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E ditorial

    ra fa prop d’un any que vàrem obrir 
les portes d’un equipament innovador 
per a la nostra vila, un espai conegut 
com a CRO (Centre de Recursos per 
l’Ocupació), que hauria de servir per 
millorar les perspectives de Calaf en 
general i de la seva gent en particular 
fent front d’aquesta manera a la 
persistent crisi que, d’una manera 
o altra, afecta a tothom. Aquest 
equipament, destinat al foment de 
l’emprenedoria i a la formació de 
treballadors —independentment de 
la seva situació laboral—, va néixer 
gràcies a la suma d’esforços de 
les diferents administracions. Així 
doncs, la Generalitat, la Diputació, el 
Consell Comarcal, la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària Segarrenca 
i l’Ajuntament de Calaf —amb la 
coordinació de l’Equip de Govern— 
van entendre que la situació a la qual 
ens enfrontàvem necessitava d’un 
suport explícit i una implicació real 
per poder-la revertir.

En aquest sentit, tot i la joventut del 
projecte, el CRO ha posat al servei 
de la població un llarg catàleg de 
serveis, que van des de l’atenció a les 
empreses i emprenedors —amb cursos 

i assessories en matèries tan diverses 
com la recerca de finançament, 
passant  pel posicionament a la xarxa 
o la recerca d’ajuts i subvencions—, 
i el servei als treballadors en actiu o 
desocupats —amb serveis d’inserció 
laboral, acompanyament en la 
recerca de feina i, sobretot, en la 
formació contínua com a eina clau 
per augmentar la competitivitat de les 
nostres empreses i l’ocupabilitat de 
les persones que malauradament es 
troben en situació d’atur.

D’altra banda, el context socioeconòmic 
advers que estem passant ha 
comportat el replantejament 
d’algunes infraestructures que, no 
fa pas massa, semblaven “passar 
de llarg” de la nostra vila o, com 
a mínim, li reservaven un “paper 
menor”. Aquest fet s’ha vist alterat 
en les darreres dates en fer-se 
públiques dues notícies en l’àmbit 
de les infraestructures, que han 
tornat a posicionar Calaf en un 
dels eixos que ha de ser prioritari 
a curt i mitjà termini: el transport 
ferroviari. Ens referim, en primer 
lloc, a l’aprovació per part de la UE 
dels traçats dels dos corredors de 

transport ferroviari, coneguts com a 
Corredor del Mediterrani i Corredor 
Central, units per la línia que uneix 
Saragossa amb Barcelona travessant 
la nostra població, i que milloren 
les perspectives d’utilització de la 
mateixa. En segon lloc també cal 
destacar el recent anunci que ha 
fet el Govern de la Generalitat de 
Catalunya referent al replantejament 
del projecte conegut com a ETF (Eix 
Transversal Ferroviari) que, com ja va 
avançar l’Ajuntament en el període 
d’al·legacions, s’haurà de replantejar 
en els termes d’eficiència econòmica; 
per tant, com ja ha constatat el 
Govern, passarà per l’aprofitament i 
millora de les línies existents com “la 
nostra”.

Així doncs, tot i que la situació actual 
no és ni de lluny la més desitjable i 
sense deixar de banda la necessitat 
de l’esforç i la unitat que calen —i 
caldran— per poder superar aquest 
marc econòmic especialment advers, 
podem constatar que les perspectives 
de la nostra vila van millorant de mica 
en mica per fer possible el que tots 
i totes volem: que Calaf i la seva 
comarca tinguin futur.

Calaf té futur
A

C ol·laboradors Jordi Nadal

  El casal de Castelltort el trobem 
senyorejant una llenca de terra a 
l’extrem sud-oest de l’actual terme 
de Calonge, entre el terme de Calaf 
i l’antic terme de Conill. El 1093 ens 
apareix documentada per primera 
vegada una torre de Castelltort. 
Al segle XII apareix com a castell 
termenat i és cedit per Sant Vicenç de 
Cardona a la seva filial de Sant Jaume 
de Calaf. Més endavant s’acabà 

integrant als dominis dels Cardona, i 
va esdevenir una quadra vinculada al 
terme del castell de Mirambell.

D’aquest casal prové el llinatge dels 
Castelltort, que el posseiran des del 
segle XII fins al XVII. Un membre 
notable en va ser Berenguer de 
Castelltort, que ostentava el títol 
de Ciutadà Honrat de Barcelona, 
i el 1389 fundava l’hospital de 
Castelltort a Cervera. Al segle XVII, 
Castelltort va passar a mans del 
Priorat de Sant Jaume de Calaf, que 
per poder explotar millor les terres 
més allunyades de la seva extensa 
propietat hi va aixecar la masoveria 
de la Casanova o Casanova dels 
capellans. La propietat de Castelltort 
continua en mans de Sant Jaume de 
Calaf i, per tant, del Bisbat de Vic.

L’actual masia de Castelltort és 
un gran casal de pedra de planta 

completament irregular, amb diversos 
volums i annexos, que mostra una gran 
diversitat de moments constructius. 
Malgrat que fa segles que va perdre 
la funció militar, l’emplaçament, 
l’estructura, o les parets altes, 
massisses i tancades, li confereixen 
un aire de fortificació. Conserva una 
de les poques mostres a les nostres 
contrades de finestra coronella gòtica, 
amb trencaigües, llindes lobulades i 
una columneta amb capitell esculpit. A 
la mateixa façana s’endevinen restes 
d’una altra finestra coronella. El seu 
interior conserva l’espai de l’antiga 
capella de la Concepció, que ja fa 
anys fou secularitzada i destinada a 
usos agrícoles. Aquesta no es troba 
documentada fins a la visita pastoral 
del bisbe Pasqual de 1685, però 
segurament té un origen molt més 
antic vinculat a la capella del primitiu 
castell. Castelltort té la categoria de 
Bé Cultural d’Interès Nacional.

Castelltort

Castelltort. Font: Pobles de Catalunya.
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Propera reunió amb els veïns 
per explicar-los la situació actual de la Llei de Barris

   L’Ajuntament de Calaf té previst 
convocar, el proper mes d’abril, 
una reunió oberta a tots els veïns 
i veïnes per tal d’exposar-los la 
situació actual i les perspectives 
de futur del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic. Tot plegat, 
arran de les darreres informacions 
de la Generalitat de Catalunya, 
en què aquesta comunicava una 
aturada temporal de les inversions 
previstes en els diferents 

programes de la Llei de Barris, 
amb l’objectiu d’anar eixugant el 
deute existent. I és que, segons les 
previsions de la Generalitat, aquest 
2012 es dedicarà a fer efectiu el 
pagament de les actuacions dels 
anys anteriors, i no pas a finançar 
les accions previstes al calendari, 
que segons sembla es posposarien 
al 2013.
Davant d’aquesta incertesa, 
l’Ajuntament ha sol·licitat una nova 

reunió amb el departament de 
Territori i Sostenibilitat per aclarir 
la situació i poder-ho explicar, així, 
als veïns i veïnes.
No obstant això, gràcies al 
programa d’ajuts de Treball als 
Barris, es podran mantenir els 
aspectes socials i de participació 
durant el primer semestre de l’any, 
mentre s’espera obtenir noves 
línies de finançament d’altres 
administracions. 

Els grups d’interès “Dones i gent gran” i “Comerç” 
comencen a concretar projectes per a la millora del barri

 El divendres 3 de febrer es va 
realitzar la primera trobada del grup 
d’interès de “Dones i Gent Gran” 
del pla comunitari del barri antic 
“Barri Amunt”. A l’espai de l’entitat 
de l’ARCA s’hi van trobar una desena 
de persones interessades en tirar 
endavant els projectes que s’han 
anat configurant col·lectivament en el 
pla comunitari. Entre aquests, i amb 
ganes de definir-ne de nous, es va 
subratllar la importància d’impulsar 
una iniciativa de professionalització 
de dones cuidadores de gent gran, 
així com configurar un grup d’ajuda 
mútua de dones. Tot plegat coordinat 
i acompanyat des del pla comunitari.
D’altra banda, el dissabte 18 de 
febrer va tenir lloc la primera reunió 
del grup d’interès de “Comerç i 
promoció econòmica”, també dins 
del pla comunitari, que va aplegar més 
d’una vintena de veïns del nucli antic. 
Hi havia comerciants, excomerciants 
i posseïdors de locals en desús, 
emprenedors, entitats locals, i 
persones interessades en la promoció 
del barri i de Calaf. D’entre els molts 
resultats i acords materialitzats en 
projectes i tasques concretes, es 
pot destacar la importància vista 
a continuar mantenint el grup 
per defensar interessos comuns, 
impulsar projectes com una “marca” 
de barri i de promoció comercial, 
un Observatori de suport als 
comerciants i nous emprenedors, 
projectes de recuperació i promoció 
de la memòria comercial i popular, 
i la recuperació de baixos del barri, 
entre d’altres.

