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E ditorial

ot i el risc d’escriure aquestes 
línies en aquests temps d’incerteses 
i, perquè no dir-ho, d’un cert vertigen 
informatiu, hem cregut adient de fer 
aquesta reflexió des de el més absolut 
respecte a totes i cadascuna de les 
variades opinions que lògicament 
conviuen en un país divers i plural 
com en el que tenim la sort de viure.
Doncs bé, quan queden pocs dies per 
la prova de foc del nostre particular 
procés de participació ciutadana i de 
que -si no sorgeixen “obstacles de 
darrera hora”- puguem expressar 
la nostra opinió sobre el devenir del 
nostre país, sembla que la unitat en 
l’aspecte polític i social s’ha restablert 
i que, finalment i contra tot pronòstic 
haurem estat capaços de renunciar a 
interessos particulars per poder servir 
a l’interès general sota l’empara de la 
democràcia i el civisme.
Per a molts haver arribat fins aquí 
-superant tota mena d’obstacles 

interns i externs- ja és tota una fita, 
però de ben segur que encara no 
som prou conscients de la magnitud 
d’aquesta gesta i de les implicacions 
que té i que indiscutiblement tindrà a 
escala global.
Tanmateix, tot i la importància del 
que hem estat capaços de fer fins 
ara, encara ha de ser més important 
el que ens queda per dur a terme i 
que, si som capaços de mantenir-
nos units, marcarà un abans i un 
després en la manera de resoldre 
les discrepàncies territorials i en 
el respecte als diferents pobles i 
cultures del món.
Dit això, ens enganyaríem si diguéssim 
que el procés desperta adhesions de 
manera unànime. La diversitat i la 
pluralitat a les que fèiem al·lusió al inici 
d’aquest escrit fan que coexisteixin 
opinions contràries o, si més no, 
divergents en alguns aspectes. Si bé 
sembla que la majoria aposta per un 

canvi total d’estatus del nostre país, 
també hi ha qui ho fa per una revisió 
de la relació actual amb l’estat o fins i 
tot per mantenir les coses com estan. 
En aquest sentit, en uns moments 
en els que es fa evident la necessitat 
d’un replantejament dels valors ètics, 
corregir els evidents excessos que es 
constaten cada dia i redreçar el rumb 
de la nostra societat, sembla del tot 
encertat d’articular mecanismes que 
facin possible un canvi real des de la 
base de la nostra societat. 
De la mateixa manera, per a que 
puguem considerar un èxit complert 
no ens hauríem de conformar amb que 
solsament participi del procés una part 
de la població. Cal que tots siguem 
conscients de la transcendència del 
moment i que participem aportant 
el nostre parer, independentment de 
quin sigui, perquè aquest projecte 
democràtic i pacífic que hem endegat 
sigui realment de tots i per tots.

Un projecte de tots

T 

 I nstitucionals

  El delegat d’Intraestructures, Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va ser 
dilluns, 20 d’octubre a l’Ajuntament de Calaf per lliurar als 
representants del consistori, encapçalats per l’alcaldessa, 
Ma Antònia Trullàs, el Pla d’Autoprotecció per a les festes 
estivals de Calaf i l’estudi dels costos de manteniment del 
cementiri municipal.  
L’estudi de costos és una eina de suport a la presa de 
decisions d’inversió en la millora dels cementiris municipals. 
Per un costat, avalua les edificacions i l’àmbit d’urbanització 
del cementiri analitzant-ne l’estat de conservació. Per l’altre, 
proposa accions per una posta a punt inicial de les parts més 
deteriorades d’aquest i defineix les actuacions necessàries 
per mantenir anualment el cementiri en bon estat, estudia 
les taxes a aplicar i ofereix a la ciutadania un servei adequat. 
Aquest estudi ha tingut un cost de 1.000€, finançat per la 
Diputació de Barcelona. Les despeses previstes per a les 
actuacions que s’han de dur a terme al cementiri, que té 
una superfície d’uns 6.200 metres quadrats i disposa de 
1.691 unitats d’enterrament, són de 29.467€.  
Castells també va fer entrega del Pla d’Autoprotecció 
Municipal (PAU) de les Festes estivals de Calaf, que té com 
a objectiu establir l’organització i els procediments mínims 
d’actuació per donar resposta a situacions d’emergència 
susceptibles de produir-se o aparèixer en el decurs dels 
actes al carrer organitzats en motiu d’aquestes festes 
d’estiu.

En concret, el Pla engloba actes al carrer, com mercats, 
fires tradicionals, música, teatre, concerts, esdeveniments 
esportius, sardanes, cercaviles, espectacles infantils i castell 
de focs de menys de 50kg de càrrega explosiva.
Aquest manual va dirigit a tot el personal de l’activitat que 
formarà part de l’estructura de resposta, amb la intenció 
que pugui afrontar de forma àgil qualsevol emergència que 
sigui detectada, salvaguardant la seva seguretat i la dels 
assistents a l’acte.

Calaf rep l’estudi de costos del cementiri i el Pla 
d’Autoprotecció

El diputat Marc Castells lliura el pla d’autoprotecció i l’estudi dels 
costos del manteniment del cementiri a l’alcaldessa de Calaf
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T erritori

  L’Ajuntament de Calaf ha incorporat als pressupostos 
municipals, a través de modificacions de crèdit, diverses 
subvencions de la Diputació de Barcelona, que amb un 
import total de 740.643 euros, permetran desenvolupar 
diferents obres previstes al municipi per millorar diversos 
espais, equipaments i serveis.
Entre les obres que es duran a terme destaca la 
renovació de l’enllumenat que es durà a terme a la 
zona residencial del municipi, excepte a les zones que ja 
es van renovar en anteriors actuacions (barri nou i nucli 
antic). L’actuació comprendrà la trama urbana que va 
des de la Pineda a la Carretera Llarga. Es farà el canvi 
a il·luminació led, que suposa un estalvi en la despesa 
energètica i en la despesa econòmica de més d’un 
50%. Per aquesta actuació s’ha rebut una subvenció de 
200.000 euros. 
Per altra banda s’ha rebut una subvenció per a la 
materialització d’una rotonda davant de l’estació de 
RENFE, amb un valor estimat de 183.695. Es tracta 
d’una obra molt important per millorar la mobilitat del 
municipi, i per pacificar el trànsit en una de les principals 
vies d’accés a la vila. Amb aquesta obra es pretén millorar 
els accessos de vianants establint itineraris segurs en 
aquesta zona especialment complexa per la confluència 
entre el trànsit rodat, els usuaris de l’estació de tren i 
dels autobusos. La rotonda es construirà en el tram de la 

N-141b conegut com a Avinguda Josep Miró, a l’alçada de 
l’estació de RENFE i del Passeig de Santa Calamanda.
També s’ha incorporat una subvenció de 150.000 euros 
per a la millora de vials i  espais públics. En concret, 
s’actuarà en els carrers del barri Nou i i a la Plaça Alta 
Segarra.
Un altre dels projectes que es podrà dur a terme en breu 
gràcies a una aportació de 58.000 euros és la finalització 
del local social del camp futbol, una obra molt 
reclamada pels usuaris d’aquest equipament.
Els arranjaments de la plaça de la Pineda i del 
portal del Xuriguera també seran unes actuacions que 
es podran realitzar properament gràcies a una subvenció 
de 54.561 euros.
Per altra banda s’invertiran 32.590 euros per a la 
reparació del Camí del Rentador.
A partir d’una subvenció de 10.000 euros es durà a 
terme la reforma i condicionament de les cases dels 
mestres per a convertir-ne en habitatge social.
Gràcies a una subvenció de 6.000 euros es realitzaran 
actuacions de millora i condicionament d’espais buits 
del municipi, per a destinar-los a usos temporals.
Finalment es realitzarà la millora de l’accessibilitat i de 
la sostenibilitat energètica del Centre de Recursos 
per a l’Ocupació (CRO), gràcies a una subvenció de 
4.579 euros

Més de 740.000 euros en subvencions per al 
desenvolupament d’obres al municipi

  Calaf i els municipis de l’entorn podran gaudir ben aviat 
d’un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP) gestionat per APINAS, que té com a objectiu ajudar 
a superar problemes i trastorns infantils tan a nivell psíquic 
com físic  a través de suport especialitzat, amb psicòlegs, 
logopedes, fisioterapeutes, neuropediatres, etc.
Recentment s’han adjudicat  a l’empresa constructora Mulé 
Calaf, les obres  d’adequació del local que ha d’acollir aquest 
centre: els baixos dels pisos VISOREN del carrer Francesc 
Macià.  
Les obres, que inclouen la remodelació i adequació interna 
del local i el condicionament exterior de l’edifici, es poden 
realitzar gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca (MIVS) de 112.684 euros. 
El Centre de Desenvolupament infantil tindrà tres sales 
de consulta d’atenció personalitzada, una sala d’espera, 
un espai de recepció, un lavabo adaptat, i un espai de 
magatzem o auxiliar.
Els baixos dels pisos VISOREN on es durà a terme 
aquesta activitat, és una sala que des de que és va cedir 
a l’Ajuntament ha estat poc utilitzada. La intenció que es 
persegueix a través d’aquest acord amb APINAS és  que 
aquest espai adquirieixi interès públic amb un servei que pot 
ser de gran utilitat per a les famílies de Calaf i els municipis 
de la mancomunitat.
Aquest centre podrà donar servei de proximitat tant a les 
escoles bressol, com a les escoles, els pediatres, el Centre 
d’Atenció Primària, els serveis socials, i a les famílies de la 

zona.
Serveis com els que tindrà Calaf properament ja estan 
donant una resposta molt positiva a Igualada o Masquefa, 
on ja hi ha CDIAPs en funcionament. 
L’objectiu del CEDIAP és l’atenció a les consultes de les 
famílies amb fills que presentin algun problema en el
seu desenvolupament ja sigui físic (respiratori/motriu/
sensorial) o psicològic; la realització de diagnòstics, 
tractaments i seguiments dels casos que ho requereixin i la 
coordinació amb la xarxa de professionals que treballen en 
els diversos àmbits d’atenció a la infància per a la prevenció, 
detecció i tractament.

S’adjudiquen les obres del CDIAP, el centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Local dels pisos VISOREN, en l’actualitat
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L’Ajuntament de Calaf realitza diverses actuacions de 
millora als equipaments esportius

  En les darreres setmanes l’àrea 
d’esports de l’Ajuntament de Calaf ha 
dut a terme diferents actuacions de 
millora als equipaments esportius. 

Reparació del Ràfec del 
poliesportiu

S’ha realitzat l’obra de reparació del 
ràfec del poliesportiu, ja que amb el 
pas dels anys s’havia anat deteriorant, 
i volia evitar-se qualsevol perill de 
despreniment. Juntament amb aquesta 
actuació s’ha aprofitat per augmentar 
l’alçada de la porta que dóna a la 
pista gran per tal de facilitar l’accés 
de material. Aquesta actuació s’ha dut 
a terme a través d’una subvenció de 
4.500 euros atorgats pel Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat.

Millora de la sonoritat 
A l’interior del poliesportiu s’ha realitzat 
una altra obra de millora, en aquest 
cas, la col·locació d’un revestiment 
per minimitzar la reverberació de la 
sala gran i millorar la sonoritat de 
l’espai pels moments en què hi hagi 
esdeveniments que ho requereixin. 
L’actuació ha tingut un cost de gairebé 
5.000 euros que han estat aportats pel 
departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona.

Millora de la paret del frontó
Per donar resposta a una demanda dels 
usuaris, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
ha dut a terme una actuació de millora 
del recobriment de la paret de la 
pista de frontó. Amb el pas del temps 
l’arrebossat s’havia anat deteriorant, 
cosa que dificultava la pràctica d’aquest 
esport.

Manteniment de la 
gespa del camp de futbol

L’Ajuntament ha encarregat a una 
empresa especialitzada que realitzi 
operacions de manteniment a la gespa 
del camp de futbol municipal. En concret 
aquesta empresa se n’encarregarà 
de reparar els possibles desperfectes, 
netejar el terreny de joc mitjançant 

maquinària especialitzada i fer treballs 
d’adaptació del terreny de joc per 
recuperar les seves característiques 
biodinàmiques. 
L’objectiu és conservar i retornar el 
bon aspecte a la pista, i en definitiva 
allargar la seva vida últil.

  L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calaf ha 
realitzat actuacions de millora a la zona escolar, en 
concret, al CEIP Alta Segarra. 
S’ha renovat el sorral  que utilitzen els alumnes 
d’educació infantil, per a fer-lo més adequat a les 
necessitats dels infants.
Per altra banda s’han retirat els bancs que hi havia 

instal·lats al pati ja que podien suposar un perill per 
als nens i nenes, per a col·locar-los en altres zones del 
municipi.
Tanmateix properament està previst realitzar obres de 
condicionament del ràfec (part de la teulada que surt 
més enllà del pla de la façana) del sostre de l’entrada 
principal, per motius de seguretat. 

