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   El passat 1 de juliol va celebrar-
se l’anomenat “ple del cartipàs” a 
l’Ajuntament de Calaf, en el qual 
quedava constància de la nova 
configuració de les diverses regidories 
i àrees. En el ple es va aprovar també 
la dedicació i la retribució dels càrrecs 
electes. Pel que fa al primer punt, 
seguint el compromís de campanya 
electoral d’ampliar i millorar la 
comunicació amb la ciutadania, en 
aquesta legislatura augmentarà la 
dedicació global dels regidors de l’equip 
de govern de manera que l’Alcaldessa 
i cinc dels sis regidors tindran una 
dedicació parcial mínima (revisable en 
funció de la demanda real) de 80 hores 
al mes (respecte al màxim 50 hores/
mes que fins ara comprenia la dedicació 
parcial), mentre que el regidor restant 
tindrà dedicació complerta de 160 
hores al mes. Així, les hores mensuals 
de dedicació de l’equip de govern 
passen de les 300 actuals a les 640 
en aquesta legislatura, fet que suposa 
un increment de dedicació mitjà d’un 
113% .
Pel que fa a les retribucions, tot i 
augmentar la partida destinada a 
aquest concepte per l’augment d’una 
regidoria i de la dedicació global, s’ha 
optat per seguir les directrius que 
l’Associació Catalana de Municipis 
que, seguint criteris de contenció 
i racionalització de la despesa, ha 
recomanat per als ajuntaments de 
dimensions similars al de Calaf de 

manera que el cost efectiu mitjà per 
dedicació s’ha reduït de l’ordre d’un 
35%. Pel que respecta als regidors de 
l’oposició, s’augmenta la indemnització 
per assistència a plens i comissions en 
un 11% passant de 18 a 20€.

El cartipàs
En referència a la nova configuració 
de l’equip de govern, cal dir que 
l’alcaldessa Maria Antònia Trullàs 
s’encarregarà de l’àrea de Promoció 
Econòmica i Governació (promoció 
econòmica i turisme; governació, 
règim intern i relacions institucionals; 
seguretat ciutadana i protecció  civil; 
sanitat); Joan Caballol, primer tinent 
d’alcalde, serà al capdavant de l’àrea 

de Territori i Comunicació (territori i via 
pública, patrimoni i habitatge; mitjans 
de comunicació i noves tecnologies; 
Llei de Barris i participació ciutadana); 
Jesús López , segon tinent d’alcalde, 
serà el regidor de Sostenibilitat i Espais 
Verds (medi ambient, parcs i jardins; 
comerç i mercats; joventut); Pilar 
Cardona s’encarregarà de l’àrea 
de Benestar Social (serveis socials i 
atenció ciutadana); Fina Bastardas 
de l’àrea de Cultura i Festes (cultura, 
festes i entitats); Joan Rubí estarà 
al capdavant de l’àrea de Gestió 
econòmica i finances; i, finalment, 
Josep Manel Navarro serà regidor 
de l’àrea d’Ensenyament i Esports 
(ensenyament, esports i lleure).

S’aprova el nou cartipàs, doblant la dedicació 
dels regidors i reduint un 35% el cost efectiu

G overnació

E ditorial

   omencem una nova legislatura i ho 
fem immersos en un període convuls i 
ple d’incerteses, que fan imprescindible 
la racionalització i optimització dels 
recursos públics amb la necessitat de 
donar un millor servei i que, alhora, 
es pugui fer amb una reducció de la 
despesa que aquest suposa.
Conscients d’aquest fet, des de l’Altiplà, 
un cop descartada l’opció de la inserció 
de publicitat donada la condició de 
publicació institucional que el butlletí 
ostenta, hem estat cercant fórmules 
que ens permetessin conjugar aquests 
dos aspectes esmentats en començar 
aquesta editorial, cosa que creiem 
haver aconseguit amb la publicació que 
teniu a les vostres mans.
En llegir aquestes línies molts ja 
haureu notat el canvi de format que ha 

experimentat aquest butlletí municipal 
amb la lleugera reducció de les seves 
dimensions, adaptant-les a un format 
més comercial que permetrà millorar-
ne la distribució, el cost i també la 
regularitat.
Observareu que la informació relativa 
als plens s’adjunta en un suplement 
separat de la pròpia publicació, de 
manera que es reduirà el cost d’edició 
i n’augmentarà la flexibilitat, adaptant-
se en funció de les necessitats. Alhora, 
també en serà més pràctica la consulta 
i el posterior arxiu. 
Un altre canvi a destacar és l’alternança 
amb les col·laboracions d’entitats 
i particulars que, des dels inicis 
d’aquesta publicació, han contribuït a 
fer que l’Altiplà esdevingui més que 
un  butlletí d’informació municipal 

aportant cultura, història, propostes 
i experiències que el fan, al nostre 
entendre, més proper, complert i 
plural.
Des d’aquestes línies volem agrair 
a tots els col·laboradors/es la seva 
comprensió i dedicació desinteressada 
passada, present i futura, i alhora 
reconèixer la importància de la tasca 
que duen a terme per fer de l’Altiplà 
una publicació referent més enllà de 
l’àmbit en el qual s’inscriu la seva 
distribució.
Desitgem, doncs, que tots aquests 
canvis siguin mereixedors de la vostra 
aprovació i que haguem estat capaços 
d’acomplir el nostre triple objectiu 
de donar més informació, amb més 
regularitat i optimitzant els recursos 
disponibles. 

Més per menys
C

El ple de constitució del nou Ajuntament, celebrat el dissabte 11 de juny.
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   Durant aquests mesos, els 
veïns i veïnes del nucli antic han 
estat convocats a diversos tallers 
participatius relacionats amb la Llei 
de Barris. L’associació l’Arada, que és 
qui s’encarrega de l’àmbit participatiu 
del projecte, ha organitzat diverses 
activitats per copsar les opinions 
i suggeriments dels habitants, i 
conèixer què els preocupa del nucli 
antic de Calaf. 
En línies generals, la diagnosi apunta 
a diversos punts dèbils, com ara les 
rendes baixes de la població, una 
població envellida o el deteriorament 
del patrimoni històric —que redueix 
a la vegada el nombre de visitants 
de fora del barri. Però també s’han 
detectat alguns punts fort, com 
l’elevat poder identitari, els vincles 
entre veïns i els nombrosos recursos 
i equipaments col·lectius.
A partir de totes aquestes conclusions 
generals, l’Arada està desenvolupat 
una sèrie de línies estratègiques que 
pretenen donar la volta a la situació, 
a partir d’accions concretes, com per 
exemple promocionar l’establiment 
de noves iniciatives comercials al 
barri o bé la millora de l’aspecte 
de balcons i finestres. Precisament 
en aquest punt cal destacar la 
corresponsabilitat necessària perquè 

el projecte tiri endavant, és a dir, que 
la col·laboració de tothom és i serà 
imprescindible.
Pel que fa a l’aspecte urbanístic, dos 
dels temes que més s’han tractat als 
tallers són la millora de la mobilitat 
dels veïns (a peu i en trànsit rodat 
limitat) i la potenciació de les places 
i els seus usos socials com a espai de 
trobada. En el proper butlletí “Barri 
Amunt” s’especificaran les propostes 
d’accions sorgides.

Finalment, el proper mes de 
setembre, amb la represa del procés 
i dels tallers, es desglossaran les 
línies estratègiques i es prioritzaran 
les accions per tirar endavant. Per 
a fer-les possible hi intervindran 
els diferents actors necessàriament 
implicats en la millora del nucli antic: 
l’administració pública, les entitats 
locals, les empreses, els grups 
formals, i les persones interessades 
no associades. 

Els veïns del nucli antic volen potenciar les places 
i millorar la seguretat per a vianants i vehicles

Un dels darrers tallers participatius, al Centre Cívic.

L lei de Barris

   Les obres d’estintolament de la jàssera de la plaça Gran avancen a bon 
ritme.  Les tasques, dutes a terme per l’empresa Building & Bridge, SLU, 
reforçaran i consolidaran l’estructura d’aquesta jàssera, així com de les 
estructures que s’hi recolzen. Es tracta d’una obra complexa i delicada, per 
la qual cosa els treballs s’allargaran durant l’estiu: si no hi ha cap imprevist, 
les obres estaran llestes a finals d’agost, aproximadament.

Consolidació de la jàssera a la plaça Gran

A finals de setembre es resoldrà la 
convocatòria de subvencions per a 
la rehabilitació d’edificis del nucli 
antic. Finalment s’han presentat 
un total de 8 sol·licituds, de veïns 
i veïnes que volen fer actuacions 
de millora en cobertes, façanes, 
instal·lacions comunitàries o bé per 
a millorar l’accessibilitat. Aquestes 
persones s’han atès a l’Oficina 
de Barri de la plaça de les Eres, 
així com també aquelles que han 
sol·licitat informació sobre altres 
aspectes de la Llei de Barris.

Subvencions 
per a la rehabilitació
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   Calaf forma part de la vintena 
d’entitats locals que, conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona, 
organitzen un curs de preparació 
per a les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà. El curs està 
adreçat a persones que no disposin de 
la titulació de graduat en educació 
secundària, i que vulguin presentar-se 
a la prova d’accés per cursar un cicle 
formatiu de nivell mitjà. 
El curs tindrà un cost de només 50 
euros, i una durada de 330 hores 
(que s’impartiran des de l’octubre del 
2011 fins a l’abril del 2012, de dilluns 
a divendres de 18 h a 21 h. Tots els 
interessats us hi podeu preinscriure 
fins el 29 de juliol i inscriure del 6 
al 16 de setembre, al Centre de 
Recursos per a l’Ocupació, lloc on 
també us donaran més informació del 
curs (tel. 93 869 82 49).