El grup de “Dones i gent gran” vol configurar un grup d’ajuda mútua entre dones.

Reunió de l’àmbit del comerç, amb diverses idees per dinamitzar el nucli antic.
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T erritori

Les obres de la piscina se centraran 
en la millora de les instal·lacions

   Finalment, després de diverses 
reunions amb la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament ha pogut 
replantejar el projecte de piscina 
—pel qual aquesta administració 
havia concedit diverses subvencions 
per valor d’uns 600.000 euros. 
I és que, davant de la situació de 
crisi econòmica i veient les dificultats 
per obtenir finançament, el consistori 
ha decidit renunciar a mitjà termini 
al cobriment de la piscina. De totes 
maneres, per no perdre l’import de 

les subvencions concedides, s’ha 
negociat amb la Generalitat de 
Catalunya la modificació tècnica del 
projecte, de manera que els ajuts 
es podran destinar a una millora 
integral de les instal·lacions actuals, 
tant en l’àrea de vestuaris com en 
la renovació de la maquinària de 
manteniment del vas de la piscina. 
S’espera que aquestes obres de 
millora, que actualment s’estan 
acabant de definir, puguin executar-
se aquest 2012.

Dinou sol·licituds per als pisos protegits
   El 17 de febrer va tancar-se el termini 
per a sol·licitar un pis de protecció 
oficial a les dues promocions amb 
habitatges buits, al carrer de St. Antoni 
i a l’avinguda de Josep Tarradellas. Per 
a la primera promoció s’ha recollit 12 
sol·licituds, i per a la segona un total 

de 7. S’espera que en els propers dies 
es publiquin les llistes provisionals 
d’admesos i exclosos. Després es 
procedirà a l’adjudicació dels habitatges 
i a l’entrega de claus. Segons les 
previsions, els llogaters podrien entrar 
als pisos d’aquí a uns dos mesos.

   El consistori s’ha acollit a 
les diverses convocatòries de 
plans d’ocupació per a aquest 
2012 —les ordinàries i les que 
s’emmarquen dins de la Llei de 
Barris— aconseguint la concessió 
de diverses ajudes.

De moment s’ha pogut contractar 
un total de cinc persones dins 
de Treball als Barris: el director 
del Centre de Recursos per a 
l’Ocupació, un dinamitzador per 
al pla comunitari, una treballadora 
familiar i dos treballadors que 
realitzen tasques de manteniment 
i millora de l’accessibilitat al centre 
històric. Aquests plans tenen una 
durada de sis mesos, i van iniciar-
se el passat mes de desembre.

Pel que fa als plans d’ocupació 
ordinaris, s’ha contractat ja dues 
persones per a efectuar treballs de 
manteniment i millora als diversos 
equipaments municipals.

L’Ajuntament està a l’espera que 
arribi la resta del finançament per 
poder efectuar més contractacions 
dins dels plans concedits.

Contractades 
set persones 

en plans d’ocupació

El delegat de la Generalitat, Jordi Moltó, 
visita el Centre de Recursos per a l’Ocupació 

   El passat 24 de gener el delegat 
del Govern a la Catalunya Central, 
Jordi Moltó, va desplaçar-se fins 
a Calaf amb l’objectiu de conèixer 
de primera mà el Centre de 
Recursos per a l’Ocupació (CRO), en 
funcionament al Centre Cívic des del 
març de 2011. Moltó, acompanyat 
per un dels tècnics del departament, 
fou rebut pel primer tinent d’Alcalde 
de l’Ajuntament de Calaf, Joan 
Caballol, i el responsable del CRO, 
Antoni Puig, qui van explicar-los 
el funcionament del centre i van 
mostrar-los les instal·lacions.
Moltó va quedar gratament sorprès 
amb l‘activitat i dinamisme del 
Centre —cada dia utilitzen els 
seus serveis més d’un centenar de 
persones, entre alumnes de diversos 
cursos i usuaris del servei d’atenció 
laboral, recerca de feina, etc.  La 

visita també va servir per traslladar 
al delegat de la Generalitat les 

principals inquietuds i projectes de 
cara al futur més immediat.

Jordi Moltó amb el primer tinent d’alcalde, Joan Caballol, i un tècnic del departament.

Adjudicada la redacció del projecte de residència
    El passat 13 de febrer es va adjudicar 
oficialment a l’empresa Claparols 
Arquitectes, SL la redacció del projecte 
per a la construcció d’una residència 
per a la gent gran al nostre municipi. 
L’import d’adjudicació és de 105.020 

euros (iva inclòs). Per tant, serà aquest 
equip qui redactarà el projecte, mentre 
l’Ajuntament continua treballant per 
obtenir el finançament necessari per 
portar a terme la construcció d’aquest 
equipament.
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Una cinquantena d’insercions laborals durant el primer 
any de vida del Centre de Recursos per a l’Ocupació 

   Aquest mes de març es compleix 
un any des de la posada en marxa del 
Centre de Recursos per a l’Ocupació 
de Calaf, situat al Centre Cívic. 
En aquests dotze mesos l’activitat 
del CRO ha estat intensa i ha anat 
augmentant gradualment per fer front 
a les necessitats de la població, tal 
com demostren les xifres: actualment, 
el CRO acull més d’un centenar de 
persones cada dia, entre alumnes dels 
cursos i usuaris dels altres serveis.

La formació és clau
El CRO va néixer per donar resposta 
a les necessitats formatives i en 
l’àmbit laboral de Calaf i els municipis 
de l’entorn, una zona amb una 
forta dependència del sector de la 
construcció i de la indústria ceràmica, 
que el desembre passat registrava 
una taxa d’atur del 14,41%. Aquesta 
àrea també es caracteritza per una 
significativa taxa d’immigració, 
del 25%, majoritàriament sense 
qualificació i per tant amb greus 
dificultats d’inserció laboral. 
Finalment, la poca oferta de transport 
públic per desplaçar-se a Igualada o 
Manresa i accedir a serveis d’ocupació 
o formació, també feia plantejar la 
necessitat d’un centre que els acostés 
a la ciutania.

Elevat nombre d’usuaris
Per tot això l’Ajuntament va apostar 
fermament per la creació del CRO, que 
treballa en tres grans àmbits: atenció 
a les persones a l’atur (orientació 
laboral i formació ocupacional), atenció 
als treballadors en actiu (formació 
continuada) i atenció als emprenedors 
(assessorament i formació). Les 
xifres d’ús del CRO avalen la seva 
posada en marxa, ja que en aquest 
primer any s’ha realitzat un total 
de 334 assessoraments laborals 
individuals, s’ha registrat un total 
de 277 assistències al Club de 
Feina, s’ha fet 16 sessions grupals 
amb un total de 124 assistents, 
s’ha assessorat a 6 persones per 
a projectes d’autoocupació, s’ha 
inserit laboralment a 49 usuaris 
i s’ha fet 43 visites de prospecció 
a empreses de Calaf i rodalia, entre 
d’altres accions.

En l’àmbit formatiu, s’ha homologat 
quatre aules per poder oferir formació 
ocupacional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya —de fet, ja s’estan impartint 

els dos primers cursos—, i s’ha ofert 
un amplíssim ventall de propostes 
formatives: alfabetització digital per a 
persones a l’atur, formació continuada 
amb la participació total de 120 
persones (intel·ligència emocional; 
gestió de compres, magatzem i estoc, 
aparadors nadalencs, manipulador 
d’aliments, excel, word, Internet...).