Millores de seguretat i funcionalitat al 
CEIP Alta Segarra

E sports

E nsenyament

Pista de frontó

Porta i el ràfec del poliesportiu Revestiment acústic del poliesportiu

Nou sorral Espai on s’han retirat els antics bancs
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    El Centre de Recursos per a l’Ocupació de Calaf  fa una 
valoració molt positiva de l’inici de curs i també de les 
dades obtingudes en el primer semestre de 2014. 
Durant aquest període,  s’ha atès a un total de 362 
persones amb la finalitat de rebre orientació en el procés 
de recerca de feina, tot realitzant un itinerari d’inserció 
individual i adequat a cada usuari/a. D’aquestes persones, 
67 han estat nous usuaris del centre i un 17,82% d’aquests 
usuaris, correspon a persones no residents al municipi.
Com a dada a destacar, cal dir que 68  persones s’han 
inserit laboralment, durant aquest primer semestre 2014. 
A més, en l’àmbit de la prospecció i la intermediació,  23 
noves empreses han estat contactades per tal de poder 
treballar conjuntament.

Els objectius del CRO
Els objectius del Centre de Recursos per a l’Ocupació, 
instrument creat per l’Ajuntament el març de 2011, són 
l’atenció a les persones en situació d’atur (orientació  i 
intermediació laboral, formació ocupacional i  formació 
en competències transversals); l’atenció a les persones 
treballadores en actiu (formació contínua), l’atenció a 
les persones emprenedores (assessorament i formació) 
i l’atenció a les empreses (assessorament, formació i 
intermediació laboral).

Formació
Pel que fa a la formació durant aquest any 2014, s’han 
realitzat 2.031 hores, repartides en 25 cursos, als que 
han assistit un total de 375 persones. Aquests cursos 
són: Certificat de Professionalitat - Atenció Sociosanitària 
a persones Dependents en Institucions Socials: 15 
alumnes; Alemany A1: 11 alumnes; CFGM 2013-2014:  
12 alumnes; CFGS 2013-2014:  20 alumnes; Català Oral: 
15 alumnes; Anglès Bàsic A1.a: 13 alumnes; Disseny i 
Elaboració de Projectes: 21 alumnes; Gestió Laboral: 
Nòmines i Seguretat Social: 16 alumnes; Gestió de la 
Tresoreria: 15 alumnes; Gestió del Canvi en processos 
d’innovació empresarial: 15 alumnes; Creació d’Una 
botiga On-line: 13 alumnes; 2 cursos d’Informàtica 
Preliminar: 12 alumnes; Intel·ligència Emocional: 23 
alumnes; Auxiliar de  Manteniment, Conserge i Vigilant: 
15 alumnes; Estratègies personals per al control de 
l’estrès: 20 alumnes; Word inicial: 15 alumnes; Excel 
inicial: 14 alumnes; Anglès B1: 15 alumnes; Conductor 
de carretó elevador: 15 alumnes; Manipulació d’Aliments 
: 20 alumnes; Anglès A1.b : 15 alumnes; Autocad 3D: 15; 
Excel Nivell Avançat: 15; Preparació per a la prova Actic 
Nivell Bàsic: 14 ( 10 dels quals van superar l’exàmen).
Pel que fa a la formació actual i projectes futurs, s’han 
iniciat dos nous cursos adreçats a persones nouvingudes: 
un curs d’alfabetització i un altre de català bàsic. El passat 
dia 2 d’octubre es van iniciar les classes de català  nivell C 
amb una desena de persones. I pel que fa al català oral, 
un nou curs va engegar el passat 29 de setembre, amb 11 
alumnes, que s’allargarà fins desembre.
Havent finalitzat el passat curs, el curs d’alemany A1 amb 
èxit, aquest any s’ha decidit donar continuació amb la 
realització del nivell A2. 

Preparació per a l’accés als cicles formatius
Un any més, el CRO, a través de l’àrea d’ensenyament 

de l’Ajuntament i amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, torna a apostar per les preparacions a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau mijà i superior, 
desprès dels bons resultats dels darrers cursos. El curs de 
preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de 
grau superior va començar el passat 6 d’octubre i el de 
grau mitjà el 13 d’octubre.

“Fórmula jove” i “Empodera’t”
S’han impulsat dos nous projectes adreçats a la gent 
jove: un, anomenat  “Fórmula Jove”, que es tracta d’una 
formació amb pràctiques de 220 hores com a Gestor 
de Xarxes Socials i Pàgines Web  a més de 60 hores de 
formació en competències transversals. El projecte està 
adreçat a joves aturats de 16 a 29 anys, amb un nivell 
formatiu mínim d’ESO o un cicle formatiu de grau mitjà.
L’altra és un programa per a l’acompanyament a la 
inserció laboral dels joves a través de pràctiques 
professionalitzadores en empreses i comerços del 
municipi. Sota el títol “Empodera’t. Tasta un ofici”, aquest 
programa està obert a tots aquells joves a l’atur, entre 16 
i 29 anys que no hagin acabat l’ESO i que tinguin ganes 
d’aprendre un ofici.

Agència de Col·locació
D’altra banda el Centre de Recursos per a l’Ocupació 
participarà, com a Agència de Col·locació col·laboradora 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, en un nou projecte 
per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la 
inserció en el mercat de treball de persones aturades, que 
començarà la segona quinzena d’octubre. 

Centre col·laborador de l’ACTIC
Per altra banda des de principis de març del 2013 el 
Centre de Recursos és un dels 300 centres catalans 
col·laboradors de l’ACTIC, i per tant, totes les persones que 
vulguin acreditar de forma oficial les seves competències 
en Tecnologies de la Informació i la Comunicació i obtenir-
ne un certificat vàlid, podran fer-ho en aquest centre 
mateix.

El CRO ha facilitat la inserció laboral a 68 persones el 
primer semestre del 2014

F ormació

Inauguració del curs de preparació per a l’accés als cicles 
formatius de grau mitjà
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    Dimarts, 7 d’octubre, es va fer una xerrada informativa 
sobre el Voluntariat per la Llengua a la Sala Felip de Calaf. 
La dinamitzadora del programa a la comarca de l’Anoia va 
explicar que aquesta activitat vol promoure la pràctica del 
català a través de la conversa i que ho fa a través de la crea-
ció de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que 
parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixe-
ments bàsics i vol adquirir fluïdesa. 
És una activitat flexible, còmoda i oberta, ja que un cop 
s’assigna una parella lingüística és la mateixa parella qui 
escull l’hora i el lloc de trobada per parlar del que vulguin. La 
persona voluntària dedica una hora a la setmana a quedar 
amb l’aprenent i engrescar-lo a parlar. 
La xerrada va resultar molt productiva, perquè es van for-
mar cinc noves parelles lingüístiques que es trobaran una 
hora a la setmana per conversar en català. 
L’objectiu és que persones com la Mercedes, de Granada, o 
el Cheikh, del Senegal, puguin guanyar fluïdesa i perdre la 
vergonya a l’hora d’utilitzar el català com a eina de comuni-
cació habitual a Catalunya. L’Ajuntament i el Consell Comar-
cal continuen donant suport al programa i en promouen la 

difusió entre la població. 
Totes aquelles persones interessades a participar-hi ho 
poden fer en qualsevol moment de l’any i se’n poden infor-
mar al Centre de Recursos per a l’Ocupació del municipi o 
al portal  www.vxl.cat, des del qual també es poden fer les 
inscripcions en línia. 

Cinc noves parelles lingüístiques comencen 
les seves trobades a Calaf

    Els nens i nenes de Calaf podran 
tornar a passar-s’ho bé durant les 
properes vacances nadalenques amb 
el Parc de Nadal, que arriba amb ai-
res renovats. El “Magic Christmas” 
permetrà un any més que els infants 
i joves del poble aprenguin anglès 
tot jugant. L’organització va a càrrec 
de l’Ajuntament, amb la gestió dels 
escoltes de Calaf, que en seran els 
monitors i dinamitzadors del Parc.
Aquesta iniciativa respon, tal i com 
el seu nom indica, a dues necessi-
tats: per una banda la importància 
d’aprendre l’anglès tot jugant des 
d’edats petites i, d’altra banda, la 
de donar feina a joves que estan en 
període de vacances i que necessiten 
treballar per treure’s uns diners.
L’objectiu del parc és doncs “learning 
by playing”; així hi haurà activitats 
d’oci i d’altres més educatives/
lúdiques amb un fil conductor —per 
exemple les tradicions nadalenques 
catalanes i dels països anglosaxons— 
i amb activitats i monitors que par-
laran en anglès. Encara que no totes 
les activitats es desenvoluparan en 
aquest idioma, sí que hi haurà es-
pais específics: per exemple, l’espai 
“Màgic”, on es projectaran pel·lícules 
o es cantaran nadales en anglès, etc. 

També hi haurà la zona de tallers, la 
zona dels més petits, la zona de jocs, 
inflables, llits elàstics i cavallets, ser-
vei de cafeteria i espais per als nens i 
nenes de totes les edats.
La novetat d’aquest any serà la in-
troducció de la pràctica de l’esport 
en el Parc de Nadal. Durant els dies 
del Parc és podrà fer una marató 
d’esports: futbol, bàsquet, tennis 
taula, badminton, voleibol, mini-golf, 
entre d’altres i, a més a més, els nens 
podran participar en el xutòmetre in-
flable on, per celebrar el Milenari de  
Calaf, s’intentarà aconseguir els 1000 

gols. Fins i tot, potser hi haurà un re-
gal per als que acabin la marató.
El parc s’instal·larà al poliesportiu 
municipal i obrirà portes del 27 al 
31 de desembre, en horari d’11.00h 
a 13.00h i de 16.00h a 20.00h. Els 
preus seran de 2 euros l’entrada de 
matí, de 4 euros la de tarda; 5 euros 
l’entrada de dia sencer i 20 euros 
l’abonament per a la setmana sen-
cera. 
Des d’aquí convidem a tots els in-
fants i joves de Calaf a acostar-se al 
Magic Christmas, un lloc on aprendre 
i, sobretot, passar-s’ho genial!

Es prepara la segona edició del Parc de Nadal 
“Christmas Work & Learn”

Edició 2013 del parc de Nadal “Chrstmas Work & Learn

J oventut

C ultura

Reunió del passat 7 d’octubre
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    L’escola de Música acaba d’engegar amb energia un nou 
curs on ha tingut un augment dels alumnes matriculats. 
Concretament s’ha arribat a la xifra de 105 alumnes, cosa 
que no passava des de feia 3 cursos. 
Aquest primer trimestre es dedicarà a la preparació de 
diferents activitats. La més important serà el concert que 
l’escola oferirà dins els actes de celebració del Mil·lenari de 
Calaf, el dia 20 de desembre. 
En aquest concert, els alumnes de l’escola interpretaran la 
part coral de la cantata “L’escut i la dansa” del compositor 
Pol Pastor. El calafí Antonino Mestres ha fet l’adaptació del 
text existent apropant-lo als llocs i fets característics de la 
història de la nostra vila. 
Una altra d’important serà la participació musical en els Pas-
torets Infantils que es faran els dies 27 i 28 de desembre. 
A part d’aquests grans projectes l’escola també participa-
rà en altres activitats més habituals. La celebració tant a 
l’Escola Municipal de Música com a la Llar d’Infants del dia de 
Santa Cecília, patrona dels músics. Les audicions del primer 
trimestre que es faran entre el dia 1 i el 5 de desembre a les 
19:30h al vestíbul de l’Escola Municipal de Música. De cara 
a Nadal es participarà en una audició al Centre de Dia Casa 
Joan Gimferrer i finalment a la Cavalcada de Reis. 

Des de l’escola volen agrair a totes aquelles persones que 
fan possible la realització d’aquests projectes, i especialment 
la confiança que les famílies mostren any rere any. Des de 
l’escola s’espera que calafins i calafines puguin gaudir de 
tots aquests actes i activitats amb la companyia de tothom. 

     L’equip directiu de la llar d’infants  
La Boireta de Calaf fa una valoració 
molt positiva de l’inici d’aquest 
curs 2014-2015. L’escola té el 62% 
de les places cobertes i espera 
en els propers mesos ampliar el 
nombre d’alumnes a través de la 
incorporació d’aquells infants que 
ja estan pre-inscrits, però que 
per raons d’edat encara no van a 
l’escola. El percentatge d’ocupació 
serà llavors del 70%. No obstant el 
curs ja ha començat, totes aquelles 
famílies interessades en informar-
se sobre els serveis de La Boireta 
o vulguin matricular els seus fills 
de 0 a 3 anys, poden posar-se en 
contacte amb l’escola.
La Boireta és una llar d’infants 
amb 13 d’història  i gaudeix d’una 
atenció personalitzada i un ambient 
familiar. Disposa d’unes aules 
espaioses i lluminoses adaptades 
a les necessitats dels infants i 
d’un gran pati exterior amb sorral. 
També té sales interiors de joc que 
poden utilitzar-se com a pati en cas 
de mal temps.
Es tracta d’una escola pensada 
per als més petits, “on aquests es 
senten acollits” – explica Ingrid 
Ruiz,  directora Llar d’infants 
Municipal de Calaf. “És una escola 

que té en compte les necessitats 
del nens i nenes de 0 a 3 anys i 
vetlla pel seu benestar, un lloc on 
els infants aprenen a créixer i a ser 
autònoms”-afegeix.
Segons apunta Ruiz, La Boireta “és 
un espai on els nens estableixen  
relacions afectives i aprenen a viure 
junts, tot fent els primers amics i 
amigues, un espai ple de jocs i 
coses per descobrir que afavoreix 
el coneixement del món a través de 
la pròpia activitat”. 
La Boireta té un equip format per 
7 educadores especialitzades en 
l’educació dels més petits.

