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E ditorial

ui ens havia de dir que en editar el primer 
número de l’Altiplà de Calaf, el novembre de 
2003, arribaríem a assolir la xifra màgica de 
les 50 publicacions i que aquest fet, a més, 
coincidiria amb la celebració dels actes finals 
de la commemoració del Mil·lenari de la nostra 
estimada vila!

En arribar a aquesta fita no hem pogut evitar 
mirar enrere i fer l’exercici de rellegir els “vells” 
exemplars de la publicació —que podeu recuperar 
a l’adreça web www.calaf.cat/actualitat/
laltipla-de-calaf.html. Publicacions que han 
estat testimoni d’excepció dels nombrosos actes, 
celebracions i canvis que en molts aspectes han 
viscut els calafins i calafines en els darrers dotze 
anys de la nostra història i que, tot i representar 
una part ínfima d’aquesta —si els comparem amb 
els mil anys que celebrem enguany— ben bé 
podrien ser un compendi a escala reduïda de les 
gestes i vicissituds que Calaf ha testimoniat en el 
devenir dels segles.

Sens dubte hem viscut moments d’expansió, 
d’eufòria i també de crisi econòmica i de  valors, 
moments d’un cert conformisme —quan les coses 
“anaven bé”— però també de reivindicació d’una 
societat més justa, solidària, democràtica i al 
servei de les persones quan ens hem adonat de 
les febleses inherents a un sistema que semblava 
el millor possible i que, amb l’arribada de la crisi 
econòmica, ha evidenciat les seves nombroses 
febleses en l’aspecte social i democràtic. 
Febleses que tanmateix han estat compensades, 
almenys en part, gràcies a la solidaritat i l’esforç 
de persones i institucions que han conjurat tot el 
potencial dels seus actius i les seves possibilitats 
en favor del bé comú, ja sigui amb el suport i 
atenció individualitzats o amb el manteniment 
i ampliació dels serveis col·lectius —dels quals, 
en l’adversitat, ens hem fet més conscients de la 
sort que tenim de poder-ne disposar.

Tanmateix, tot i les penúries dels darrers 
temps, en fer balanç de tot el que hem recollit 
en aquestes publicacions no podem deixar de 
valorar molt positivament la tasca que, entre 
tots, hem estat capaços de dur a terme i que 
ara, com fa mil anys, ha tornat a evidenciar el 

caràcter especial de la nostra vila; que gràcies al 
seu esperit lluitador i emprenedor ha estat capaç 
de saber gaudir dels bons moments sense oblidar 
la seva  capacitat individual i col·lectiva de fer 
de la necessitat virtut a l’hora d’enfrontar-se 
als innumerables reptes que se li han presentat, 
treballant junts per fer un Calaf millor.

En aquest sentit no voldríem concloure aquestes 
línies sense agrair molt sincerament l’ajuda de 
totes les persones i entitats que a títol individual 
o col·lectiu han col·laborat a fer possible que 
haguem estat capaços d’assolir aquesta fita tan 
especial dels 50 números d’aquesta publicació, 
i també a tots/es els/les lectors/res que, 
puntualment, ens heu estat seguint i que heu 
donat veritable sentit a la tasca de servei públic 
que tenim l’honor de dur a terme i que, si així ho 
voleu, continuarem fent amb la vostra ajuda.

Moltes gràcies, sense vosaltres no hauria estat 
possible!

Aniversari rodó

Q 
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    Tal com ja anunciàvem 
en l’Altiplà núm. 46 (abril de 
2014), recentment la direcció 
general del Cadastre del Ministeri 
d’Hisenda ha portat a terme 
un procés extraordinari de 
regularització, amb l’objectiu de 
corregir els errors i imprecisions 
que constaven fins el moment 
en la seva base de dades. Un cop 
feta la revisió i diagnosi per part 
d’una empresa contractada pel 
Cadastre, aquest va enviar una 
carta als propietaris afectats, 
on s’informava de la situació i 
d’un període perquè poguessin 
presentar al·legacions. També 
es facilitava un codi per poder 
consultar l’expedient de l’immoble 
afectat a través d’Internet.

Fruit d’aquest procés, segons 
el Cadastre a Calaf hi ha 89 
casos en què les irregularitats 
eren anteriors al 2013 i, per 
tant, han generat les respectives 
liquidacions d’endarreriments 
—quotes i interessos que s’han 
remuntat a quatre anys enrere 
i que, recordem, deriven 
d’aquesta regularització i no 
pas de cap pujada de l’Impost 
sobre Béns Immobles.

Ateses les queixes que diferents 
afectats han manifestat a 
l’Ajuntament, i tot i que no 
és un assumpte de la seva 
competència, aquest posa a 
disposició de la ciutadania un 
servei d’assessorament. Així, si 

alguna de les persones afectades 
no va presentar al·legacions 
en el seu moment, però creu 
que les dades facilitades pel 
Cadastre no són correctes, pot 
dirigir-se als Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament per tal que 
l’assessorin en el procediment 
d’esmena de les dades de la 
seva finca. 

   
   Serveis Tècnics
   tel. 93 869 85 12 ext. 6
   urbanismecalaf@diba.cat

Informació sobre el procés de regularització 
portat a terme pel Cadastre

T erritori

Salvador Esteve i M. Antònia Trullàs. Foto: Joan Roca de Vinyals

Comencen els treballs tècnics 
per a la consolidació 

de l’ermita de Sant Sebastià
  Aquest mes de febrer s’han dut a terme les tasques 
tècniques d’anàlisi del terreny on s’assenta l’emblemàtica 
ermita, per tal de redactar el projecte que en determini la 
restauració i consolidació.
Es tracta d’una actuació sol·licitada per l’Ajuntament 
de Calaf dins de la convocatòria de subvencions de la 
Xarxa de Governs Locals, per la qual cosa la Diputació 
de Barcelona n’assumeix el cost total, d’uns 8.800 euros. 
Aquesta fase de diagnosi inclourà un estudi geotècnic i la 
redacció de l’estudi previ de consolidació de l’ermita, que 
proposarà i planificarà les obres necessàries per a tirar-ho 
endavant. 

La Diputació destina 150.000 
euros per a l’arranjament 
de vies públiques a Calaf

  El president de la Diputació de Barcelona, Salvador 
Esteve, i l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, van 
signar el passat 23 de desembre un conveni per valor  
de 150.000 euros, que es destinaran a l’arranjament de 
diferents vials i espais públics del municipi. 
A través d’aquests convenis, signats en el marc del “Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els ajuntaments 
i consells comarcals obtenen recursos econòmics per 
realitzar els projectes que han determinat prioritaris. En 
aquesta ocasió, les inversions signades s’han adjudicat 
bàsicament a obres de manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures.

Tasques d’anàlisi del terreny on s’assenta l’ermita.
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Calaf oferirà aparcament gratuït als veïns 
que ingressin a l’Hospital d’Igualada

S anitat

  L’Ajuntament de Calaf ha signat un conveni amb  la 
Societat Igualadina Municipal d’Aparcament (SIMA) a 
través del qual els usuaris empadronats a la vila 
que ingressin a l’hospital, disposaran de 25 hores 
d’aparcament gratuït a l’aparcament Igualada 
Nord, situat al costat del centre hospitalari.
Segons l’acord, que és d’aplicació a partir de gener del 
2015, el ciutadà que arribi a l’hospital per ingressar o 
que acompanyi una persona que quedi ingressada, podrà 
sol·licitar un document que, posteriorment, haurà de 
bescanviar a l’oficina de l’aparcament per una targeta de 
prepagament de 25 hores. Aquesta targeta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les entrades i sortides que 
desitgi fins a esgotar aquest temps en el termini màxim 
d’un mes. Posteriorment serà l’Ajuntament de Calaf qui 
abonarà a l’empresa SIMA el cost de les targetes. 
L’acord el van signar l’11 de desembre a l’Ajuntament 
de Calaf l’alcaldessa del municipi, Maria Antònia Trullàs, 
i l’alcalde d’Igualada i president de la Societat Igualadina 
Municipal d’Aparcaments (SIMA), Marc Castells. Després 
de la signatura del conveni, Marc Castells, acompanyat 

de l’alcaldessa calafina i el primer tinent d’alcalde, Joan 
Caballol, van visitar les seus de diverses empreses de 
la zona, entre les quals Constructora Calaf, Ceràmiques 
Calaf i Escofet.

   L’any 2005 Calaf va crear una 
Oficina de Turisme per donar servei 
a tots els turistes i visitants que 
volien conèixer la nostra vila i el 
territori. Encetem aquest 2015 amb 
l’alegria de poder celebrar 10 anys 
des dels seus inicis, i amb la il·lusió 
de continuar treballant per als 
visitants i per al poble.
Mirant enrere, ens adonem que 
han estat una mica més de 6.300 
les persones ateses durant aquesta 
dècada, i també un bon nombre 
(unes 3.300) les que han descobert 
Calaf a través de les visites guiades 
pel casc antic, les escultures, el 
castell o el campanar. La Fira de 
Tots Sants, la Festa Major i altres 
iniciatives ens han ajudat també a 
acostar Calaf als turistes i visitants.

L’Oficina de Turisme de Calaf compleix 10 anys

T urisme

SETMANA SANTA A L’OFICINA DE TURISME
Amb l’augment de visites en els dies de Setmana 
Santa, l’Oficina de Turisme ha preparat un horari 
especial d’atenció al públic per donar servei a totes 
aquelles persones que ho desitgin. Així, estarà oberta 
del 31/03 al 03/04 en horari de matins, i també els 
matins del dissabte 04/04 i del diumenge 05/04, diada 
de Pasqua. També obrirà a les tardes dels dies 31/03 

i 01/04. L’Oficina ha programat també dues visites 
guiades al castell: El divendres 3 d’abril, Divendres 
Sant, n’hi haurà una d’especial amb sortida a les 12.00 
h davant de l’Oficina, i per un preu simbòlic d’1 euro 
per persona. A més, els participants rebran un petit 
obsequi relacionat amb la història de la vila. Pel que fa 
al dissabte 4 d’abril, hi haurà visita guiada i gratuïta 
amb sortida a les 11.00 h des del davant de l’Oficina. 
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J oventut

   El 4 de març Calaf va rebre la visita del director 
general de Joventut de la Generalitat, Antoni Reig, 
acompanyat del coordinador territorial de Joventut 
de Barcelona, Oriol Martín, del conseller anoienc, Xavi 
Brugués i de tècniques de l’àrea del Consell Comarcal. 
El motiu de la visita era conèixer de prop les tasques 
que s’estan desenvolupant al municipi en matèria 
juvenil, i per aquest motiu el regidor de l’àrea, Jesús 
López, i el regidor d’ensenyament, Josep Manel 
Navarro, els van explicar les principals actuacions 
en què s’està treballant. Es va parlar sobretot de 
formació, de la bona acollida que tenen els cursos de 
preparació per a les proves d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà i superior, i també de la segona edició 
de la Casa d’Oficis, que forma deu joves en sistemes 
d’energies renovables i eficiència energètica. També es 
va parlar del teixit associatiu juvenil del municipi i de 
les activitats que porten a terme aquests col·lectius. 
Després de la reunió a l’Ajuntament, es va visitar el 
Centre de Recursos per a l’Ocupació, on el seu director 

Antoni Puig els va mostrar les diverses aules, totes 
elles amb una alta ocupació.

El director general de Joventut 
visita Calaf i el Centre de Recursos per a l’Ocupació

  El 30 de desembre va encetar-se una nova edició de 
la Casa d’Oficis de Calaf, que impartirà al llarg de tot 
un any formació en sistemes d’energies renovables i 
Eficiència Energètica. Aquesta actuació, impulsada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Calaf, 
permetrà formar fins a deu joves menors de 25 anys.
La inauguració va tenir lloc a les dependències del Centre 
de Recursos (CRO) i va comptar amb la presència dels 
alumnes, el professorat, la direcció, i els representants 
del consistori calafí —el regidor de Joventut, Jesús López,  
i el d’Ensenyament, Josep Manel Navarro. Segons va 
explicar Jesús López, la Casa d’Oficis és un projecte que 
el consistori i el CRO van presentar dins del Programa de 
Treball als Barris, que compta amb el finançament del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu 
i el Pla de Garantia Juvenil: “Aquesta és la segona 

experiència que tenim amb la Casa d’Oficis, després d’una 
primera edició molt positiva, i estem molt il·lusionats”. 
López va apuntar que es tracta d’una formació amb un 
alt component pràctic que té una finalitat clarament 
professionalitzadora. “El curs ha tingut una limitació de 
fins a deu places, i la qualitat de la formació és elevada, 
esperem que hi poseu tota la vostra il·lusió i que sigui 
molt profitós per a vosaltres” —va declarar el regidor 
dirigint-se als alumnes.
Per la seva banda, Josep Manel Navarro va afirmar que 
amb aquest tipus de formació s’ajuda un dels col·lectius 
més afectats per l’atur, el dels joves, i va afegir que es 
tracta d’”una formació molt vàlida de la qual els alumnes 
en podran treure molt de profit, i probablement els 
permetrà fer l’entrada al món laboral”.

Formació global
La Casa d’Oficis es desenvoluparà durant tot el 2015 
amb una completa formació tant teòrica com pràctica, 
que permetrà als participants poder orientar la seva 
vida professional en el camp de les energies renovables. 
Durant els primers 6 mesos es duran a terme 881 hores 
de formació teòrica i al taller, en les quals els alumnes 
podran sol·licitar una beca de 9 euros/dia (en el cas 
que no cobrin cap tipus de prestació). En els segons 6 
mesos es realitzaran unes altres 881 hores de formació 
pràctica en un projecte que contempla la instal·lació de 
calderes de biomassa i sistemes d’energia solar tèrmica, 
i la realització d’actuacions adreçades a l’eficiència 
energètica en diversos equipaments municipals. Durant 
aquests 6 mesos últims del projecte, els participants 
seran contractats per l’Ajuntament mitjançant la 
modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge 
i cobraran un 75% del Salari Mínim Interprofessional.

Deu joves calafins 
es formen aquest 2015 a la nova Casa d’Oficis

Reunió a Calaf amb els responsables de Joventut.