Pel que fa al món de l’empresa, s’ha 
realitzat tres jornades informatives: 
una sobre màrqueting digital, una altra 
sobre el model estatal de formació 
continuada subvencionada, i una 
jornada sobre el finançament públic 
d’empreses.

El CRO també acull les classes del curs 
de preparació per a la prova d’accés als 
Cicles Formatius de Grau Mitjà, al qual 
assisteixen una vintena de persones, 
així com les classes de català dels 
nivells bàsic 1, bàsic 2, B i C.  El Centre 
és també Punt TIC, cosa que permetrà, 
aquest 2012, tenir una Aula Activa de 
Recerca de Feina. Amb el volum diari 
d’usuaris del Centre, el seu impacte va 
més enllà de l’atenció a les persones 
i de l’oferta formativa: es converteix 
també en un focus d’atracció cap 
al nucli antic de Calaf, i en un punt 
d’interacció entre les persones que 
assisteixen a les seves activitats.

2012, creixement i consolidació
Per a aquest 2012, el CRO vol mantenir 
i ampliar el catàleg de serveis i d’oferta 
formativa actuals, a més de sol·licitar 
l’homologació per a poder realitzar 
IPIS (Itineraris Personals d’Inserció) 
—i evitar així que les persones que 
cobren algun tipus de subsidi s’hagin 

de desplaçar a Igualada per a realitzar 
aquest tràmit.

Un altre dels projectes en què s’està 
treballant és en la futura la creació 
d’una Escola Taller, en la qual es 
combinarà formació i treball, en 
l’àmbit de l’electricitat i la jardineria. 
En formació continuada, s’oferirà 
durant el primer semestre els següents 
cursos: d’anglès bàsic, prevenció 
de riscos laborals, excel, word, 
powerpoint, disseny web, manipulador 
d’aliments, conducció de carretons 
elevadors, la importància de la imatge 
en l’atenció al client, aplicador de 
productes fitosanitaris i socorrisme i 
primers auxilis.

Durant aquest any també es 
treballarà per homologar les aules i 
poder oferir la formació per obtenir 
la TPC (Targeta Professional de la 
Construcció),  així com per convertir-
se en Centre Col·laborador de l’ACTIC 
i poder acreditar, des del CRO, les 
competències en Tecnologies de la 
Informació i Comunicació.

Atents a les empreses
Una de les vessants que més es vol 
accentuar aquest 2012 és la prospecció 
i intermediació d’empreses, per 
conèixer les seves necessitats i per 
facilitar la inserció laboral de les 
persones aturades. Precisament 
aquest mes de febrer es va signar 
un conveni entre l’Ajuntament de 
Calaf i la Unió Empresarial de l’Anoia 
per fomentar accions conjuntes al 
territori, com per exemple jornades 
formatives dirigides especialment al 
teixit empresarial.

F ormació

El conveni amb la Unió Empresarial de l’Anoia permetrà organitzar accions conjuntes.
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C omunicació
Presentada la pionera xarxa WIFI 
de la Mancomunitat Segarrenca

    El passat mes de desembre 
la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca (MIVS) va 
presentar la nova xarxa wifi de 
quarta generació, una infraestructura 
pionera a Catalunya pel que fa a la 
tecnologia que empra i per la velocitat 
que ofereix. Els representants de la 
Mancomunitat i els responsables de 
l’empresa ASP WIFI SL van explicar 
les característiques més rellevants 
de la xarxa, així com el gran nombre 
d’aplicacions que té.
En l’acte de presentació, a Calaf, hi 
van assistir Joan Cañada, director 
general d’Administració Local i 
Ramon Buscallà, director dels 
Serveis Territorials de Governació 
a la Catalunya Central, a més dels 
diversos alcaldes i alcaldesses de la 
MIVS. En representació dels municipis 
de la Mancomunitat va parlar la seva 
presidenta i alcaldessa de Calaf, M. 
Antònia Trullàs, qui va apuntar la 
importància d’un projecte com aquest 
per a la zona, sobretot en el context 
actual de crisi econòmica. 

Una actuació mancomunada
Joan Cañada va felicitar els 
ajuntaments de la MIVS per l’ambiciós 
projecte, sobretot perquè compleix els 
requisits que ara es valoren més des 
de l’administració a l’hora de recolzar 
iniciatives: que siguin mancomunades 
i per tant més eficients; que apostin 
per les les noves tecnologies; i que 
tinguin una clara visió de futur.
Per la seva banda, el primer tinent 
d’Alcalde de Calaf i responsable del 
projecte per la MIVS, Joan Caballol, 
va reivindicar la necessitat d’una 
xarxa com aquesta en un territori que 
tenia mala cobertura de banda ampla, 
disposava de pocs operadors i amb 
preus molt elevats pels serveis que 
s’oferien. Caballol va agrair el paper 
actiu dels ajuntaments de la MIVS i va 
remarcar també el paper de l’empresa 

que ha desenvolupat la xarxa, ASP 
WIFI SL.

Tecnologia punta
Per part de l’empresa, el seu gerent 
Manel Hernández va destacar les 
característiques que fan que la xarxa 
sigui única a Catalunya: l’avançada 
tecnologia que utilitza, el fet que 
sigui escalable i per tant en constant 
creixement, i l’alta fiabilitat de què 
disposa. 
El cap tècnic, Manel Hernández, va 
aprofundir en les aplicacions actuals 
de la xarxa i en les tarifes que 
s’ofereixen. En aquest sentit, la xarxa 
de la Macomunitat ofereix Internet 
d’alta velocitat i amb cabal garantit, 
en una xarxa sense fils que requereix 
una inversió molt mínima per part de 
l’usuari i amb unes tarifes força més 
baixes que d’altres operadors. També 
s’ofereix telefonia IP a uns preus 
molt competitius, i properament es 
disposarà de servei de telefonia mòbil 
i de televisió per Internet —amb 
canals de TDT, canals per Internet, 
pay per view, etc. ASP WIFI, que ja 
disposa de prop de 300 abonats a la 

zona de l’Alta Segarra, preveu també 
solucions a mida per a les empreses 
—de fet, actualment ja compta amb 
nombroses empreses usuàries de la 
xarxa.
La presentació va acabar amb un torn 
obert de preguntes, en què diversos 
usuaris van mostrar la seva satisfacció 
amb el funcionament actual de la 
xarxa, sobretot perquè garanteix 
Internet de qualitat en indrets on fins 
el moment era impossible accedir-
hi. També hi va haver intervencions 
molt positives sobre l’escenari de 
futur de la xarxa, concretament per 
la tecnologia relacionada amb la 
televisió —que permetrà salvar les 
deficiències actuals de TDT a diversos 
indrets de la zona.

Pel que fa als preus que s’ofereixen, 
van dels 19,90 €/mes (per a 4 Mbps 
de baixada i 1 Mbps de pujada, iva 
no inclòs) als 28,90 €/mes (per a 
10 Mbps de baixada i 2,5 Mbps de 
pujada, iva no inclòs). Per a informació 
i contractació podeu trucar al tel. 
683 333 280 o enviar un correu a 
julian@aspwifi.net.

Joan Caballol, M. Antònia Trullàs, Joan Cañada i Ramon Buscallà.

El passat 2 de febrer l’Ajuntament de Calaf va posar en marxa la seva pàgina de Facebook, un 
nou canal d’informació i comunicació tant amb les persones del municipi com amb les de fora. S’hi 
pot trobar informació sobre activitats i esdeveniments que tenen lloc a Calaf, avisos d’utilitat pública, 
difusió d’actes festius o propostes turístiques, entre d’altres. Totes aquelles persones que tinguin un 
compte a Facebook se’n poden fer seguidores: només cal visitar www.facebook.com/ajcalaf i 
prémer el botó “M’agrada”. Des de l’Ajuntament s’anima tothom a seguir la pàgina per estar al dia de 
les novetats, així com recomanar-la a les seves amistats i contribuir a fer-la més gran i participativa. 
La pàgina, que ja compta amb un centenar de seguidors, complementarà la tasca desenvolupada des 
de www.calaf.cat, web que té prop de 300 subscriptors i que registra una mitjana de 3.300 visites 
i 2.150 usuaris únics mensuals.

l’Ajuntament, 

al Facebook!
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E nsenyament
Passar-s’ho bé i aprendre... 

a la Llar d’Infants Municipal LA BOIRETA
   Qui no coneix “La Boireta”? Aquest 
és el simpàtic nom amb el qual es va 
batejar la Llar d’Infants Municipal de 
Calaf, un centre educatiu que compta 
actualment amb una seixantena 
d’alumnes, dels 0 als 3 anys. Un 
equip d’educadores s’encarrega cada 
dia de tenir cura dels nens i nenes, 
de fer que s’ho passin bé, que juguin, 
que aprenguin i que descobreixin 
el món juntament amb els seus 
companys i companyes.