Un dels avantatges de “La 
Boireta”: l’horari flexible
Un dels avantatges de la llar 
d’infants “La Boireta” és sens dubte 
la flexibilitat horària. L’escola està 
oberta de  8:00 a 19:00h i dins 
d’aquest horari tan ampli cada 
família pot escollir el més adaptat 
a les seves necessitats : mitja 
jornada de matí o tarda (de 9:00 
a 13:00 o de 15:00 a 19:00), o 
jornada sencera (de 9:00 a 13:00 i 
de 15.00 a 19:00). 
A més, aquest horari és ampliable 
amb els complements extres de 
8.00 a 9:00 del matí i de 13:00 a 

15:00 del migdia, incloent servei de 
menjador.
L’escola té obertes les seves portes 
fins el 31 de juliol amb l’horari 
complert.
Per visitar La Boireta cal demanar 
cita prèvia trucant al 938 698 015 
o enviant un correu electrònic a  
llarinfantscalaf@diba.cat.

Cantata de l’Escola Municipal de Música

Vine a conèixer La Boireta, la llar d’infants 
municipal de Calaf

La Boireta disposa d’un horari flexible

E nsenyament

L’Escola Municipal de Música enceta el curs amb energia



   Durant els mesos d’estiu (juliol 
i agost) l’Oficina de Turisme de 
Calaf ha atès un total de  232 
persones. El motius pels quals 
aquestes persones han utilitzat 
aquest servei són, per una banda, 
per realitzar consultes turístiques 
(117 persones) per fer consultes 
diverses relacionades amb Calaf 
(70 persones) i per agafar fulletons 
turístics, encara que després no 
hagin demanat cap informació en 
concret (45 persones).
 Pel que fa a la procedència, 
dels 232 usuaris de l’oficina, 
107 persones han estat visitants 
catalans o de la resta de l’estat 
espanyol; i també hi ha hagut tres 
turistes francesos, 4 del Regne 
Unit; 2 de la resta d’Europa; 1 
d’Estats units d’Amèrica.
L’usuari de l’oficina de turisme té 
un perfil de mitjana edat amb més 
d’un 70% de les persones ateses 
situades a la franja d’edat d’entre 
36 i 65 anys.
 La majoria de persones han 
vingut en família o amb la parella 
i el seu motiu de l’estada ha estat 
en gairebé un 50% perquè estaven 
de vacances a la zona.
 Pel que fa a la informació que 
s’ha sol·licitat, majoritàriament 
s’ha demanat informació de Calaf 
i rodalies, també de la Catalunya 

Central; i d’activitats d’oci, 
restauració i esdeveniments.
 Els interessos principals d’aquests 
usuaris són el turisme cultural 
(visita de monuments) i el turisme 
de natura (senderisme, rutes 
BTT...)
 Els llocs de visita més sol·licitats 
han estat el castell de Calaf, 
l’església de sant Jaume i el 
campanar, i les rutes per fer a peu 
i passejades.
Durant els mesos d’estiu s’han 
fet visites guiades, al Castell de 
Calaf (visita que van realitzar 17 
persones de Cornellà, Sabadell, 
Barcelona i Manresa) i al casc antic 
(visita que van dur a terme  24 
persones de Barcelona i Barberà 
del Vallès. 

Col·laboració amb el Consorci 
de Promoció Turística de l’Alta 

Anoia

També cal destacar la coordinació 
de l’oficina amb el Consorci 
de Promoció Turística de l’Alta 
Anoia a l’hora de planificar 
rutes conjuntes amb arribada o 
sortida al nostre municipi, o en 
l’organització d’esdeveniments de 
promoció econòmica i territorial 
com la recent visita de carme 
Ruscalleda.

T urisme
L’oficina de turisme de Calaf ha atès 232 

persones aquest estiu

Visita guiada al Castell de Calaf durant les 
jornades Europees del Patrimoni 2014

Catalunya o 
Estat Espanyol: 
107

França: 3

Regne Unit: 4

Resta d’Europa: 2

USA: 1

Turistes 
atesos i llocs 

de procedència

   Calaf es va sumar l’últim cap de 
setmana de setembre, com altres 
municipis de Catalunya, a les 
Jornades Europees del Patrimoni, 
amb l’oferiment de visites guiades 
i gratuïtes.
L’activitat que va tenir més èxit 
va ser la que es va portar a 
terme dissabte al matí. Al voltant 
d’una quarantena de persones va 
participar de la visita “Descobeix 
els orígens de Calaf” que va 
consistir en una visita històrica pel 
centre de la vila. Així es va poder 
visitar el castell, les muralles i 
portals, les esglésies i la plaça 
porticada (declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional). Els visitants 
van poder escoltar explicacions 
sobre els orígens històrics de la 
vila i el seu famós mercat i sobre 
del perquè sense Calaf no hi hauria 

hagut “pessetes”.
A la tarda una desena de persones 
van participar de la visita guiada al 
Castell de Calaf. Construït durant el 
segle XI, el castell es troba situat 
a la part alta de la població, en un 
punt estratègic de control de dues 
vies de comunicació: l’una de nord 
a sud que comunicava el nord de 
Catalunya (Alt Urgell i Solsonès) 
amb un ramal de la via Augusta, 
passant pel municipi romà de 
Sigarra (actual Prats de Rei); i 
l’altra d’est a oest, comunicant la 
Segarra i les terres de Lleida amb 
la Catalunya Central. 
 Finalment diumenge també una 
desena de persones va visitar 
l’Ermita de Sant Sebastià. L’ermita 
va ser erigida pels jurats de Calaf 
a finals del segle XVII com a 
agraïment per haver deslliurat la 

població de la pesta bubònica que 
feia estralls a tot Catalunya. Els 
participants van poder conèixer 
aquesta ermita rural situada al turó 
que rep el mateix nom, des d’on es 
pot gaudir de vistes panoràmiques 
sobre la vila i el paisatge de l’altiplà 
calafí. 

Calaf va donar a conèixer el seu patrimoni històric
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Molta participació al Torneig de Futbol del Mil·lenari

E sports

   El camp de Futbol Municipal va acollir aquest mes de 
setembre el  Torneig de Futbol del Mil·lenari organitzat 
per la UE Calaf.
La gran participació, tant de jugadors com 
d’acompanyants i visitants va ser un element comú 
al llarg dels tres caps de setmana en què es va dur a 
terme la competició.
El torneig va enfrontar diferents categories al llarg 
dels tres caps de setmana.  Durant el primer cap 
de setmana van participar del torneig 16 equips 
de diferents municipis de la comarca i de la resta 
de Catalunya i un total de 160 participants de les 
categories Aleví i Cadet.
La segona jornada del Torneig va tornar a omplir de 
jugadors, acompanyants i públic les instal·lacions 
municipals. El torneig va reunir en aquesta ocasió 21 
equips de les categories infantil i prebenjamí, i un 
total de 250 jugadors.
En el tercer cap de setmana el camp també es va 
omplir de públic per presenciar els diferents partits 
entre els 16 equips participants de la categoria 
benjamí. 
Des de l’Ajuntament de Calaf, el regidor d’esports 
Josep Manel Navarro ha fet una valoració molt 
positiva de l’esdeveniment: “han estat tres jornades 
d’una gran participació, en les que hi han pres part 
les diferents categories de l’esport base. Aquesta 
activitat, que ha col·laborat amb el Mil·lenari de la 
vila,  ha estat una gran promoció d’aquest esport, i 
un incentiu per tal d’aconseguir que aquests infants 
i joves puguin arribar a les categories superiors dels 
seus clubs”.
Navarro també ha afirmat que   “cal agrair els 
esforços d’aquesta entitat a través de les persones 
que formen la junta directiva així com també dels 
seus col·laboradors per  organitzar aquest tipus 
d’actes, i també la seva implicació amb la vida social 
del municipi col·laborant amb la Festa Major. Unes 
activitats  que no només animen la vida esportiva de 
la vila i de la comarca, sinó que també donen vida a 
Calaf més enllà de l’esport”. Equips de la UE Calaf

Es presenta a Calaf un projecte per dinamitzar l’activitat 
esportiva dels petits municipis de l’Anoia

   La Sala Felip de Calaf va acollir 
dimarts, 22 de juliol, al vespre 
la presentació del projecte de 
dinamització esportiva de petits 
municipis, que està impulsant 
l’Àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona a diversos territoris de 
la província.
L’objectiu del projecte és la 
dinamització de l’activitat esportiva 
dels municipis que en prenguin 
part, continuant l’èxit obtingut en 
altres territoris de la demarcació 
com l’Alt Berguedà, el Lluçanès i 
l’Alt Congost.

L’acte va estar presidit l’alcaldessa 
de Calaf, Ma Antònia Trullàs,  i 
conduït pel diputat d’esports, 
Josep Salom. Va comptar amb la 
participació del tinent d’alcalde 
calafí, Joan Caballol, el regidor 
d’esports del municipi, Manel 
Navarro, a més d’alcaldes  i 
responsables de diversos municipis 
de la zona. 
La convocatòria va aplegar alcaldes, 
regidors i tècnics, que van veure 
amb bons ulls la proposta que 
suposa comptar amb  referents 
territorials que dinamitzin el 

conjunt dels projectes i programes 
que la Diputació posa a l’abast dels 
municipis. 

Visita del diputat Josep Salom

E ntitatsUE Calaf
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   La piscina municipal de Calaf va acollir dissabte 
28 de juliol el final de curs dels cursets de natació 
que es van dur a terme al llarg d’aquell mes. Els 
participants, amb la coordinació dels seus monitors, 
van prendre part de la tradicional exhibició davant 
dels seus pares i mares. Tot i la pluja del dia anterior, 
dissabte el temps va acompanyar i el sol i l’elevada 
temperatura convidaven a banyar-se. Així doncs, 
els petits no van tenir cap inconvenient a l’hora 
de mostrar els seus avenços aquàtics davant del 
nombrós públic. 
Després de nedar, els nens i nenes van poder recollir 
el seu diploma i una bossa de llaminadures de mans 
del regidor d’Esports, Josep Manel Navarro i de la 
regidora de benestar social, Pilar Cardona. Han 
estat prop de 80 alumnes, de totes les edats, adults 
inclosos, els que han participat en els cursets de 
natació d’aquest mes de juliol a Calaf. 
Durant la matinal es va lliurar a les famílies assistents 
una enquesta de satisfacció sobre el funcionament 
de la piscina, que va incloure una pregunta sobre 
l’àmbit del monitoratge. Els participants van 

puntuar amb un notable alt, un 8,6 de mitjana, la 
tasca desenvolupada pels monitors i monitores de 
l’empresa Aquasos que és qui aquest any va portar a 
terme els cursets.

Les famílies puntuen amb un notable alt els cursets de 
natació d’aquest 2014

E sports
Mig miler de persones, a la Festa Catalana 

dels Escacs, a Calaf
  220 jugadors, 57 equips i un bon nombre 
d’acompanyants, -mig miler de persones en total-, van 
participar el 28 de setembre de la Festa catalana dels 
Escacs que es va desenvolupar al pavelló esportiu de 
Calaf. 
Organitzada pel Club d’Escacs de Calaf i la Federació 
Catalana d’Escacs, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
del municipi, la festa va reunir els millors jugadors 
d’escacs de Catalunya, com va explicar el president del 
Club d’Escacs de Calaf, Isidre Duarri: “Per nosaltres ha 
estat un honor poder actuar d’amfitrions d’aquesta festa 
tan important dins del món d’aquest esport, on s’hi han 
reunit jugadors de totes les categories i entre ells grans 
mestres internacionals”.
La festa no només va ser un èxit des del punt de vista 
esportiu, sinó que també va servir com a promoció 
del municipi, explica el regidor d’Esports Josep Manel 
Navarro: “L’esdeveniment ha estat un espectacle a nivell 
esportiu, per l’agilitat mental mostrada pels participants, 
per la rapidesa de les partides; i també ha servit per 
donar a conèixer la vila a persones de diversos punts de 
Catalunya que han vingut amb les seves famílies. Unes 
famílies que han aprofitat per fer una visita guiada pels 
entorns, en concret pel Castell de Calaf, la Torre de la 
Manresana i el museu de Prats de Rei i així conèixer el 
patrimoni natural històric i cultural de la zona”.
Navarro també ha apuntat que donades les 
característiques d’aquest esport , que desperta habilitats 
com l’estratègia, la concentració, o la presa de decisions, 
“seria molt interessant fomentar la seva pràctica a les 
escoles del municipi”.
La festa va finalitzar amb un dinar de germanor a la sala 
Bogard, en el transcurs del qual es va fer el repartiment 
de premis. El primer classificat del torneig va ser 

l’equip A del Club Barcelona UGA (Divisió d’Honor). Cal 
destacar també que el grup A1 del Club d’Escacs Calaf 
(Segona Divisió) va quedar en 24 posició, dels 57 equips 
participants.
Els encarregats de lliurar els trofeus van ser l’alcaldessa 
del municipi, Ma Antònia Trullàs, el subdirector general 
d’activitats esportives de la Generalitat de Catalunya, 
Oriol Marcé, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de 
Calaf, Josep Manel Navarro i el president de la Federació 
Catalana d’Escacs, Toni Ayza.
En el seu discurs, l’alcaldessa de Calaf va felicitar el 
club local per haver organitzat aquest acte que es va 
incloure dins de la celebració del Mil·lenari del municipi, 
va encoratjar el club “a continuar amb les mateixes 
energies i ganes de participar en competicions” i va 
agrair a la federació el fet d’haver triat la vila de Calaf 
per dur a terme aquest esdeveniment tan important.