6 7

Medi ambient

   Ara és un bon moment per identificar i esterilitzar els 
nostres gossos i gats, aprofitant la campanya que posen 
en marxa la Fundació per a l’Assessorament i Acció en 
Defensa dels Animals (FAADA) i l’Ajuntament de Calaf.
Així, fins el 30 de maig es podrà disposar de 
preus molt avantatjosos a l’hora d’identificar 
o esterilitzar gossos, gats i fures. A la web 
www.socresponsable.org podeu consultar les 
instruccions per acollir-se a aquests descomptes i la llista 
de centres veterinaris col·laboradors.
D’altra banda, l’Ajuntament de Calaf se suma a la 
iniciativa premiant el fet de censar els animals al registre 
municipal, lliurant 10 euros per cada un dels animals 
que se censin fins al proper 30 de maig. Recordem 
que per censar el vostre animal només heu de dirigir-vos 
a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, amb el vostre 
DNI, la cartilla de l’animal i una fotografia d’aquest. 
La suma de les dues campanyes (preus avantatjosos i 
10 euros per cens) representa una excel·lent oportunitat 
per als propietaris, que podran regularitzar la situació 
dels seus animals amb un bon estalvi econòmic.

L’Ajuntament premiarà amb 10 euros 
cada nou animal censat

PREUS REDUÏTS per a 
IDENTIFICAR i ESTERILITZAR 

el teu animal!
+ 

10 euros de PREMI si el CENSES 
a l’Ajuntament de Calaf!!!

fins el 30/05/15

!
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Medi ambient

 Nombrosos representants 
d’associacions calafines van acudir 
divendres passat a la xerrada sobre 
les noves obligacions fiscals de les 
entitats, que impartia el membre del 
CAE de Manresa Nasi Muncunill. En la 
presentació, els regidors Jesús López i 
Josep Manel Navarro van destacar la 
importància d’assabentar-se de tots 
els canvis legals que afecten aquests 
col·lectius, i van recordar que els 
aspectes comptables es poden delegar 
a professionals si generen inquietud 
entre els membres de les entitats.
La xerrada s’estructurava en quatre 
parts. Primer de tot, Nasi Muncunill 
va parlar de l’Impost sobre Societats, 
i va explicar els canvis que ha patit 
la normativa en els darrers mesos. 
Concretament la modificació del 28 de 
febrer passat, que finalment allibera 
de presentar la declaració d’Impost de 
Societats a les entitats que compleixin 
tres requisits: ingressos totals menors 
de 50.000 euros/any; ingressos de 
rendes no exemptes menors de 2.000 
euros/any; i que totes les rendes no 
exemptes obtingudes estiguin sotmeses 
a retenció (les rendes no exemptes 
corresponen a l’activitat econòmica, els 
interessos, els lloguers i les quotes de 
socis amb contraprestació). Per a les 
entitats que sí que han de presentar 
aquesta declaració, Muncunill va donar 

les instruccions de com fer-ho. El segon 
bloc estava dedicat a l’obligació que 
totes les entitats, amb independència 
del volum econòmic o activitat, portin 
una comptabilitat de partida doble 
—mesura que ajuda a aclarir la situació 
financera de l’associació. Això no vol 
dir que aquesta comptabilitat s’hagi 
de presentar enlloc, però sí que haurà 
de ser accessible en cas d’inspecció. 
La tercera part de la conferència es 
va centrar en la presentació del model 
347, que afecta les entitats que hagin 
cobrat alguna subvenció superior a 
3.005,06 €, o que hagin comprat o 
venut per un import igual o superior. 

Finalment, Nasi Muncunill va parlar de 
la llei de transparència, que obliga totes 
les entitats amb subvencions superiors 
a 100.000 euros (o superiors a 5.000 
euros, si aquesta xifra representa el 
40% del seu pressupost total) a facilitar 
aquesta informació a través del seu 
web.
Durant la xerrada el conferenciant 
va resoldre els dubtes plantejats 
pels assistents, sobre una temàtica 
complicada que tot sovint dificulta 
el funcionament de les entitats i 
associacions. També va recordar que 
a www.cae.cat hi ha disponible molta 
informació sobre aquests aspectes.

Les entitats calafines s’informen 
de les seves noves obligacions fiscals

E ntitats

  La plaça dels Arbres va acollir el 
dissabte 28 de febrer durant tot el 
matí la segona edició de la Fira de la 
Biomassa, amb diversos expositors 
del sector que van voler apropar els 
seus productes als visitants. Aquests 
van poder conèixer nombrosos models 
d’estufes, calderes, pèl·let, maquinària 
per a la llenya i, alhora, informar-se’n 
amb detall amb els mateixos venedors. 
La fira va comptar amb activitats 
paral·leles, com ara demostracions 
d’estelladores, de construcció de 
fustes amb encaixos i fins i tot contes 
sostenibles per a la mainada. També es 
van poder veure les exposicions “Calaf 
renovable i sostenible” i “El recorregut 
de la biomassa”, elaborades pels 
alumnes de la Casa d’Oficis.

Celebrada la segona Fira 
de la Biomassa a Calaf

La Fira va mostrar els diversos tipus de combustible de biomassa.
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B enestar social

   Arribar als cent anys és una fita ben especial, i més 
si encara es gaudeix de bona salut. Arribar als 101 i als 
102, com han fet aquests mesos de febrer i de març 
la Inesida Fernández i l’Anna Roca, és una ocasió que 
mereix celebració! Per això des del consistori es va 
voler regalar un bonic ram de flors a les dues veïnes 
amb motiu del seu aniversari. Primer la Inesida, al 

febrer, i després l’Anna, al març, van rebre la visita 
de l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, i del regidor 
d’Ensenyament i Esports, Josep Manel Navarro. Totes 
dues àvies van fer gala de la seva simpatia i de les 
ganes de parlar, recordant anècdotes del passat i 
conversant sobre la família. Des d’aquestes línies, els 
diem per molts anys!

Calaf felicita Inesida Fernández i Anna Roca 
pels seus aniversaris centenaris

Es presenta la diagnosi del projecte 
per a la millora de la convivència al municipi

    El 18 de març es va presentar 
els resultats de la diagnosi sobre 
la convivència a Calaf, un estudi 
impulsat des de l’Àrea de Ciutadania 
i Convivència del Consell Comarcal 
de l’Anoia i portat a terme a través 
del servei de mediació. L’objectiu 
d’aquesta recerca ha estat conèixer 
quina visió tenen les persones que 
viuen i/o treballen a Calaf al voltant 
de les necessitats i potencialitats 
del municipi, amb la finalitat que 
facin propostes d’actuació que hi 
donin resposta. S’ha realitzat més 
d’una trentena d’entrevistes que 
han arribat a més d’un centenar de 
persones de diferents sectors de 
la població (joves, grans, homes, 
dones, persones nascudes a Calaf, 
persones provinents d’altres municipis 
o països...) i de diferents àmbits (món 
associatiu, salut, educació, comerç, 
serveis públics...). Aquesta diagnosi 
vol ser l’inici d’un procés participatiu 
que pretén construir un pla d’actuació 
per a la millora de la convivència al 
municipi. 

Segons els resultats, una bona 
part dels enquestats es mostren 
preocupats per la cohesió social i 

per la manca de serveis, així com 
per la falta de relleu al capdavant de 
les entitats —l’associacionisme es va 
identificar com un dels punts forts del 
municipi, però també es troba a faltar 
més interacció i comunicació entre els 
diversos col·lectius, i entre aquests i 
l’administració. Pel que fa a allò que els 
enquestats valoren de Calaf, prop de la 
meitat van destacar el seu “sentiment 
de poble”, mentre que una bona part 
van valorar molt positivament els 
centres educatius, així com el Centre 
de Recursos per a l’Ocupació, el Centre 
d’Atenció Primària i el Centre de Dia. 

Aquestes dades serviran de base per 
a treballar en la jornada participativa, 
i poder aconseguir així propostes més 
concretes.
L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, 
i els regidors Jesús López i Josep 
Manel Navarro, a més de diversos 
representants d’entitats i de centres 
educatius, personal de l’àrea de 
Joventut o una representació dels 
Mossos d’Esquadra, entre d’altres. 
La presentació la van portar a terme 
Maria Sacases i Anahí de Febrer, del 
Consell Comarcal de l’Anoia.

Inesida Fernández ha complert els 101 anys. Anna Roca va celebrar el seu 102è aniversari.
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    Els infants de Calaf i dels 
municipis de l’entorn disposen, des 
del passat 9 de febrer, d’aquest 
nou servei, que va inaugurar-se en 
el marc de la Festa Major d’Hivern. 
El centre el gestionarà APINAS i 
atendrà les famílies amb infants 
que presentin algun problema de 
desenvolupament, ja sigui físic o 
psíquic. 

La inauguració del Centre de 
desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP) va aplegar nombroses 
persones i professionals de l’atenció 
a la salut i a la infància, que van 
voler conèixer en primera persona 
les noves instal·lacions, ubicades als 
baixos dels pisos Visoren del carrer 
de Francesc Macià. El Centre compta 
amb un espai de recepció i sala 
d’espera i tres aules per a l’atenció 
personalitzada, a més d’un petit 
magatzem i el lavabo adaptat.

Les sales són lluminoses i tenen un 
mobiliari especialment dissenyat 
per atendre els infants i les seves 
famílies. Un espai ben adequat per 
a una tasca d’allò més important: 
detectar possibles problemes en el 
desenvolupament dels nens i nenes 
i tractar-los des del principi. Qui 
portarà a terme aquesta feina és 
un equip interdisciplinar, format per 
psicòlegs, logopeda, fisioterapeuta, 
treballadora social i neuropediatra.

Atenció integral als més menuts
Així doncs, el CDIAP atendrà 
els infants que presentin alguna 

dificultat en la seva maduració, tant 
a nivell físic (motriu, respiratori, 
sensorial...) com psicològic o social. 
Els professionals es coordinaran 
amb els centres educatius i el centre 
d’atenció primària que, juntament 
amb les famílies, són els qui detecten 
en primera instància si hi ha algun 
problema en el desenvolupament 
de l’infant. De moment, el Centre 
obrirà dos dies a la setmana, dilluns 
i divendres, però la idea és que 
l’horari pugui ampliar-se en funció 
de la demanda.

El projecte és el resultat de la 
col·laboració público-privada entre la 
Diputació de Barcelona, que ha lliurat 
a la Mancomunitat  Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca una subvenció 

de 112.684 euros per a les obres 
i equipament de la instal·lació; 
l’Ajuntament de Calaf, que cedeix 
el local; i l’entitat sense ànim de 
lucre APINAS, que s’encarregarà 
de la gestió i es farà a càrrec de les 
despeses de manteniment. També 
es compta amb el suport del Consell 
Comarcal i de la Generalitat de 
Catalunya.

En l’acte d’inauguració l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, va agrair 
la col·laboració de tothom que 
ha fet possible el projecte, i va 
recordar que una bona atenció 
als infants garanteix una millor 
societat futura. El representant de 
la Diputació, Ramon Castellano, 
va destacar l’esforç de les diverses 
administracions, mentre que Carme 
Canela, directora dels Serveis 
Territorials de Benestar i Família, 
va posar èmfasi en la tasca dels 
professionals. Enric Fillat, president 
d’APINAS, i Xavier Boquete, 
president del Consell Comarcal, van 
parlar de la importància d’acostar 
un servei tan necessari al territori. 
L’acte també va comptar amb 
alcaldes i regidors de la MIVS, així 
com nombrosos professionals de 
l’educació i de la salut.

El CDIAP de Calaf restarà obert els 
dilluns i els divendres de 9.00 
h a 14.00 h. El seu telèfon de 
contacte és el 93 869 91 98.

Es posa en marxa a Calaf el nou Centre 
de desenvolupament infantil i atenció precoç

B enestar social

El CDIAP s’ha engegat amb l’esforç de diverses administracions.

Les sales estan equipades amb mobiliari adequat per atendre els infants.
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     Aquest mes de març es 
compleixen quatre anys des 
que es va inaugurar el Centre 
de Recursos per a l’Ocupació de 
Calaf (CRO), un servei que s’ha 
revelat del tot necessari si es té 
en compte la complicada situació 
socioeconòmica del municipi 
(19,59% d’aturats, a desembre 
de 2014) i, per contrapartida, 
les excel·lents xifres referents al 
funcionament del centre.

L’activitat al CRO és continuada i 
comprèn quatre grans àrees. D’una 
banda, pel que fa a orientació 
laboral, el 2014 es van realitzar 
un total de 566 assessoraments 
individuals a persones en situació 
d’atur. Els usuaris reben, a més 
de la informació bàsica, un 
assessorament més personalitzat 
i poden buscar ofertes i noves 
possibilitats d’ocupació al Club de 
Feina —el 2014 el Club de Feina va 
arribar a les 651 assistències, amb 
un increment del 38% respecte 
de l’any anterior. Sens dubte, una 
de les xifres més satisfactòries fa 
referència al nombre d’insercions 
laborals aconseguides durant el 
2014, en el qual 152 persones 
usuàries del Centre van trobar 
feina.

Formació ocupacional del SOC
La formació ocupacional és un dels 
altres eixos d’actuació del Centre 
de Recursos, que compta amb 
sis aules homologades per poder 
oferir formació subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
En la convocatòria de 2014 s’ha 
atorgat al CRO sis cursos de 
formació ocupacional que es duran 
a terme durant l’any 2015. A 30 de 
desembre de 2014 va començar un 
curs d’Anglès d’atenció al públic de 
220 hores de durada. En el mes de 
febrer han començat dos Certificats 
de Professionalitat: el d’Activitats 
Administratives en la relació amb 
el client (870 hores), i el d’Atenció 
Sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials 
(470 hores). En el mes d’abril en 
començaran dos de nous: el de 
Direcció i coordinació d’activitats de 
lleure (430 hores) i el d’Operacions 
auxiliars d’enregistrament i 
tractament de dades i documents 

(460 hores). Finalment el dia 
4 de maig s’iniciarà el curs de 
Dinamització d’activitats de lleure 
infantil i juvenil amb una durada 
de 330 hores. Això suposa un 
total de 2.370 hores de formació, 
respecte de les 470 hores que es 
van realitzar l’any 2014, és a dir un 
increment de més del 500%.  

En l’àmbit de la formació contínua 
és destacable també el paper del 
CRO. Durant l’any 2014 s’han fet 
un total de 22 accions formatives, 
en les quals han participat 374 
alumnes. Durant aquest any 2015 
està previst que al mes d’abril 
comencin tres cursos: Anglès 
Inicial, Alemany Inicial i Edició 
de Vídeo amb Adobe Premiere. 
Posteriorment es durà a terme un 
curs de “Com parlar en públic” i un 
altre de Coaching.