Plena activitat al CRO
El Centre de Recursos per a l’Ocupació 
funciona a tota marxa. Fins el moment 

ha atès 210 persones a l’atur, 62 de 
les quals són usuàries del Club de 
Feina. Pel que fa a la inserció laboral, 
49 persones han trobat feina a través 
del CRO. En l’àmbit formatiu, el Centre 
ha realitzat 6 cursos d’alfabetització 
digital i 6 de recerca de feina, i 
de cara al setembre n’acollirà tres 
més dedicats als treballadors del 

sector del comerç i autònoms. El 
Centre ja compta amb quatre aules 
homologades per a organitzar cursos 
de formació ocupacional del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Tampoc 
no s’ha oblidat les empreses: s’ha 
realitzat una prospecció a 23 negocis 
i s’han organitzat jornades dirigides al 
món empresarial. 

Calaf oferirà a l’octubre un curs de preparació 
per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà 

    A finals del mes de juny, 29 per-
sones van començar a treballar a tra-
vés dels Plans d’Ocupació concedits 
a l’Ajuntament de Calaf i a la Man-
comunitat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca. Es tracta de plans que 
tenen una durada de 6 mesos, i que 
permetran portar a terme diverses 
actuacions al nostre municipi i als 
pobles de la Macomunitat. 
Pel que fa a Calaf, es compta amb 
quatre treballadores familiars que 
atenen 22 casos, i que ajuden en 
diverses tasques quotidianes. D’altra 
banda, hi ha un equip de sis perso-
nes que treballen en la rehabilitació 
de les anomenades “cases dels mes-
tres” —s’estan condicionant perquè 
puguin ser recuperades per a lloguer, 
ajudant als ingressos municipals. 
Sis treballadors més s’ocupen de la 
reconstrucció del mur perimetral del 
Convent de Sant Francesc. Finalment, 
un equip de quatre treballadors més 
es dedicarà a la construcció d’un local 
social per a al UE Calaf al camp de 
futbol “Les Garrigues”, el projecte del 

qual s’està ultimant, i que permetrà a 
l’entitat millorar l’explotació del bar i 
aixoplugar els visitants.
Pel que fa a la Mancomunitat Inter-
municipal Voluntària Segarrenca, hi 

ha un equip de 9 persones que itine-
ren pels diversos municipis que en 
formen part, realitzant les tasques 
que els assigna cada un dels ajun-
taments.

En marxa els nous plans d’ocupació, 
que donen feina a 29 persones durant 6 mesos

F ormació

O cupació

Un dels cursos realitzats al Centre, de navegació per Internet.

En un dels plans d’ocupació s’estan arranjant les cases dels mestres.
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T erritori

Les obres de desdoblament 
de l’Eix Transversal que està 
realitzant la Generalitat de 
Catalunya han comportat el tall 
del camí de la Fortesa. La mesura, 
que és previst que s’allargui uns 
dos mesos, afectarà els usuaris 
habituals del camí de la Fortesa 
i l’accés a la planta de FIASA. 
Com a conseqüència, el trànsit 
es desviarà per Calaf a través de 
la carretera de Manresa, carrer 
Mossèn Pius Forn i carretera 
d’Aleny.

A principis de maig es va restablir 
el servei ferroviari habitual en 
el tram Calaf-Manresa, després 
d’unes obres que han durat 
més de dos anys. Les tasques 
han actuat en 35 km de línia, 
renovant la plataforma de la via 
així com el carril i les travesses. 
També s’ha suprimit el pas a nivell 
(amb un pas elevat per vehicles 
i un de soterrat per a vianants). 
Paral·lelament, s’ha realitzat 
treballs de rehabilitació de les 
andanes i la façana de l’estació.

Un cop inaugurat després de la 
seva recuperació, el castell de 
Calaf ja és visitable per a tothom 
que ho desitgi. S’està treballant 
per incloure’l dins d’alguna de les 
rutes turístiques que promouen 
diversos ens públic. De moment, 
però, la visita és guiada i, per 
tant, s’ha de concertar prèviament 
a Punt d’Informació de la plaça 
dels Arbres. Podeu contactar-hi 
trucant al 93 868 08 33 o bé 
enviant un correu electrònic a 
turismecalaf@diba.cat.

Tall al camí de la Fortesa 
per les obres a l’Eix

En marxa, de nou, 
el servei ferroviari

Visites guiades 
al castell de Calaf

   El conseller d’Interior de la Generali-
tat, Felip Puig, va desplaçar-se el 19 de 
juliol a Calaf per inaugurar el nou Parc 
de Bombers. Acompanyat del delegat 
del govern a la Catalunya Central, Jordi 
Moltó, Felip Puig va dirigir-se en primer 
lloc a l’Ajuntament, on va ser rebut per 
l’alcaldessa Maria Antònia Trullàs i pels 
altres regidors de l’equip de govern. 
Després de signar al llibre d’honor, el 
representants del consistori van reunir-
se breument amb el conseller per ex-
posar-li els seus projectes i inquietuds.
En arribar al nou Parc de Bombers, 
situat al carrer de Dr. Fleming, una 
vintena de manifestants del sector de 
les ambulàncies esperaven el conseller 
per mostrar-li el seu rebuig per les re-
tallades anunciades en aquest àmbit. 
Felip Puig es va reunir en primer lloc 
amb quatre representants dels mani-
festants, que van explicar-li el perquè 
de la protesta. 
El nou Parc de Bombers s’ubica al po-
lígon de les Garrigues, en un terreny 
municipal cedit per l’Ajuntament: un 
edifici de més de 1.000 metres qua-
drats construïts, als quals cal sumar-hi 
els patis d’operació i una helisuperfície. 
Les obres, que han tingut una durada 
de 16 mesos i un cost de 2,5 MEUR, 
han permès que els Bombers destinats 
a Calaf gaudeixin d’unes instal·lacions 
adequades i al dia, ja que l’antic parc ja 
havia quedat petit i obsolet. 

Estalvi energètic del 60% 
El nou Parc és pioner, juntament amb 
el de Valls, pel que fa a l’ús d’un sis-
tema de climatització geotèrmic, que 
aprofitarà la temperatura del subsòl 
per a la calefacció i l’aigua corrent, 

mentre que a l’estiu absorbirà la calor 
per convertir-la en energia per a la re-
frigeració. Segons l’arquitecte del parc, 
aquest sistema pot significar fins a un 
60% d’estalvi energètic.
Precisament això és el que va des-
tacar el cap del parc de Calaf, Joan 
Resa, que va donar les gràcies a les 
administracions per fer possible “un 
nou equipament modern i adequat”. 
L’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, va 
parlar de la col·laboració que hi ha ha-
gut entre Ajuntament i Generalitat, i va 
fer referència, a banda de l’edifici, “a 
l’equip humà que es troba al nou Parc, 
un equip de primer nivell”. Finalment, 
el conseller va elogiar el cos de Bom-
bers i de tots aquells que treballen en 
l’àrea d’emergències, i va parlar de la 
importància que hi hagi una xarxa sòli-

da i col·laborativa entre tots els agents 
per donar resposta ràpida i eficient a 
qualsevol circumstància.

Possible Oficina d’Atenció Policial 
Finalment, el conseller va avançar que 
s’està estudiant d’instal·lar una Oficina 
d’Atenció Policial a Calaf, que donés 
una cobertura de proximitat al muni-
cipi i als de l’entorn. Puig va recordar 
que es tracta d’una petició reiterada 
de l’Ajuntament, i que és cert que el 
temps de resposta actual és lleugera-
ment superior al de la mitjana. L’equi-
pament serviria com a oficina d’atenció 
ciutadana i com a base per a més 
patrullatge. De totes maneres, el con-
seller va deixar clar que, de moment, 
es tracta només d’una possibilitat que 
està essent estudiada.

Felip Puig inaugura el nou Parc de Bombers 
i anuncia “una possible oficina d’atenció policial” 

El conseller Felip Puig va elogiar la tasca dels cossos d’emergències i seguretat.
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    Més de 200 persones van par-
ticipar el 3 de maig en la Jornada 
Fisiorecreativa que se celebrava a 
Calaf, organitzada per l’Esplai de la 
Gent Gran. Les activitats van inclo-
ure el “Mou-te i gaudeix!”, a càrrec 

d’Isabel Gallego; un dinar popular, 
preparat per l’associació ARCA i 
amb la col·laboració de treballa-
dors municipals, que va reunir més 
de 200 comensals; i un animat 
ball, a càrrec d’Ignasi Pons. 

Des de la regidoria de Benestar 
social, volem continuar treballant 
per la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes del municipi, posant especial 
atenció a aquells col·lectius més 
vulnerables. 

Pel que fa a la gent gran, volem que 
disposin d’una completa oferta socio-
cultural, amb activitats esportives, 
lúdiques, culturals... Tampoc no 
s’oblidarà les persones grans amb 
més dependència: continuarà 
el servei de teleassistència i es 
reforçarà amb d’altres accions 
concretes. Per exemple, les quatre 
treballadores familiars que des de 
finals de juny atenen a 22 casos.