Festa Catalana dels Escacs

Participants dels cursets de natació 2014
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   La plaça Gran de Calaf es vestirà 
un any més de tardor el proper dis-
sabte, 1 de novembre, diada de Tots 
Sants. Els fruits de la terra en seran 
un any més els protagonistes: alls, 
nespres, ametlles, moniatos, caquis, 
magranes, castanyes... i també les 
carbasses, que per segon any conse-
cutiu tornaran a tenir un paper des-
tacat. I és que l’Ajuntament ha con-
vocat la segona edició del Concurs de 
Carbasses, que premiarà la carbassa 
de més pes i també la més original o 
bonica. Així doncs, l’exposició de les 
carbasses a concurs se sumarà a la 
tradicional mostra de fruits i produc-
tes de tardor, completant l’oferta de 
la fira. El certamen és obert a totes 
aquelles persones que vulguin pre-
sentar-s’hi, amb un màxim de dues 
carbasses. Cal inscriure’s prèviament 
trucant al 938698512 o bé per correu 
electrònic a calaf@diba.cat. El jurat, 
que comunicarà el seu veredicte el 

mateix dia de Tots Sants a la una 
del migdia, adjudicarà dos premis, 
consistents en dos sopars per a dues 
persones als restaurants La Coppe i 
La cuina del mercat.
A més de tot això, en el transcurs del 
matí es repartiran entre els assistents 
més de 90 kg de castanyes torrades 
i 70 litres de mistela, gentilesa de 
l’Ajuntament i amb la col·laboració 
de l’associació ARCA. 
També es podrà passejar entre les 
diverses parades d’artesania que 
ompliran la plaça Gran, la plaça de 
les Eres i els carrers adjacents.
La fira es podrà visitar a partir de les 
10 del matí i fins a les 2 del migdia. 
La inauguració es portarà a terme a 
les 11 del matí i anirà a càrrec del 
president de la Diputació de Barcelo-
na, Salvador Esteve, i dels represen-

tants del consistori. 
A 2/4 de 12 del migdia, els infants 
podran gaudir de diverses activitats 
especialment pensades per ells. 
Per una banda la contacontes Anna 
Garcia explicarà “Contes a la vora del 
foc”. Per l’altra es duran a terme dos 
tallers: un de construcció de mòbils 
de castanyera i l’altra de maquillatge 
tardoral.

Exposició de fotografies anti-
gues
De les 11 del matí a les 2 del migdia 
es podrà veure a la Unió Calafina una 
exposició de fotografies dels anys 50 
amb la festa de Sant Cristòfol, les 
Majorets de Calaf i la Banda, acom-
panyades d’una selecció de 100 foto-
grafies de cotxes de luxe inèdits en 
aquell moment a l’estat espanyol.

A punt una nova edició de la Fira de Tots Sants

   El segon cap de setmana de juliol, el nucli Antic de 
Calaf va celebrar la seva festa de barri, organitzada per 
l’Associació de Veïns del Casc Antic, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf. El bon temps va acompanyar 
les activitats, de les quals van participar petits i grans. 
Els actes van començar a mitja tarda a la Plaça Gran. Els 
infants i també les seves famílies van poder participar de 
jocs tradicionals com ara les curses de sacs, el mocador o 
estirar la corda; i posteriorment van poder recuperar forces 
amb una bona xocolatada. A les 9 del vespre, al mateix 
espai, es va dur a terme el sopar  popular i posteriorment la 
festa va continuar de manera molt animada amb la música 
de Raül i una discomòbil que va fer ballar tothom fins a la 
matinada.

Petits i grans van participar de la festa del Nucli Antic de Calaf

F estes

AAVV Casc Antic
E ntitats

Sopar popular

Ambient per la fira de Tots Sants 2013

Repartiment de castanyes i mistela
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Vilatans i govern municipal coincideixen en reclamar 
l’exercici del dret a decidir en l’acte institucional de l’11S

    La Plaça Gran de Calaf va acollir el passat 11 de 
setembre, al matí, un acte institucional en motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya. L’Ajuntament de Calaf 
conjuntament amb la territorial de l’Assemblea de Cata-
lunya del municipi van ser els encarregats d’organitzar 
aquest acte, que va servir d’avantsala per a la participa-
ció d’un bon nombre de calafins a la V de Barcelona. 
Les 21 entitats calafines  adherides al PNDD són la 
Fundació  Privada  Casal  de  Calaf, les Nits  Culturals 
de  Sant Pere Salavinera, el Casal  de  la  Gent  Gran,  
la Coral  Ressons   de  Calaf, el Cor  Trinvant, Family  
Gospel, l’Associació  de  Veïns  la  Pineda, l’Arca, els Ge-
ganters  i  Grallers  de  Calaf, la COMTCASE, El  Polvorí, 
l’AMPA de l’IES Alexandre  de  Riquer, l’AMPA  de l’escola  
Alta  Segarra, l’AMPA  de la llar  d’infants  “La  boireta”, 
l’Agrupament  Escolta  i  Guia  Alexandre  de  Riquer, 
Xarxa  Calaf, la Penya  Barcelonista  de  Calaf  i  Co-
marca, el Club  Esportiu  Bikecalaf.cat, el Cub  d’Escacs, 
l’Associació  Juvenil  Joves  de  Kalonge  de Calonge de 
Segarra, i Reagrupament  Independentista (coordinado-
ra  de l’Alta Segarra)
Des de la territorial de l’ANC a Calaf es va apuntar que 
l’acte de l’11 de setembre al matí tenia una extraor-
dinària rellevància ja que va escenificar públicament la 
coincidència entre els vilatans i el seu govern municipal 
en reclamar l’exercici del dret a decidir, una reclamació, 
que a la tarda, va adquirir una dimensió espectacular 
amb la gran manifestació a Barcelona.
L’acte a Calaf va finalitzar amb el cant dels Segadors i 
una  ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Lo Castell 
i pels volts de les 12 del migdia es va acomiadar als ciu-
tadans que van marxar cap a Barcelona per participar 
de la “V” .

200 persones es manifesten per protestar contra la 
suspensió del 9N

    Unes 200 persones es van 
concentrar el passat 30 de setembre 
davant de les portes de l’Ajuntament 
de Calaf per protestar contra de 
la suspensió per part del Tribunal 
Constitucional de la llei de consultes i 
el decret de convocatòria del 9-N. 
L’ANC i Òmnium Cultural van ser les 
entitats que van convocar aquesta 
concentració, a la que van acudir 
calafins i calafines amb samarretes 
grogues, estelades i una gran 
pancarta amb el lema: “Ara més que 
mai: Sí, Si!”
Durant l’acte, el portaveu de l’ANC 
a Calaf, Antoni Miret, va dirigir unes 
paraules als assistents recordant-
los que “les amenaces de por i 
repressió no han fet aturar els nostres 
governants de persistir en la voluntat 

de fer possible la consulta del 9N”. 
Miret va afegir: “Que aquesta reunió 
de forces serveixi per dir que no 
recularem i que renovarem aquestes 
forces tantes vegades com faci falta”.
L’Ajuntament de Calaf es va voler 
sumar a aquesta convocatòria 

ciutadana per –tal com ha afirmat el 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Calaf, Joan Caballol- “fer costat a una 
voluntat del poble, al qual nosaltres 
representem”. En nom del consistori, 
Caballol va llegir el manifest unitari 
de l’acte.

 I nstitucionals

Lliurament dels compromisos de les entitats amb el PNDD

Ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell

Concentració i lectura del manifest davant de l’Ajuntament
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 I nstitucionals
L’alcaldessa de Calaf, entre els 800 alcaldes que van lliurar 

els acords de ple en suport a la consulta

    L’alcaldessa de Calaf, Ma Antònia Trullàs, juntament amb 
més de 800 alcaldes de tot Catalunya van entregar el passat 
4 d’octubre al matí al president de la Generalitat, Artur Mas 
els certificats dels acords de ple en suport a la consulta del 
9 de novembre promoguts per l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i l’Associació de Municipis per la Independència. Els 
alcaldes representaven el 96% dels municipis catalans. 
Els alcaldes van ser rebuts inicialment per l’alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias, i després es van dirigir al Palau de la 
Generalitat a fer entrega dels acords al president de la Ge-
neralitat, que estava acompanyat per una delegació de la 
mesa del Parlament encapçalada per la presidenta Núria de 
Gispert.
Ja al Palau de la Generalitat, al Pati dels Carruatges, els al-
caldes van lliurar les mocions a favor de la consulta, que van 
estar rebudes per part del secretari general de la Presidèn-
cia, Jordi Vilajoana, i el secretari del Govern, Jordi Baiget.
Per la seva banda, el president de Generalitat, Artur Mas, 
va rebre l’alcalde de Barcelona, els presidents de les diputa-
cions i els presidents i membres dels comitès executius de 
l’ACM i l’AMI, com a representants del món local.
Mentrestant, els alcaldes van anar ocupant el pati i les esca-
les gòtiques, i en aquest marc es van anar succeint els par-
laments, que va tancar Artur Mas, destacant que “per molt 
que intentin aturar la veu del poble català, no se’n sortiran, 
i nosaltres sí que ens en sortirem”. Finalment, Mas va agriar 
el suport dels representants municipals “que treballen el dia 
a dia”, malgrat les dificultats.
Des del 1918 no es feia una concentració similar d’alcaldes 
a Catalunya. L’entrega dels acords es produeix 96 anys des-
prés de la concentració de 1.046 alcaldes a la plaça de Sant 
Jaume per mostrar el suport del món local a la Generalitat 
reivindicant l’autonomia.
En la part final de l’acte de lliurament de la mocions en su-

port del 9-N, els alcaldes i alcaldesses van esclatar amb crits 
a favor de la independència.

L’Ajuntament de Calaf va aprovar la moció de suport al 9N
   L’Ajuntament de Calaf es va sumar divendres, 26 de 
setembre, a la moció de suport del món local a la con-
vocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalun-
ya del 9 de novembre de 2014. A través de la moció, 
l’Ajuntament es va comprometre a facilitar tots els recur-
sos necessaris per fer-la possible. El text va ser aprovat 
pels vots favorables de l’equip de govern, i els regidors 
de Plataforma de Catalunya van votar-hi en contra. El 
portaveu del grup municipal de CIU, Joan Caballol, va 
afirmar que l’Ajuntament donava suport a una consulta 
que era “el resultat de la voluntat d’un moviment trans-
versal de la població”.  El portaveu de PxC, Javier García 
va afirmar per la seva banda  que “el procés era una 
estratègia per tapar les vergonyes dels polítics que han 
estat governant” i que estaven en contra de generar cap 
fractura amb l’estat espanyol. 
Juntament amb Calaf, 873 ajuntaments catalans més 
van donar suport a aquesta moció, el que representa el 
91,55% dels municipis de Catalunya. 
Durant el ple també es va aprofitar també per forma-
litzar  l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i 
al Pacte Comarcal pel dret a decidir, una voluntat que 

l’Ajuntament de Calaf ja havia manifestat públicament 
amb la participació a l’acte que el passat 30 de juny es 
va dur a terme al teatre de l’Ateneu d’Igualada i que va 
reunir representants d’entitats, partits polítics, sindicats 
de l’Anoia.