Pel que fa a la formació reglada 
s’estan realitzant, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
els Cursos de Preparació per a la 
Prova d’Accés als Cicles Formatius 
de Grau Mitjà i Grau Superior. En el 
curs 2013-2014, 19 persones van 
superar les proves. Aquest curs 
2014-2015, 24 persones s’estan 
formant per preparar els exàmens, 
que tindran lloc el proper mes de 
maig. 

Certificacions ACTIC
Cal fer esment que el CRO és centre 
autoritzat per l’Oficina Gestora de 
l’ACTIC perquè actuï com a centre 

col·laborador. Això vol dir que les 
persones que vulguin acreditar les 
competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació, poden 
fer la prova d’avaluació al Centre 
mateix. Paral·lelament, es dóna 
informació i formació en TIC per 
preparar aquest test.

Atenció a empreses
El darrer àmbit d’actuació del CRO 
comprèn l’atenció a empreses 
i emprenedors, i és per aquest 
motiu que al llarg d’aquest any 
s’ha realitzat diverses xerrades 
i seminaris dirigits a aquests 
col·lectius. 

Nova Casa d’Oficis
Finalment, cal fer esment que dins 
del Projecte “Treball als Barris”, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha atorgat a Calaf la realització 
de la Casa d’Oficis en Sistemes 
d’energies renovables i eficiència 
energètica, un projecte d’allò més 
engrescador i que està formant des 
del mes de gener deu joves calafins 
en aquest àmbit de futur.

El CRO celebra el quart aniversari amb un gran increment 
de l’oferta formativa adreçada a persones a l’atur

F ormació
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Calaf premia un any més 
les millors decoracions nadalenques

 Per les festes nadalenques 
l’Ajuntament va organitzar la quarta 
edició del concurs d’il·luminació, amb 
la finalitat de potenciar la participació 
dels veïns i les veïnes en la celebració 
del Nadal, creant comunitat, i 
fomentar valors com el reciclatge o 
l’estalvi energètic.
Enguany van ser 22 els participants, 
9 més que l’any passat. Els premis 
de major import van ser els relatius 
a la decoració de places i carrers. El 
primer premi d’aquesta categoria, 
dotat amb 500 euros, el va guanyar 
l’AAVV de la Pineda amb la decoració 
de la Plaça Catalunya; el segon premi, 
dotat amb 200 euros, se’l van endur 
els veïns del carrer Pompeu Fabra; i 
el tercer premi, dotat amb 150 euros, 
els veïns del Nucli Antic. El quart premi 
va quedar desert, però el consistori va 
decidir fer una menció especial als 
veïns del Carrer Sant Jaume, que 
es van emportar els 100 euros del 
4t premi, tot i no haver participat 
del concurs. En la categoria especial 

del Mil·lenari, els vencedors van ser 
els veïns del carrer Londres, que 
es van endur 500 euros. Dins de la 
categoria de millor bloc o comunitat 
de propietaris, els únics participants 
i guanyadors d’un premi de 400 
euros van ser els veïns del núm. del 
Passeig de Santa Calamanda.

Finalment, el  premi a la millor 
decoració de comerços, valorat en 
150 euros, va ser per al Bar Canet; el 
premi al millor balcó o finestra, amb 
una dotació de 150 euros, va anar a 
parar a Sònia Vilaseca; i el premi a la 
millor façana per a Yuri Díaz, que es 
va emportar els 200 €.

Dotze carrosses i diverses comparses
desfilen al Carnaval de Calaf

   Malgrat el fred i la pluja, el de Calaf 
va ser enguany un Carnaval ben 
participat. Un any més les carrosses 
es van convertir en les protagonistes 
de la rua, amb dissenys originals 
i espectaculars, plens de color i 
de festa. La rua va finalitzar com 
sempre a la plaça dels Arbres, amb 
el pregó del Pellofa, comentant 
l’actualitat municipal i general 
amb el seu característic to satíric. 
També va ser ell l’encarregat de 
desvetllar els premis: en la categoria 
d’establiments (amb una vintena de 
participants) el premi va ser per al 
bar La Coppe; pel que fa a la carrossa 
més espectacular, el premi se’l van 
endur els Templers calafins; el Circ 
Cool va emportar-se el premi a la 
carrossa més animada; la Diligència 
Segarrenca va ser proclamada la 
més original, a la vegada que rebia 
la menció com a agraïment per haver 
organitzat la festa durant tants anys. 
Pel que fa al premi que es va lliurar 
a la nit, va ser per als Hollandfins. 
Al vespre, el correbars va comptar 
amb nombrosos participants, que 

van preparar el terreny per al ball 
i la festa de nit, al poliesportiu. 
L’organització d’enguany, a càrrec 
del nou col·lectiu La Polseguera, 
va demostrar haver sabut agafar 

el relleu de la festa, i va voler 
recuperar també els actes de 
divendres a la nit. Ho van fer amb 
un torneig de duro i amb una festa 
“vip” al poliesportiu.

Els escocesos, una de les comparses de la rua.

El primer premi de carrers i places va ser per a la Pineda.
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La Coral Ressons va oferir l’1 de gener el concert de Cap 
d’Any, combinant nadales i cançons populars amb l’òpera 
i els musicals, per exemple interpretant “La cançó dels 
pirates” de Mar i Cel, molt aplaudida.

Melcior, Gaspar i Baltasar i els seus patges van omplir 
de màgia i il·lusió el nostre poble el passat 5 de gener. 
Com sempre, van escoltar les peticions dels infants i de 
l’Ajuntament.

Sota el títol “L’escut i la dansa”, i com a commemoració 
al Mil·lenari de Calaf, el concert de Nadal de l’Escola 
de Música va omplir la Unió Calafina, encetant la 
programació de les festes nadalenques.

El 21 de desembre es va celebrar una nova edició de la 
Fira i Festa de Nadal, a la plaça Barcelona’92. A més de 
les parades hi va haver actuacions en directe, tallers per 
als infants, el tió, l’arbre dels desitjos...

El matí de Sant Esteve va celebrar-se una nova edició del 
Conta Contes del Casal de Calaf, la dissetena. Els petits, 
però també els grans, van deixar-se transportar per les 
sis històries que els van explicar els diversos narradors.

Els infants i joves de Calaf van poder tornar a gaudir 
del Magic Christmas. A banda de tallers, jocs i inflables 
també s’hi feien activitats en anglès, amb l’objectiu que 
els infants aprenguessin aquest idioma tot jugant.

La celebració del Nadal a Calaf, 
plena de tradicions i actes populars

F estes
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    El 20 de desembre es va presentar a Calaf la publicació 
de l’edició de “El Llibre d’orgue de Calaf”, un important 
document històric des del punt de vista del patrimoni 
musicològic i cultural. Aquest llibre és una sòlida i 
curosa edició crítica a càrrec del difunt Josep Crivillé 
i Bargalló, que l’any 1964 en va comprar el quadern 
manuscrit al mercat de Sant Antoni de Barcelona. En 
aquest manuscrit, l’organista titular de la Parròquia de 
Calaf, Jaume Carrer (1831-1901), anotava les melodies 
de moda de la seva època per a reinterpretar-les en les 
celebracions litúrgiques de certes festivitats del llarg de 
l’any. 

Durant la presentació l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia 
Trullàs, va afirmar que amb la publicació el municipi 
estava “d’enhorabona ja que recuperava una peça molt 
important del seu patrimoni, que ens permetrà conèixer 
i divulgar quins eren els gustos musicals del segle XIX a 
la vila”.

També hi va intervenir l’etnomusicòleg Ramon Vilar, 
que va parlar de la importància del document i va 
explicar que aquests llibres són un testimoni important 
dels gustos musicals d’una època. El llibre de Calaf, 
per exemple, “conté 171 melodies, des de corrandes 
a cançons, passant per balls de bastons, melodies 

per a trompeta, dianes, cornetes, correbous, els balls 
d’Igualada (Moixigangues, Cercolets, Gegants, nans...), 
la metradansa de Calaf, melodies per a campanes, 
flabiols... minuets, contrapassos o pastorel·les”, va 
explicar. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, 
va cloure la presentació afirmant que “amb aquesta 
publicació Calaf recupera una part del seu patrimoni en 
un any molt important per a la vila, l’any del Mil·lenari”. 
L’acte es va cloure amb l’actuació del Cor Trinvant  i amb 
un refrigeri per a tots els assistents.

Es recupera un important document històric 
amb l’edició de “El llibre d’orgue de Calaf”

Calaf celebra una Santa 
Calamanda ben hivernal

    El 5 de febrer el municipi va viure la seva Festa Major 
d’Hivern, enguany amb un paisatge i unes temperatures 
d’allò més pròpies d’aquesta estació de l’any a causa 
de la nevada del dia abans. Els actes de la Festa es van 
desenvolupar amb normalitat: al matí hi va haver la missa 
solemne a l’església i les sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Cervera —que es van traslladar a la Unió Calafina amb motiu 
del fred intens. A la tarda, després de la inauguració del 
nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
als baixos dels pisos de Visoren, hi va haver el tradicional 
ball a la Unió Calafina, en aquesta ocasió amb la Stres 
Band. Durant tot el dia, a més, i malgrat el fred, hi va haver 
atraccions per als nens i nenes a la plaça dels Arbres.

Tot a punt per a les 
Caramelles del Mil·lenari

    Enguany l’Associació de Mares i Pares de l’Escola 
Alta Segarra agafa el relleu de les caramelles, 
activitat que fins ara organitzava la coral Ressons, 
i ha decidit dedicar-les a la celebració del Mil·lenari 
de la vila. A les caramelles hi pot participar 
tothom, ja sigui cantant, ballant o bé tocant algun 
instrument. De moment la iniciativa compta amb 
una elevada participació, ja que són més de cent 
les persones de totes les edats les que hi prenen 
part.

Els assajos corals es fan els dimarts de març, 
de 19:00 a 20:00 a la Sala Groga del CEIP Alta 
Segarra, amb entrada per el C/ Mestre Giralt, i 
sota la direcció d’Isaac Fonoll. També hi haurà 
acompanyament instrumental: els músics assagen 
els divendres, amb Joan Miquel Giró. Finalment, 
pel que fa a les danses tradicionals, els assajos ja 
van començar el passat mes de febrer, a càrrec de 
Conxita Solà i Montse Mases.  

A més de les caramelles, la Diada de Pasqua a 
Calaf es viurà amb la missa solemne, la ballada 
de sardanes a la plaça dels Arbres amb la Cobla 
Jovenívola d’Agramunt i, a la tarda, el ball amb el 
grup Yas a la Unió Calafina.

F estes

C ultura

Actuació del Cor Trinvant en la presentació del llibre.

Les sardanes, a la Unió Calafina a causa del fred.
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   El material ha estat rescatat d’un habitatge de 
Mollerussa per l’antiquari Jordi Aloma, i recentment 
adquirit per l’Arxiu Municipal donat el seu valor històric. 
Es tracta d’uns documents originals datats de 1938, 
amb informació sobre Calaf en l’època de la Guerra 
Civil Espanyola. Concretament, aquesta petita troballa 
fa referència als refugis que havien existit en el nostre 
municipi, creats per defensar-se dels bombardeigs. El 
material descriu dos refugis —el que es trobava entre 
l’antiga carretera de Ponts i la d’Igualada, i el que 
s’ubicava a l’antic Ajuntament—, i inclou també uns 
llistats de persones que havien ocupat i treballat en la 
creació d’aquests amagatalls, així com un petit albarà de 
compra de material realitzat per la Comandancia General 
de Ingenieros del Ejército del Este, i entregat a la Junta 
de Defensa Passiva del municipi de Calaf. Amb aquesta 
documentació escrita queda corroborada una petita 
part de la memòria històrica oral explicada pels nostres 
avantpassats. 

L’Arxiu Municipal de Calaf 
adquireix uns documents de la Guerra Civil Espanyola

   El 28 de desembre es va presentar el llibre sobre els 
tradicionals cuplets dels Pastorets de Calaf, que recull 
una mostra dels cuplets que, al llarg dels prop de 90 
anys d’història d’aquest espectacle, han escrit diversos 
autors i s’han interpretat durant de la representació de 
l’obra. El calafí Antonino Mestres s’ha encarregat de 
recollir exemples de cuplets de totes les èpoques. “No 
és un recull complet, ja que molts cuplets no es van 
guardar o es van perdre, però sí que és representatiu 
de les diferents èpoques i dels diferents autors que hi 
ha hagut”, explicà Mestres. “He fet un puzzle intentant 
reunir el màxim de peces possibles. De les 1.200 que 
podria tenir, només n’he aconseguit unir unes 200, però 
el resultat és força orientatiu del que han estat els cuplets 
a Calaf al llarg d’aquests anys”, afegí.

Un cuplet és una cançó lleugera composta d’estrofes breus 
amb tornada, sobre text de caràcter sovint picaresc, i que 
moltes vegades fa referència a l’actualitat. Així, el recull 

que ha fet Antonino Mestres es converteix en una crònica 
popular i local i de país, que recull 90 anys de tradició.

Antonino Mestres va tenir paraules d’agraïment per a totes 
les persones que l’han ajudat a recopilar cuplets, i també 
per aquelles que han fet possible el llibre, començant 
per l’autor de les il·lustracions, Lluís Selvas. Mestres 
va estar acompanyat per Ferran Villalba, president del 
Casal de Calaf, així com també Jaume Oller, fill de Jaume 
Oller Bonastre —un dels autors de cuplets calafins més 
prolífics i, segons Antonino Mestres, un dels responsables 
de l’edat daurada dels cuplets, tant per la quantitat com 
per la qualitat dels textos. Jaume Oller, fill, va destacar 
del seu pare la seva facilitat per escriure els cuplets, i 
com aquesta tasca va formar part de la quotidianitat de la 
família durant les festes de Nadal. L’acte va comptar amb 
una nombrosa assistència que, en acabar la presentació, 
va poder escoltar 6 cuplets representatius de diverses 
èpoques que van interpretar Josep Garriga i Eloi Fonoll.

El calafí Antonino Mestres presenta un llibre que recull 
90 anys dels tradicionals cuplets dels Pastorets 

Els documents de 1938 adquirits recentment per l’Arxiu.

Josep Garriga i Eloi Fonoll van cantar alguns cuplets. Jaume Oller, Ferran Villalba i Antonino Mestres.
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Els alumnes de “la Boireta” celebren el Carnaval 

    Un any més, els petits alumnes de la Llar d’Infants 
Municipal “la Boireta” van sumar-se a la celebració 
del Carnaval de Calaf. Així, el divendres 20 de febrer 
van protagonitzar una simpàtica rua pels carrers del 
poble, acompanyats de les educadores del centre, 
pares i mares, avis i àvies i d’altres veïns que no 
es van voler perdre la festa. La disfressa escollida 
enguany va ser la d’indis, amb un vestit amb moltes 
coloraines. Els menuts també van visitar els nens i 
nenes de l’Escola Alta Segarra, que els esperaven 
al pati convenientment pintats i ambientats per a 
l’ocasió.