La contractació d’aquestes 
treballadores familiars també respon 
a un altre dels objectius: ajudar a 
la inserció laboral de les dones, un 
col·lectiu amb especial dificultat en 
aquest àmbit.

Continuarà també la tasca d’acollida 
a les persones  nouvingudes, amb 
els circuits d’acollida i els cursos de 
català. 

També continuarà en marxa 
el Banc d’Aliments, adreçat a 
totes aquelles persones més 
necessitades. Us recordem que el 
procediment que se segueix és el 
següent: cal visitar en primer lloc 
l’assistent social, que determinarà 
a través d’uns barems el tipus 
d’ajuda; amb l’informe de l’assistent 
social, el beneficiari s’adreça 
a la Parròquia, on se li lliura el 
material que li correspon segons el 
document. Aquest procediment s’ha 
de repetir cada vegada per a noves 
assignacions.

B enestar social
Celebrada una nova edició 

de la Jornada Fisiorecreativa

    Els nens i nenes de la llar d’infants 
de Calaf van rebre, el dimecres 15 de 
juny, una visita molt especial: els avis 
i àvies del Centre de Dia Casa Joan 
Gimferrer van acostar-se a les seves 
classes per explicar-los un conte. 
Davant de la mirada atenta dels 
petits, els avis i àvies van explicar i 

escenificar el conte del Patufet, en el 
qual no hi va faltar cap personatge 
ni tampoc la famosa cançó, que 
petits i grans cantaven alhora. Va 
ser un conte molt aplaudit, i com 
a agraïment els nens i nenes van 
cantar una cançó per als singulars 
“contaires”. 

Els avis del Centre de Dia 
expliquen un conte a la llar d’infants

CURSOS DE CATALÀ
B1 i B2

Us avancem que el proper 
mes d’octubre s’iniciaran dos 
cursos de català, corresponents 
als nivells B1 i B2.

Després de l’estiu us informarem 
dels períodes d’inscripció, 
així com dels horaris en què 
s’impartiran els cursos. 

Des d’aquí, us animem a 
apuntar-vos-hi!
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   A principis de juliol vam posar en 
marxa una campanya per posar al 
dia les diverses fonts que trobem 
en les places de Calaf, i que per 
mal ús, per disseny inadequat o 
bé per deteriorament es trobaven 
inutilitzables. Sobretot ara a l’estiu, 
que les places s’omplen de nens i 
nenes, convé que les fonts funcionin 
correctament i donin el servei que 
els correspon.  
La campanya actuarà sobre les fonts 
de la plaça Ravalet, la plaça Alta 
Segarra, la Barcelona’92, la del Firal, 
la plaça de les Eres i la plaça Martí 
Morera. 

Cosa de tots
Cal recordar, però, que les tasques 
que puguin realitzar els treballadors 
municipals no serviran de res si tots 
els ciutadans no hi col·laborem. És 
cosa de tots que puguem gaudir 
d’unes places netes i en bon estat, i 
que tots puguem fer servir les fonts 
o els elements de joc. Recordem que 
cal fer ús de les papereres i respectar 
el mobiliari urbà. 
En aquest sentit, l’Ajuntament   
està preparant unes ordenances 
municipals de civisme, que regularan 
l’ús dels diversos espais públics i 
comuns.

Arranjament i posada al dia 
de les fonts de les nostres places

Medi ambient
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Per exemple, us recordem la 
necessitat de passejar els gossos 
lligats i recollir sempre les 
seves deposicions i llençar-les, 
dins d’una bossa, a la paperera o 
al contenidor.

Des de la regidoria de Medi 
Ambient s’enceta aquesta etapa 
amb il·lusió, i estem convençuts 
de la necessitat de tenir cura del 
nostre entorn i dels nostres espais 
verds, una tasca que ha de ser 
compartida per tots i totes. 
Per això us animem a fer petits 
gests i accions que, sumats, poden 
contribuir a la millora del nostre 
entorn, les nostres places i parcs.

79%
89,8 T

21%
24,36 T

77%
79,52 T

23%
23,72 T

74%
78,98 T

26%
20,3 T

J oventut

    Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, volem fer saber a 
tots els joves del municipi que tenen les portes obertes per a qualsevol 
idea, suggeriment o iniciativa que vulguin proposar-nos. 

    Les nostres línies de treball bàsiques seran, per aquest ordre: 
formació; feina; habitatge; festa; educació, civisme i convivència. Sobre 
tots aquests aspectes, us recordem que podeu rebre l’assessorament 
totalment gratuït del nostre tècnic de joventut compartit, en 
Salva Llamas. Ell us pot resoldre dubtes i donar-vos informació 
sobre qualsevol aspecte que us interessi. Podeu contactar-hi a través 
del Facebook [Anoia Jove Compartida] o bé a través de correu 
electrònic [sllamas@anoiajove.cat].

    Us informem també que s’ha creat una nova associació juvenil al 
municipi, Unu du Maiu, que amb tant d’èxit va impulsar el sopar i els 
concerts per la revetlla de Sant Joan. 

    Finalment, dir-vos que estem treballant amb la regidoria de Festes 
amb l’objectiu de programar dues nits de la Festa Major (divendres 
i diumenge) amb actuacions de grups i DJ calafins, o bé vinculats 
amb el nostre municipi.

9,58% 
impropis
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    El dimecres 8 de juny l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música de Calaf  
va acollir un bonic concert a càrrec 
d’alumnes i professors del centre. 
L’acte, que va reunir un nombrós 
públic, servia per acomiadar el curs 
acadèmic i també per a lliurar els 
diplomes als nou alumnes que en-
guany finalitzen el grau elemental 
al centre. Les interpretacions van 
ser molt aplaudides, i van incloure 
peces populars de diversos països i 
cultures, algunes de les quals ben 
conegudes pel públic.
Les classes a l’Escola Municipal de 
Música de Calaf es reprendran el 
setembre, coincidint amb l’inici d’un 
nou curs escolar.

Nou alumnes obtenen el grau elemental a l’Escola de Música 

Els alumnes, amb el director de l’Escola, l’alcaldessa i la regidora de Cultura.

C ultura

E nsenyament

   A finals de juny, com a la resta 
d’escoles i instituts de Catalunya, 
van acabar les classes al CEIP Alta 
Segarra i a l’IES Alexandre de Ri-
quer. Els mestres, alumnes i pares 
del CEIP Alta Segarra van celebrar 
la festa de fi de curs amb el tradi-
cional sopar de germanor, el diven-
dres 17 de juny. Per la seva banda, 
els alumnes de 4t d’ESO i de 2n Ba-
txillerat van participar en la sego-
na Festa de Graduació de l’Institut 
l’endemà dissabte. Precisament 
aquest centre està d’enhorabona, 
ja que 18 dels 19 alumnes que 
van presentar-se a Selectivitat han 
aconseguit superar aquesta prova 
d’accés a la universitat, assolint 

un 5,96 de mitjana en les PAAU i 
un 7,68 de mitjana en Batxillerat, 
cosa que dóna una qualificació mi-
tjana global del 7,07.
Però l’estiu no significa tampoc 
deixar de fer activitats, i és per 
això que 48 nens i nenes de 3 a 12  
anys estan prenent part en el Casal 
d’Estiu organitzat per l’Associació 
Esportiva Alta Segarra: excursions, 
esports, manualitats, jocs... Una 
oferta variada i completa perquè 
els infants no s’avorreixin ni un 
moment. A aquests alumnes cal 
sumar-hi els 20 joves de l’Institut 
que participen en les Estades 
d’Estiu organitzades per la mateixa 
entitat.

Acabat el curs escolar... 
vacances i casal d’estiu!

Els representants del Consell 
Municipal d’Infants van reunir-
se el passat 30 de juny, en la 
primera reunió després de la seva 
constitució. Els nens i nenes que 
en formen part van parlar d’aquells 
aspectes que els agradaria millorar 
de Calaf, per tal que regidors 
i regidores en prenguin nota i 
treballin per fer realitat aquestes 
propostes. 
Entre les preocupacions dels 
infants hi ha l’incivisme (brutícia 
a les places, burilles i deposicions 
dels gossos), així com la seguretat 
viària. Per exemple, els nens van 
coincidir a demanar una tanca de 
seguretat per frenar la sortida a 
peu des del camp de futbol i una 
altra a parvulari, i també van 
detectar com un problema el fet 
que els cotxes corrin massa pels 
carrers del municipi. 
Com a “deures”, els nens i nenes 
del Consell faran una llista dels 
carrers que porten a l’escola i que 
consideren més perillosos, perquè 
l’Ajuntament pugui instal·lar-hi 
reductors de velocitat.
És previst que el Consell Municipal 
d’Infants es reuneixi tres vegades 
durant el curs escolar, per fer 
seguiment dels temes que s’hi 
vagin plantejant.