Maria Antònia Trullàs lliurant l’acord de ple a Jordi Vilajoana

Moment de la votació

Els 800 alcaldes, al pati dels Carruatges
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F esta Major 2014

Calaf va viure una de les festes majors més participades dels darrers anys
   Calaf ha viscut enguany una de les fes-
tes majors més participades dels darrers 
anys. La coincidència amb la celebració del 
Mil·lenari de la vila, i una climatologia, que 
tot i les previsions, va acompanyar tots 
els actes, van fer que els vilatans, i també 
molta gent de les rodalies, sortissin al ca-
rrer per gaudir intensament de la festa.
Segons va explicar la regidora de festes 
de l’Ajuntament de Calaf, Fina Bastardas: 
‘’el municipi s’ha bolcat en aquesta festa, 
participant de tots els actes i també 
implicant-se en l’organització”.
El pregó inaugural va ser un dels actes 
més participats de la Festa Grossa. La 
Plaça Gran es va omplir per escoltar 
aquest personatge arribat del passat, i 
interpretat per l’actor calafí, Albert Latorre. 
Després de les paraules de l’alcaldessa 
Maria Antònia Trullàs, acompanyada per 
tots els regidors de l’equip de govern, 
Guillem D’Oló va irrompre en l’escenari 
amb la història dels orígens del municipi, 
a través d’una magnífica interpretació de 
l’actor local.
Després del pregó, va tenir lloc el sopar 
popular, durant el qual es van projectar 
fotografies antigues sota el títol “Calaf 
viu la Festa” a la façana de l’Ajuntament. 
Per acabar la jornada va tenir lloc un 
espectacle de ball i una mostra de Swing 
i Lindy Hop de la qual va poder participar 
també el públic.
L’endemà dissabte, la festa va continuar 
amb la inauguració de la Fira del Mil·lenari, 
que va anar a càrrec de la diputada  
d’Educació, Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona, Mireia Solsona. 
Abans de la inauguració, Solsona va visitar 
l’Ajuntament, acompanyada de l’alcaldessa 
del municipi i dels regidors de l’equip de 
govern, va signar el llibre d’honor i va 
rebre un record de la commemoració 
del Mil·lenari de la vila, posteriorment va 
tallar la cinta inaugural i la comitiva va 
fer un passeig per les diferents parades 
i espectacles que tenien  lloc pels carrers 
del nucli antic.
La fira ambientada l’any 1015, data del 

document que fa referència a Calaf, més 
antic, va incloure recreacions històriques, 
lluites medievals, danses, explicacions 
sobre la vestimenta utilitzada pels cavallers 
en l’època, passejades d’oques i ruquets, 
etc... A més de parades d’artesania i 
alimentació. Per primera vegada la fira es 
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F esta Major 2014

Calaf va viure una de les festes majors més participades dels darrers anys

va celebrar  al llarg de dos dies. 
A la tarda hi va haver diverses propostes, 
com ara l’exhibició de tennis i frontó, i 
també l’espectacle d’animació infantil 
“Germans Cascalloni’’, que va tornar a 
omplir de públic la Plaça Gran. També 
la Plaça Gran va ser l’escenari finalment 

de les lluites medievals que es van 
encarregar de portar a terme els Hereus 
de la Història. 
A la tarda un bon nombre de públic va 
seguir el concert  del grup Gran Premier 
que a ja a la nit va ser l’encarregat de 
conduir també el ball. Mentrestant, al 
Casal de Calaf, tenia lloc un altre dels 
èxits de la Festa Major, la representació 
de “El nom” a càrrec de l’Agrupació 
teatral de Calaf. La sala es va omplir, i 
un públic entregat va premiar amb forts 
aplaudiments els artistes locals que van 
posar en escena aquesta obra dirigida per 
Angèlica Quingles.
Un altre dels plats forts de la Festa Major 
d’enguany  van ser els concerts de la Troba 
Kung-Fú i La Terrasseta de Preixens. La 
Plaça dels Arbres es va omplir de públic, 
que va ballar a ritme de rumba catalana el 
repertori ofert pels dos grups.
Diumenge al matí es va poder continuar 
gaudint de la Fira , es va celebrar el 
quadrangular d’esacs; i al migdia, un 
nombrós públic va ballar sardanes amb 
la Cobla Lluïsos de Taradell. A la tarda es 
va dur a terme el partit de futbol de Festa 
Major, durant el qual la Unió Esportiva Calaf 
va fer entrega al consistori, -representat 
pel regidor d’esports, Josep Manel Navarro 
i la regidora de festes, Fina Bastardas-, de 
la nova vestimenta de l’equip, que llueix, 
al braç, el logotip del Mil·lenari.
Al vespre el passeig de Santa Calamanda, 
es va omplir de gent per participar del ball 
que va anar a càrrec del grup “De Gala” i a 
la nit la Companyia Bratislava va presentar 
l’obra “La gran duquessa de Gerolstein”. A 
partir de la mitja nit, la Nit Jove amb DJ’s 
locals va fer ballar el jovent a la Plaça dels 
Arbres fins ben entrada la matinada.
Finalment, dilluns al matí va ser el moment 
del tradicional torneig de Botifarra.  A la 
tarda el ball amb Montse & Joe Transfer 
va omplir de parelles balladores la Plaça 
Barcelona 92 i ell castell de focs, en 
aquesta ocasió, dedicat al Mil·lenari de 
Calaf, va ser un colofó molt especial per a 
aquesta participada Festa Major.
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   Els esports tenen sempre un paper destacat dins del gruix de 
la programació de la Festa Major calafina, i aquest any no va 
ser una excepció. Els tradicionals tornejos, de futbol, botifarra, 
o escacs, van tornar a reunir un bon nombre de jugadors i 
aficionats, que no es van voler perdre la cita.
Dissabte, les pistes municipals van acollir una exhibició de 
tennis i frontó. Pel que fa al tennis es van enfrontar el calafí Àlex 
Pallarès amb el manresà Carles Borderías, dues joves promeses 
del tennis català. Pel que fa al frontó els partits van ser entre 
Miquel López i Ramon Isaac López i Julià López i Dani Pleixats, 
campions de l’Anoia en les dues categories. Diumenge al matí 

Exhibició de Tennis

Una Festa Major molt esportiva

Exhibició de Frontó

F esta Major 2014

es va poder continuar gaudint de l’esport amb el quadrangular 
d’escacs, que es va dur a terme a la Plaça Barcelona 92, i a la 
tarda es va celebrar el partit de futbol de Festa Major, entre la 
UE Calaf i el Roquetes CF, durant el qual la Unió Esportiva Calaf 
va fer entrega al consistori, -representat pel regidor d’esports, 
Josep Manel Navarro i la regidora de festes, Fina Bastardas-, de 
la nova vestimenta de l’equip, que llueix, al braç, el logotip del 
Mil·lenari.
Finalment, dilluns al matí va ser el moment del tradicional 
torneig de Botifarra que va omplir la sala de la Unió Calafina 
d’aficionats a aquest joc.  

Partit de futbol Quadrangualar d’escacs

Lliurament del premi al segon classificat, la UE Calaf Torneig de botifarra
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ANC

Tres exposicions, de ceràmica, pintura i gravats, van 
completar el programa festiu de la Festa Major

La capella del Centre Cívic va acollir 
l’exposició de pintures i gravats de Ramon 
Puigpelat “Cartes a Theo”

   Quan ja estem a les acaballes 
d’aquest any 2014 el Casal de Calaf 
es comença a “vestir” de Nadal. 
Ja fa uns mesos que s’està treballant 
en els nous Pastorets i ara ve quan 
s’intensifiquen els treballs de la 
direcció, els tènics i els actors.
Com sabreu, enguany hi ha una 
novetat: Els Pastorets Infantils, 
que es representaran el 27 i 28 de 
desembre, on participen més de 90 
petits actors de Calaf i comarca. 
També fa uns quants mesos que es 
treballa sense descans per tal de 
poder oferir un bonic espectacle.
Per altra banda, i una vegada passat 
l’estiu, han tornat les Sardanes 
Familiars i les Sardanes Enllaunades, 
que com sabeu, es fan cada primer 
diumenge de mes a les 12 h.
Per la seva banda, Sismes ha reprès 
el curs de Dansa del Ventre i n’ha 
iniciat de nous. Pilates, Belluga’t i 
Estiraments en moviment.
També hi ha previst una Taller 
monogràfic de Macramé per al 
proper dia 15 de novembre a les 
10:00h.
Recordem als socis que el proper 
diumenge, 26 d’octubre es celebrarà 
una reunió informativa a la Sala 
d’Exposicions del Casal de Calaf, on 
es tractaran els resultats financers i 
les activitats que es duen a terme a 
l’entitat.

L’ANC no s’atura: “Ara és 
l’hora!”

L’autor, Lluís Selvas, va presentar una 
exposició de pintures abstractes a la Sala 
Felip

Les germanes Prat, autores de la mostra 
de ceràmica que es va poder veure a la 
Casa Joan Prat

F esta Major 2014

Casal de Calaf

El Casal ja es 
prepara pel Nadal

E ntitats

      L’Assemblea Nacional Catalana, i en concret la nostra Territorial, no s’atura. 
Per la Festa Major, en un acte emotiu, ens va visitar des de la Garrotxa “La 
Campana de la Llibertat, que no para de tocar fins a la independència. La 
Diada d’enguany va transcórrer carregada d’esdeveniments: al matí, fent 
entrega a l’Alcaldessa dels documents de compromís amb el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir per part d’entitats calafines i del compromís de la majoria 
dels nostres regidors. Acte seguit, 3 autocars van sortir a la V de Barcelona, 
la concentració més gran de la nostra història.
El dissabte 27 de setembre, inclòs en els actes del Mil·lenari, tothom va 
poder pintar el mural “Catalunya 1714 / 2014”; un gran dia en el que deixar 
palesa l’empremta de la nostra determinació per ser un Estat. 
Davant l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del recurs 
contra la Llei de Consultes i de la Convocatòria del 9 N, els calafins ens vam 
concentrar davant el nostre Ajuntament, deixant manifest el nostre rebuig 
a aquesta decisió i la nostra intenció de votar.
L’ANC ha engegat la campanya “Ara és l’hora”, amb la ferma decisió 
d’empènyer endavant  el Procés per la Independència. A hores d’ara, molts 
de vosaltres haureu rebut la visita d’enquestadors voluntaris, vist el país 
envoltat de groc, i probablement haureu participat en algun acte d’aquesta 
campanya. Des de la nostra Territorial volem agrair la vostra participació i 
suport inestimable en tot allò que us hem demanat.
Hem dipositat la confiança en els nostres polítics, però som nosaltres amb 
la nostra més ferma determinació, els que acabarem per decidir el país que 
volem, el que mereixem per dignitat.  Hi tenim tot el dret i res ni ningú ens 
farà creure el contrari. Catalans, catalanes...Ara és l’hora!
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L’EFSAS comença nova temporada

   El passat dia 28 de juny es va dur a terme al 
poliesportiu municipal el sopar de cloenda de la 
temporada del Club Bàsquet Calaf, que  com cada 
any  va voler tancar la temporada amb una trobada 
de germanor entre jugadors i jugadores, entrenadors, 
mares, pares i autoritats.
Es va aprofitar l’oportunitat per guardonar a totes 
aquelles persones que al llarg de la temporada s’han 
distingit per la qualitat esportiva i també pel seu 
compromís vers l’entitat.
Els guardonats en aquesta temporada 2013-2014 van 
ser: en la categoria Junior Masculí: David Calafell 
(Màxim anotador) i Pere Rial (MVP - Most valuable 
player, jugador més valuós).Dins la categoria Preinfantil 
Femení, les guardonades van ser: Marta Pallarés 
(Màxima anotadora) i Hasna El Asnaoui (MVP). Nora 
El Asnaoui va ser la Màxima anotadora en la categoria 
Cadet Femení B i Judit Busquet l’MVP. En la categoria 
Cadet Femení A, la màxima anotadora va ser Emma 
Sarret i l’MVP,Gemma Prat. Eva Biosca va rebre el 
guardó a la màxima anotadora en la categoria Sènior 
Femení Segona Catalana i Anaïs Solà a l’MVP, 
Per altra banda es va fer un agraïment a l’esforça a 
Alba Planell, Hasna El Asnaoui,  Lidia Calafell,  Jana 
Perramón, Marta Pallarés, Cristina Esteban, Ivet Selva, 
Judith Codina, Judit Busquet, Nora El Asnaoui, Sara 
Fernández, Mar Valdepeñas, Marta Jiménez.

També es va aprofitar l’esdeveniment per retre un 
merescudíssim homenatge a Juan López, “el Juan” 
com es coneix dins del club, una persona entranyable 
i estimada per l’entitat, que ha col•laborat de forma 
desinteressada des dels inicis del Club Bàsquet Calaf 
fins a l’actualitat, no tenint mai un no per resposta al 
llarg de tots aquests anys. Durant l’homenatge es va 
lloar la tasca de López i en especial la seva senzillesa 
en el tracte, alhora que li van mostrar tot el seu suport i 
transmetre la seva felicitació per tota la tasca realitzada 
al llarg d’aquests anys.
C.B. CALAF

EFSASE ntitats

CB Calaf

El Club Bàsquet Calaf va celebrar el sopar de 
cloenda de la temporada

    L’ Escola de Futbol Sala Alta Segarra (E.F.S.A.S.) 
té com a objectiu ensenyar la tècnica necessària per 
jugar a futbol sala i, a la vegada, impulsar equips 
de diverses categories que competeixin en aquest 
esport, com son els Babys, Pre-benjamins, Alevins, 
Infantils, Juvenils, Senior Femení i Masculí.
És una gran satisfacció per tots nosaltres, veure 
com els nens/es de Calaf i dels voltants gaudeixen 
del gran nombre de competicions i “trobades” que 
els tenim preparades. Als entrenaments es respira 
un bon ambient d’entusiasme i diversió, bàsic 
per assolir a aquestes edats els objectius més 

immediats i gaudir de l’esport. La nostre voluntat 
es ensenyar la perspectiva més aproximada del 
que els hi pot donar l’esport i el futbol sala : salut, 
amistat, companyerisme i esperit de superació.
Volem agrair la col·laboració dels nostres 
entrenadors pel seu treball diari i altruisme, hem de 
fer per preservar e incrementar tots aquests valors 
que faran dels quasi 90 jugadors/es persones de 
gran vàlua.
Una temporada més l’ E.F.S.A.S. està consolidant 
i confirmant el salt significatiu iniciat fa moltes 
temporades, tant per la seva quantitat d’equips 
com per la seva qualitat en totes les generacions.
Volem que el futbol sala estigui ben viu al nostre 
poble i la millor manera és donar facilitats i 
solucions a les famílies. Tenim preparades més 
activitats durant la temporada.
Nova iniciativa esportiva, nova junta, nous 
equips,etc..
Us esperem els dissabtes mati/tarda al Poliesportiu 
Municipal de Calaf.
Fins sempre,

E.F.S.A.S.