Per a molts pares i mares és complicat 
conciliar la vida laboral i la familiar. 
Per això cada vegada prenen més 
sentit els centres educatius com “La 
Boireta”. Estem realment convençuts 
de la seva necessitat i continuïtat, 
i més quan la nostra Llar d’Infants 
compta ja amb una llarga i sòlida 
trajectòria —precisament enguany se 
celebra el 10è aniversari de la seva 
posada en marxa. 

Horaris per a cada cas
La Llar d’Infants Municipal “La 
bBoireta” ofereix un ampli ventall 
d’horaris i modalitats per adaptar-se 
a les diverses necessitats.
La jornada sencera és de 9.00 h a 
13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, però 
hi ha la possibilitat de completar-la 
amb l’hora extra d’acollida (de 
8.00 h a 9.00 h) i amb el servei de 
menjador (de 13.00 h a 15.00 h). 
També hi ha dues altres opcions: la 
modalitat de matí (de 9.00 h a 
13.00 h) i la de tarda (de 15.00 h 
a 19.00 h). Per a qualsevol pregunta 

sobre els horaris, serveis i modalitats, 
podeu adreçar-vos a la direcció del 
centre, on us explicaran amb detall 
les diverses opcions disponibles.

Una Llar d’Infants ha de ser un espai 
confortable i a la mida dels més 
petits. A “La Boireta” hi ha dos patis 
exteriors i dos amplis espais per jugar 
a l’interior del centre. També, és clar, 
les diverses classes: els més menuts 
són els “cargols”; els “peixets” i les 
“tortugues” són els nens i nenes que 
tenen entre 1 i 2 anys; i els grans 
de l’escola són els “pollets”, de 2 i 3 
anys.

Juguem tots junts?
Cada infant pertany a una classe i a un 
grup concret, però la voluntat és que 
tots els alumnes interaccionin entre 
ells i amb el seu entorn, i és per això 
que cada curs es programen activitats 

que potencien el joc i l’aprenentatge 
conjunt. Així doncs, “La Boireta” 
celebra les festes més nostrades: es 
fa cagar el tió i s’esperen els regals 
de Reis  per Nadal; es prepara una 
disfressa ben divertida per Carnaval; 
es representa la llegenda de Sant 
Jordi; es rep la visita de la Castanyera 
pels volts de Tots Sants; s’assisteix 
a un concert ben especial per Santa 
Cecília. Sense oblidar-nos de la festa 
de final de curs, al juny! Un calendari 
festiu ben complet, que els nens i 
nenes celebren amb il·lusió i curiositat; 
descobrint i aprenent coses noves.

Descobrim el món!
A més de les festes, durant l’any 
es porten a terme també diverses 
sortides. Activitats per conèixer 
l’entorn: per exemple, per anar a buscar 
les fulles més boniques a la tardor, 
o passejar pel poble. També, amb 
els nens de tres anys, fem una visita 
a l’escola Alta Segarra per conèixer 
les futures aules de cicle infantil i les 
seves mestres. De cara a final de 
curs hi ha la sortida més important: 
els més grans de l’escola passen un 
dia fascinant a la granja-escola dels 
Seguers. Animalons, plantes, arbres... 
olors, textures, colors... tot sorprèn els 
petits excursionistes!

Per tot això us convidem a conèixer de 
prop la Llar d’Infants i a participar de les 
activitats que hi tenen lloc. Ben aviat, 
de cara al període de preinscripcions 
per al pròxim curs, organitzarem una 
original activitat per celebrar els 10 
anys de la Llar d’Infants i donar-la a 
conèixer... Ja us n’informarem!  I no 
dubteu a adreçar-vos al centre per a 
qualsevol dubte o pregunta. 

La sortida a la granja-escola fascina els més menuts.

Els més menuts de la Llar d’Infants, disfressats de divertides marietes.
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B enestar social
Calaf posa en marxa dos nous cursos de català bàsic, 

que se sumen als d’alfabetització

    Aquest mes de març s’iniciaran 
dos nous cursos de català gratuïts 
impulsats des de l’Ajuntament de 
Calaf, juntament amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia i el Consorci per 
la Normalització Lingüística. Es tracta 
dels nivells Bàsic 2 i Bàsic 3, enfocats 
a ensenyar les nocions bàsiques orals 
de català, amb l’objectiu que un cop 
acabat el curs els alumnes puguin 
emprar-lo en situacions bàsiques 
de la vida quotidiana. Les classes 
s’impartiran de dilluns a dijous al 
Centre de Recursos per a l’Ocupació, 
i començaran el dilluns 19 de març 
(bàsic 2) i el dimarts 20 de març 
(bàsic 3). Els dos cursos se sumen al 
d’alfabetització i al de català bàsic 1, 
que s’estan impartint des de principis 
del mes de febrer al nostre municipi.

Interessant xerrada sobre seguretat destinada a la gent gran

   Prendre precaucions mentre es 
retiren diners del caixer automàtic 
o tancar sempre amb clau la porta 
de casa, són només dos dels 
consells que va donar un agent dels 
Mossos d’Esquadra de la comissaria 
d’Igualada als membres de l’Esplai 
de la Gent Gran de Calaf el passat 
21 de febrer, en el marc d’una 
xerrada sobre seguretat. 
Amb la sala d’actes de la Casa 
Bertran plena de gom a gom, l’agent 
va exposar de manera amena i 
pràctica una sèrie de mesures 
encaminades a dificultar la feina als 
possibles lladres i estafadors. 

Classe de català, nivell B1, al Centre de Recursos per a l’Ocupació.

D iversos

    El passat mes de gener algunes 
de les companyies de transport 
públic que operen a Calaf van 
realitzar canvis en alguns dels 
seus horaris. Podeu trobar-los 
actualitzats a la contraportada de 
L’Altiplà de Calaf (p. 24) i també 
a l’apartat “Com arribar” del web 
municipal www.calaf.cat. També 
hi trobareu els telèfons de contacte 
amb les diverses companyies, per 
adreçar-vos-hi en cas de dubtes.

Canvis d’horaris 
en el transport

    Serà el cap de setmana del 28 
i 29 d’abril quan rebrem, de nou, 
la visita dels components del Cor 
Brugéria. Es tracta d’una trobada 
que organitza la Coral Ressons de 
Calaf. Les dues formacions corals 
estan preparant repertori per 
cantar, també, conjuntament. Ben 
aviat s’informarà de tots els detalls 
d’aquest esdeveniment, que ajuda a 
estrényer els llaços amb el municipi 
agermanat de Soual.

El Cor Brugéria, de 
Soual, tornarà a Calaf

    La responsable de l’Oficina de 
Turisme de Calaf, Gemma Puig, 
realitza cada primer dissabte de 
mes una visita guiada i gratuïta al 
castell de Calaf. Una bona ocasió 
per conèixer la restauració que se 
n’ha fet i gaudir de les bones vistes 
que hi ha des del capdamunt de 
la muralla. La sortida de la visita 
és a les 11.00 h, puntual, des de 
l’Oficina de Turisme situada a la 
plaça dels Arbres.