El Consell d’Infants 
demana més civisme 

i més seguretat 
viària

Alumnes i monitors de les activitats d’estiu, en l’acampada. Foto: Guillem Duocastella
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   El dissabte 18 de juny, Calaf va viu-
re una jornada dedicada a la música 
popular i tradicional amb la 20a edició 
del Festival, que va portar al muni-
cipi solistes i formacions d’estils ben 
diversos. La COMTCASE estrenava 
enguany nou format, concentrant to-
tes les actuacions en un sol dia, cosa 
que va donar lloc a un dissabte ple 
d’activitat ja des del matí i fins a altes 
hores de la matinada.
Ogun Afrobeat va ser el grup que 
inaugurava el programa a les 12 del 
migdia des de la plaça dels Arbres, 
força animada amb el mercat i amb 
l’estand de Ràdio Altiplà que emetia el 
darrer “3 de tot” de la temporada en 
directe des del cèntric indret.
Ja a la tarda, el mateix escenari va 
acollir tres actuacions d’allò més di-
verses: els valencians Naia, la xilena 
Pascuala Ilabaca y Fauna i, finalment, 
el grup catalano-cubà Habana con 
Kola. Mentrestant, els més petits 
s’ho passaven d’allò més bé amb les 
peripècies d’un divertit pallasso, en 
l’espectacle “Hopa-li” de Tot Circ, a la 
plaça Barcelona’92. Més tard, el Casi-
no acollia una nova edició del concurs 
de Cant Improvisat, on els partici-
pants demostraven el seu enginy i la 
seva rapidesa a l’hora d’empescar-se 
versos i rèpliques, seguint la melodia 
i el ritme que marcava cada una de 
les corrandes.

Una gran Mostra
Passaven uns minuts de les 10 del 
vespre quan va començar la 20a Mos-
tra a la plaça Gran, l’escenari on els 
diversos grups ofereixen un petit tast 
de la seva música. En aquesta ocasió 
hi van actuar Riu, Pascuala Ilabaca y 
Fauna, Naia, Micu, Mercedes Peón, el 
Pont d’Arcalís i The Brassville Wal-
kers. El show, que va estar presentat 
per l’Eloi i l’Eva, també va comptar 

amb la intervenció de membres de 
la COMTCASE, que van agrair l’esforç 
de tothom qui ha fet possible que el 
DesFOLCa’t! compti ja amb 20 anys 
de trajectòria.
Després de la Mostra, a l’escenari de 
la plaça Gran van actuar-hi la gallega 
Mercedes Peón i la seva innovadora 
proposta; el Pont d’Arcalís —que ve-

nia en substitució de Quico el Célio, el 
Noi i el Mut de Ferreries, que va haver 
de suspendre la seva actuació per 
motius personals—; els animats Bras-
sville Walkers i, finalment, els DJ i VJ 
Balkatalan Experience. Mentrestant, 
el pub Skandol i el bar Canet s’ompli-
en de públic per sentir els concerts de 
Micu i Riu, respectivament.

Calaf va tornar a ser capital de la música 
tradicional amb el 20è desFOLCa’t!

C ultura

El context de crisi econòmica en el 
qual estem immersos ens obliga, 
més que mai, a ser extremadament 
curosos en les despeses del nostre 
municipi. Seguint amb les accions de 
contenció de la despesa que s’estan 
aplicant a tots els àmbits del nostre 
ajuntament, des de la regidoria de 
Cultura i Festes us informem de 

dues mesures que ens permetran 
augmentar l’estalvi i reduir el 
pressupost. D’una banda, s’ha optat 
per pausar, durant aquest any, les 
accions relacionades amb el projecte 
cultural Idensitat. 

De l’altra, i pel que fa a la nostra 
Festa Major, que se celebrarà com 

sempre el primer cap de setmana 
de setembre, s’està estudiant que 
les famílies recullin prèviament 
els tiquets per al sopar popular 
del divendres a l’Ajuntament i de 
manera gratuïta. D’aquesta manera 
pensem que es podrà racionalitzar 
la despesa que aquest acte festiu 
comporta.

Mesures de contenció de la despesa 
en les àrees de Cultura i Festes

Pascuala Ilabaca y Fauna, actuant a la plaça dels Arbres.

El Pont d’Arcalís, a l’escenari de la plaça Gran.
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F estes

   El primer cap de setmana de ju-
liol, els veïns i veïnes de la Pineda de 
Calaf van celebrar la seva particular 
festa major. Divendres al vespre, la 
divertida escala en hi-fi i el bingo van 
encetar el programa d’actes, seguits 
de la festa jove. L’endemà al migdia 
hi va haver la missa de campanya i 
el vermut, i va ser al vespre quan es 
va celebrar un multitudinari sopar a la 
fresca, precedit pel pregó —a càrrec 
de l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs— i 
d’un castell de focs. Després del sopar, 
el grup La Taverna va oferir un recital 
d’havaneres, i la festa va continuar 
amb sessió de DJ. Diumenge encara 
va celebrar-se la trobada de country, 
l’espectacle infantil i el ball de vetlla.

Participada Festa Major al barri de la Pineda

   Un any més, els veïns i veïnes de 
Calaf van pujar al turó de Sant Se-
bastià l’1 de maig, per reviure una de 
les festes més arrelades al municipi. 
A les 11 va sortir la processó des de 
la plaça Gran, mentre els nens i ne-
nes que ja eren a dalt del turó s’ho 
passaven bé amb els dos tallers que 
hi havia organitzats: un per a cons-
truir-se unes xanques de pot i l’altre 
per a fer-se un estel. A les 12 es va 
celebrar la missa solemne a l’exterior 
de l’ermita, i després aquells que ho 
van voler van seguir una altra de les 
tradicions: tocar la campana. Final-
ment, al voltant de la una del migdia 
començava una ballada de sardanes 
amb la Unió Principal de Berga.

Els calafins celebren l’1 de maig a l’ermita de Sant Sebastià

   Calaf va celebrar un any més la 
revetlla de Sant Joan: A les 7 de la 
tarda, tres ciclistes de BikeCalaf.Cat 
arribaven a la plaça dels Arbres des 
de Ponts, lloc on van recollir la Flama 
del Canigó que havia de servir, des-
prés, per encendre les fogueres. A la 
mateixa plaça, l’alcaldessa M. Antònia 
Trullàs va llegir el manifest d’enguany, 
i a continuació es va repartir coca i 
xocolata desfeta a tots els assistents, 
berenar que oferia l’Ajuntament i ela-
borat per  l’associació ARCA. A partir 
de les 9, una delegació municipal i de 
l’entitat BikeCalaf.Cat, va encendre 
les cinc fogueres participants: al ca-
rrer Lleida, carretera d’Igualada, Cels 
Xaudaró, la Sort i pl. Catalunya.

La Flama del Canigó torna a Calaf per Sant Joan

El pregó de la Festa Major de la Pineda, just abans del sopar popular.

Els “indignats” van ser el tema escollit al c/ la Sort, i també al c/ Lleida.

Les sardanes, després de la missa, a fora de l’ermita de Sant Sebastià.
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F estes

   La comissió de Sant Cristòfol 
va organitzar el 9 i 10 de juliol la 
tradicional festa en honor al patró 
dels conductors. Dissabte a la tarda 
va tenir lloc la benedicció dels 
vehicles a la plaça dels Arbres, lloc 
on com sempre es va beneir cada 
un dels cotxes, motos i camions que 
passaven. A les 8 del vespre es va 
celebrar, també, una missa en honor 
del sant. L’endemà diumenge, el 
passeig de Santa Calamanda es va 
omplir de calafins i forans que no es 
volien perdre el ball amb l’orquestra 
Banda Sonora. Mentre uns ballaven, 
els altres gaudien de la fresca de la 
tarda asseguts a les taules exteriors 
muntades pels diversos bars.

Benedicció de vehicles i un animat ball per celebrar Sant Cristòfol    

   Més d’una trentena de calafins van 
participar el 29 d’abril en una “edició 
especial” de les caminades amb torna, 
amb destí a Montserrat. Són uns 45 
els quilòmetres que separen Calaf del 
monestir montserratí, cosa que va fer 
llevar d’hora els participants, per sor-
tir puntualment a 2/4 de 6 del matí. 
Es va habilitar tres punts on els parti-
cipants que no poguessin continuar la 
caminada podien ser traslladats amb 
cotxe, però tot i això la gran majo-
ria dels caminants no van haver-los 
d’utilitzar i arribaven a Montserrat, a 
peu, al voltant de les quatre de la tar-
da. Després de dinar i visitar l’entorn 
del monestir, un autocar els va portar 
de tornada a Calaf. 

Bona participació en la caminada Calaf-Montserrat

   La pluja va alterar el programa de la 
Festa de l’Esport a Calaf, el primer cap 
de setmana de juny, però malgrat això 
la jornada va ser molt participada. Les 
precipitacions van fer anul·lar la pe-
dalada i la jornada de portes obertes 
al camp de gespa, però el poliesportiu 
municipal sí que va registrar una gran 
activitat. Durant tot el dia va acollir els 
partits del campionat de minibàsquet, 
en el qual el CB Calaf actuava com a 
amfitrió, i que va aplegar més de deu 
equips de la província de Barcelona. 
A la tarda va ser l’Escola de Futbol 
Sala Alta Segarra qui es va afegir a 
les activitats, amb partits amistosos. 
Després, l’Ajuntament va oferir coca i 
xocolata desfeta a tots els assistents.

Participada Festa de l’Esport tot i la pluja

E sports
L’animat ball de Sant Cristòfol, diumenge a la tarda.

La xocolatada es va traslladar a l’exterior del poliesportiu.

Els participants en la singular caminada fins a Montserrat.
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  El passat dimarts 12 de juliol, 
les famílies de 7 dels infants 
nascuts els darrers mesos al nostre 
municipi van recollir la seva alzina 
del projecte Arrela’t a Calaf: 
Aitana Busquet Rabadan, Oriol Frias 
Font, Pol Barrios Carulla, Arwa Ait 
Chaou, Biel Alonso Martín, Adrian 
Rafael Fernández Romero i Anissa 
Fallous. 