E nsenyament
Del 4 al 15 de maig, 

preinscripcions a la Llar d’Infants Municipal

    Ben aviat s’informarà dels horaris d’atenció per a 
les preinscripcions del curs 2015-2016, així com de 
la jornada de portes obertes que es portarà a terme 
perquè els pares i mares coneguin les instal·lacions 
del centre. De totes maneres, si voleu demanar 
informació sobre la Llar d’Infants de Calaf o fer alguna 
consulta, podeu trucar al 938698015 o bé enviar un 
correu electrònic a llarinfantscalaf@diba.cat. 
La Llar d’Infants “La Boireta” compta amb un ampli 
horari, ja que és oberta de 8.00 h a 19.00 h, i a més 
ofereix la possibilitat d’escollir entre mitja jornada 
de matí (de 9.00 h a 13.00 h), mitja jornada de 
tarda (de 15.00 h a 19.00 h) o jornada sencera (de 
9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h). També s’hi 
poden sumar complements extres de 8.00 h a 9.00 h i 
de 13.00 h a 15.00 h (inclòs el servei de menjador).
A la Boireta hi ha un ambient familiar i una atenció 
personalitzada, a més d’un espai còmode per als més 
menuts (aules espaioses i lluminoses, pati exterior i 
sales de joc interiors). 

    La setmana del 16 al 20 de febrer l’Escola Municipal 
de Música va tenir les portes obertes a tothom qui la 
va voler visitar, tant si tenien vinculació amb l’escola 
com no. Va haver-hi  una molt bona participació i els 
assistents van poder veure les classes de llenguatge, 
cant coral, conjunt instrumental, d’orquestra o 
d’instrument individual. També s’han celebrat, del 16 
al 20 de març, les audicions del segon trimestre, com 
sempre obertes a tothom. I, per acabar, dir-vos que 
estem preparant amb molta il·lusió l’Auca del Mercat 
de Calaf, una composició  feta expressament pel 
Mil·lenari de la nostra vila sobre el text de la llegenda 
del mercat de Calaf que tots coneixem. L’estrenarem 
a la primavera, concretament el 30 d’abril. Us hi 
esperem!

Portes obertes a l’Escola de Música 
i assajos de l’Auca del Mercat de Calaf

La cantata “El Petit príncep”, que es va 
representar amb molt èxit el passat mes de 
maig, es pot recordar a través d’un DVD que es 
pot adquirir per 5 euros a l’Escola de Música 
i a l’escola Alta Segarra.
A la cantata hi van participar 400 infants i joves, 
entre cantaires i músics. En el DVD es recullen 
les 11 cançons que composen la cantata.
Encara no el teniu?

A la venda el DVD 

de la cantata “El Petit Príncep”

Les festes, com Santa Cecília, se celebren també a la Llar.
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     Ja som a les portes d’abril i, per tant, ens acostem 
a unes dates molt significatives per a la nostra vila: la 
cloenda d’un any molt especial, l’any del Mil·lenari de 
Calaf. Hauran estat més de dotze mesos d’activitats 
diverses, de participació, d’aproximar-nos a la nostra 
història, als nostres costums. Un any per donar a 
conèixer el passat de Calaf però també per reflexionar 
sobre el present i el futur. I un any, també, de molta 
feina, una tasca que cal agrair a l’Associació del 
Mil·lenari de Calaf, formada per l’Ajuntament, la 
Parròquia i un bon nombre de calafins que estimen 
el poble i que han sabut implicar-hi d’altres persones 
i entitats. Encarem el darrer mes de Mil·lenari amb 
una agenda plena de propostes, per a tots els gustos 
i de tota mena. Esperem que ens hi continueu 
acompanyant, i que la traca final del Mil·lenari es 
converteixi en la festa de tots, en una gran festa. Us 
esperem a la cloenda del Mil·lenari!!!

Concert jove amb els Gossos
Com s’explica en aquest butlletí, enguany la Diada 
de Pasqua també se sumarà al Mil·lenari el proper 5 
d’abril, amb unes caramelles d’allò més participades i 
impulsades per l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. Per al 
dissabte 18 d’abril, arriba una proposta musical per 
als joves, amb el concert que el grup manresà Gossos 
oferirà a la Unió Calafina. 

Per Sant Jordi, llengua i literatura
La setmana de Sant Jordi arribarà plena d’actes 
culturals i lúdics. El dijous 23, l’escola Alta Segarra 
obrirà portes per exposar els diversos projectes 
relacionats amb el Mil·lenari que han treballat al llarg 
del curs i, de passada, es podrà visitar les parades de 
roses i llibres i la ja tradicional mostra gastronòmica 
amb plats i sabors d’arreu. A la tarda, la plaça dels 
Arbres es convertirà en escenari d’un homenatge a 
la llengua catalana, amb una nova edició del Dictat 
Català i els lliuraments de premis del concurs de 
cuplets del Mil·lenari (al qual han participat un 
total de 8 autors) i del concurs d’auques. L’endemà 

divendres, 24 d’abril, l’economista Gerard Padró 
pronunciarà la darrera de les conferències del cicle 
del Mil·lenari, i ho farà parlant sobre les perspectives 
de futur de Calaf.

Vetllada i sopar medieval
El vespre del dissabte 25 d’abril serà ben especial, i 
és que retrocedirem mil anys enrere per reviure els 
orígens documentals del nostre municipi. Al vespre, 
tots els calafins que vulguin podran participar a la 
pujada de torxes fins al castell, des d’on baixaran 
de nou fins a la plaça Gran acompanyats de Guillem 
d’Oló, la seva esposa i d’altres personatges il·lustres, 
per prendre part en el banquet medieval. Les voltes 
de la plaça Gran seran l’entorn perfecte per al menú 
medieval que s’hi servirà (entrants amb assortit de 
fruites, amanida amb salsa d’alfàbrega, costelles de 
porc amb raïm caramel·litzat i pastís de fruits secs). 
L’ambient medieval es completarà amb diverses 
actuacions i també amb l’aparença dels assistents, ja 
que aquests hi hauran d’acudir amb vestits medievals 
(que podran escollir entre una àmplia selecció que 
s’exposarà al Centre de Recursos per a l’Ocupació 
entre el 20 i el 24 d’abril). Les places al sopar seran 
limitades, i els tiquets s’hauran d’adquirir a les 
oficines de l’Ajuntament abans del 17 d’abril.

Us convidem a tots a la 

Mil·lenari

El 18 d’abril, concert de Gossos a Calaf.

Per Sant Jordi, tarda dedicada a la llengua i la literatura.

El 25 d’abril retrocedirem mil anys amb un banquet medieval.
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Darrera etapa del Terminus calafinus
L’endemà diumenge 26 d’abril serà moment de fer 
una mica d’esport i de completar la gran caminada 

del Mil·lenari “Terminus calafinus”, que s’ha celebrat 
cada diumenge de mes des del passat gener. En 
aquesta ocasió l’etapa cobrirà els 16,5 quilòmetres 
que separen Sant Pere de l’Arç de Calaf, i comptarà 
amb els ciclistes de BikeCalaf.Cat, que faran de cop 
els 65 quilòmetres de tot el terme. El final d’etapa per 
a la caminada i la pedalada serà al pati del castell. 
Serà allí on es lliuraran els diplomes als caminants i 
ciclistes que hagin completat el recorregut, es farà 
un sorteig de material esportiu i hi haurà un aperitiu 
popular.

La miscel·lània de Calaf i l’Alta Segarra
El dijous 30 d’abril s’encetaran, ara sí, els darrers dies 
de celebració del Mil·lenari. Concretament aquest dia 
es farà la presentació oficial de la miscel·lània “L’Alta 
Segarra en la història (Recull d’articles amb motiu del 
Mil·lenari de Calaf)”, una obra que recull interessants 
aportacions sobre la història i les tradicions de Calaf 

El sopar medieval s’amenitzarà amb diversos espectacles.

traca final del Mil·lenari!

L’ALTA SEGARRA EN LA HISTÒRIA
(Recull d’articles amb motiu del Mil·lenari de Calaf)

Amb motiu de la clausura del Mil·lenari, el dia 30 d’abril l’Associació pel 
Mil·lenari de Calaf farà la presentació d’un llibre amb 13 articles sobre la 
història de Calaf i comarca. Vegeu-ne els títols i autors: 

Serà una edició il·lustrada i escrita pels diversos autors que han treballat a fons aquests temes. El 
cost d’aquest llibre serà de 25 € la unitat, però els qui l’encarreguin abans del 15 d’abril, podran 
aconseguir-lo al preu de 20 € per exemplar.

Per a la bonificació caldrà fer la subscripció i l’abonament dels exemplars que s’encarreguin a 
l’Ajuntament Calaf o a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Arbres, emplenant la següent butlleta:

L’ANTIC PRIORAT, I DESPRÉS COL·LEGIATA, DE SANT JAUME DE CALAF - Mn. Antoni Pladevall Font // HISTÒRIA DEL MERCAT 
I FIRA DE CALAF - Jaume Mas Parés // NOMS DELS CARRERS DE CALAF - Ariadna Riu Saiz // EL MÓN  DE LA PAGESIA. 
CALONGE: DES DEL SEGLE XVI FINS A PRINCIPIS DEL XVIII - Jordi Nadal Feliu // LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A CALAF 
(1709-1714) - Francesc Serra Sellarés // LA CAPELLA O ERMITA DE SANT SEBASTIÀ DE CALAF (S. XVII) - Jordi Torner 
Planell // ELS PRATS DE REI, BRESSOL DE SIKARRA, SIGARRA, SEGARRA - Ramon Costa, Natàlia Salazar i Jordi Segura // 
FRANCESC MIRAMBELL I DOMINGO MONFORT, DOS PREVERES ERUDITS - Jesús Torrents Garriga // CALAF MIL·LENARI: 
EDUCACIÓ, PEDAGOGIA I ESCOLA - Gmà. Ramon Farrés Vilaró // EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA SANITAT A LA VILA DE 
CALAF - Pere Calvo Fernández // LA UNIÓ CALAFINA: 1896 – 2013 - Socis de la Unió Calafina // ORÍGENS I BREU HISTÒRIA 
DEL CASAL DE CALAF - Jaume Forn Prat // ELS JOVES I LA VIDA ASSOCIATIVA A CALAF - Ramon Torra Campà

Noms i cognoms:      Correu electrònic:

Domicili:          CP:

Nombre d’exemplars de la MISCEL·LÀNIA CALAF:    Preu unitari abans 15/04: 20,00 €          
                Preu unitari després 15/04: 25,00 €         Total: 

Forma de pagament:

 Al comptat  Transferència bancària a nom de l’Associació Mil·lenari de Calaf
    “La Caixa” ES41 2100 0110 7001 0161 3735
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i que, recordem, ja podeu reservar ara mateix amb la 
butlleta que trobareu en aquestes pàgines. L’acte, a 
les vuit del vespre a la Unió Calafina, comptarà amb la 
representació musical de l’”Auca del Mercat de Calaf” 
a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música. 
A quarts d’onze de la nit hi haurà correfoc amb els 
Carranquers de Cervera, preludi del concert jove de la 
plaça dels Arbres, amb Germà Negre, Buhos i Old Star. 
L’endemà, 1 de maig, és dia de pujar a Sant Sebastià. 
I és que serà allí, davant de l’ermita, on hi haurà un 
doble bateig: el del Cucamil, nou membre de la família 
del bestiari festiu de Calaf, i el gegantó Alexandre de 
Riquer que han realitzat els alumnes de l’Institut. 

Una nova plaça pels mil anys de Calaf
El dissabte 2 de maig a les sis de la tarda 
s’inaugurarà la plaça Guillem d’Oló (situada davant 
de l’antic Escorxador i al costat de l’antic Hospital), 
acte que es completarà amb un espectacle infantil. I 
a les deu de la nit, concert d’havaneres amb el conjunt 
Voramar de la Bisbal d’Empordà.

Cantata i espectacle pirotècnic
Serà el diumenge 3 de maig quan es posarà punt i final 
a la celebració del Mil·lenari, amb una matinal plena 
d’activitats i que començarà a les vuit del matí amb 
una trabucada a càrrec dels trabucaires d’Igualada. A 
les onze, hi haurà balls tradicionals amb la participació 
dels dansaires de caramelles de Calaf, dansaires de la 

vila agermanada de Soual, els gegants de la vila i els 
grallers dels Prats de Rei. A les dotze se celebrarà una 
missa solemne presidida pel Bisbe de Vic i amb el cant del 
Te Deum. Seguidament es pujarà al pati del castell per 
enterrar la Càpsula del Temps, que contindrà una rèplica 
del document del 1015 que esmenta l’origen de Calaf i els 
desitjos dels calafins per al futur. La festa es clourà amb 
un aperitiu popular. 

Al vespre, el Casal es vestirà de gala per acollir l’estrena 
de la gran cantata “Cant a Calaf (Mil·lenari de Calaf)”, 
composta i dirigida per Mns. Valentí Miserachs i amb lletra 
de Joan Graells i Mn. Joan Roig. La interpretació anirà a 
càrrec de la Coral Ressons, el Cor Trinvant, la Coral de 
Sant Martí Sesgueioles, la Coral Mare de Déu del Portal 
dels Prats de Rei, el Cor Artesenc, la Bellpuig Cobla, M. 
Assumpta Cribillers i Albert Deprius com a solistes, i 
Joan Sanglas com a veu recitant. A més de la cantata, 
s’estrenarà l’audiovisual “Calaf vila mil·lenària” i es podran 
sentir tres sardanes: “Calaf, quatre estacions” (música 
Mns. Valentí Miserachs – lletra Ignasi Ribas), “Calaf 
estima, canta i dansa” (música Mns. Valentí Miserachs 
– lletra Joan Borràs) i “Les roselles” (música Francesc 
Vives – lletra Ignasi Ribas). L’acte acabarà a l’exterior del 
Casal amb un vi piment (una preparació medieval de vi 
amb espècies), i amb tot el públic concentrat a l’exterior 
per veure l’espectacle de focs artificials que es farà des 
del castell. Un final de festa ple de llums i de colors, un 
punt i final espectacular per a una efemèride tan especial 
com és el Mil·lenari de la nostra vila.