Presentació dels equips de l’EFSAS
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  Calafines i calafins, el grup Xarxa Calaf torna a 
carregar les piles per oferir, una temporada més, 
tardes de teatre pels petits de les cases i les seves 
famílies. 
Aquest grup de persones que formem Xarxa aquí al 
poble, quedem en el nostre temps lliure i, amb il·lusió 
i molt d’esforç, intentem oferir espectacles que 
agradin als petits i als grans que els acompanyen. 
Encara no tenim tancada tota la programació, per 
això, no us podem donar les dates ni els espectacles; 
tot i que sabem que una de les obres l’oferirem 
abans de Nadal i dues més, després de les festes. 
Eps! esteu ben alerta però, perquè aviat per les 
botigues del poble o a les motxilles dels vostres fills/
es hi trobareu la programació! 
Us esperem, en aquestes tardes fredes d’hivern, a la 
sala de fusta del Casal. 
Aprofitant la benvinguda, us volem dir que, per 
segon any, el grup Xarxa Calaf ven loteria de Nadal! 
Estem segurs que donarem el premi gran! El nostre 
número és el 19068.
Afanyeu-vos abans que s’acabin!! i fins ben aviat 
amics del teatre!!

  El passat diumenge dia 20 de 
juliol, el Club Bàsquet Calaf va 
organitzar el seu tradicional: “3x3 
Bàsquet al carrer” que, com l’any 
passat, va tenir com a escenari la 
Plaça dels Arbres.
L’esdeveniment, que es va allargar 
durant tot el dia, va assolir una 
major participació d’equips que 
l’any anterior, això vol dir que poc 
a poc aquesta activitat continua 
creixent, encara que cal continuar 
treballant per consolidar-la del 
tot.
Durant la jornada matinal els 
equips Pre-Mini, Mini i Infantils 
tant femenins com masculins van 
ser els protagonistes. A la tarda 
van prendre el relleu els equips 
juniors i sèniors que van deixar 
empremta per la seva qualitat.
Per cloure la jornada es va 
organitzar un multitudinari concurs 
de triples obert també al públic en 
general que va fer les delícies de 
tots els assistents.
Finalment, l’ alcaldesa del municipi 
Maria Antònia Trullàs, el Regidor 

d’Esports, Josep Manel Navarro i el 
President del Club bàsquet Calaf, 
Joan Busquet, van repartir els 
premis corresponents als diferents 
guanyadors.
També cal assenyalar que per tal 
de relacionar aquesta activitat 
esportiva amb els actes del 
Mil·lenari de la nostra Vila, es 
va concedir un premi sorpresa al 
jugador/a que aconseguís el punt 
número mil del torneig. Aquest 
va recaure en la calafina Mònica 
Torra.
De cara a la propera edició, la idea 
del club és que aquesta activitat 

arribi a convertir-se en una festa 
de bàsquet oberta a tothom, on 
hi participin tant la gent que té 
relació amb aquest esport com la 
que no. 

CB Calaf

El Club Bàsquet Calaf vol convertir el 3x3 en una festa 
dedicada a aquest esport oberta a tota la població

Guanyadores sènior Guanyador del concurs de triples

Guanyadors sènior

ANC Calaf

E ntitats

   El passat diumenge, 7 de setembre, i coincidint amb 
la Festa Major de la vila, va arribar a calaf la Campana 
de la Llibertat. Aquesta campana, -feta a iniciativa de 
l’ANC de la Garrotxa-, que fa 64 cm de diàmetre i de 
150 Kg de pes i que va ser fosa especialment-, recorre 
el país fent sonar el seu batall, fins que no s’assoleixi la 
independència del país.
Durant l’acte es va fer la lectura del manifest “La 
Campana de Sant Honorat”, hi va haver tonades de sons 
populars, i tothom que ho va voler la va poder tocar. 
També hi va haver activitats i jocs infantils organitzats 
per l’Agrupament Escolta Alexandre de Riquer.

La Campana de la Llibertat 
va ser a Calaf

Xarxa Calaf

Xarxa Calaf torna a 
carregar piles

L’alcaldessa, Ma Antònia Trullàs i el portaveu de l’ANC, Antoni Miret
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    El segon cap de setmana de juliol la comissió de 
Sant Cristòfol, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
va organitzar una nova edició d’aquesta festa, que va 
comptar amb notable participació en tots els actes.
Dissabte a la tarda van ser nombrosos els vehicles 
que van fer els tradicionals “tres tombs” de 
benedicció. 
Com sempre, els conductors eren obsequiats amb un 
petit record així com amb números per al sorteig de 
l’endemà diumenge. 
Diumenge a la tarda, el ball al passeig de Santa 
Calamanda va ser d’allò més animat, ja que a més el 
bon temps va acompanyar la vetllada. 

E ntitats

    Sense defallir, iniciem una nova temporada amb 
il·lusió i aires renovats i on esperem acomplir tots els 
objectius, esportius i econòmics, que ens hem marcat.
Pel que fa a la vessant esportiva, aquesta temporada 
presenta una sèrie de novetats  en relació als equips 
i categories en les quals competirem. Per començar 
aquesta temporada no hi haurà equip Cadet Femení a 
causa de la manca de jugadores per poder confeccionar-
lo. Això, ha comportat, que les jugadores d’aquesta 
edat que quedaven en el club han passat a formar part 
del Junior Femení, cosa que les obligarà a competir amb 
jugadores de més edat. 
Així doncs en l’àmbit femení el nombre d’equips quedarà 
reduït a tres : Infantil, Junior i Sènior. Tampoc hi haurà  
Junior Masculí que desapareix per manca de jugadors.
Per anar acabant, dir que també disposem de  bones 
notícies perquè tornarem a gaudir d’un Sènior Masculí  
amb moltes ganes de competir i fer-ho bé, patrocinat 
per l’empresa Euroconills.cat, i d’un grup de jugadores 
‘veteranes’ amb la intenció de formar equip i poder 
participar en una lligueta del seu abast.

Finalment volem donar gràcies a l’esforç de tothom ,que 
ens permet continuar sent  un club sanejat.

AMPA INS Alexandre de Riquer

CB CALAF

 Tradicional festa de Sant 
Cristòfol

El CB Calaf enceta una 
nova temporada

Equip Sènior masculí Euroconills.cat

F estes

Ball de Sant Cristòfol 2014
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   Els plafons de davant de Cal Pinyol, a la Plaça dels 
Arbres llueixen des de fa unes setmanes un mural 
inspirat en el Tricentenari de Catalunya. El mural 
ha estat una iniciativa de l’ANC del municipi que va 
organitzar un acte festiu, per a que tota la població 
pogués ajudar a pintar-lo. L’acte va ser la contribució 
de l’Assemblea Nacional de catalunya a Calaf als actes 
del Mil·lenari de la vila.
Sota el títol  “Catalunya 1714 / 2014”, el mural 
ideat per Núria Martí, formada a l’Escola Massana 
i professora d’art a un institut de Piera, mostra 
“l’skyline” de Calaf, i la inscripció de dues dates: un 
1714 sobre les quatre barres  i un 2014 al costat de 
les estrelles de la bandera Europea. El significat de la 
pintada, segons el portaveu de l’ANC de Calaf, Antoni 
Miret, és “l’evolució que ha fet el país al llarg de 300 
anys. Venim d’una desfeta el 1714 i enfilem el camí 
cap a Europa, com a nou estat, i cap a la recuperació 
de les nostres llibertats”.
Miret ha fet una valoració molt positiva de l’acte: 
“moltes persones van col·laborar a pintar el mural: 
Dissabte va ser un degoteig constant de gent que 
va voler deixar la seva empremta, col·laborant en la 
pintada d’un fragment del dibuix”. Miret ha destacat 
també que va ser “especialment significativa la 

participació d’una persona del municipi, d’origen 
murcià, en la pintura del mural, que va voler afegir un 
nou element al disseny, la silueta d’una persona amb 
el cor pintat amb les quatre barres bategant, i amb un 
significat clar: estimo Catalunya”.

Mil·lenari
Les entitats esportives es sumen a la celebració del 

Mil·lenari
   Les entitats esportives de 
Calaf s’han sumat les darreres 
setmanes a la celebració del 
Mil·lenari de la Vila organitzant 
actes o incorporant elements 
dins de les activitats previstes, 
relacionades amb aquesta 
important efemèride. 

Així, per exemple, la Penya 
Barcelonista de Calaf i Comarca 
va lliurar el trofeu del Mil·lenari a 
qui va marcar el gol nº 1000, Joan 
Serra, durant el tradicional 3x3.

El Club de Bàsquet Calaf va lliurar 
també durant el seu 3x3 un trofeu 
a la jugadora que va anotar el 
punt número mil del torneig, i que 
en aquest cas va ser la calafina 
Mònica Torra. 

La UE Calaf ha estampat aquesta 
temporada el logotip del Mil·lenari 
en la nova equipació, i durant la 
Festa Major va fer entrega d’una 
samarreta commemorativa, amb 
el número 1000 a l’esquena, als 
representants del consistori. El 
club de futbol local també va 

3x3 de Futbol. Trofeu del Mil·lenari 3x3 de Bàsquet: Punt número 1000

Nova equipació de la UE Calaf Torneig de Futbol del Mil·lenari

Festa Catalana dels Escacs

organitzar el Torneig de Futbol del 
Mil·lenari que va ser tot un èxit de 
participació. 

Finalment el Club d’Escacs Calaf va 
promoure, en motiu del Mil·lenari, 
la Festa Catalana dels Escacs, que 
va reunir mig miler de persones al 
poliesportiu.

 “Catalunya 1714/2014”, nou mural a Calaf 

Festa Catalana dels Escacs



Mil·lenari
Noves conferències dins del cicle 

del Mil·lenari de Calaf

Torras i Ribé: “La Guerra de Successió va ser una guerra entre militars 
i pagesos, destinada a devastar la població”

  El doctor Josep Maria Torras i Ribé, 
historiador igualadí especialista en 
història moderna i en particular en la 
Guerra de Successió, va ser l’encarregat 
el passat 26 de setembre d’oferir una 
nova conferència dins dels actes del 
cicle “Calaf, 1000 anys d’història”, que 
es desenvolupa en motiu del Mil·lenari 
de la vila.
Durant la seva exposició, Torras i 
Ribé va parlar de les repercussions 
que aquesta guerra va tenir sobre la 
població civil. L’historiador va afirmar 
que la de Successió no va ser una 
guerra convencional, ja que més 
enllà del conflicte militar, de la lluita 
entre dos exèrcits, hi va haver una 
intencionalitat punitiva i de represàlia 
per part de l’exèrcit borbònic contra la 
població civil catalana. La violència, el 
saqueig, les execucions sumàries, i el 
terror es van fer servir com a armes 
de terrorisme militar, -va explicar 
Torras i Ribé-,  amb la única finalitat 
de debilitar i sotmetre el territori, en 
una clara mostra d’animadversió de la 
dinastia borbònica contra  Catalunya.
Torras i Ribé va parlar de l’existència 

d’un conjunt de projectes de represàlia 
política contra la població civil, com el 
d’incendiar les principals poblacions 
catalanes a través d’una veritable 
política de sang i foc. Aquesta 
estratègia es va posar en pràctica l’any 
1707 a la ciutat de Xàtiva. L’exèrcit 
borbònic pretenia  esborrar no sols 
físicament, sinó històrica, jurídica i, fins 
i tot metafòricament la població, en una 
manera de procedir fins llavors inèdita 
a la història d’Europa. L’extermini de 
Xàtiva no va ser una decisió d’estratègia 
militar, sinó que va tenir com a única 
funció exercir un càstig exemplar que 
pretenia atemorir la resta de pobles i 
propiciar la seva submissió davant les 
forces borbòniques. 
També va relatar com les ciutats del 
país, després de les seves rendicions, 
es van veure sotmeses a un saqueig 
constant, hi van haver execucions 
sumàries als resistents, i es van viure 
diverses setmanes de continu espoli. 
“La guerra no només va ser entre els 
militars, sinó que va ser una guerra de 
militars contra pagesos, destinada a 
debilitar la població, generar misèria, 

pobresa i devastació” –va apuntar 
Torras i Ribé.
Finalment va parlar de com la 
materialització de la invasió borbònica 
va ser sense pràcticament disparar ni 
un tret. Entre 25.000 i 30.000 efectius 
van ocupar Catalunya, amb unes ordres 
clares de severitat extrema en cas de 
no obtenir rendició. Les execucions 
sumàries, la política de sang i foc i una 
brutalitat mai vista fins al moment, van 
ser la tònica dominant.
En acabar la xerrada el grup Family 
Gospel va oferir una selecció d’algunes 
peces del seu repertori i posteriorment 
es va oferir un refrigeri per tots els 
assistents.