Cada primer dissabte de 
mes, visita al castell
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C ultura
Els alumnes de l’Escola de Música 

van omplir la sala d’actes amb el Concert de Nadal

    La sala d’actes municipal es va 
omplir el 23 de desembre passat 
amb motiu del Concert de Nadal 
d’enguany, que aquesta vegada 
anava a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música. El 
repertori que van oferir va ser 
d’allò més complet, i va incloure 
peces nadalenques de variades 
procedències i autors. Hi van 
participar tots els alumnes, des 
dels més petits —que van cantar 
diverses cançons— als més grans, 
que van actuar agrupats en diferents 
formacions musicals. Una animada 
interpretació conjunta del “Fum, 
fum, fum” —a càrrec d’alumnes, 
professors i públic— va posar punt 
i final a l’entranyable Concert de 
Nadal d’enguany.
L’activitat a l’Escola no para: la 
setmana del 27 de febrer al 2 
de març es va portar a terme 
la Setmana de Portes Obertes a 

l’Escola Municipal de Música de 
Calaf. Durant aquests dies, tothom 
qui ho volia —vinculat al centre o 
no— podia anar a l’Escola l’escola 
i veure el funcionament de les 

classes. Finalment, també volem 
comunicar-vos que la setmana del 
26 al 31 de març a les 19.30 h 
farem les audicions de Setmana 
Santa. Hi esteu tots convidats!

Emotiva presentació del llibre de caminades 
Posa’t les vambes

   El Restaurant Dufsort va acollir el 
passat 7 de gener un acte emotiu: 
la presentació del llibre Posa’t 
les vambes. 10 caminades amb 
torna per l’Alta Anoia, el Bages i el 
Solsonès, que era a la vegada un 
sincer homenatge a un dels seus 
autors, el calafí Joan Anton Vilaseca, 
que morí el juliol del 2007. Prop d’un 
centenar de persones van acudir a la 
cita, omplint de gom a gom el local.
Antonino Mestres, coautor de 
l’obra, va explicar la seva amistat 
amb Joan Anton Vilaseca i l’afició 
que compartien, junt amb d’altres 
companys: destinar els diumenges 
al matí a fer caminades per l’entorn 
proper però desconegut de l’Alta 
Anoia. A banda de caminar, els 
autors van començar a publicar les 
seves rutes en el butlletí municipal 
L’Altiplà de Calaf, d’on va néixer 
la idea de poder-les recollir en un 
llibre, acompanyant cada caminada 
d’un conte. 

Un projecte fet realitat
Malauradament, la malaltia de 
Joan Anton Vilaseca va estroncar el 
projecte, però uns anys després la 
seva família i Antonino Mestres van 

decidir continuar-lo i fer-lo realitat. 
Els contes que acompanyen les 
deu rutes estan escrits per amics 
i persones properes a Joan Anton 
Vilaseca, alguns dels quals van 
intervenir també en la presentació, 
com la seva filla Susana Vilaseca, 
Antoni Puig, Francesc Duocastella, 
Josep Maria Solà i Ramon Torra. 
A més de les històries, d’allò 
més variades, cada ruta ofereix 
una “torna” o interès especial: 

monuments, curiositats del paisatge, 
construccions, una llegenda... Un 
atractiu que convida el caminant a 
continuar descobrint la zona, plena 
d’indrets singulars.
El llibre Posa’t les vambes. 10 
caminades amb torna per l’Alta 
Anoia, el Bages i el Solsonès s’ha 
esgotat ja a les llibreries, però el 
podeu adquirir encara a l’Oficina 
de Turisme de Calaf, a la plaça dels 
Arbres.
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E sports

Paula Blasco Mateu, 
una jove campiona d’atletisme a Calaf

   La Paula té 11 anys i estudia 6è de 
primària a l’Escola Alta Segarra. Explica 
que li agrada llegir i —atenció!— les 
pel·lícules de terror. Però, sens dubte, 
una de les seves grans aficions és 
l’esport, concretament l’atletisme: 
aquesta jove calafina es va proclamar  
campiona de Catalunya en els 2.000 
metres pista, l’any 2011...

I aquest no és pas un èxit aïllat. La 
jove va entrar al Club Atlètic Igualada 
(CAI) als 9 anys —encara que abans 
i tot de fer els 6 ja hi havia entrenat, 
durant uns mesos. Amb aquest curt 
període de temps dins del club, la 
Paula ja acumula un bon palmarès. El 
2010, alevina de 1r any —és a dir, de 
les petites—, va assolir la 7a posició 
al campionat de Catalunya de cros i 
la 3a en el campionat de pista, a més 
de proclamar-se primera alevina en la 
87a edició de la “Jean Bouin”; l’any 
2011, a banda de quedar primera en 
2.000 metres pista va quedar segona 
en el campionat català de cros. Sense 

oblidar que va ser la primera fèmina 
—de totes les edats— en creuar la línia 
de meta en la darrera cursa popular 
d’Igualada, en la qual participaven 
1.054 corredors.
Sembla que la bona línia continua, 
ja que a hores d’ara la Paula està 
classificada per a les finals del 
campionat de Catalunya de pista 
coberta, i ja ha quedat en 4a posició 
al campionat català de cros —essent, 
ara, infantil de 1r any.

Constància i esforç
Els bons resultats arriben després 
d’un considerable esforç, i això la 
Paula ho té clar: explica que tot 
sovint aprofita els migdies per fer 
els deures de l’escola, ja que tres 
tardes a la setmana —de vegades 

quatre— es desplaça a l’estadi atlètic 
d’Igualada a entrenar amb el CAI. 
Els caps de setmana, quan no hi ha 
competició també aprofiten amb els 
de casa per fer sortides a la muntanya, 
caminades... I és que a tota la família 
els agrada l’esport: la germana petita 
també entrena al CAI, mentre que el 
pare de la Paula practica el ciclisme.
De cara a aquesta temporada, la Paula 
es proposa, òbviament, aconseguir els 
millors resultats possibles, i també 
provar sort amb els 1.000 metres. Diu 
que la seva especialitat, ara com ara, 
són els 2.000, però que té ganes de 
veure com se’n surt amb les curses 
d’un quilòmetre... Estem segurs que 
d’allò més bé!

Enhorabona i molta sort, Paula!

El diumenge 25 de març, encetem el cicle de primavera 
de “caminades amb torna”

   El 21 de març deixarem l’hivern 
enrere per entrar en la primavera. 
És una estació que convida a gaudir 
de la natura, a practicar esport i a 
fer activitats a l’aire lliure.
És per això que el proper 
diumenge 25 de març tindrà lloc 
una nova edició de les “caminades 
amb torna”, rutes a peu pel nostre 

entorn que aporten, a més de 
caminar, algun altre al·licient.
Sota el guiatge d’Antonino 
Mestres, en aquesta ocasió podrem 
recordar una de les caminades 
ja realitzades: es tracta de la 
“Ruta de la Balena”, que agafa 
el seu nom per la curiositat que 
amaga l’església de Sant Pere de 

Boixadors, una immensa costella 
de balena. 
La sortida de la caminada es 
farà a 2/4 de 9 del matí des 
de l’aeròdrom de la Llavinera. 
L’esmorzar anirà a càrrec de 
cadascú, de manera que no 
caldrà inscriure’s prèviament. Us 
hi esperem!

La Paula, al podi del campionat de Catalunya de pista (2010).
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La Diputació col·laborarà en el finançament 
del local social per al camp de futbol

    L’Àrea d’Esports de la Diputació 
de Barcelona s’ha compromès a 
atorgar una subvenció de 12.000 
euros a l’Ajuntament de Calaf per a la 
construcció del nou local social a les 
instal·lacions de les Garrigues. Amb 
aquesta aportació el Diputat Josep 
Salom va fer palès el compromís 
de la Diputació de Barcelona amb 
els municipis que en depenen, amb 
especial atenció als petits i mitjans, i 
concretament en el suport a projectes 
que han de permetre reduir la forta 
dependència que molt sovint tenen els 
clubs esportius de les administracions 
públiques apostant per la gestió 
responsable de les entitats esportives.