La “càpsula del temps” s’enterrarà al castell de Calaf.

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ PER AL LLIBRE:

L’ALTA SEGARRA EN LA HISTÒRIA
(Recull d’articles amb motiu del Mil·lenari de Calaf)

no et quedis sense!

L’Escola de Música estrenarà “L’auca del Mercat de Calaf”.
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   “Calaf és una vila molt rica des del punt de vista de 
les seves tradicions, unes tradicions que no hauríem de 
deixar caure en l’oblit, i que hauríem de tornar a omplir 
de vida”, apuntà Conxita Solà en la conferència que va 
pronunciar amb motiu del Mil·lenari. En aquest sentit, va 
fer referència a la Metradansa de Calaf, una peça de caire 
religiós, la música de la qual és pròpia del municipi. Solà 
va proposar tornar a revifar aquesta dansa i ballar-la per 
la festa Major d’Hivern, a l’interior de l’església, i per la 
Festa Major d’estiu, a la Plaça Gran. També va exposar 
quina seria la seva proposta de coreografia, instrumentació, 
vestuari... Com la Metradansa, Conxita Solà va parlar del 
Ball del Gemec i del Ball de l’Esgarrapada, dos balls que 
tenien lloc per Carnestoltes i que es van ballar per darrera 
vegada l’any 1987.  Conxita Solà també va parlar de les 
cançons tradicionals recollides en el “Cançoner Popular de 
Catalunya” l’any 1923 per Pere Bohigas i Josep Barberà. 
Solà va enumerar, i també interpretar, algunes d’aquestes 
cançons de temàtica diferent: des de cançons de bressol a 
cançons de segar i batre, passant per temes relacionats amb 
els amors i els desamors.

La conferenciant va dedicar un altre capítol a les tradicions 
perdudes, recollides al “Costumari Català” de Joan Amades, 
com per exemple la trobada de garbers que s’havia celebrat 
al municipi. També va explicar la tradició genuïna d’anomenar 
“Colometa” al tronc que a la majoria de municipis de 
Catalunya anomenen “Tió”, i  va repassar diverses versions 

de la cançó, que tenen en comú l’inici: “Colometa caga 
torrons, d’avellanes i pinyons”. Conxita Solà va parlar de la 
conveniència de conservar aquesta nomenclatura genuïna, 
que s’està perdent entre les noves generacions. Finalment la 
ponent va fer referència als cuplets per a casaments i per a 
altres celebracions que s’han cantat tradicionalment a Calaf, 
tot i que cada vegada menys. Solà també va fer esment a 
les cantarelles de carrer recuperades a partir de la pròpia 
experiència personal, o a través de familiars i amics. 

La sala de fusta del Casal de Calaf va quedar plena per 
escoltar la conferència de Conxita Solà, que va comptar amb 
la col·laboració musical de Jaume Fonoll.

Conxita Solà fa una crida a recuperar 
el folklore i les tradicions calafines

Mil·lenari

    A banda de la pagesia, el comerç i alguns oficis artesans 
han estat el motor econòmic de Calaf en els darrers segles. 
Així ho va explicar el 27 de febrer passat l’historiador Jordi 
Nadal, en una nova conferència del cicle del Mil·lenari. La 
ponència va representar un repàs detallat per l’evolució dels 
oficis calafins des del segle XVII i fins l’actualitat. A banda 
dels oficis que podien trobar-se a totes les viles d’entorn rural 
i de mida petita com Calaf —pagesos, ferrers, fusters...—, 
al nostre municipi hi hagué una presència notable de dues 
ocupacions: traginers i espardenyers-sabaters. 

En el primer cas, es tractava en origen d’una activitat 
econòmica que completava la pagesia, però que amb els 
anys anà agafant embranzida fins que al segle XVIII portà 
a un autèntic esplendor econòmic del poble. Segons Nadal, 
aquest auge només és comparable al revulsiu que significà 
l’arribada del tren, al segle XIX i a principis del XX. En aquest 
sentit, l’historiador va destacar la importància dels antics 
magatzems que encara queden al costat de la via del tren, i 
proposà de fer-ne un inventari abans no sigui massa tard. Pel 
que fa a l’ofici d’espardenyer i sabater, el fet curiós és l’elevat 
nombre d’artesans que s’hi dedicaven: al cadastre de 1750, 
per exemple, n’hi apareixen 22, xifra ben destacable en una 
vila de la mida de Calaf.

Jordi Nadal va aportar també dades pel que fa a la 
configuració del poble. En aquest mateix cadastre queda 
reflectit que la plaça Gran (llavors plaça Major) concentrava 
les cases i famílies més benestants; el carrer de Sant Jaume 
era el més poblat, divers i dinàmic; i el carrer de Sant Antoni 
(llavors carrer Nou) acollia les famílies més joves i de classes 
socials més humils.

En acabar la conferència, que va ser presentada per 
l’alcaldessa M. Antònia Trullàs i el professor Josep M. Solà, 
diversos alumnes de l’Escola de Música van interpretar peces 
inspirades en oficis.

Jordi Nadal radiografia l’activitat econòmica de Calaf 
des de l’època moderna i fins l’actualitat

Josep M. Solà, M. Antònia Trullàs i Jordi Nadal.

Antonino Mestres, Conxita Solà i M. Antònia Trullàs.
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    L’Escola Alta Segarra de Calaf 
se sumarà també a la celebració 
del Mil·lenari de la vila, i ho farà 
en una diada especial com és la de 
Sant Jordi, en què tradicionalment 
el centre ja celebra una gran festa. 
Així, de 12.00 h a 14.00 h, a la sala 
blava i al pati, es podrà visitar una 
exposició dels projectes realitzats 
durant aquest curs relacionats amb 
el Mil·lenari. Com cada any, a més, 
hi haurà parades de llibres i de 
roses i la Mostra Gastronòmica. 

Els projectes que han treballat 
els alumnes són sobre el mercat 
de Calaf, el castell, els Pastorets, 
personatges il·lustres (Alexandre 
de Riquer, Laureà Figuerola), jocs 
tradicionals, la Metradansa calafina, 
Santa Calamanda o Sant Sebastià.

Per Sant Jordi, 
exposició sobre el Mil·lenari a l’Escola Alta Segarra

Mil·lenari

    Entre les moltes referències sobre Calaf i curiositats 
sobre la presència de la vila en la literatura que va 
donar a conèixer l’historiador i professor calafí Josep 
Maria Solà en la seva xerrada “Calaf en la literatura”, 
en destaca una que afegeix informació als orígens de 
la llegenda del mercat de Calaf. Solà va explicar que, 
casualment, sense estar buscant el que finalment 
va trobar, va descobrir que el filòsof grec Antífanes, 
coetani de Plató, ja parlava d’una ciutat on feia tant 
de fred que les paraules a l’hivern es glaçaven, 
i que la gent havia d’esperar a l’estiu perquè es 
descongelessin i poder saber què s’havia dit uns 
mesos abans. Aquesta història d’Antífanes sembla 
ser que estaria relacionada amb els discursos de 
Plató ja que, com en la llegenda, les seves paraules 
quedaven com “glaçades” en el moment en què les 
deia, i no era fins més tard, quan els seus deixebles 
havien arribat a la vellesa, que es podien entendre.

Solà va fer esment a altres referències a Calaf dins la 
literatura popular, com per exemple la versió “Calaf” 
de la llegenda del comte Arnau. També va posar 
molts exemples dins de la literatura culta. Així, va 
esmentar les cròniques de Rossinyol i Casas sobre la 
guerra a Calaf, el llibre d’Alexandre de Riquer “Quan 
jo era noy”, la referència que Josep Pla fa de Calaf a 
la “Guia de Catalunya”, o la poesia “El campanar de 
Calaf” de Mn. Pius Forn. També els poemes de Celdoni 
Fonoll, la novel·la de Jaume Cabré “Senyoria”, les 
“Històries naturals” de Joan Perucho, o dos poemes 
de Vicent Andrés Estellés, per posar només alguns 
exemples.

El professor calafí va explicar que el material de la 
conferència era un “work in progress” i  que  preveu 
anar ampliant la recopilació de referències literàries i 
finalment editar un llibre amb tot aquest material.

La xerrada va omplir la sala del Casal de Calaf d’un 
públic que va seguir molt atentament i amb interès 
les explicacions de Josep Maria Solà. En acabar 
la xerrada, Conxita Solà i Jaume Fonoll van posar 
música a l’acte interpretant la Metradansa de Calaf i 
dos poemes musicats de Mn. Climent Forner.

Josep Maria Solà revela l’origen grec 
de la llegenda del Mercat de Calaf

J. Maria Solà va parlar de la presència de Calaf en la literatura.

Per Sant Jordi, l’escola de Calaf se sumarà al Mil·lenari.
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Un cor Trinvant fascinant 

en el concert Cantem Mil Anys

     L’immens escenari del Casal de Calaf es va fer petit 
per acollir les més de 160 persones que van assistir el 
dissabte 7 de febrer al concert especial que el Cor Trinvant 
calafí va oferir per commemorar el Mil·lenari. Es tractava 
d’un recorregut per la història de la música a través de 18 
cançons especialment representatives de cada moment 
musical: des del cant gregorià passant per Mozart i Verdi 
fins arribar a Leonard Cohen i Mn Valentí Miserachs. 
El Cor Trinvant (dirigit per Maribel Sivila) i acompanyat, 
en aquesta ocasió, pels músics Isaac Fonoll, Jordi 
Morera i Laia Pàmies, va fascinar el públic assistent en 
acoblar harmoniosament veus, instruments, explicacions 
didàctiques (a càrrec de Jordi Servitje) i una ambientació 
escènica absolutament reeixida al costat d’una projecció  
d’imatges al·lusives a cada peça interpretada. Un concert 
de segur inoblidable per a tots els qui en van poder gaudir. 
Després de 14 anys d’activitats ininterrompudes, el Cor 

Trinvant aconsegueix, amb aquest concert memorable, 
una maduresa exultant.

Cor Trinvant - Foto: Andrea Sandy

Bona acollida del cicle de xerrades sobre salut, 
en el marc del Mil·lenari

     Aquests mesos de febrer i març han tingut lloc a 
Calaf quatre interessants xerrades, centrades en l’àmbit 
de la salut, i programades dins dels actes del Mil·lenari 
de la vila. Les encarregades d’obrir el cicle van ser la 

doctora Montserrat Llorens i la infermera de pediatria 
Pilar de Millán (EAP Calaf), que van parlar de la tasca 
dels pediatres de primària i de com prevenir accidents. 
En aquella ocasió es va comptar amb la presència del dr. 
Josep M. Padrosa, director del Servei Català de la Salut, i 
amb la intervenció del calafí dr. Pere Calvo, impulsor del 
cicle de conferències. 

La segona xerrada va anar a càrrec del dr. Pere Gascon, 
cap del servei d’oncologia de l’Hospital Clínic, i va 
centrar-se en el càncer i en les possibilitats de curació 
dels seus afectats. La tercera conferència portava per 
títol “Vellesa saludable”, i va comptar amb la intervenció 
dels dr. Francesc Escolà i dr. Raul Roca-Terry, de l’EAP 
Calaf. El darrer tema a tractar va ser les urgències i 
emergències i també l’educació sanitària; en aquesta 
ocasió, la xerrada va anar a càrrec dels dr. José Javier 
Aibar i dra. Montserrat Belmonte, també de l’EAP Calaf. 

Pilar de Millán, Montserrat Llorens, Josep M. Padrosa i Pere Calvo.

Ja podem enquadernar els fascicles 
de la “Història de Calaf”!

Ara tenim l’ocasió d’enquadernar els fascicles de la “Història de Calaf”, obra de Jaume Mas Parés, i que es 
van editar juntament amb aquesta revista. Vist l’interès de moltes persones, l’Associació del Mil.lenari de 
Calaf s’ha posat en contacte amb Gràfiques Oller perquè preparessin una proposta:

- Llibre imprès de nou i enquadernació amb tapa senzilla:  22 €
- Llibre imprès de nou i enquadernació amb tapa dura:  36 €
- Només enquadernació amb tapa senzilla: 13 €
- Només enquadernació amb tapa dura i títol imprès a la portada: 23 €

Animeu-vos, és una obra de referència que hauria d’ocupar un lloc destacat 
a la biblioteca de totes les llars calafines!

Si hi esteu interessats, 

contacteu directament 

amb Gràfiques Oller

tel. 93 869 81 97
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L’Institut també participa 
en el Mil·lenari de Calaf

    Coincidint amb la diada de St. 
Jordi d’enguany, l’Insitut Alexandre 
de Riquer ha decidit proposar als 
seus alumnes de Batxillerat de 
participar en el concurs de Cuplets 
del Mil·lenari que ha organitzat 
l’Ajuntament; alhora, per als 
alumnes d’ESO ha proposat una 
Auca del Mil·lenari a partir de 20 
moments històrics calafins que 
podeu llegir al web de l’institut 
(ies-alexandre-de-riquer).

Paral·lelament, amb l’ajut de la 
professora de Visual i Plàstica, 
Gemma Aurich (i els alumnes de 3r 
A i 2n Batxillerat), s’ha construït un 
gegantó amb la figura d’Alexandre 
de Riquer (a la foto en podeu veure 
l’estructura que ara caldrà vestir). 
L’acte de donació i bateig serà el 
proper 1 de maig (diada de St. 
Sebastià) en finalitzar la missa 

a l’ermita (al costat del gegantó 
Alexandre de Riquer també es 
batejarà el nou drac Cucamil).

E nsenyament

    L’Institut Alexandre de Riquer 
de Calaf ha iniciat aquest any el 
nou projecte “My Town. Patrimonio 
y turismo sostenible”, junt amb 
quatre altres instituts: IES Andreu 
Sempere (Alcoi-Alacant), IES Diego 
Torrente (San Clemente-Conca), 
IES Bartolomé Pérez (Lorca-Murcia) 
i IES Blas Infante (El Viso del Alcor-
Sevilla). 
Durant la setmana del 9 al 13 de 
febrer un grup d’ alumnes de 3r 
d’ESO han realitzat una visita a 
Alcoi, juntament amb altres alumnes 
i professors dels altres instituts 
implicats en el projecte per tal de 
posar en comú la tasca que s’ha 
realitzat fins ara i programar les 
futures accions que s’han de dur a 
terme.
El projecte està finançat pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  
espanyol  i el seu objectiu és millorar 
les competències lingüístiques dels 
alumnes en diferents llengües, així 
com aprendre a valorar i respectar la 
riquesa cultural i artística de l’entorn. 
Al mateix temps es desenvoluparan 
les competències digitals dels 
alumnes a través de l’edició de vídeo 
i fotografia, realitat augmentada i 

geolocalització. A més a més, amb 
el treball realitzat es produiran 
recursos audiovisuals plurilingües 
per enriquir les visites turístiques, 
educatives i culturals que es puguin 
realitzar en els punts d’interès més 
emblemàtics de les poblacions on es 
desenvolupa el projecte. A través de 
la realitat augmentada i d’un sistema 
de codis QR, els visitants podran 
accedir a informacions i imatges per 

completar les seves visites utilitzant 
diferents dispositius com els mòbils 
o les tablets. El projecte compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Calaf, que emmarcarà el projecte 
dins de la celebració del Mil·lenari.