L’Historiador Josep M. Masnou va parlar sobre el Priorat de Calaf en la 
5a conferència del cicle del Mil·lenari

   L’historiador Josep Maria Masnou, 
gran coneixedor de la història del 
municipi i en concret de la la parròquia 
i del Priorat de Calaf - ja que es va 
encarregar durant molt de temps 
d’organitzar l’arxiu parroquial calafí, 
va parlar el passat 29 d’agost del 
context religiós que envoltava el segle 
XI, època en que se situa la primera 
referència al municipi. 
Masnou va començar la seva xerrada 
afirmant que la història de del 
Priorat de Sant Jaume Calaf estava 
estretament vinculada a la història 
dels bescomptes i a la canònica 
de Cardona. Les canòniques eren 
comunitats de clergues que podien 
tenir descendència i béns propis i que 
se n’encarregaven d’administrar les 
terres i les possessions, i també de 
defensar-les dels atacs. L’historiador 
va posar especial èmfasi en explicar 
que en aquest sentit l’àmbit laic i 

religiós estaven lligats en les figures 
dels canonges-levites, com ho va ser 
Guillem de Mediona, senyor de Calaf a 
partir del 1015. 
La primera constància que es té del 
Priorat de Sant Jaume de Calaf és del 
1082, segons va explicar Masnou. Es 
tractava d’una comunitat d’uns cinc 
clergues que vivien sota la direcció del 
prior de Calaf, una figura que no vivia 
al municipi, sinó a Cardona que és d’on 
depenia el priorat. En aquells moments 
el Priorat de Calaf posseïa béns com 
ara el Castell d’Aleny, el Mas Juneda, la 
Coromina, la parròquia de Calonge, la 
de Conill, la de Dusfort, de la Molsosa, 
de Sant Pere de l’Arç... Segons va 
explicar l’historiador, es calcula que 
depenien del Priorat de Calaf el 10% 
del total dels béns de la Canònica de 
Cardona.
Tal com va explicar l’historiador, no va 
ser fins el segle XVI que el Priorat de 

Calaf es va independitzar de Cardona, 
amb la supressió de la canònica i la 
creació de la col·legiata.
En acabar la xerrada, l’alcaldessa 
Maria Antònia Trullàs —que també 
va encarregar-se de la presentació 
de l’acte, juntament amb mossèn 
Joan Sanglas— va fer lliurament a 
Josep Maria Masnou d’un obsequi 
commemoratiu del Mil·lenari. A 
continuació, els assistents van poder 
degustar productes artesans calafins.
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   Un any darrere l’altre pot semblar 
que res canvia i que seguim el 
mateix criteri. Però som conscients 
que ha canviat la realitat d’anys 
enrere, han canviat les formes i 
també els continguts.
L’objectiu de la catequesi és fer 
conèixer la Bona Nova de Jesucrist, 
més que una moral o unes formes 
de ser cristià; intentem predicar 
Jesucrist com a camí cap a Déu i 
que el sentim dins nostre que ens 
guia en la nostra vida. 
Van canviant les formes perquè no 
és el mateix pensar que tothom 
és cristià i que té una formació 
religiosa com també uns costums 
socials basats en el cristianisme; 
més aviat la catequesi parteix de 
la realitat del desconeixement força 
acusat del fet religiós cristià situat 
en un món escèptic però delerós 
d’omplir un buit amb un recel cap 
a Déu però de culte al propi cos i a 
les seves capacitats. La participació 
dels pares és bàsica i positiva, ja 
que la formació cristiana no és saber 
doctrina sinó viure-la amb família. 
Aquesta tasca la complementa la 
catequista i per extensió tota la 
comunitat parroquial.
Els continguts de la catequesi 
són elementals i fonamentals. 
Elementals perquè partim de les 

sagrades escriptures i no es fan 
grans divagacions teològiques ni 
morals. Fonamentals perquè si no 
descobrim l’autèntic fonament de la 
fe, estaríem enredant a la gent.
Un aspecte que anunciem amb tot 
ardor és el valor de la comunitat 
i del compromís més enllà dels 
sagraments. Falta continuïtat, no 
interès en la catequesi, sinó vèncer 
la inèrcia d’abandonar la formació, 
el compromís i deixar-se portar pel 
què diran si em confesso creient. 
Bé, és una aspecte a treballar millor 
i a confiar en la bona voluntat de 
tothom. 
Ànims i endavant! 

La Coral Ressons, 
de musical!

    Tot just encetada la tardor, hem iniciat 
les actuacions del nou curs.
Amb molta il.lusió vàrem participar a la 
festa de la Ofrena dels fruits del Camp, 
el 21 de setembre, a la Església de San-
ta Maria de la localitat veïna de Rubió.
Així iniciàrem la temporada 2014-15. I 
també molt contents amb el nou, variat 
i sorprenent repertori que estem pre-
parant.
Hem tingut l’oportunitat de gaudir amb 
el mític musical “Mar i Cel”, el passat 
19 d’octubre. Una agradable sortida, 
acompanyats d’amics i coneguts.
Podeu seguir les nostres sortides i ac-
tuacions mitjançant la nostra página del 
Facebook.
I una vegada més us convidem a for-
mar part de la Coral Ressons. Només 
cal tenir ganes de cantar i passar-ho 
bé.eu-vos! Concert a Santa maria de Rubió

Des de la parròquia...

Coral Ressons
E ntitats

Parròquia de Calaf E nsenyament
Reconeixement a 

dos mestres 

A l’Ajuntament de Calaf va acollir 
l’acte de reconeixement a dos 
mestres calafins que s’han jubilat 
recentment i que han dedicat la 
major part de la seva trajectòria 
professional a l’ensenyament 
al nostre municipi. L’alcaldessa 
Maria Antònia Trullàs, va lliurar les 
dues plaques a Miquel Puigpinós i 
Bertran i Jaume Dalmases i Mateu, 
que han fet de mestres a l’escola 
Alta Segarra de calaf, 37 i 35 anys 
respectivament. Durant l’acte es 
va lloar la seva tasca educativa, i 
la seva dedicació durant tants anys 
als nens i nenes calafins de diferents 
generacions.

L’equip de govern va lliurar una placa 
de reconeixement a Miquel Puigpinós i 
Jaume Dalmases
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“Nosaltres no som d’eixe món”

C ol·laboradors Joan Graells

Medi ambient

  Fa uns dies en Mariano Rajoy, 
president del govern central, en una 
arenga als quadres del seu partit a 
Guadalajara, ja els hi va dir que no 
vol autoritzar la consulta que tant 
activament l’hi hem demanat tant per 
activa com per passiva els catalans, 
en manifestacions, en la via catalana, 
en la v baixa del proppassat  11 de 
setembre, amb les manifestacions 
davant dels ajuntaments per protestar 
per la suspensió de la llei de consultes, 
com la convocatòria de anar a votar, 
junt  amb el suport que han donat 
presencialment més de 800 alcaldes 
de tota la geografia del nostre país, que 
ban entregar al president Artur Mas les 
mocions els 920 ajuntaments dels 
947 municipis  que hi ha a Catalunya, 
que representen un total del 95% 
dels governs municipals a favor de la 
consulta del 9 de novembre.
No entenem aquesta tossudesa 
d’enfrontar-se a la societat catalana 
i sembla que com deia en Raimon 
“nosaltres no som d’eixe món”. Ens 
creuen que som propietat d’Espanya 
i nosaltres uns llogaters a qui s’ha 
d’exprimir cada dia més i més, 
negant-nos el més essencial per anar 
subsistint i poder tirar endavant, amb 
un menyspreament sistemàtic, sinó 
vostès comprovin el que inverteix 
en els pressupostos per l’any pròxim 
l’estat a Catalunya i als altres indrets 
de Espanya.
Com podem decidir sobre la terra on 
vivim, ja que ens diuen que no es nostra, 
sembla que encara ens trobem al segle 
XV i següents en que els conqueridors 
que arribaren a la Amèrica Central i del 
Sud, que en nom de la corona tenien 

dret  tot i més, aquests pobles van 
voler caminar per ells mateixos i es van 
deslligar dels estralls i del bon record 
que els deixaren. Tots ells empobrits 
pe l’afany del or i la plata que els hi 
portaven “de allende de los mares”, i 
així poder formar un imperi que mai 
s’hi apagava el sol. I avui aquest imperi 
a on es troba?.
Tenim el regust recent  del que ha 
passat a Escòcia, amb uns dirigents 
tant anglesos com escocesos exposant 
els pros i contres de les avantatges 
de quedar-se amb Anglaterra o 
anar sols. L’exemple que va donar 
el Canadà al Quebec, o els cas de 
Servia i Montenegro, o el de Txèquia 
i Eslovàquia, perquè el govern central 
no por donar una lliçó de democràcia, 
sinó ho pensa només per poder quedar 
bé de cara a demostrar als altres 
companys de les Nacions  Unides que 
el franquisme ja estava oblidat i era un 
mètode del passat i no del present.

Es trist la manera en que ens deixen les 
televisions, la premsa i les emissores 
de ràdio de fora de Catalunya, en que 
l’espanyolisme, botiflers inclosos, sense 
arguments de pes en contra, es limita 
a proferir insults i amenaces que en un 
país mínimament civilitzat i democràtic 
molts dels seus autors estarien jutjats 
en un tribunal i no se’n adonen que 
amb la seva actitud s’asseguren una 
ruptura. Tots tenen por, molta por 
de que els catalans sols podem tirar 
endavant i de seguir aprofitant-se del 
nostre esforç i la capacitat creadora de 
la nostra gent, segur, ben segur que 
podem fer-ho amb tenacitat, treball 
i patriotisme i la ferma convicció de 
que s’ha de recuperar l’estat que ens 
varen arrabassar per la força de les 
armes, i de que estem treballant per el 
millorament de la societat catalana en 
que es trobarà les nostres generacions 
futures. 

7 d’octubre de 2014

Més de 800 alcaldes al Palau de la Generalitat
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C ol·laboradorsJosep Maria Solà

Pere Jorba i Gassó, el calafí fundador de Can Jorba

  Hem de reivindicar la gran figura de Pere Jorba i Gassó (1849-1927), 
fundador de la Casa Jorba. Per a la confecció d’aquesta crònica s’han 
tingut en compte el TR de l’INS Alexandre de Riquer, “Can Jorba”, de 
l’alumna Meritxell Vidal Torra (1997); i també els dos Fulls Parroquials 
sobre “La casa Jorba” de Jordi Torner i Planell (24.11.02 i 23.02.03 
respectivament).

  Pere Jorba i Gassó neix a Calaf 
el 14 de març de 1849 a cal Bep 
de l’Era (Plaça de les Eres), fill de 
Francesc Jorba (natural de Calaf) 
i de Josepa Gassó (natural de 
Calonge de Segarra). L’any 1858 
la família s’estableix a Manresa 
(seguint l’onada immigratòria 
del camp a la ciutat a causa del 
creixement industrial).
Als 9 anys Pere Jorba treballa 
en una petita fàbrica de cintes 
manresana. Al cap de tres anys la 
família es trasllada a Castellgalí per 
treballar en una de les fàbriques 
tèxtils més importants de l’època, 
Can Barrera, on Pere aprendrà 
l’ofici de teixidor a l’edat de dotze 
anys. Alhora alterna aquest treball 
fent d’aprenent de barber en una 
barberia de la Plaça Major de 
Manresa.

El 1868 es casa amb Teresa Rius 
Vilaseca, teixidora a Castellgalí, i 
també natural de Calaf, amb qui 
tindrà tres fills: Joan, Rosa i Pere. 
Per culpa de la tercera guerra 
carlina, el 1874 es traslladen 
a St Vicenç de Castellet. Cap 
a l’any 1886 la família torna a 
Manresa definitivament on la mare 
(que no sabia llegir ni escriure 
però que tenia un bon esperit 
comerciant) va obrir una botigueta 
al carrer Urgell, 6 (primer pilar 
dels futurs magatzems Jorba). 
El 1893 la botigueta passa a ser 
una botiga al C/ del Born, núm 
23. Un any abans es posarà en 
marxa la Colònia Jorba a la finca 
de Manganell (Viladecavalls) que, 
juntament amb la botiga del C/ 
del Born, formaran la societat “P. 
Jorba i Fills”. Alhora, el pare té una 
quadra de telers a la carretera de 
Santpedor i, posteriorment, una 
altra al carrer de les Jorbetes.

El 1904 s’inauguren els grans 
Magatzems Jorba en un immoble 

modernista (obra d’Ignasi Oms 
i Ponsa) que té tres façanes: 
carrer Nou, el Born i la plaça 
Sant Domènec (en serà l’edifici 
principal fins a l’any 1936). El que 
diferenciava aquests magatzems 
dels altres eren dos conceptes 
innovadors: el primer, el fet 
d’implantar un preu fix per a tots 
els articles (en una època en què 
sovintejava el regateig); el segon, 
l’establiment del sistema mètric 

decimal tot abolint l´ús de la cana 
(vuit pams: 1555 mm). S’havia 
acabat, doncs, “l’anar a pams”. El 
timó d’aquesta etapa gloriosa el 
porta el fill gran del fundador: Joan 
Jorba i Rius (popularment conegut 
com el senyor Joan), fins al 1938 
en què prendrà les regnes el fill del 
senyor Joan,  Pere Jorba i Vall.

La Casa Jorba edità la “Revista 
Ilustrada Jorba” (1909-1937), 
compaginant el sentit comercial 
i les aportacions culturals: era 
mensual amb un tiratge d’uns 

quinze mil exemplars i arribava, 
gratuïtament, als clients de 
Catalunya, l’Estat espanyol i 
Amèrica Llatina. A l’esquerra de 
la capçalera, hi apareix el logo de 
la casa amb el seu lema: “Labor 
omnia vincit”: el treball tot ho 
venç, amb un dibuix encerclat de 
la casa modernista de Manresa. 
El seu primer director fou el 
metge Oleguer Miró i més tard 
fou substituït per Antoni Busquet. 
El núm. 45 (març del 1913) el 
dediquen a la vila  de Calaf amb 
aquestes paraules introductòries: 
“La casa Jorba siente un gran 
cariño por la villa de Calaf, pues 
en ella nacieron los fundadores 
de aquella, los esposos D. Pedro 
Jorba y Gassó y Dª Teresa Rius y 
Vilaseca.”