A Cal Felip els van rebre l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, juntament 
amb les regidores Fina Bastardas 
i Pilar Cardona, i el regidor Josep 
Manel Navarro.

L’alcaldessa va explicar als pares 
i mares la doble vessant del 
projecte: l’arrelament al municipi 
i la consciencació per la cura del 
medi ambient i els espais verds.

Aquestes famílies, i d’altres que 
recolliran l’alzina properament, 
hauran de tenir-ne cura fins el dia 
de la plantada al Bosc dels Nadons, 
la primavera vinent. 

Des d’aquí donem l’enhorabona 
a tots els pares i mares i la 
benvinguda als nous petits calafins 
i calafines!

Arrela’t a Calaf: 
Set nadons recullen la seva alzina 

El Biel, el Pol, l’Aitana, l’Adrian Rafael, l’Anissa i l’Oriol.

A rrela’t a Calaf

L’Arwa, amb els seus pares, l’alcaldessa i els regidors.

A lcaldia

Alina Marín lliura al municipi 
el seu treball sobre Soual

   La jove calafina Alina Marín ha fet donació 
al municipi d’un exemplar del seu treball de 
recerca, que porta per títol “L’agermanament 
de Calaf i Soual. Una nova manera d’ampliar 
horitzons”. 
El treball, tutoritzat pel professor calafí de 
l’IES Alexandre de Riquer Josep M. Solà, conté 
diverses entrevistes als principals impulsors de 
l’agermanament, i explica de manera detallada 
els diversos actes i activitats que han realitzat 
els dos pobles de manera conjunta. 
L’alumna de l’Institut de Calaf també hi ha 
inclòs enquestes realitzades a la població 
calafina, que analitzen el grau de coneixement 
dels veïns i veïnes sobre Soual i sobre el fet que 
Calaf hi estigui agermanat.
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E sports

   El sol i la calor conviden a refres-
car-se, i una bona manera de fer-
ho és anant a la piscina municipal. 
Les instal·lacions, que van obrir 
portes el passat 24 de juny, comp-
ten amb una gran activitat aquests 
dies. D’una banda, amb els cursets 
de natació, en els quals participen 
més de 70 alumnes, tant nens com 
adults. Els cursets els porten a ter-
me els monitors calafins Guillem 
Duocastella, Gerard Carrillo, Sergi 
Serra i Eduard Burgès, la tasca dels 
quals està essent molt ben valorada 
per part de pares i mares dels cur-
setistes.
Precisament us recordem que el dis-
sabte 30 de juliol al matí tindrà lloc 
la festa de cloenda, amb l’exhibició 
i el lliurament de diplomes, i també 
que el mes d’agost no hi haurà cur-
sets ja que no s’ha arribat al nombre 
d’alumnes necessari per omplir les 
franges horàries. 
Una altra activitat ben participada 
és l’aquagym, que aquest juliol im-
parteix Conxi Parrilla i que a l’agost 

anirà a càrrec de Maribel Sánchez. 
Finalment, el passat 10 de juliol 
la piscina de Calaf se sumava a la 
campanya solidària “Mulla’t per l’es-
clerosi múltiple”: gràcies a les en-

trades solidàries de 3 euros pagades 
pels banyistes, la venda de material 
i altres donatius, s’ha assolit la xifra 
de 479 euros, que seran lliurats a la 
Fundació per l’Esclerosi Múltiple.

Aquest estiu, refresca’t 
a la piscina municipal de Calaf

Les classes d’aquagym compten amb un bon nombre d’alumnes.

   El terreny del costat del poliespor-
tiu va convertir-se, el passat dissabte 
16 de juliol, en una trepidant pista 
d’enduro, per acollir la celebració de 
l’XIè Ràpid Tram, que aquesta vegada 
se celebrava a Calaf després de di-
versos anys a Súria. L’esdeveniment 
estava organitzat pel Club d’Amics del 
Motor de Valls de Torruella, amb la 
col·laboració de l’entitat calafina AMC 
Competició. 
Finalment van ser més de cinquanta 
els pilots que hi van prendre part, de 
diverses categories. La peculiaritat del 
Ràpid Tram és que es tracta d’una pro-
va ideada i dissenyada pel club AMVT, 
amb una pista doble que compta amb 
diversos obstacles i, sobretot, amb un 
pont on es creuaven les dues pistes. 
Amb aquesta estructura i amb la qua-
litat dels pilots, l’espectacle va estar 
servit, i és per això que nombrosos vi-
sitants van acostar-s’hi durant la tarda 
per presenciar l’espectacular prova.
La cursa va comptar amb la partici-
pació de diversos pilots calafins i ro-
dalies, que no van dubtar a atrevir-se 
amb les seves motos a provar sort en 

el circuit. Pel que fa als guanyadors, 
Roger Ballús es va adjudicar el primer 
lloc a la categoria d’elit, seguit de 
Marc Vives i Rafa Garcia; en 125, el 
primer lloc va ser per a Benet Gomez, 

seguit de Kirian Mirabet i Ramon Quer. 
Finalment, en superior el primer lloc 
del podi va ser per a Albert Subirats, 
seguit de Dídac Planas i de Benet So-
lanellas.

Més de 50 pilots d’alt nivell 
van prendre part en el XIè Ràpid Tram a Calaf

Foto: Ramon Graells
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C ol·laboradors Antonino Mestres

La caminada d’avui recorre alguns 
dels escenaris més propers a la Ma-
sia Bassols, residència d’infantesa 
de l’artista calafí Alexandre de Ri-
quer (1856-1920), d’on partirem. A 
l’altre extrem del recorregut propo-
sem visitar el que queda de l’antic 
Monestir de Cellers (s. XII), que 
conserva en bon estat, entre altres 
coses, una cripta de tres naus amb 
dotze pilars de capitells bizantins.
Finalment un record especial per 
un fet poc conegut com és la lo-
calització d’una gran creu de pedra 
en memòria de Francisco de Riquer, 
avi de l’artista calafí Alexandre de 
Riquer. La creu, en perfecte estat de 
conservació està ubicada en l’indret 
exacte on l’any 1838 fou assassinat 
per una partida de milicians contra-

ris a les forces carlines. Els fets es 
situen en les darreries de la primera 
guerra carlina, etapa molt convulsa 
en què aquests fets sovintejaven al 
nostre territori.

Encara és ben visible a la gran creu 
de pedra la inscripció: 
“LO 6 DE Se. DE 1838 FOU MORT 
EN AQUEST SITI D. FRANCISCU DE 
RIQUER...”

Caminada pels paisatges d’Alexandre de Riquer:
“Història d’un assassinat”

   El punt de sortida el situarem da-
vant mateix de la Masia de Bassols, 
o més ben dit, a pocs metres. Som 
a la carretera que va de Castellfollit 
de Riubregós a Enfesta i acabem de 
trobar a la nostra esquerra un accés 
a la Masia de Bassols, casa separada 
de la carretera per la riera i per es-
cassos cent metres. 

Començarem la caminada en aquest 
punt i seguirem per la carretera, 
descartant l’accés a la casa, seguint 
en direcció a Enfesta. Tot seguit la 
carretera es torna costeruda perquè 
s’enfila primer per un coster del bosc 
per tornar-lo a baixar al cap de poc. 
Quan serem dalt i haurem superat 
unes granges, tindrem una bona 
vista de la vall del Llobregós, de la 
Masia de Bassols, d’una antiga bassa 

per al reg avui abandonada i buida i, 
finalment, a l’altra banda de la vall, 
dalt la serra, un bosquet de quatre 
pins que amaga les restes del castell 
de Tous.

Ara però, seguim carretera, fem una 
forta baixada i trobem un primer 
trencall amb un indicador que diu: 
Molí d’Enfesta. El descartem.

1,100 km
A uns 300m del trencall anterior del 
Molí d’Enfesta trobem un nou camí a 
l’esquerra. No té cap indicador. Se-
guim aquest camí, inicialment asfal-
tat, que serpenteja fins a la riera del 
mantellí que haurem de travessar. 

1,600 km
Passem la riera, que és més evident 

pels arbres que no pas per l’aigua 
que hi circula. Poc abans de tra-
vessar-la, a la dreta, trobem unes 
instal·lacions de tractament i distri-
bució d’aigua. Seguim entre conreus 
en lleugera pujada.

1,950 km
Cruïlla. Descartem l’opció que surt 
perpendicular a la nostra esquerra. 
Seguim endavant, més pujada.

2,150 km
Nova cruïlla. Aquí hem d’abandonar 
el camí que sembla més fressat i 
agafar el de la dreta, seguim en lleu-
gera pujada. Descartarem qualsevol 
trencall a dreta o esquerra fins a tro-
bar un tram formigonat.

3,800 km
Hem arribat a un tram de fort pen-
dent on trobem el camí formigonat 
perquè l’aigua de les pluges no el 
desfaci. A l’esquerra una roureda es 
recupera de l’incendi de fa uns anys. 
Som gairebé al punt més alt i se’ns 
acaba la pujada.

4,300 km
En un revolt, se’ns afegeix per 
l’esquerra un camí. A partir d’ara 
ens acompanyaran marques de GR 
blanques i vermelles fins a l’Hostal 
del Vent. Circulem per una mena de 
carena ja que al fons a l’esquerra hi 
tenim la vall de Cellers i a la dreta 
també terres més baixes.