Podeu veure els primers resultats 
del projecte buscant “Calaf” a 
l’aplicació per a mòbils i tablets “Geo 
Aumentaty”. 

My town, patrimonio y turismo sostenible’, 
nou projecte de l’Institut 

Portes obertes 
a l’Institut

El 8 de març l’Institut Alexandre 
de Riquer de Calaf va celebrar 
una jornada de portes obertes, 
per tal que els futurs alumnes 
i les seves famílies poguessin 
conèixer les instal·lacions del 
centre. La diada va comptar 
amb una bona assistència de 
joves i familiars, interessats 
pel funcionament i l’activitat de 
l’Institut.
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E sports

    Ben aviat el camp de futbol de les 
Garrigues tindrà acabat el seu nou 
local social, un espai que servirà 
alhora com a sala de reunions i 
com a bar. La construcció té uns 
120 m2 i s’ha fet mitjançant nou 
mòduls prefabricats, amb tot el 
frontal vidriat per poder tenir una 
bona visió de tots els angles del 
camp des del seu interior. La idea 
és que les persones que pugin 
a veure partits o entrenaments 
puguin fer-ho, si volen, des de 
l’interior d’aquest nou edifici i 
protegits de les inclemències del 
temps.

El local disposarà d’una cuina, 
lavabos, despatx i una àmplia 
sala vidriada multifuncional, i s’ha 
ubicat just al costat de l’antic bar 
—que ara servirà com a magatzem. 
El nou local social serà per a ús de 
la Unió Esportiva Calaf però també 
de l’AAVV de la Pineda, barri on 
s’ubica el camp de les Garrigues. 

La construcció del local social, 
que s’enllestirà en les properes 
setmanes, té un pressupost d’uns 
70.000 euros, i compta amb una 

subvenció de 54.000 euros per 
part de les àrees de Territori i 
Sostenibilitat i d’Esports de la 
Diputació de Barcelona.  

El camp de futbol de les Garrigues
disposarà d’un nou local social

   L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Calaf ha portat 
a terme aquest primer trimestre de l’any diverses 
actuacions de millora al poliesportiu municipal. 
A la pista gran, en què habitualment es juga a 
futbol-sala, s’ha fet un tractament antilliscant al 
paviment per part d’una empresa especialitzada, 
acció necessària donada la polivalència d’aquest 
equipament. També s’ha renovat les proteccions 

interiors de les banquetes, que estaven malmeses. 
Pel que fa a la pista verda, la pista de bàsquet, s’ha 
repintat les parets i s’ha substituït les cistelles per 
dues de noves. 
L’objectiu és poder anar fent actuacions de millora 
periòdicament, que contribueixin a gaudir d’un 
poliesportiu adequat i còmode per als equips, locals i 
visitants, que l’utilitzen.

Actuacions de manteniment i millora
al poliesportiu municipal

El nou local social s’ha construït mitjançant mòduls prefabricats.

Les noves proteccions de les banquetes. S’ha repintat les parets de la pista i s’ha canviat les cistelles.
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BikeCalaf.Cat

    El darrer dissabte de febrer 
el calafí Isidre Selva va aplegar 
nombroses persones a la sala d’actes 
del Casal de Calaf, amb motiu de la 
seva presentació sobre el viatge que 
va fer als Andes amb BTT. Selva 
explicà que el motiu de viatjar fins a 
Bolívia i Perú va ser el de descobrir 
l’antiga cultura dels inques, i tenir 
contacte amb les persones que hi 
viuen i amb les llengües ancestrals 
com el quítxua i l’aimara.
En el terreny esportiu, va 
representar una travessa en 
bicicleta de muntanya de 850 
km, entre La Paz i Cuzco (Perú), 
rodejant el llac Titicaca i pujant 
ports importants com “Abra la 
Raya” (4.335 m) i “Abra Malaga” 

(4.315 m). Una fita important era 
fer l’anomenada “Carretera de la 
Muerte” (Bolívia), que puja fins a 
4.750 m i després descendeix fins 
a 1.500 m a les Yucas bolivianes, 
amb vegetació tropical. Aquesta 
“carretera” és en realitat un camí 
no asfaltat i es considera la via 
més perillosa del món per la gran 
quantitat d’accidents que hi ha.
El públic assistent va seguir amb 
interès el muntatge audiovisual, així 
com les explicacions i anècdotes 
que va aportar Isidre Selva. 
L’acte, organitzat pel club ciclista 
BikeCalaf.Cat, comptava amb el 
suport de l’Ajuntament i del Casal 
de Calaf, que va cedir amablement 
les instal·lacions.

Isidre Selva relata una apassionant 
aventura pels Andes

La Powerade de BTT 
passarà per Calaf

   Del 5 al 7 de juny tindrà 
lloc la Powerade Barcelona - 
Sant Sebastià, que juntament 
amb la prova Madrid - Lisboa 
(25-27 de setembre) formarà 
la gran cursa “Powerade Non 
stop series”. La Powerade 
Barcelona - Sant Sebastià 
comptarà amb vuit estacions 
d’hidratació al llarg dels més de 
550 quilòmetres de recorregut, 
i una d’aquestes s’ubicarà al 
nostre municipi.  

El principal atractiu de la prova 
és la possibilitat de pedalar per 
equips i amb relleus, de dia i de 
nit, sense parar, amb la intenció 
de completar aquestes enormes 
distàncies amb el menor temps 
possible. Per a la Powerade 
que passarà per Calaf, els 
participants disposaran com a 
màxim de 42 hores per recórrer 
tota l’etapa.

Sens dubte, serà una bona 
ocasió per veure de prop un 
desplegament espectacular de 
BTTs i ciclistes, que comptarà 
a més amb la participació i 
implicació de l’entitat local 
BikeCalaf.Cat.

    El diumenge 22 de març l’equip juvenil “A” de 
l’Espanyol va aconseguir el títol de lliga de la Divisió 
d’Honor, després d’imposar-se per 1 a 0 al Jàbac i 
Terrassa. Aquesta victòria, combinada amb l’empat 
entre la Damm i el San Francisco, van concedir 
matemàticament el títol a l’equip on juga el calafí 
Carles Soria Grau “Torito” com a defensa. 
Després del partit, ell i la resta de l’equip van 
poder festejar el títol sobre la gespa, gaudint de la 
merescuda recompensa després d’una temporada 
plena de triomfs i amb una ratxa de partits sense 
conèixer la derrota que s’allarga des del mes 
d’octubre.

El calafí Carles Soria es proclama campió de lliga 
amb el Juvenil “A” del RCD Espanyol 

Juvenil “A” del RCD - Foto: RCD Espanyol.

E sports
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E ntitats
Club Bàsquet Calaf

  Els nostres equips caminen amb 
peu ferm a la recerca d’una constant 
millora. L’Infantil Femení, davant una 
situació que és un repte, donada 
la qualitat dels equips que prenen 
part en aquest campionat català, 
mostra una molt bona actitud. Que 
el camí que s’està seguint és bo 
ho demostren les convocatòries de 
seleccions on ens veiem representats 
amb Miquel Puigpinós com a tècnic, 
i amb les jugadores Marta Pallarés, 
Alba Planell i Judit Codina.
El Junior Femení continua ocupant 
posicions capdavanteres. En aquest 
moment ocupa el segon lloc amb 
igualtat de punts amb el primer 
classificat. L’objectiu és assolir la Final 

a Quatre i, una vegada allà, lluitar per 
arribar a la final i… guanyar-la!
El Sènior Femení, malgrat la bona 
predisposició de les jugadores, no 
aconsegueix la regularitat en el seu 
joc, cosa imprescindible per poder 
assolir èxits en una categoria tan 
competitiva com la 2a Catalana. 
Noies! Cal lluitar fins el darrer segon 
de cada partit.
El Sènior Masculí continua la seva 
pròpia travessia del desert. La 
quantitat de baixes per lesió i per 
tant la impossibilitat de poder 
entrenar, ha minvat moltíssim les 
seves expectatives. Esperem que 
el grup aconsegueixi redreçar la 
situació. 

Moral alta per encarar les segones fases

    L’Escola de Futbol Sala Alta Segarra va participar a 
la 2a i 3a Trobada de Babies i Prebenjamins celebrada 
al Poliesportiu de Tàrrega i l’Alcarràs, on es van reunir 
tots els jugadors/es junt amb els respectius tècnics. 
A més dels grans protagonistes, familiars, amics i 
simpatitzats del club van abarrotar per complet les 
grades del camp de futbol-sala municipal. Després 
de jugar entre tots els equips, s’anaven fent les 
tradicionals fotografies de grup, aquí us deixem una 
mostra dels nostres herois per un dia. I els grans de 
l’EFSAS (Sènior Masculí, Sènior Femení i Juvenils) van 
gaudir del partit de Copa del Rei al Palau Blaugrana 
(Barça-Inter) el passat dia 3 de febrer. Finalment, el 
dia 28 de març és previst que els més petits (babies, 
prebenjamins, alevins i infantils) tinguin l’oportunitat 
d’assistir al partit Barça-Jaén i fer-se la foto oficial amb 
els jugadors del FC Barcelona.
Com sempre, tots junts fem escola!

EFSAS

La Trailwalker és una marxa 
solidària de 100 km organitzada 
per la ONG Oxfam Intermón, 
amb l’objectiu de recollir fons 
per poder portar a terme els més 
de 400 projectes de cooperació, 
acció humanitària, comerç just 
i sensibilització a 50 països. La 
marxa és per equips de quatre 
caminadors o corredors, i dues 
persones de suport, i se celebrarà 
els propers 18 i 19 d’abril. 

L’equip calafí participant està 
format per companys treballadors 
de Maquinària Agrícola Solà i 
altres, que han de fer els 100 
quilòmetres que separen Olot 
de Sant Feliu de Guíxols amb un 
temps inferior a 32 hores. Per tal 
de poder-hi participar, cada equip 
ha de fer un donatiu a Oxfam 
Intermón de 1.500 euros.

L’equip calafí, amb el nom 
Solacorre, està inscrit amb el 
núm. G282 i es pot consultar a la 
pàgina web de Trailwalker. Si es 
vol, es pot fer una aportació, 
per petita que sigui, a la 
mateixa web, o enviant un sms 
amb el text “TW G282” al 28018, 
amb una aportació de 1,20 €. Per 
cada 15 € que hi aportem, és un 
quilòmetre solidari que podem 
fer. Gràcies a tots!

Un equip calafí 
a laTrailwalker
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   Una realitat punyent, com tantes 
d’altres, és la situació dels cristians 
en països on s’està instaurant un 
califat islàmic radical. De manera 
que algú que segueix de prop 
aquest problema diu que han mort 
més cristians per venjança radical 
islàmica en poc temps que tots els 
màrtirs que venerem dels primers 
3 segles de cristianisme on eren 
perseguits per l’imperi romà.

Sí, és un degoteig constant a Nigèria 
on es mou sense traves Boko 
Haran i ja sabem com les gasta. 
A Iraq més de 120.000 persones, 
cristians, han hagut de abandonar 
el país amb morts i misèria, perquè 
alguns governants d’ara van cridant 
“conversió o mort”. Altres milers de 
cristians de Síria són perseguits i 
molts morts per situacions absurdes. 
A Egipte, com ens han mostrat els 
mitjans de comunicació, es van 
assassinar públicament i vilment 
21 cristians. Molts altres vaguen 
pel món expulsats amb el que això 
suposa. Un nou Èxode i ben cruent 
en els nostres temps.

Per què aquest drama i que s’hagin 
fixat amb els cristians com a 
animals expiatoris? La resposta no 
és fàcil, però un element deu ser 
que molts països d’aquests han 
estat intervinguts per Occident i 
Amèrica del Nord. Per la majoria 
d’aquests països utilitzats i malejats 
tant per forans com pels seus 

dictadors, identifiquen Occident i 
americans com a cristians i, per 
tant, justifiquen la seva acció de 
guerra real i ideològica contra els 
invasors.
Trista realitat, difícil solució.

ACTES DESTACABLES
A LA PARRÒQUIA:

1.- Una invitació a seguir els actes 
de culte durant la Setmana Santa.
2.- El dia 1 de maig, vot de poble a 
Sant Sebastià.
3.- El dia 3 de maig, hi haurà una 
missa solemne en acció de gràcies 
com a final del Mil·lenari de Calaf. La 
presidirà el Sr. bisbe de Vic, Mns. 
Romà Casanova. Serà participada 
per corals, autoritats i tots els fidels 
presents. S’acabarà amb el cant 
del Te Deum, cant típic d’acció de 
gràcies; aquest mateix cant va 
obrir les celebracions de l’any del 
Mil·lenari.
4.- El mateix dia 3, a la tarda, les 
corals de la comarca ens oferiran la 
cantata “CANT A CALAF” (Mil·lenari 
de Calaf). Una cantata escrita 
per Joan Graells i Mn. Joan Roig. 
Musicada per a cor i cobla per Mns. 
Valentí Miserachs, que en serà el 
director.
5.- El dissabte 9 de maig, a les 8 de 
la tarda, hi haurà celebració de la 
missa amb les Confirmacions dels 
nois i noies que han seguit els dos 
cursos de catequesi.

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia...

E ntitats

AMPA Escola Alta Segarra

  Sembla ser que les boires 
s’escampen i comença a arribar 
el bon temps. Des de l’AMPA 
de l’Escola Alta Segarra us 
volem desitjar bona primavera 
i sobretot bona Pasqua. Sí, sí, 
ja tenim les caramelles aquí! Us 
hem fet arribar una carta a casa 
i hi ha cartells per tot el poble. 
Tot i que ho organitzem des 
de l’AMPA (agraïm per avançat 
la col·laboració de persones i 
entitats de Calaf), volem que 
tothom vingui a cantar. Les 
caramelles són una festivitat de 
poble, que cohesiona i uneix. Ja 
sabeu que la dita diu “com més 
serem, més riurem” i nosaltres hi 
creiem molt!