Visita a Calaf
La confirmació d’aquesta ajuda va 
arribar el passat dimecres 22 de 
febrer, amb la visita a Calaf del diputat 
adjunt d’Esports de la Diputació, 
Josep Salom, el Gerent de Servei 
d’Esports, Jordi Cavero, i el tècnic de 
l’Àrea, Ton Tobeña. Els representants 
de la Diputació van reunir-se amb 
l’alcaldessa i amb diversos regidors, 
que els van exposar les necessitats 

i projectes de Calaf pel que fa a 
activitats i equipaments esportius. 
La reunió va servir també per parlar 
sobre la convocatòria actual de 
subvencions de l’ens provincial i per 
comentar aquelles que serien més 
interessants per al municipi.
Cal recordar que el passat 28 de 
desembre, el primer tinent d’Alcalde, 
Joan Caballol, i el regidor d’Esports, 

Josep Manel Navarro, ja van reunir-
se amb el diputat Salom a la seu de 
la Diputació, a Barcelona. A banda 
d’exposar-li la realitat actual de Calaf 
en l’àrea d’esports, també es va parlar 
amb el diputat sobre les futures 
convocatòries de subvencions, que 
des de Calaf es sol·licitaran per a la 
millora dels diversos equipaments 
esportius del municipi.

E sports

Calaf es torna a implicar en la Marató de TV3 

   Prop de 40 persones van prendre 
part el diumenge 18 de desembre en 
una nova caminada amb torna, que 
aquesta vegada discorria per l’entorn 
de Castellfollit de Riubregós i Enfesta, 
zona estretament relacionada amb 
la infància i joventut d’Alexandre de 
Riquer. La caminada va comptar amb 
el guiatge d’Antonino Mestres i amb els 
apunts culturals de Josep Maria Solà, 
de manera que al llarg del recorregut 
s’anava explicant el paisatge però 
també la relació que aquest tenia 
amb l’artista modernista. Amb un 
recorregut d’uns 13 km, la sortida va 
ser valorada molt positivament per 
part dels participants. 

Calaf amb la Marató
La caminada pels espais de Riquer no 
va ser pas l’única activitat organitzada: 
Dissabte a la tarda, pares i mares de 
l’equip de minis masculí del CB Calaf 
van formar equip amb els seus fills 
per disputar un partit amistós, mentre 
que l’EFS Alta Segarra també va 
disputar durant el cap de setmana 
diversos partits de futbol-sala, i fins 

i tot un amistós femení (combinat de 
mares i joves) per al diumenge a la 
tarda. Amb aquestes tres activitats es 
va recollir prop de 170 euros.
Per la seva banda, dissabte al matí els 
alumnes d’extraescolars de l’escola 
Alta Segarra van oferir un amè 
espectacle de teatre i musical, amb 
el qual van recaptar més de 400 
euros; la Penya Barcelonista de 

Calaf i Comarca també va organitzar 
un quadrangular de futbol-sala per 
diumenge a la tarda, a més del 
tradicional sorteig, activitats que van 
recollir uns 150 euros. Finalment, com 
cada any, l’entitat BikeCalaf.cat va 
organitzar una caminada i pedalada, 
en la qual van participar unes 80 
persones i que va recollir 536 euros 
(vegeu la pàgina 17).

Reunió entre els representants de l’Àrea d’Esports i l’Ajuntament de Calaf.

Els participants en la caminada pels paisatges d’Alexandre de Riquer.
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Medi ambient
Aprovada l’ordenança que obliga 

els propietaris d’animals a censar-los
Els veïns i veïnes de Calaf que 
tinguin animals de companyia estan 
obligats a censar-los a les oficines 
de l’Ajuntament. Així ho regula la 
nova ordenança feta pública el 
desembre, que també estableix les 
normes que cal respectar amb els 
animals a la via pública. 
Per tal que tothom n’estigui 
assabentat i tingui temps de 
complir el que disposa l’ordenança, 
s’ha establert un període de 
carència, però a partir del 
proper 1 d’abril el text ja serà de 
compliment totalment obligatori. 
Per inscriure el vostre animal 
al cens només cal que us dirigiu a 

l’Ajuntament, aportant les vostres 
dades, el document acreditatiu 
de la identificació de l’animal i, 
si es tracta d’un gos considerat 
potencialment perillós, la 
documentació especifica requerida 
per aquest tipus d’animals. 
El text de l’ordenança, que es 
pot consultar a l’apartat “Tauler 
d’anuncis” de www.calaf.cat, 
també estableix les sancions que 
es poden aplicar als propietaris 
dels animals en cas que infringeixin 
el que disposa l’ordenança, i que 
van des dels 60 euros (en el cas 
d’infraccions lleus) als 30.000 euros 
(infraccions de caràcter molt greu).

Nivell òptim 
rebuig: 70%

Nivell òptim 
orgànica: 30%

% impropis
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J oventut
Unu du maiu es constitueix com a associació 
amb l’objectiu d’ampliar les seves activitats

    Unu du maiu, el col·lectiu que des de 
fa anys s’encarrega de l’organització 
de concerts per a la vigília de l’1 de 
maig, s’ha constituït recentment com 
a associació. La voluntat és continuar 
amb els concerts però buscar també 
altres activitats: per exemple, de cara 
al proper pont de l’1 de maig s’està 
muntant, a banda dels concerts, un 
programa paral·lel cultural relacionat 
amb el món laboral. L’entitat va 
organitzar, el 14 de gener, una nit de 
concerts a la Sala d’Actes, a la qual 
van assistir més de 300 persones.

1a Christmas Party
A banda de l’activitat d’Unu du maiu, 
cal recordar que el diumenge 25 de 
desembre també va tenir lloc la “1a 

Christmas Party” de Calaf, organitzada 
per un col·lectiu de joves del municipi, 

i que també va comptar amb una bona 
participació.

Concert organitzat per Unu du maiu, el passat mes de gener.
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S erveis
Continuen les tasques 

de manteniment

Des de la regidoria de Serveis 
de l’Ajuntament de Calaf es 
continua treballant en les tasques 
de manteniment i reparació 
de diversos elements de la via 
pública. 

Entre d’altres actuacions, podeu 
veure la feina que s’està portant 
a terme a la plaça Barcelona’92, 
amb l’objectiu de deixar aquest 
espai en bones condicions de 
cara a la propera campanya de 
primavera i estiu, una època 
en la qual es registra el màxim 
ús públic en les nostres places, 
carrers i espais oberts.
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Les agradables temperatures 

acompanyen un participat Carnaval
   El Pellofa va fer acte de presència 
aquest cap de setmana a Calaf, 
presidint l’esbojarrat Carnaval i 
oferint als participants un sarcàstic 
pregó. I és que el municipi va 
celebrar una nova edició del 
Carnaval, que enguany va deixar 
de banda l’habitual fred i va estar 
acompanyat d’unes agradables 
temperatures, que sens dubte van 
afavorir la participació als diversos 
actes.
La primera activitat del programa va 
tenir lloc divendres a la matinada al 
pub Skàndol, amb el concurs de Miss 
Jamona —en el qual van participar 
cinc homes vestits de dona, cinc 
aspirants a aconseguir la banda de 
Miss. Dissabte al matí, la comparsa 
de l’organització va ambientar el 
mercat i va visitar els establiments 
i comerços que participaven al 
concurs de disfresses. A les cinc de la 
tarda començava l’espectacle infantil 
a la Unió Calafina, una proposta que 
va omplir la pista de ball de nens i 
nenes de totes les edats i amb tota 
mena de disfresses.

Una rua ben animada
Després de l’espectacle, passades les 
sis de la tarda, va començar la rua de 
carnaval, a ritme de batucada. Cal 
destacar l’alt nivell de les carrosses 
que participaven a concurs, totes 
molt treballades. A més de les 
carrosses, també es van veure 
moltes d’altres disfresses participant 
en la rua, sobretot els més petits. 
Un cop acabat el recorregut, el rei 

Pellofa va fer una sorprenent aparició 
a la plaça dels Arbres per llegir el seu 

pregó, que va fer un punyent repàs 
per la situació política i econòmica 
general i local.
Acte seguit començava la 6a 
Mamada pels bars del poble, amb el 
sopar final al poliesportiu, lloc on va 
celebrar-se el ball de disfresses amb 
l’orquestra Quartz!.
A la nit també es va fer el lliurament 
de premis. “Les mòmies” es van 
endur el premi a la millor comparsa 
infantil de la rua; la Tintoreria 
Higenisec es va emportar el premi 
al millor comerç, amb la disfressa 
d’ “Eurovegas”. Pel que fa a les 
carrosses, el primer premi va ser per 
als “Calafins a la romana” i el segon 
per als “Pingüins”. Finalment, “Les 
tortugues ninja” es van emportar el 
primer premi a la millor comparsa 
del ball, mentre que el segon premi 
va ser per als avis motoritzats, amb 
el “2 cavalls”.