Fotografia de la Masia Bassols i, a la dreta, dibuix que en féu Alexandre de Riquer.
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4,600 km
Atenció! Just en el moment del camí 
en què veiem per primer cop davant 
nostre unes granges a peu de camí, 
cal que ens aturem. Les granges són 
a 800 m. En aquest punt, a la dreta 
del camí, trobem garrics i roures. 
Cal buscar en aquesta banda un 
accés poc definit que ens condueixi 
al camp de conreu que hi ha a baix, 
sota el bosquet. El camí està separat 
del camp per uns 80/100 m. Arribats 
al camp, hem de vorejar-lo cap a la 
dreta 100 m.
La creu commemorativa de la mort 
del Riquer es troba  fàcilment per-
què és al límit del bosc, a tocar del 
camp. 
Un cop visitada cal retornar al camí 
principal i seguir ara en direcció a les 
granges.

5,400 km
Arribem a una casa enrunada. Es 
tracta de l’antic Hostal del Vent, 
lloc estratègic per la seva situació. 
Passada la casa, una bàscula a peu 
de camí i un trencall a la dreta que 
descartarem. Seguim uns 50 m més 
endavant fins a una nova cruïlla.

5,450 km
Atenció! Deixem el camí principal i 
n’agafem un a l’esquerra en diagonal 
i en baixada cap a la vall de Cellers. 
Al fons, el Monestir de Cellers tanca 
la llarga vall que va fins a Torà. El 
camí baixa fent grans llaçades per 
salvar el desnivell.

7,200 km
Monestir de Cellers. De l’antic mo-
nestir només en queda l’església 
dedicada a Sant Celdoni i Sant Er-
menter d’estil bizantí del segle XII, 
però ens consta que els benedictins 
fundaren una casa en aquest lloc al 
segle XI. 

La seva planta és molt particular, for-
mada per una nau quasi quadrada, 
amb un absis central i dos de laterals 
que  formen el transsepte i la façana; 
a més, a la zona de l’absis central, un 
presbiteri elevat i una cripta a sota 
amb tres naus i dotze pilars de capi-
tells bizantins. 

Es creu que els cossos de Sant Cel-
doni i Sant Ermenter són enterrats 
a Cellers. Dues escultures modernes 

d’aquests sants presideixen l’altar 
major.

El camí de tornada es farà des-
fent exactament pel mateix lloc de 
l’anada fins a la Masia de Bassols.

Fi de la caminada.

C ol·laboradors

La creu que recorda l’assassinat.

E sports

   El diumenge 10 de juliol a la tarda 
va tancar-se la 8a edició del 3x3 
de futbol organitzat per la Penya 
Barcelonista de Calaf i Comarca, que 
un any més ha estat tot un èxit. En 
total hi han participat 180 jugadors 
i jugadores, des de babies fins a 
veterans, repartits en 36 equips i 
disputant en global 97 partits. Com 
sempre, els partits s’han caracteritzat 
per la rapidesa del joc i per l’alta 
emoció, gràcies a les característiques 
de la pista i al limitat temps de 
joc. L’ambient era immillorable, i la 
plaça Barcelona’92 va registrar en 
diversos moments del campionat 
una altíssima assistència de públic. 
També cal destacar la implicació dels 
diversos col·laboradors, que amb el 
seu esforç ajuden a tirar endavant 
aquesta cita esportiva.
L’equip Blaugrana va proclamar-
se campió dels babies; la UE Calaf 
dels benjamins; l’equip Àngel de les 
alevins/infantils femenines; el Sant 
Ramon va quedar en primer lloc en 
la categoria alevins; Discapa va ser 

el campió dels Infantils, i el Drean 
Team Discapa dels cadets. Pel que 
fa a categoria femenina, el primer 
lloc va ser per Estètica Bell Relax; 
Ferreteria Riera va proclamar-se 
campió dels veterans i, finalment, 
Electrodomèstics Nadal va quedar en 

primera posició en la categoria sènior, 
després d’una intensa i trepidant final 
contra els Injurie Team. Pel que fa al 
trofeu del 4t Memorial Jordi Borràs, 
per al millor jugador de la final, 
aquest va ser per al calafí David 
Martínez.

Prop d’un centenar de partits 
al 8è 3x3 de futbol de Calaf

Els guanyadors de la categoria sènior, Electrodomèstics Nadal.
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C ol·laboradors

  L’octubre de l’any 1890 es van 
desenvolupar unes maniobres 
militars a Calaf. El seu dirigent fou 
el Capità General Arsenio Martínez-
Campos i Antón, l’artífex de la 
Restauració borbònica, amb la qual 
es va proclamar Alfons de Borbó com 
a Alfons XII, Rei d’Espanya.
Que es celebressin a Calaf va ser 
degut, entre altres motius, al fet que 
el General coneixia prou bé aquest 
indret, ja que durant la tercera 
guerra carlina hi havia participar com 
a brigadier.
Entre diversos personatges destacats 
de l’època que s’hi van traslladar per 
l’esdeveniment i que hi van participar, 
trobem en Santiago Rusiñol i Ramon 
Casas, que ho van fer de manera 
voluntària.
Rusiñol, aleshores un jove de 29 
anys, va escriure dues cròniques 
narrant les seves experiències, 
des de la seva  sortida en tren de 
Barcelona el 22 d’octubre de 1890 
fins a la finalització de les maniobres, 
el dia 25.
Aquestes cròniques, amb enfocament 
de tendència borbònica, estan escrites 
amb cert to humorístic, irònic i de 
realisme anecdòtic. Serien les seves 
darreres abans de tornar a París, al 
seu Montmartre estimat a estudiar 
art junt amb Casas i Enric Clarasó, 
i on els esperaven els seus amics 
Miquel Utrillo i Ramon Canudas. Allà 
s’hi estaria prop de tres anys, i les 
cròniques que escriuria aleshores des 
de la capital francesa estarien basades 
en les vivències pròpies que hi tenia; 
es van  recopilar posteriorment en el 

llibre Cartas desde el Molino. Amb 
elles en Rusiñol començaria a ser 
reconegut en la seva etapa literària 
(novel·la, teatre...).
Les dues cròniques escrites a Calaf 
van tenir molt èxit, ja que les 
maniobres van crear gran expectació 
a tot l’Estat; la gent seguia amb 
interès tota la informació que els 
arribava als diaris de tot el que 
passava a l’altiplà calafí.
Ens podem fer una idea de l’interès 
general que hi havia cap a les 
maniobres i concretament el que 
tenien Rusiñol i Casas, amb el fet que 
quan hi van assistir, feia tan sols tres 
dies que havien inaugurat la seva 
primera exposició conjunta amb Enric 
Clarasó a la Sala Parés. Rusiñol i 
Casas hi tenien exposades cinquanta 
obres cadascú i Clarasó diverses 
escultures. L’exposició estava tenint 
un gran èxit, però tot i així els tres 
bohemis van decidir deixar-ho tot 
i anar cap a Calaf, a viure noves 
experiències, a viure la guerra de 
broma, com en deien ells.
Rusiñol i Casas van acampar a 
Calaf. És molt probable que fossin 
convidats pel seu generós amic 
calafí, l’industrial Manuel Figuerola 
i Morera, a allotjar-se a casa seva, 
Can Segarra, invitació que sí que va 
acceptar el General Martínez-Campos 
les dues primeres nits, igual que 
altres generals durant les maniobres. 
Pels detalls que dóna del campament 
on es van allotjar, van estar com a 
convidats al Campament del Quarter 
General Reina Regent, un dels 
quatre que hi havia a Calaf, situat 

en un terreny aleshores propietat 
de Ferran Grau, delimitat per casa 
seva, un xalet a mig construir 
i la línia de la via del ferrocarril, 
a mà esquerra del Raval de Sant 
Jaume. Era el mateix campament on 
també va estar instal·lat en Martínes-
Campus (com li deien) i el seu amic 
el pintor Josep Cusachs i Cusachs, 
militar retirat des de feia vuit anys 
amb el grau de Comandant. Els 
altres campaments que s’instal·laren 
durant les maniobres eren a Sant 
Martí Sesgueioles i als Prats de Rei.
Els dos artistes no només van 
participar en aquestes, sinó que 
prèviament també ho van fer en la 
planificació de l’estratègia a seguir 
i en l’organització de les tàctiques 
d’atac i de defensa en els exercicis 
de les maniobres. En el simulacre 
de guerra van participar en un 
batalló com dos soldats més: armes, 
vestuari i fins i tot amb branques i 
fulles seques de camuflatge.
Però no van tenir massa èxit en el 
combat, ja que van ser capturats per 
una tropa de Cavalleria i conduïts 
com a presoners al Quarter General. 
Allà, i després de ser convidats pels 
oficials a prendre unes copes, van ser 
posats en llibertat. Sembla ser que es 
van fer algunes fotos dels artistes en 
el moment de la captura, fotos que 
malauradament no s’han conservat.
De Calaf marxaren el dia 25 o 26 
d’octubre cap a Barcelona, on el 
dia 28 donarien clausura a la seva 
exitosa exposició a la Sala Parés. 
Pocs dies després marxarien ja cap 
a París.

La relació entre les maniobres militars de Calaf 
i Santiago Rusiñol i Ramon Casas

Mireia Castellà Lázaro

Retrat de Santiago Rusiñol. (Fotògrafs 
Casa Napoleon, 1885-92).