A més a més d’afinar la veu, 
ballar ballets i tocar instruments, 
aquesta primavera també volem 
“internautitzar-nos”: Ja podeu 
visitar el nostre nou bloc a 
ampaaltasegarra.blogspot.com.es

Us recordem que també podeu fer 
ús de la bústia electrònica 
ampaaltasegarra1@gmail.com 
o de la bústia que trobareu al 
vestíbul de l’escola. L’escola és 
de tots i l’AMPA també ho vol ser, 
així que és necessari escoltar i 
llegir les vostres idees, els vostres 
suggeriments, etc.

Coral Ressons

   Gairebé ha finalitzat el primer 
trimestre del 2015 que vàrem 
encetar amb el concert d’Any Nou al 
Casal de Calaf. Nadales, fragments 
d’òpera i sarsuela van formar part 
del nostre repertori. Satisfets de 
l’assistència i resposta del públic, 
donem les gràcies a tothom qui ens 
va acompanyar brindant per un any 
ple de reptes per a tothom.
Per contra, ara ens trobem preparant 
de ple la fi de les celebracions de 
l’any del Mil·lenari. Un any abundant 
en actuacions musicals: la formació 
Family Gospel, el grup Conya 

Marinera, la Conxita Solà amb el 
Jaume Fonoll, el Cor Trinvant, els 
alumnes de l’Escola de Música. Un 
any de troballes musicals exclusives 
com “El llibre d’Orgue de Calaf” i 
la recuperació de la Metradansa 
calafina.
L’any dedicat al Mil·lenari es 
mereix un tancament igualment 
d’excepcional. Per aquest motiu, 
des de la coral treballem amb 
il·lusió per oferir-vos una actuació 
memorable junt amb la Coral Mare 
de Déu del Portal dels Prats de Rei, el 
Cor Parroquial de Sant Martí, el Cor 

Trinvant i el Cor Parroquial d’Artés. 
També comptarem amb la presència 
d’Albert Deprius i M. Assumpta 
Cribillers com a solistes, i amb 
l’acompanyament instrumental de la 
Bellpuig Cobla, dirigits tots plegats 
per Valentí Miserachs. 
Tenim una cita, una vegada més, 
el proper 3 de maig. Al migdia a 
la Parròquia de Sant Jaume dins 
un acte litúrgic, i a la tarda al 
Casal per oferir-vos una Cantata 
exclusiva per a la ocasió, amb lletra 
de Joan Graells i música de Valentí 
Miserachs.

De Cap d’Any a Mil·lenari
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Casal de Calaf

FAS 50 ANYS EL 2015?

CELEBREM-HO TOTS 
JUNTS!

Contacta amb nosaltres:
Josep 617473068

Lluïsa   687365857

   Enguany, a més de les tradicionals representacions 
dels Pastorets de Calaf —que una vegada més van 
demostrar una excel·lent posada en escena i un gran 
atractiu—, el Casal estrenava els Pastorets Infantils. Sota 
la direcció d’Eloi Fonoll, es van representar el dissabte 
27 i el diumenge 28 de desembre amb un  èxit digne de 
menció. En ambdues funcions l’assistència de públic va 
ser molt bona i, el que és més important, va sortir molt 
i molt satisfet amb la qualitat de l’espectacle que, val a 
dir, va ser la suma d’una bona interpretació dels actors 
(del primer fins a l’últim), l’experiència de l’equip tècnic 
(il.luminació, so, efectes especials, tramoia, regidors, 
vestuari, perruqueria i maquillatge), l’ajut d’una colla de 
pares i mares que van fer molta feina entre cametes, i una 
molt bona direcció, que va anar a càrrec d’Eloi Fonoll.
Certament l’espectacle va sortir rodó. I algun dels 
membres de l’Agrupació Teatral del Casal de Calaf va 
quedar gratament sorprès per la qualitat d’aquests actors, 
que encara que molt joves, en van prendre nota, ja que 
realment es va fer palès que hi haurà relleu generacional 
i vénen apretant fort.
També és de destacar l’actuació de la coral de l’Escola 
Municipal de Música, que va oferir algunes nadales i 

cançons mentre es feia el canvi de decorats en alguns 
quadres. El Casal de Calaf pot estar, de debò, molt 
content, i per extensió la Vila de Calaf i la seva comarca, 
pel fet que la tradició teatral no perd aire, ans al contrari. 
Així que caldrà treballar per alimentar i pulir aquesta nova 
fornada d’actors, que d’aquí a uns anys faran les delicies 
de la Sala Gran del Casal de Calaf.

Equip de comunicació del Casal

Pastorets, i Pastorets infantils

CONNECTA’T A CALAF!
cada setmana pots rebre el butlletí digital amb les darreres novetats: 

només cal donar-se d’alta a www.calaf.cat/butlleti.html 

també pots fer-te seguidor de la nostra pàgina de Facebook:
www.facebook.com/ajcalaf

    Una vegada passades les festes de Nadal i el que 
pel Casal de Calaf representa la tasca d’organització 
i funcions dels Pastorets de Calaf i els Pastorets 
Infantils, no pensem pas en reposar. I per a aquests 
primers mesos de l’any hi ha programades un bon 
nombre d’activitats que pensem que seran del grat 
de tothom.

Abans de res, tornar a agrair als col·laboradors i 
participants dels Pastorets de Calaf i dels Pastorets 
Infantils, la seva ajuda per fer que aquesta tradició 
esdevingui cada any un dels millors espectacles 
del nostre país. I agrair també a tots els calafins 
orgullosos d’aquests Pastorets per la difusió que en 
feu.

El passat 22 de febrer es va iniciar la IV Mostra de 
Teatre Vila de Calaf, amb la presentació per part de 
la Cia. ACR de Fals de l’obra “Com deuen... Llaurar 
els cargols”, de Francesc Parcerisas. Aquesta mostra 
es va completar els dies 8 de març amb l’obra “El 
Mètode Grönholm” de la Cia. L’Escotilló de Vilanova 
i la Geltrú, i el 22 de març amb l’obra “Un esperit 

Burleta”, a càrrec de la Cia. Nyoca de l’Ametlla del 
Vallès. Per altra banda, el dia 1 de març també es 
presentà a càrrec de la companyia calafina de nova 
creació, Sismes Teatre, l’obra “L’Enemic del Poble”, 
sota la direcció de Carme Sala.

Com cada primer diumenge de mes, el 5 d’abril, al 
vestíbul del Casal, i a partir de les 12.00 h hi haurà 
curset de Sardanes Familiars, i després ballada de 
Sardanes Enllaunades.

En Pau Vallvé també va tornar al Casal de Calaf, 
dins del cicle de Músiques a Cau d’Orella, el passat 
21 de març. 

I l’ATC Casal de Calaf, després de participar en 
nombrosos concursos més enllà de la nostra 
comarca, tornarà a representar “El Nom”, que tant 
d’èxit ha assolit allà on l’han presentat. Això serà el 
dissabte 28 de març.

Per a més informació sobre la programació us podeu 
dirigir a la nostra web: www.casaldecalaf.cat
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Josep Vilaseca - El Segarrenc

Des de dalt del molí de vent
assegut sobre una llosa
miro la vila calafina
i el seu geganter campanar.
No és el primer, sí el segon
de la nostra estimada terra.
Catalunya és la mare,
Calaf la filla gran,
què tens tu vila estimada
que el meu cor tinc ple de records?
En ser fill d’aquesta vila
on vaig tenir els primers plors
i en sentir la grossa campana
augmenten els meus records;
que un darrere l’altre
dins meu arrelen més fort.
No conec altra terra
com la meva, i estimada
on la mare em va parir

i vaig veure la llum primera.
El molí de vent, les muntanyes de la 
mina,
els monticles i el timó florit
em servien de parc i de jardí.
M’he fet gran, ja no hi ha muntanyetes 
de la mina, 
sí el molí de vent, els monticles i el 
timó florit.
I sobre aquella llosa centenària
on jugava de petit
avui he arribat amb crosses
recordant aquell dipòsit antic
i una mina que hi havia
que de la seva humida argila
ens embrutàvem els dits.
Els quins busquen records de la 
memòria
que llegeixin aquest escrit

i aquest centenari campanarí
que jo el conec d’aleví
serà un record més
dins les entranyes del meu pit.
D’un home que estima
la terra on l’han parit.
Com més gran em faig
més me’n recordo d’allò antic
i d’aquelles jogarrines
que més d’una vegada
ens hi escalfàvem els dits.
Eren jocs de carrer
que, com la terra que vaig néixer,
mai l’oblidaré.

Maig 2011
Número 6.966

Assegut sobre la llosa

E ntitats

    Al darrer número d’aquesta revista valoràvem 
com a molt positius els resultats de la jornada del 
9 de novembre. Després de la gran mobilització 
que hi va haver aquell dia, l’ANC creia que aviat hi 
hauria els moviments polítics necessaris per avançar 
decidits, malgrat els obstacles  que ens trobem. Les 
desavinences polítiques que hi va haver els mesos 
següents ens van desanimar i preocupar. Per això, 
malgrat que ajornar les grans decisions no era el més 
desitjat, l’ANC torna a posar tota la seva esperança i 
tota la seva il·lusió en les eleccions que el president es 
va comprometre a convocar pel dia 27 de setembre.
És molt important, doncs, que aquestes eleccions 
no esdevinguin una oportunitat perduda i, per tant, 
ara comencem a “escalfar motors” per tornar a 
treballar amb tota l’energia que l’Assemblea sempre 
ha mostrat. Som conscients que tenim al davant uns 
mesos decisius i segur que ben aviat ens tornareu 
a veure en actes.  Aquest 27 de febrer l’ANC ja va 
engegar la campanya cap al 27 de setembre i es 
pretén fer actes el dia 27 de cada mes per anar 
fent arribar a tota la població les raons per les quals 
creiem que hem de ser independents. 
Com que ens trobarem abans amb la cita de les 
municipals, l’ANC creu que és molt important que la 
majoria de municipis estiguin governats per grups 
fermament compromesos en aconseguir que les 
eleccions del 27-S es converteixin en el referèndum 
que no ens van deixar fer i, per això, demana que 
les diferents candidatures així ho manifestin en el 
seu programa. També ens demana als ciutadans 
que tinguem en compte això en el moment de votar. 
Esperem que aquest any sigui el decisiu!

Del 9 de novembre 
al 27 de setembre

ANC Calaf AAVV Nucli Antic

    Des de l’Associació de Veïns del Casc Antic volem ser 
partícips dels esdeveniments del Mil·lenari de Calaf, ja que 
és el nucli més antic del poble. Volem agrair a l’Ajuntament 
l’ajuda que ens proporciona tant monetàriament com amb 
infraestructures, perquè l’associació tiri endavant. Tenim 
moltes idees en ment, però també ens agradaria comptar 
amb la participació dels veïns. 
Cada any per les festes de Nadal ens posem tot el barri a 
engalanar els nostres carrers, fent que cada any sigui un 
de diferent fins a tenir tots els carrers ben decorats. Encara 
que tenim molta feina ho fem amb tota la il·lusió del món, 
tot i que el primer premi del concurs de Nadal  mai arriba, 
nosaltres continuarem fent la nostra tasca com fins ara. 
Esperem que la Llei de Barris s’activi encara que diguin 
que no hi ha cèntims, ja que el barri s’està quedant sense 
comerços i poca activitat per reactivar el casc antic. A 
continuació us direm els actes que tenim programats per al 
2015: La festa infantil, sopar de Sant Joan per als veïns del 
casc antic, diverses xerrades, sopar popular per a tothom 
amb ball, cantada d’havaneres... De tots aquests actes ja 
en farem cartells per informar-vos-en!

Sopar popular - Foto: Pere Calvo
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1465, la batalla entre Calaf i els Prats de Rei

Joan Graells

   Ara fa 550 anys d’un fet d’armes 
que va tenir lloc entre Calaf i els 
Prats de Rei, concretament el darrer 
dijous del mes de febrer de 1465, en 
què els catalans vàrem perdre una 
altra volta.

Amb la mort del Príncep Carles de 
Viana, el mes de setembre del 1461, 
que com a primogènit era lloctinent 
general de Catalunya, les autoritats 
catalanes demanaren al rei Joan 
II que per ocupar el càrrec vacant  
trametés al Principat el príncep 
Ferran, nou hereu de la corona. El 
monarca accedí a la petició dels 
catalans.

Durant les primeres setmanes 
del 1462 ciutats importants com 
Barcelona, Lleida, Cervera i Vilafranca 
del Penedès, entre altres, prenien 
mesures fortificant les defenses. Els 
catalans trencàrem el jurament que 
havíem fet al rei Joan II d’Aragó, i es 
va oferir la corona comtal a l’Infant 
Pere de Portugal, que acceptà i va 
ésser reconegut amb el títol de Pere 
IV de Catalunya. Fou rebut amb 
entusiasme en arribar a Barcelona, 
el gener del 1464, amb l’esperança 
de poder tenir un rei que defensés 
els furs,  privilegis i la llibertat dels  
catalans.

Entraven en territori català i la 
guerra va començar a Vila-rodona, 
Berà i Forés, al camp de Tarragona. A 
l’Empordà es va assetjar el castell de 
Palou, on els partidaris del rei varen 
fugir amagant-se per les muntanyes. 
Ulldecona també fou conquerida pels 
guerrers que lluitaven a favor dels 
catalans. Amb la conseqüent alarma, 
el rei Joan II d’Aragó va convocar els 
seus pobles lleials a parlament a la 
ciutat de Tarragona, i els va afavorir 
premiant-los amb la reforma de lleis 
que els beneficiessin.

Mentrestant Cervera, fidel a la 
causa catalana, patia fam per falta 
d’aliments i temien que es rendís 
al rei; el contestable va sortir de 
Manresa amb les seves tropes per tal 
de prestar auxili als cerverins, que 
estaven assetjats per la cavalleria  
del comte de Prades, lleial a Joan II. 
Es van reunir les tropes de cavall 

i a peu que el rei tenia a les seves 
ordres, i es varen instal·lar a Calaf 
i els principals senyors demanaren 
que el comandament fos portat 
pel príncep Ferran, que encara no 
tenia 13 anys, i a la guarda d’ell 
era la persona de l’arquebisbe de 
Tarragona, el comte de Mòdica 
i don Joan de Cardona i Prades, 
contestable d’Aragó, fill del comte 
de Prades, i va portar l’estàndard 
l’alferes Carcassona.