La festa infantil a la Unió Calafina va reunir molts nens i nenes.

Els “calafins a la romana” es van endur el 1r premi al concurs de carrosses.

El clàxon del “2 cavalls” també va contribuir a animar la rua.
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Calaf va celebrar una Festa Major de veritable hivern 

i amb la bona acollida del 1r Dictat català

    El primer cap de setmana de febrer 
Calaf va celebrar la seva Festa Major 
d’Hivern, acompanyada de baixes 
temperatures i fins i tot d’una petita 
nevada, diumenge al migdia. Els actes 
van començar dissabte amb el 1r 
dictat català de Calaf, en el qual van 
participar 17 persones, que havien 
d’escriure un text de Pere Calders 
amb el mínim nombre d’errades. 
Finalment, després d’haver-se de 
disputar un ràpid desempat amb “la 
paraula maleïda”, les guanyadores van 
ser: primer premi, per a Desi Husillos; 
segon premi, per a Elisabet Riera; i 
primer premi de la categoria “alumnes 

de català”, per a Laura Andreo. Els dos 
primers premis consistien en un sopar 
al restaurant col·laborador l’Atelier de 
Calaf, mentre que el segon premi era 
un lot de productes de l’Alta Anoia. 
Vista la bona acollida de l’activitat, 
està previst organitzar una segona 
edició del Dictat, enfocada als joves, 
de cara a la festa de Sant Jordi.
Diumenge dia 5 va tenir lloc la missa 
solemne en honor a Santa Calamanda. 
L’acte va comptar amb els cants de la 
Coral Ressons, formació que va oferir 
un petit concert al final de l’acte 
litúrgic, just abans que els presents 
veneressin les relíquies de Santa 

Calamanda. A la tarda, els nens i 
nenes van poder participar del taller 
de construcció de maraques, a la Unió 
Calafina, mentre que la sala d’actes 
va acollir un concert del Cor Trinvant, 
que va oferir un excel·lent repertori 
i que va tancar l’actuació amb la 
sardana “Calaf estima, canta, dansa”, 
que parla dels símbols i les tradicions 
del nostre municipi. Després, la sala 
d’actes va acollir un animat ball de 
tarda amb el grup Flash 4 —amb 
servei de bar a càrrec de l’entitat 
Unió Esportiva Calaf, que d’aquesta 
manera aconseguia uns ingressos 
extres per al seu funcionament.

Santa Calamanda en imatges...

Les guanyadores del 1r Dictat Català de Calaf. Concert de la Coral Ressons, després de la Missa.

Taller de construcció d’instruments musicals. Concert del Cor Trinvant, diumenge a la tarda.
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Calaf va viure unes festes de Nadal 

plenes d’activitat

  Les festes nadalenques van ser, 
com cada any, unes dates plenes 
d’activitat i celebracions al nostre 
municipi. Els actes van arrencar el 
23 de desembre amb l’entranyable 
Concert de Nadal a càrrec d’alumnes 
i professors de l’Escola de Música 
(més informació a la pàgina 9). 
El dia de Nadal, com sempre, va 
tenir lloc la primera representació 
d’enguany dels Pastorets de Calaf, 
aquesta vegada sota la direcció 
de la calafina Neus Quer i que han 
obtingut  aquesta temporada una 
molt bona resposta del públic, tant 
pel nombre d’espectadors com per 

les bones crítiques. El dia de Sant 
Esteve va ser el torn del Conta-
contes del Casal de Calaf, una 
matinal dedicada a la fantasia i a 
la il·lusió, i que va omplir de gom a 
gom la Sala de Fusta del Casal. 
La màgia va tenir continuïtat a la 
tarda, amb l’esperada arribada dels 
Patges Reials, en Farik, en Farak i 
en Faruk, que van recollir centenars 
de cartes dels nens i nenes.
Cal destacar, també, l’organització 
d’activitats esportives i de 
manualitats a càrrec del CB Calaf, 
l’EFSAS Alta Segarra i l’AMPA de 
l’Escola Alta Segarra, a les quals 

van participar nombrosos infants 
durant el període de vacances 
escolars. Els petits van poder 
practicar esport i ser creatius, a 
més de construir un fanalet per lluir 
durant la nit de Reis.
I és que les festes les van tancar, 
precisament, els Reis Mags de 
l’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar 
van arribar a Calaf el dijous 5 de 
gener a la tarda carregats de regals 
i sorpreses, i disposats a escoltar 
la carta que els havien escrit els 
membres del Consell Municipal 
d’Infants, que els van demanar, entre 
d’altres coses, un poble més cívic.

Les Festes de Nadal en imatges...

Tallers organitzats per l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. Conta-contes del Casal de Calaf.

Els patges reials van recollir centenars de cartes. La tarda de Reis, plena de màgia i il·lusió.
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AMPA de l’Escola Alta Segarra: 
gospel, intercanvi de llibres i reciclatge

   L’AMPA de l’Escola Alta Segarra ha 
posat en marxa aquestes darreres 
setmanes tres iniciatives que estan 
comptant amb una molt bona 
acollida. D’una banda, el taller de 
cant Gospel que imparteix Anna 
Seck Roca cada dimarts i dijous 
de 20.45 h a 21.45 h, a la sala 
d’actes municipal (C/ Mestre Manel 
Giralt). Tothom qui vulgui encara pot 
apuntar-s’hi: el cost és de 10 euros/
mes per al 1r membre de la família (i 
d’1 euro/mes a partir del 2n membre 
de la família). Podeu animar-vos 
a provar-ho sense compromís, el 
primer dia és totalment gratuït!

A més del Gospel, l’AMPA i l’escola 
han instal·lat al vestíbul del centre 
educatiu un punt d’intercanvi de 
llibres que està tenint d’allò més 
d’èxit: només cal deixar un llibre 

que hagueu llegit i en bon estat al 
prestatge corresponent, i agafar-ne 
algun altre que us faci el pes de 
llegir.

Finalment, us informem també de la 
campanya de recollida de material 
escolar usat (bolígrafs, retoladors, 
portamines, correctors, marcadors, 
barres de cola, regles). 
BIC i Terracycle s’encarreguen de 
reciclar-los i donen a l’AMPA 0,02 
euros per a cada objecte recollit. 
Podeu dipositar-los a les caixes 
instal·lades al vestíbul de l’escola i a 
les papereries de Calaf.

E ntitats

Repartits els 1.600 euros en premis 
del 1r Concurs d’Il·luminació Nadalenca

   El 5 de gener, poca estona 
abans de l’arribada dels Reis 
Mags al municipi, l’Ajuntament 
va fer públics els guanyadors 
del 1r Concurs d’Il·luminació 
Nadalenca. La regidora de Festes, 
Fina Bastardas, va valorar molt 
positivament la primera edició del 
concurs, i va agrair la participació 
de tots els veïns que van il·luminar 
els seus balcons, façanes i carrers 
durant aquestes dates. Per la seva 
banda, el regidor de Medi Ambient, 
Jesús López, va apuntar que la 
intenció és anar millorant any 
rere any el concurs, i aconseguir 
incrementar la implicació dels 
calafins en una iniciativa que 
converteix la il·luminació nadalenca 
en una actuació col·lectiva, més 
participativa.

Va ser l’alcaldessa, M. Antònia 
Trullàs, l’encarregada de lliurar els 
premis als diversos guanyadors: 
Antonio Soria es va endur un 
xec de 150 euros per a la millor 
il·luminació en la categoria de pis; 
Olga Martin i Antònia Muñoz van 
empatar en la millor casa, per la 
qual cosa van rebre un xec de 75 

euros cadascuna; la comunitat 
de veïns del Passeig de Santa 
Calamanda 15 va proclamar-se 
guanyadora del millor bloc, amb la 
seva façana nevada, emportant-se 
un premi de 400 euros. 
Pel que fa a millor comerç, el xec de 
300 euros va ser per a la Floristeria 
Rosa Maria Sala. Finalment, va ser 

l’Associació de Veïns de la Pineda la 
guanyadora de la categoria “millor 
carrer o plaça”, dotada amb 600 
euros, per la decoració de la plaça 
Catalunya amb un arbre de Nadal 
fet amb ampolles d’aigua buides, 
així com ninots de neu elaborats 
amb gots de plàstic i altres 
materials reciclats.