Campament Reina Regent. La Ilustración Ibérica, 08/XI/1890, nº 410
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E ntitats

  Una temporada més el CB Calaf, 
aquesta vegada amb el seu equip Pre-
infantil Femení, ha arribat a una Final 
de Catalunya, que els dies 11 i 12 de 
juny es va disputar a Solsona, on es 
van reunir els vuit millors equips de la 
categoria: Paidos-Asfe (Sant Fruitós 
de Bages), CE Joventut l’Hospitalet 
(l’Hospitalet de Llobregat ), CBCalaf 
(Calaf), Maristes Montserrat (Lleida), 
Girona FC Unió (Girona), Garrotxa 
Pia (Olot), La Salle Tarragona Blau 
(Tarragona) i CB Valls In-Out (Valls). 
La competició es va dividir en tres 
jornades: dissabte matí, dissabte 
tarda i diumenge matí. 
Donada la qualitat dels equips 
participants, el calendari de competició 
no va ser gens benèvol amb les 
calafines, que a les primeres de canvi 
van haver-se d’enfrontar amb un dels 
favorits: el Joventut Hospitalet, que 
va fer bons els pronòstics i va acabar 
guanyant les calafines per 21 a 58 
en un partit estrany, on fins al final 
del tercer període les coses anaven  
força igualades. En el segon partit 
les calafines es van desfer amb certa 
facilitat del Garrotxa Pia Olot per 43 a 
26, i en la jornada de diumenge al matí 
també aconseguiren la victòria davant 
el Maristes Montserrat per 42 a 36, no 

fent, aquest resultat final, justícia a la 
superioritat mostrada al llarg de tot el 
partit pel CB Calaf. 
En definitiva, cinquè lloc final, 
posició que des del Club valorem 
molt positivament donat que els tres 
primers classificats eren, per la seva 
qualitat, inassequibles; però el quart 
classificat es podia haver guanyat 
si hi hagués hagut un enfrontament 

directe. La classificació final va quedar: 
1r Uni Girona; 2n Joventut l’Hospitalet; 
3r Paidos-Asfe; 4t Salle Tarragona, 5è 
CB Calaf; 6è Maristes Montserrat; 7è 
Valls In-Out; i 8è Garrotxa Pia Olot.

D’altra banda, informar-vos que 41 
jugadors/es de primària i secundària 
van participar en el Campus d’estiu del 
CB Calaf.

CB Calaf:
“Situant Calaf”

L’equip preinfantil del CB Calaf.

    Benvolguts calafins: 
En el moment d’escriure aquestes 
quatre ratlles ens trobem a mitjan 
mes de juliol. Un mes en el qual es 
celebra el tradicional torneig d’estiu 
que abans era de futbol sala, i que 
ara es fa de futbol 7. És l’oportunitat 
que molts afeccionats que volen 
practicar el nostre esport ho puguin 
fer. Aquest any hi han participat uns 
150 jugadors i jugadores, d’edats 
des dels 5 anys  i fins a més de 50. 
Per altra banda, l’última setmana 
de juny i la primera de juliol es 
va organitzar el 3r Campus UE 
Calaf. Des de la junta valorem molt 
positivament l’experiència, tant per la 
part formativa com per la part lúdica. 
Des d’aquí volem agrair la feina del 
nostre coordinador, Josep Manel 
Prieto, i dels seus col·laboradors: 
Héctor, Toni, Francisco i Alfred, per 
la gran tasca que han dut a terme 
en el campus. Finalment, desitgem a 
tothom unes bones vacances!

Un estiu intens 
per a la Unió Esportiva Calaf

La UE Calaf, Discapa i la Penya Barcelonista, campions de les respectives categories.
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C ol·laboradors Josep Vilaseca Colell

  Permeteu-me estimats amics de testa 
blanca que aquest home que us escriu, 
i us dedica aquestes lletres, us tracti 
de tu a tu, així potser ens estalviarem 
lletres que no voldria que fossin mal 
enteses. Permeteu-me homes i dones 
que amb la més senzilla ploma i amb 
mà tremolosa, us aniré explicant la 
meva vida entremig de clares lletres 
al costat de la gent gran. Aquí podria 
fer un punt i apart, però no, m’agrada 
caminar al costat de la gent gran, 
d’aquesta gent gran que deixa enrera 
un rastre d’amor i de bondat. Els uns 
han treballat de sol a sol cavant la vinya 
i llaurant la terra, altres han engegat les 
màquines a toc de sirena, o bé apretant 
les tecles de la màquina d’escriure —i 
ara que ha arribat el modernisme— del 
complicat ordinador, i així tots junts 
hem anat fent una terra plena d’amor, 
de bondat i simpatia. Des del menestral 
que esquila l’ovella, i del rector que 
predica i confessa i aconsella a cau 
d’orella, de l’advocat que potser no tan 
bé aconsella, de la mare que brega el 
bressol, i a poc a poc es va fent vella 
mentre li creix el fill que li va estirant la 
mamella.
Permeteu-me que us digui, i perdoneu-
me per repetir les mateixes lletres, que 
he viscut entre la gent gran, he treballat 
amb la gent gran dels quals he après 
moltes coses, ara ja camino guerxat i 
la testa tinc blanca. Al costat d’aquesta 
gent m’ha embolicat la boira espessa, i 
el polsim del camí se m’ha posat al coll, 
però els meus ulls brillaven d’alegria 
quan ells m’ensenyaven el camí de la 
font, i quan sota l’ombra d’un roure 
sèiem després d’haver fet anar la 
dalla hores i hores. Ens menjàvem la 

fulla d’escarola amanida amb el calent 
vinagre, i així passàvem els dies de 
primavera a la tardor, havent passat 
per uns estius plens de tronades 
sense haver-hi faltat grosses o petites 
pedregades, com als hiverns no li 
faltaven mai les gruixudes glaçades.
Al costat d’aquesta gent gran em vaig 
fer gran, això sí, treballant de sol a 
sol, no sabia massa lletres, però el sol 
i el fred, les al·lèrgies de la primavera, 
la pols del camí i les glaçades dels 
hiverns, junt amb la misèria d’aquell 
temps, em van deixar la pell curtida, 
com indi que salta de roca en roca, com 
caçador que empaita la llebre i busca la 
perdiu ferida, vaig arribar a formar part 
d’aquesta colla de gent gran a la qual 
li dedico aquestes lletres, demanant en 
nom d’ells que el cicle proper —que ja el 
toquem amb la punta dels dits— quan 
s’obrin les seves portes ens porti aromes 
de saviesa i vents de germanor, i que la 
gent gran tots units com els grans d’una 
magrana, puguem respirar d’aquest 
nou aire, com aquest any hem sentit el 
caliu i l’abraçada de tots els governants 
d’aquesta Europa, d’aquesta Europa que 
tristament avui està en guerra, que jo 
voldria veure clara i neta, sense fums 
de bombes. Ni vells, ni joves que hagin 
de fugir de casa com guineu que la 
persegueix el gos de caça. Ni dones que 
corren per la muntanya amb la panxa 
plena, amagant-se sota una argelaga, 
perquè no les toqui un esqueix de 
metralla, ni el fill que han de parir, abans 
de néixer el mati una bala. I aquests 
vells que van caminant d’una muntanya 
a l’altra amb les robes esquinçades, i 
peus nus, i porten a la mà una llauna a 
vegades foradada, per rebre el bàlsam 

que els pot anar allargant la vida. A 
vegades val més morir que viure.
Potser quan llegiu aquestes lletres seré 
mort, no serà pas perquè no tingui 
ganes de viure, però espero i demano 
de tot cor que Europa cada dia vagi més 
unida, i abraci aquesta gent gran de la 
qual jo en sóc un més de la família, tot i 
reconeixent que sóc un home dèbil, però 
com un fill agraït us dic a tots companys 
i amics; anem caminant amb el més 
alegre somriure que la gent gran ha 
passat penes, ha trobat rocs al camí, els 
uns més fàcils de treure, d’altres els han 
fet canviar de destí. Però... no deixeu 
mai el somriure!
I així aquest any, que és l’Any 
Internacional de la Gent Gran, siguin 
aquestes senzilles lletres plenes d’amor 
i estimació, les quals us abracin i formin 
una cadena que uneixi tots els pobles 
i nacions. I la gent gran ha d’estar 
unida com el fill a la mare, enviant 
un missatge d’amor i pau a totes les 
persones i nacions que han fet possible 
aquesta celebració.
Sigui aquest any el de l’amor i el de 
l’amistat, que desapareguin els núvols 
d’aquesta Europa nostra, i el cel per 
sempre més quedi serà, com ull de 
gat que mai s’embruta. I les armes 
fraticides que ocasionen tant de mal, per 
sempre més quedin mudes al repeu de 
la muntanya, i dalt del turó s’hi vegi una 
parella de gent gran celebrant aquest 
Any Internacional al costat de la bandera 
d’Europa que ha d’unir cada vegada més 
tots els pobles, i la gent gran junt amb 
la gent jove i novella. Clavarem dalt del 
turó el pal de la bandera: els grans hi 
posarem l’escut, els joves el brodaran 
amb fina seda.