Per altra part les tropes lleials a Pere 
IV de Catalunya, es reuniren als volts 
de l’ermita de Sant Ermengol; en 
ella hi lluitaven el comte de Pallars, 
el vescomte de Roda, don Guerau 
de Cervellón, don Joan de Almada 
comte de Branches, el baró de 
Cruïlles, senyor de Perellada, Pedro 

de Deza, Gil de Taide, Francisco 
Beltrán,  Bernardo Lobet, el 
vescomte de Rocabertí i Guillem de 
Rebanillas, entre altres personatges 
de la noblesa, junt amb tropes de 
cavall de companyies vingudes de 
la Borgonya —i segons descriu Juan 
Francès Boscán, 130  homes d’armes, 
500 genets i uns 2.000 peons.

S’ha d’assenyalar que el comte de 
Prades, capità general de l’exèrcit 
de Joan II, tenia una munió 
d’espies que l’informaven del 
potencial i moviments de l’exèrcit 
del rei Pere IV. 

Amb aquestes dades dissenya el 
desplegament de les tropes que, 
segons Boscán, eren en total 
60 homes d’armes, 600 genets 
i, de gent a peu, no passava 
d’un miler de combatents. Es va 
determinar a donar batalla. Una 
part de l’exèrcit reial amb Rodrigo 
de Bobadilla, Castellblanco y 
Albarado van fer reconeixement 
del seu camp de batalla. Per la 
mà dreta, don Bernat Hug de 
Rocabertí; don Mateo de Montcada 
a la mà esquerra; a l’avantguarda 
el comte de Prades; i don Enrique, 
cosí del príncep Ferran, a l’atenció 
de tots els flancs per tal de poder 
assistir-los en cas necessari.

Comença la batalla contra les 
tropes dels borgonyesos, que 
venien desordenats. Per una part 
els rodeja el comte de Prades, 
per la part esquerra ho fa Bernat 
Hugo de Rocabertí, destrossant 
aquell esquadró de borgonyesos 
—gairebé tots moriren, segons les 
cròniques. Don Mateo de Montcada 
va fer el mateix i, per altra banda, 
l’infant don Enrique va lluitar amb 
la gent d’armes i els va foragitar 
de Catalunya, es van recollir sota 
la seva bandera i fugiren. Les 
cròniques que lloen aquest fet 
d’armes, el primer del príncep 
Ferran, comenten que el rei Pere 
IV va canviar de cavall i, amb 
unes altres vestidures i una altra 
muntura, es va amagar al fosc 
de la nit entre l’exèrcit vencedor, 
als Prats de Rei, i va fugir cap a 
Manresa i posteriorment cap a 
l’Empordà, conquerint La Bisbal.

Les tropes de Joan II  es 
detingueren i saquejaren els 
Prats de Rei, i s’ha de dir que 
en aquesta batalla molts nobles 
catalans i persones del seu exèrcit 
caigueren morts i presoners. Fou 
una desfeta molt important per la 
causa dels catalans.

Retrat suposat del contestable Pere de 
Portugal, pintat per Jaume Huguet (1415-
1492), i que forma part d’un retaule que 
encara es conserva a la capella de Santa 
Àgueda del Palau Reial de Barcelona.
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M. Lluïsa Salazar

Confessió

    Senyor jutge, 

Deixi’m exposar les raons per 
demostrar-li la meva innocència. I 
desitjo, amb les minses forces que 
em queden, exculpar-me de totes 
les acusacions que, al llarg dels anys, 
m’han imputat gent de tota mena, 
amb criteri i sense. La culpa de les 
maleses que se m’atribueixen és dels 
qui han relatat una etapa de la meva 
vida, inventant una sèrie de relats 
d’allò més inversemblants. 

Les històries sobre el meu personatge 
em descriuen com un ésser dolent, 
pervers, capaç de les més espantoses 
malifetes, i no és així. Es tracta d’un 
greu error. 

Se m’acusa d’enganyar i cruspir-
me la Caputxeta. En primer lloc 
cal afegir que la nena en qüestió 
no va seguir els consells de la seva 
mare: “- vés de dret a casa l’àvia, 
no t’entretinguis i sobretot no parlis 
amb desconeguts.”  Quan jo vaig 
trobar-la pel camí que travessa el 
bosc, estava ben encantada mirant 
les floretes i escoltant la piuladissa 
dels ocells. Vaig limitar-me a saludar-
la educadament. Aquest no és pas un 
fet pecaminós, oi senyoria? També li 
vaig preguntar on anava; les nenes 
no acostumen a caminar soles pel 
bosc. A més, ningú coneix els perills 
del bosc millor que jo. La Caputxeta, 
que no devia tenir gaires amigues, o 
potser cap, em va omplir el cap amb 
anècdotes de la seva vida. 

No es fa el càrrec del que suposa, 
o potser sí, escoltar els maldecaps 
d’una nena de vuit anys! 

El tema de la seva àvia… a veure com 
l’hi faig entendre.  

La meva intenció era que la nena 
arribés sana i estàlvia, així que vaig 

avançar-me a les seves passes. Un 
cop a casa l’àvia, que jo creia que 
estaria regant les plantes de l’hort 
o bé donant menjar a les gallines, 
vam topar tots dos quan ella en 
sortia. Es posà a cridar esfereïda. 
No devia haver vist mai un llop tan 
de prop. Convençut que amb aquells 
esgarips tindríem visita, com així va 
ser, vaig tustar-li un cop al cap amb 
la meva espectacular cua i va quedar 
estabornida a l’acte. Llavors vaig 
amagar-la dins l’armari. 

La meva intenció no era pas menjar-
me ningú. En sé prou d’espavilar-
me solet i atipar-me de conills i 
herbetes. 
…………………….. 

No, senyoria, no vaig cruspir-me la 
Caputxeta ni la seva àvia. Això sí, 
vaig despertar-me amb un mal de 
ventre impressionant, la panxa plena 
de pedres, una set espantosa i una 
sutura d’allò més mal cosida. Encara 
bo que no demani una indemnització 
pels danys emocionals que  arrossego 
des d’aquell dia.
……………………. 

També em declaro innocent de 
menjar-me els set cabridets. No vaig 
ser pas jo. 

La mare cabra els va remarcar set 
vegades a cadascun de no obrir la 
porta i ells, marrans i tafaners, van 
acabar entreobrint-la. Un cop la porta 
esbatanada i en comprovar qui era 
jo, van arrencar a córrer en totes 
les direccions del món, i jo distret 
amb tantes corredisses no vaig veure 
tornar la seva mare, que em va clavar 
un magnífic cop de bastó al cap. 
D’aquell dia ençà que pateixo unes 
terribles migranyes. 
……………………. 

A qui li tinc ganes és al Pere, però 

sí, juro senyoria que encara no li he 
posat les mans al damunt. Mira que 
arriba a ser mentider el xicot!  I a 
la fi, sempre em toca a mi el rebre. 
No feia més que cridar: “-el llop! …el 
llop!”  Tant vaig sentir-lo bramar que 
vaig atansar-m’hi per comprovar si 
algun parent meu li feia la guitza. 
……………………. 

Els porquets també déu n’hi do. I 
tampoc vaig menjar-ne ni un. Això sí, 
em divertia  d’allò més desmanegant-
los les “cases” que muntaven amb 
tanta desgana. A qui se li acut de 
voler fer-les de materials com la palla 
i la fusta. Sort en van tenir del germà 
gran que va fer-los treballar de valent 
per construir-ne una de maons, com 
han de ser les cases de debò. 

Amb tantes històries li dic que les 
cabretes ni veure-les ni menjar-ne, 
i la carn de porc tampoc és massa 
saludable. Ara practico una dieta 
vegetariana i, la veritat, em trobo 
millor que mai! 

Després d’exposar la meva defensa, 
i no m’allargo més doncs tantes 
històries em tenen com el més dolent, 
reafirmo la meva total innocència! I 
considero que els culpables, i a qui 
s’hauria de condemnar, és a tots 
els qui en les seves cabòries m’han 
utilitzat de botxí per fer-me dur a 
terme les malifetes que han arribat 
a imaginar. 

Estic totalment convençut que tan sols 
represento els pecats dels homes, les 
seves pors i les seves mancances. 

Per totes les raons exposades jo, 
el Llop, em declaro innocent dels 
càrrecs que se m’imputen, i espero 
que, amb el temps, homes i dones, 
i per damunt de tot els escriptors, 
s’adonin de com han perjudicat la 
meva imatge. 
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  L’any 1908 el pintor vienès Gustav Klimt (1862-
1918) exhibeix, per primer cop, el que és, sens dubte, 
el més famós i reproduït dels seus olis, El petó, dins 
la primera Kunstschau (una Exposició Col·lectiva 
d’Art). Ja des de l’inici, el públic se sentí tan fascinat 
per l’inquietant quadre de Klimt (180 x 180 cm) 
que el govern austríac el comprà abans de finalitzar 
l’Exposició (de maig a octubre del 1908). És per això 
que actualment es pot contemplar, amb tota la seva 
bellesa, a la sala 3 de la 1a planta del Museu Oberes 
Belvedere de Viena (Prinz-Eugen Strasse, 27).

Feia tan sols cinc anys (el 1903) que el projecte 
de murals de Klimt (La Filosofia, La Medicina i La 
Jurisprudència) per decorar la Universitat de Viena 
havia provocat un escàndol terrible, i en va ser 
blasmat i insultat –tant per intel·lectuals com per 
la gent del poble- fins que Klimt va renunciar al seu 
encàrrec. El 1905 Klimt dimitiria de la presidència de 
la Secessió (fenomen paral·lel al Modernisme, tot i 
que el cas vienès, també cismàtic i regenerador, té un 
caràcter d’autoanàlisi i fins d’autodepreciació dràstica 
absent del moviment català), que ocupava des de 
la seva fundació (1897), potser perquè ja no tenien 
sentit les paraules-manifest que ell mateix havia 
posat sota la cúpula de l’edifici que n’aixoplugava els 
seus membres: “Al temps, el seu art; a l’art, la seva 
llibertat”.

Desvincular-se de la Secessió no implicava pas 
l’apostasia dels seus fonaments. A El petó  Klimt 
reprèn un tema que ja havia tractat en un fragment 
del fris dedicat a Beethoven (1902), intitulat amb un 
vers del Cant de Joia que Schiller va escriure per a 
la Novena Simfonia: “Un gran bes inflama els cels” 
(traducció de Maragall (1900)). Llavors els amants, 
abraçats, estaven despullats en dos cossos sense 
rostre, recoberts dins una daurada matriu que en 
representava el seu renaixement. Ara, però, la 
imatge ha canviat substancialment. Hi veiem dos 
rostres sense cos: el cap d’ell (és el mateix Klimt, 
amb corona d’heura i la bata de treball) s’inclina i 
besa tendrament la galta d’ella (la seva model, Emilie 
Flöge, amb cabell vermell); amb els ulls clucs, ella 
s’hi lliura totalment en un èxtasi gairebé místic. No 
hi ha cos: una feixuga túnica daurada amb rectangles 
negres cobreix la figura de l’home; una túnica groga 
amb cercles de colors cobreix la de la dona. En el seu 
silenciós entotsolament, els embolcalla i aïlla, també, 
com el 1902, una aurèola de color de gira-sol. No hi 
ha cap horitzó per a aquesta abraçada única, tan sols 
un fons de marró fosc que sembla un mur.

Els seus contemporanis anomenaren aquesta pintura El 
Jardí de l’Amor. Paradís és una paraula persa (apiri-deza) 
que significa “jardí envoltat d’un mur” (l’hortus conclusus 
medieval). I descobrim, astorats, que en aquest jardí de 
flors meravelloses hi ha una “esquerda”: l’abraçada dels 
amants es produeix a l’extrem d’un abisme, els peus 
d’ella quasi el freguen. Fins demanaríem ajuda a Holden 
Caulfield (El vigilant en el camp de sègol, 1951) perquè 
vingués a socórrer els amants que estan a punt de caure 
pel precipici. Malgrat la passió del gest, el hieratisme i 
l’austeritat que impregnen l’escena ens detura com si 
fóssim davant d’una icona russa. I ja sabem que una 
icona és una imatge sagrada perquè la bellesa divina hi 
és present, i n’és t’estimoni. S’ha materialitzat el vers de 
Miquel Àngel: “si una ànima en dos cossos es fa eterna” 
perquè “un home en una dona, o doncs un déu/ en els 
seus llavis parla” (1545).

Veritable icona per al s. XXI, El petó constitueix una 
apocalipsi joiosa davant de la qual només podem 
parafrasejar l’aforisme de Florenski: “La Trinitat de 
Rubliov existeix, per tant Déu existeix”; El petó de Klimt 
existeix, per tant la salvació existeix.

C ol·laboradors
Josep Maria Solà

EL PETÓ

El petó (1908) de Gustav Klimt
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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

10.08
17.26
21.16

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

12.12
19.26
23.24

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 / 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

Divendres 3

Visita al castell
Sortida a les 12 h 
des de l’Oficina 
de Turisme

Dissabte 4

Visita al castell
Sortida a les 11 h 
des de l’Oficina 
de Turisme

Diumenge 5 - Pasqua

Durant tot el matí, 
cants de caramelles

A les 11.30 h missa 
i després caramelles 
a la Plaça Gran

A les 13.00 h 
a la pl. dels Arbres, 
Sardanes amb la 
Cobla Jovenívola 
d’Agramunt

A les 19.00 h 
a la Unió Calafina, 
Ball amb Yas 

Dissabte 18

Concert 
amb el grup ‘Gossos’
A la Unió Calafina

Diumenge 19

Festa homenatge 
a la gent gran

Dijous 23

Sant Jordi 2015
- Dictat català
- Lliurament de premis 
dels concursos de 
cuplets i d’auques

Divendres 24

“Calaf de cara 
al futur”, 
amb Gerard Padró
A les 20.00 h al Casal 

Dissabte 25

Vetllada medieval
A la plaça Gran, 
a partir de les 20.00 h

Diumenge 26

Fi del Terminus 
calafinus
Al migdia, al castell 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 9.30 h a 13.00 h

Dissabtes de 9.00 h a 14.30 h
tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

SETMANA SANTA 2015 

Matins: del 31/03 al 03/04 de 10.00 h a 14.00 h 
04/04 de 9.00 h a 14.30 h
05/04 d’11.00 h a 14.00 h

Tardes: 31/03 i 01/04 de 17.00 h a 19.30 h

T ot a mà

A genda

ABRIL

*Actualització: 23/03/15. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.