L’expansió de la Casa Jorba fou 
imparable: primer a Barcelona 
(1911) fins al trasllat al Portal de 
l’Àngel el 1926 (amb un edifici 
modernista com el de Manresa 
inaugurat el 1932): més endavant 
(des del 1963) passaria a dir-se, 
durant deu anys encara, Jorba-
Preciados (quan va ser venut a 
aquests darrers). L’expansió a 
Europa tingué lloc al final de la 
Gran Guerra: el maig de 1919 (fins 
al 1923) inauguraven botiga a 
Brussel·les sota el nom de Maison 
Jorba (Parvis Saint-Gilles, 28).

L’actual edifici que encara podem 
contemplar a Manresa de l’antiga 
Casa Jorba (al costat del C/ Nou 
amb la Muralla del Carme) es va 
iniciar el 1935, obra de l’arquitecte 
barceloní Arnau Calvet, i no va 
ser inaugurat fins al 1951: és 
una mostra excel·lent i gairebé 
única a Catalunya de l’estil Art-
déco. Després d’una primera crisi 
el 1971, els Magatzems Jorba 
tancaren definitivament les portes 
el 1984.

Imatge de Pere Jorba i Gassó
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Buscant la tranqil·litat

Avui proposo una 
sortida a prop de 
casa, per recórrer 
racons coneguts i 
carregats d’història 
pròxims. Anirem 
a trobar el que al 

seu temps va ser “EL BALNEARI DE 
CALAF” . Sí, heu sentit bé, Calaf tenia 
un balneari.
Aquesta es una excursió recomanable 
per fer amb canalla i aquella hora del 
dia on el la llum ens acompanya a la 
sortida,  i la nit ens torna cap a casa. 
I sorpresa, encara que aneu ben 
d’hora, ben d’hora, es recomanable 
portar-se un lot!

Sortida: Plaça Gran de Calaf
Distància: 8 km.

Aprofitem per donar un cop d’ull a 
aquesta plaça, testimoni de mercats, 
negocis ...  Com a curiositat, sabeu 
quina alçada fa el campanar? Doncs 
sota la base del mateix, al carreró 
que connecta cap a la plaça de les 
Eres, hi ha inscrita la xifra a la pedra. 

Km 0. Enfilarem costa amunt, 
direcció a les portelles, deixant 
la façana de l’església a la nostra 
esquena. A l’encreuament de les 
Eres del Tardà, continuem recte fins 
a la carretera (no es aconsellable 
retallar pel tros hi ha gossos). Un 
cop a la carretera tombem a mà 
dreta vorejant la carretera (MOLTA 
ATENCIÓ AL TRÀNSIT) fins a trobar el 
camí a uns 50 m. de baixada.

Km 0,8. Ara bé, tot es baixada fins 
al 1r túnel de la ruta. Travessem el 
túnel que traspassa l’eix transversal. 
A la sortida, podrem admirar una 
barraca emmurada, que es construïa 
aprofitant coves o petites cavitats a 
la roca, a prop de tros, per guardar-
hi les eines i aixoplugar-se en cas de 
mal temps.
Continuarem a mà dreta per anar 
a buscar el camí que voreja les 
granges. Seguirem aquest camí fins 
a Dusfort, sempre agafant la banda 
esquerra als trencalls.
Passem per les basses de decantació 
de la fàbrica i enfilem amunt fins a 
sortir a la carretera que porta cap a 
les masies de Calonge. 

Km  2,6. Tombarem a l’esquerra 
per buscar el camí que puja cap a 

Dusfort.
Estem a Dusfort, aquí anem a la 
plaça de l’església; Santa Maria de 
Dusfort, edifici romànic, integrat al 
cementiri. L’església te la primera 
referència documental cap el 1040 i 
es trobava al terme de “Fúlia”, que 
posteriorment s’anomerà Dusfort. 
Val la pena perdre una estona a llegir 
els panels informatius i gaudir de les 
vistes des de la plaça.

Km 3,1. Ara amb l’església a la 
nostra esquerra continuem recte 
entre les cases, fins a anar a buscar 
un caminet que ens donarà vistes cap 
a la carretera de Calaf-Pons.
Seguim aquest corriol, que circula per 
la carena de la muntanya, observant 
tot tipus de plantes aromàtiques. 
Atenció, s’hi pot trobar timó blanc, 
que ja rarament es veu per la zona. 

Km 3,6.  En aquest punt podem entrar 
cap a la dreta, per tal d’observar una 
barraca de construcció de pedra seca, 
típica de la zona. Podrem observar 
parets de pedra, que es feien per 
salvar els desnivells i poder aprofitar 
al màxim la superfície per plantar-hi 
ceps.
Encisats per les olors en el seguir 
del camí, arribarem fins a una petita 
rampa de baixada pel mig del bosc, 
que és l’únic lloc on hem de prendre 
una mica de cura, per no patinar.

Km 3,9. Un cop avall del camí, 
continuem a mà dreta i podrem 
observar construccions, del que devia 
ser una mina. Si seguim el tros de la 
nostra dreta per la vora, respectant 
el sembrat, podrem arribar fins a una 
antiga mina i un forn de ciment.
OPCIONAL: Si ens enfilem 
muntanya amunt davant mateix de 
la sortida de la baixada del bosc, i 
seguim el corriol marcat, podrem 
arribar en 10 minuts a la que es 
coneix com a la cantera de Dusfort, 
d’on es diu que es va treure la pedra 
pel campanar de Calaf.

Km4,2. Tornarem endarrere fins 
arribar al camí que ens portaria 
cap a la carretera, i tornem-hi; a 
creuar el túnel que passa per sota 
la carretera que ens portaria a Pons. 
Es pot creuar quasi dret, només s’ha 
de vigilar a la sortida amb les pedres 

Adrià Carrera
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que hi ha. No es necessari, però un 
lot sempre ajuda.

Buscarem la millor forma per 
baixar cap al pla de sota. Cap a 
la dreta voreja el camí, que ens 
permet veure el pont de l’Eix. 
Continuarem per dins del bosc a 
mà esquerra fins arribar al pla. 
Aquí, era la zona coneguda com 
a les Banyeres, on ja al 1890, es 
reflectia als planells com a la Puda 
de Calaf.

Segons el tractat “AGUAS 
MINERALES Y TERMALES” de 
1865, ja ens indica que: 
A unos 100 km de la capital, en 
direcció nornoroeste, término 
de Miramblel y a una altitud 
de 696 mt sobre el nivel del 
mar, aparece otra fuente 
sulfurosa entre unas calizas, 
pertenecientes a la formación 
tericari ....... Perfectamente clara 
y transparente, el agua, al salir 
a la superficie, despide ligeros 
globulillos gaseosos ya l poco 
tiempo toma un aspecto lechoso 
.... temperatura oscila entre 17,5º 
y 22,5º. 

Igualment el diari el Ancora al 1850, 
deia:

Actualment, l’eix passa per sobre i ja 
no queden restes de la construcció, 
només aquesta la fotografia extreta 
del registre miner i les indicacions de 
varies publicacions ens fan recordar-
ho. Es una llàstima que la història 
deixes en l’oblit un lloc sorprenent de 
la zona.
Si ens atansem a prop  a la riera, 
encara podrem veure aflorar l’aigua 
depenent de l’època de l’any.

Km 4,6. Continuarem recte, seguint 
la riera, trobant alguna barraca. 
Seguim el camí fins arribar a l’entrada 
de l’últim túnel, aquest travessa l’Eix i 
és en aquest on potser necessitarem 
el frontal. 

Km 4,7. A la sortida, enfilarem cap 
a mà esquerra travessant el bosc. Si 
observem, podrem comprovar que 
encara queden restes del que devia 
ser una mina amb la boca tapada amb 
ciment a mitja pujada.

Km 5,2. Arribem a la sortida del bosc 
i ja estem a tocar de la carretera. 
Atenció aquesta corva, ja que només 
l’hem de travessar i continuar pel 
corriol que puja cap a Mirambell.

Un cop a Mirambell, podem endinsar-
nos pel poble i contemplar les cases de 
pedra i l’església de Sant Pere, a sota 
del castell, i que al 1898 va substituir 
l’església romànica de Sant Pere i Sant 
Sadurní, situada al cementiri.

Km 5,8. Anirem, direcció cap a Calaf, 
per la pista que ens portaria al cim de 
l’ermita de Sant Sebastià.
Opcional: Donar el tomb per qualsevol 
dels camins que ens portarien cap a 
la creu.
Ara ja estem de tornada i només ens 
caldrà prendre atenció, al trencall de 
pujada.

Km 6,2. I retorn cap al poble. Un cop 
pres el camí del pou a mà dreta, es 
pot observar perfectament la imatge 
que fa anys a va quedar reflectida 
en aquest dibuix. El pas per sota la 
carretera, ja serà l’últim accés que 
caldrà creuar, fins arribar a Calaf.

Km 7,1. Sortim a la carretera, amb 
el Castell al nostre davant i entrem 
al poble, amb el Carrer del Carme a 
mà esquerra, tot passant per l’antic 
hospital i de camí cap a la Plaça Gran.

Espero que us hagi agradat aquesta 
caminada amb història i que ens 
ha portat a conèixer una zona molt 
desconeguda pels habitants de la 
zona. Insisteixo, molt recomanable 
per una tarda-nit d’estiu.

Adrià Carrera
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Oficines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de  Riquer 93 868 04 14

Oficina de turisme 93 868 08 33

Piscina municipal 93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Correus 93 869 85 94

Notaria 93 869 88 12

Informació Generalitat 012

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 680 444 951

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 07 12

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA. S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa 
d’aigües de Calaf. Per a qualsevol consulta us heu d’adreçar a:

Oficines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)

Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta 
baixa de l’Ajuntament (pl. Gran, 2).

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’encarrega de tot el procés de recaptació 
de tributs.  Per això us hi heu d’adreçar 
directament trucant de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40) o bé 
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00 
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.12
19.26
23.24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

08.14 // 18.20 08.38 // 18.54 09.45 // 20.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 15.00 08.27 // 15.57 09.01 // 16.31

Parades a BCN: Palau Reial / pl. Fr. Macià / Balmes-Diagonal / Balmes-Gran Via / Estació BCN Nord

HISPANO IGUALADINA   tel. 902 29 29 00
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.40 // 10.30 // 13.45 07.30 // 11.00 // 14.30 08.35 // 12.30 // 15.35

Dissabtes:
08.00 // 15.15 08.35 // 15.40 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

----  // 09.50 // 16.45 09.30 // 11.15 // 18.00 09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:
[sense enllaç, consultar horaris]

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

Parada BCN: Maria Cristina [av. Diagonal, L3] // Informeu-vos de si cal fer canvi de vehicle a Igualada

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 93 874 68 00
Calaf Manresa [Pompeu Fabra] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 // 
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 // 
15.45 // 16.00 // 19.00 

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Pompeu Fabra] Calaf

De dilluns a divendres:

9.30* // 13.30 // 14.00* 
// 18.00* // 19.00* // 
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*// 
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 // 
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30 Dissabtes: 12.35 Dissabtes: 13.30

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLIC

Dssabte, 1

FIRA DE TOTS 
SANTS

. 11h Inauguració a 
càrrec del president 
de la Diputació 
Salvador Esteve.
. A les 11.30h, 
Taller de Maquillatge 
Tardoral
Taller de Mòbils de 

Castanyera
. A les 11’30h, 
Contacontes a càrrec 
d’Anna Garcia,
. De 10 a 14h, Mostra 
de fruits de tardor, 
repartiment de 
castanyes i mistela, 
parades d’artesania.

Diumenge 2

SARDANES 
ENLLAUNADES

A les 12h, Aprèn a 
ballar sardanes amb 
els teus fills o néts i 
després ballada de 

Sardanes, al Casal de 
Calaf.

Dissabte 15

TALLERS SÍSMICS
A les 10h, al Cafè 
del Casal de Calaf, 
taller monogràfic de 
Macramé

Dijous 25

ELS PASTORETS DE 
CALAF
A les 19h, a la Sala 
Gran del Casal de 

Calaf, “L’Adveniment 
de l’infant Jesús” 
de Josep Ma Folch i 
Torres.

Diumenge 28

ELS PASTORETS DE 
CALAF
A les 17’30h, a la Sala 
Gran del Casal de 
Calaf, “L’Adveniment 
de l’infant Jesús” 
de Josep Ma Folch i 
Torres.
Una espectacular 
posada en escena 
que no deixa ningú 
indiferent.

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions 
expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 
93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME
Dimarts, dijous i divendres de 10.30 h a 13.00 h

Dissabtes de 9.00 h a 14.30 h

SETMANA SANTA 2014 (14 al 19/04)
Dilluns, dimarts i dimecres de 9.30h a 14.00h 

i de 16.00h a 19.00h
Dijous, divendres i dissabte de 9.30h a 14.00h

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

T ot a mà

A genda

NOVEMBRE

DESEMBRE