E ntitats

    Amb motiu d’aquesta jornada 
mundial, els joves que d’arreu del 
món s’hi acullen passaran uns dies 
previs a la jornada per les diòcesis 
d’arreu d’Espanya. A la diòcesi de Vic 
s’acolliran 4.000 joves. D’aquests, 
55 els acollirà la parròquia de Calaf i 
parròquies veïnes. La forma d’acollida 
serà en famílies que s’han prestat vo-
luntàriament perquè del dia 11 al 15 
d’agost sojornin a casa seva. El dia 
14, diumenge, celebrarem la missa 
conjuntament amb aquests joves. Ells 
cada dia tindran trobades a diferents 
punts del país: Barcelona, Montse-
rrat, Vic... En concret, els joves que 

s’acolliran a Calaf són de l’arxiprestat 
de Belley-Ars (França).
Un grup de 12 persones de les nostres 
parròquies ha treballat per l’acolliment. 
Ho ha donat a conèixer i ha posat en 
solfa tot el protocol d’acollida amb qua-
tre dimensions bàsiques: a) orientar i 
ajudar les famílies acollidores, quin és 
el seu rol i com han d’acollir-los (bà-
sicament higiene, dormir, esmorzar i 
acompanyar-los a l’autobús a l’hora 
de sortida); b) grup que es cuidarà 
d’acompanyar-los (guies) quan es 
desplaçaran pel viatge als llocs pro-
gramats; c) un altre grup es cuidarà 
d’organitzar el descobriment del nos-

tre poble i un dinar de germanor pel 
dia 14 d’agost; d) i finalment un grup 
prepararà la celebració de la missa del 
dia 14 a les 11.30 h.
De moment l’experiència de la pre-
paració d’aquesta acollida de joves 
ha estat molt positiva per a tots els 
voluntaris que ho programen. Ara es-
perem que tothom que hi participi ho 
faci amb alegria i segur que quedarà 
ben gravat en cadascú de nosaltres. 
Agraïm per endavant tothom que 
s’ha prestat a fer de voluntari en tota 
aquesta moguda, i que els joves que 
passaran entre nosaltres puguin estar 
agraïts, segur que sí.

Des de la Parròquia: Jornada Mundial de Joves a Madrid

“La meva vida amb la gent gran” (2n premi UDAGG-1999)
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C ol·laboradors

 Quan es parla de la memòria 
històrica i de postguerra, quasi 
sempre tenim tendència a 
dramatitzar, perquè inevitablement 
els records et porten a aquell temps 
de misèria, de diferències socials i 
econòmiques.

Avui, en un banc de la placeta i 
junt amb d’altres jubilats, hem 
recordat aquella primera escola on 
ens varen portar els nostres pares, 
perquè el dia de demà els estudis 
ens ajudessin a guanyar-nos la vida 
i també a ser bones persones.

Nosaltres, els que no podíem anar 
als “Hermanos de la Salle” ni a les 
Germanes Dominiques,  vàrem haver 
d’anar al que llavors es coneixia com 
les “Escoles Nacionals”. Curiosament 
aquests edificis encara es poden 
veure a l’Avda. de la Pau, uns locals 
adaptats amb moltes mancances, 
amb més alumnes que cabuda 
tenien, i amb edats des de quatre 
fins a setze anys. És precisament 
aquí on entra la figura del nostre 
Mestre del qual vull parlar,  i que per 
a molts de nosaltres va ser el primer 
Mestre! El Senyor Emilio Echaurren. 
I amb aquest escrit voldria retre un 
sentit homenatge en nom meu i d’un 
nombrós grup d’antics alumnes amb 
els quals n’he parlat últimament, 
i que recordem l’entusiasme que 
posava en l’ensenyança.

Pels calafins que no el varen 
conèixer, els explicarem una mica 
la trajectòria d’aquest senyor, que 
com tantes coses de la vida, a voltes 

sembla fruit de la casualitat o de 
l’atzar. Segons una petita conversa 
amb una de les seves filles, la Carme, 
el seu pare era fill de la Puebla de 
Arganzón, al Condado de Treviño, 
una població molt peculiar, ja que es 
troba en territori basc, Àlaba, però 
pertany a la província de Burgos, 
encara que la majoria de la població 
s’autoproclama  basca. Curiós!

El Sr. Echaurren va cursar els estudis 
a Burgos, i poc després va esclatar la 
guerra civil tan cruel i tan bèstia. Ell 
tenia llavors la graduació d’Alferes 
provisional i segons sembla, podia 
haver-se quedat tranquil·lament a la 
reraguarda, però va acceptar el destí 
que li corresponia i va anar al front 
fins que va acabar.

Una vegada acabada la guerra, aquí 
hi entra l’atzar, ja que aquest va fer 
que conegués a l’Antònia Garriga, una 
noia calafina d’una coneguda família 
de comerciants, que tenien uns 
magatzems dedicats principalment 
a la venda de teixits i merceria. 
Doncs... vet aquí que es casaren 
i varen viure un any a la localitat 
abans esmentada, però l’Antònia 
feia molta falta a la botiga i decidiren 
tornar a Calaf on, casualment, també 
hi faltava un mestre. I mira per on 
que va solucionar el problema de 
l’ensenyança existent a la vila, doncs 
no tothom podia pagar la quota dels 
“Hermanos”.

A les Escuelas Nacionales de 
l’Avinguda de la Pau, el Sr. 
Echaurren va fer una tasca potser 

poc valorada, sobretot quan van 
marxar els “Hermanos”. La població 
es va quedar sense mestres i en 
arribar el setembre d’aquell any, el 
Sr. Echaurren es va fer càrrec de 
la preocupació de molts pares que 
no tenien clar com es solucionaria 
el començament de curs, i ell va 
posar-hi tots els mitjans al seu 
abast, treball, que no va ser gens 
fàcil tot sigui dit, però va aconseguir 
professors de diverses províncies. 
I aquell curs va poder començar 
gràcies a la seva constància i al 
seu esforç. Des de llavors va ser 
nomenat director de l’escola pública 
de Calaf.
D’anècdotes i dificultats segurament 
se’n podria escriure un llibre, doncs 
va ser tota una vida entregat a 
la docència i crec que va deixar 
una empremta de feina ben feta 
amb honradesa i professionalitat, 
i que avui som molts els calafins 
de diferents edats que recordem 
amb enyorança la seva ensenyança 
pràctica.

Recordo la seva acurada cal·ligrafia 
i amb l’observació de Cuerpo 
de letra y medio, l’exercici dels 
dictats, el fer cantar als alumnes 
les taules de multiplicar saltejades, 
trencant l’ordre i amb molt de 
ritme, acompanyada de consells, la 
forma d’explicar la història —plena 
sempre d’exemples ressaltant els 
valors de l’esforç, el treball, la 
constància i el compartir,  tant en 
l’aspecte informatiu com sobretot en 
l’educatiu. Valors que avui semblen 
no existir o, si més no, que s’estan 
perdent. Què hi farem, són uns 
altres temps!

Jo tan sols sóc un exalumne agraït 
que va rebre una formació del 
seu mestre, uns coneixements, i 
una educació, durant pocs anys 
malauradament, però que he volgut 
recordar aquells temps... Fins i 
tot alguns càstigs rebuts, sempre 
justos, merescuts i alliçonadors, 
però sempre, sempre, acompanyats 
de diàleg. 

Per tot allò que en aquell temps ens 
va transmetre el  Sr. Emilio:  Moltes 
Gràcies !!!

Calaf, maig de 2011

Temps era temps: Les Escoles nacionals

Josep Mases i Raurich
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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 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

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

Punt d’Informació Juvenil 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Notaria 93 869 88 12

Correus 93 869 85 94

Informació Generalitat 012

Informació telefònica 11818

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) 93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi) 636 480 488

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 referent a l’aigua us heu d’adreçar directament a Aigües de Manresa:

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

Cada dijous de 10.00 h a 13.00 h us atendran a l’Edifici Europa de la plaça dels Arbres.

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. 93 805 21 59) 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

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

10.15
17.10
20.54

11.41
18.36
22.12

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

12.22
19.28
23.09

12.27
19.33
23.14

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

10.44 // 19.29 11.18 // 20.03 12.15 // 21.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 17.00 08.27 // 17.57 09.01 // 18.31

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

HISPANO IGUALADINA   tel. 93 804 44 51
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.55 // 15.15 07.30 // 16.00 08.35 // 17.05

Dissabtes:
08.00 // 15.15 09.00 // 16.00 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

10.50 // 17.20 12.00 // 19.00 12.45 // 19.45

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 19.00

Dissabtes:
13.00 // 19.45

Parada a Barcelona: Maria Cristina [avinguda Diagonal] (metro L3)

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 902 026 028
Calaf Manresa [Puigmercadal] 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 [Puigmercadal] Calaf

De dilluns a divendres:

9.00* // 13.30 // 14.00* 
//15.00 // 18.00* // 
19.00* // 20.00

9.05 // 13.35 // 14.05 // 
15.05 // 18.05 // 19.05*// 
20.05

9.30 // 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

JULIOL

Dissabte 30 

Recollida de sang
De 10.00 h a 14.00 h 
a l’IES Alexandre de Riquer

Cantada d’havaneres 
amb Conya Marinera Mix
A les 21.30 h 
a la plaça de les Eres

SETEMBRE

FESTA MAJOR DE CALAF
Del 2 al 5 de setembre
(programes a part)

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

HORARIS DEL PUNT D’INFORMACIÓ

Fins el 7 d’agost:
de dimarts a diumenge de 10:00 a 14:00 h
divendres i dissabte de 16:00 a 20:00 h

A partir del 9 d’agost:
de dimarts a divendres de 9:00 a 15:00 h
ds. de 9:00 a 14:30 h / dg. d’11.00 a 14.00 h
dv. de 16.00 a 19.00 h / ds. de 16:00 a 18:00h

A genda

T ot a mà