Lliurament del premi al millor carrer, per a l’Associació de Veïns de la Pineda.

F estes
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BikeCalaf.Cat: Pedalada-caminada per a la Marató de TV3
  L’activitat organitzada a càrrec de 
BikeCalaf.cat per recaptar fons per a 
la Marató de TV3, va ser la pedalada-
caminada. L’activitat constava d’una 
pedalada de 15 km i una caminada de 
10 km pels voltants de Calaf i St. Martí 
Sesgueioles. La sortida va ser a les 9 
del matí, i a les 11 aproximadament, 
es van retrobar ciclistes, caminants i 
organitzadors a l’ermita de St. Valentí, 
on van esmorzar conjuntament. Cal 
dir que l’esmorzar anava a càrrec 
de BikeCalaf.cat i que, per tant, era 
gratuït per a tothom i cadascú  va 
fer la seva donació. En total es van 
recaptar 536 €.

Coral Ressons: Celebrem el 10è aniversari!

  Després d’intensos i continus 
assajos, el passat 5 de febrer, 
festivitat de Sta. Calamanda, vàrem 
oferir a la Parròquia de Sant Jaume el 
que podríem qualificar com el nostre 
millor concert. Ens sentim joiosos 
de la nostra feina i creiem que és 

una bona recompensa, fruit d’hores 
i hores de treball, a una ja llarga 
trajectòria. La considerem llarga 
tenint en compte que just aquest 
any la Coral Ressons compleix el 
seu 10è aniversari; vàrem estrenar 
repertori en l’11è Festival de Música 

Tradicional, l’any 2002. Estem molt 
contents de la nostra evolució 
musical i volem aprofitar per agrair 
la feina als diferents directors i 
directores que han dut la batuta de 
la Coral.
Amb motiu d’aquest aniversari 
estem preparant un nou i variat 
repertori musical, i concerts amb 
la participació d’altres formacions 
musicals, tal i com va succeir en el 
passat Concert de Reis en compartir 
escenari amb la Coral Capella de 
música de la Tossa, d’Igualada.
Esperem que gaudiu tant com 
nosaltres de les vetllades musicals, 
ja que si “la música és l’art més 
directe que entra per l’oïda i va a 
parar al cor”, els aplaudiments que 
rebem en finalitzar totes i cadascuna 
de les nostres actuacions, sense cap 
dubte, també ens il·lusionen i ens 
arriben al cor.

UBIC Calaf: Lliurats els xecs de la campanya de Nadal
    La Unió de Botiguers i Comerciants 
de Calaf va lliurar, l’última setmana 
de gener, els premis corresponents 
a la darrera campanya de Nadal. 
Una vegada més, l’entitat calafina 
sortejava entre tots els clients dels 
establiments adherits 14 xecs de 
compra per valor de 200 euros cada 
un per gastar en els comerços de 
la UBICC. L’acte va comptar amb la 
presència dels representants de la 
UBICC i d’alguns dels establiments 
que havien repartit premis, a més de 
l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, i la 
regidora de Comerç, Fina Bastardas.
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Unió Esportiva Calaf: 

gran esforç, bons resultats

    Ha fet fred, molt fred. Hem passat 
uns dies d’aquells que t’estaries 
ajagut al sofà mirant la tele.
Amb aquest escenari els nostres 
esportistes van a entrenar i a jugar 
els partits.
És molt meritori que els nostres nens, 
acompanyats pels pares, no faltin ni 
un dia a entrenament i partits, i quan 
diem ni un dia és ni un dia. Només 
la petita nevada amb la qual vam 
començar el mes de febrer ens va fer 
perdre un parell d’entrenaments i un 
partit.
Us volem informar de la situació 
dels nostres equips a la meitat de la 
temporada:  Els Amateurs feia dues 
dècades que no estaven tan amunt de 
la classificació. Alevins i Prebenjamins 
”A” són els campions d’hivern dels 
seus grups. Els benjamins no han 
perdut cap partit en tota la temporada 
i els prebenjamins ”B”, els més petits, 
estant assolint satisfactòriament 
els objectius marcats a principi de 
temporada.

Finalment fer esment a l’article 
publicat a L’Enllaç el dia 12 de gener 
a càrrec d’Units per Calaf-Acord 
Municipal: el Club vol informar que 

no hi té res a veure, amb l’escrit, 
i que algunes de les afirmacions 
que hi apareixen no són del tot 
correctes.

Alevins de la Unió Esportiva Calaf.

Club Bàsquet Calaf: 
Any Nou… Segona Fase

   Quan arriba aquesta segona fase 
de la temporada no queda més 
remei que prémer les dents. Les 
lligues Interterritorials són dures 
i competitives, i tant les victòries 
com les derrotes es paguen molt 

cares. Tots els equips saben que 
és imprescindible posar-se a to 
com més aviat millor i conservar 
aquesta bona forma allargant-la 
en el temps. Només així es poden 
assolir els objectius proposats que, 

evidentment, són diferents per a 
cada equip segons va avançant la 
temporada i es confirmem o no les 
expectatives dipositades en ells en 
començar.
Així doncs, mentre uns equips 
es consoliden a mitja taula, 
com el Sènior Femení, a Segona 
Catalana, altres no tenen tanta 
sort i en aquests moments ocupen 
les darreres places de les seves 
classificacions com el Júnior, el 
Cadet Femení i el Pre-Infantil 
Femení. Confiem que d’aquí al final 
de temporada tinguin una revifalla i 
millorin considerablement. Per altra 
banda l’Infantil Femení consolida 
partit a partit el seu primer lloc a la 
classificació i de moment continua 
sense conèixer la derrota.
Per la seva part els equips masculins 
continuen la seva trajectòria 
irregular, sobretot el Cadet Masculí 
que no troba l’equilibri en el seu 
joc. El Mini Masculí està fent una 
molt bona segona fase en la qual 
només ha conegut la derrota en una 
sola ocasió i es manté en els llocs 
capdavanters de la classificació.
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Recordes o vas participar 
en l’agrupació de jovent Àgora?

   Un grup de persones estem 
recollint tot el material relacionat 
amb l’agrupació, per tal de muntar 
una exposició. L’objectiu és que 
molts dels participants de totes les 
activitats puguin retrobar-se després 
de trenta anys, compartir bons 
moments i tornar a recordar una 
etapa per molts ben positiva. 
Per això, si teniu fotografies, vídeos 
o algun material de l’agrupació 
Àgora, us facilitem les maneres per 
fer-nos-ho arribar —i us garantim 
evidentment el seu retorn:
Mitjançant Internet, podeu enviar-
les a agoracalaf@hotmail.es 
o buscant-nos al Facebook 
(agoracalaf). També podeu portar 
el material a l’Ajuntament de 
Calaf, a la regidoria de Cultura i 
Festes. Finalment, podeu contactar 
amb nosaltres per telèfon i us ho 
passarem a recollir: tel. 93 869 80 
26 (Joan Carles).

Agraïm la vostra col·laboració!

     Benvolguts amics calafins,
Aquest any 2012 —dins del que 
cap— Derbi està de celebració, ja que 
es commemora el 90è aniversari de la 
marca (1922-2012). Així doncs, per 
a aquest proper mes de maig s’ha 
programat una extensa sèrie d’actes 
que es realitzaran, en gran majoria, 
a la localitat de Mollet del Vallès, on 
hi ha la fàbrica Derbi Nacional Motor. 
Seran diversos dies de celebració i 
actes variats com concentracions, 
exposicions, concursos i exhibicions, 
competicions, jornades tècniques i 
presentacions de llibres referents a 
la motocicleta, activitats lúdiques i 
recordatoris a la marca, a la seva 
història i a la seva gent, etc. També es 
parlarà sobre el futur de la motocicleta 
a Catalunya, com també de les actuals 
tendències sobre la mobilitat urbana 
i sostenible, on la gran protagonista 
serà la motocicleta elèctrica.
Per a aquesta ocasió tan especial, aquí 
a Calaf s’està realitzant una conversió 
a motor elèctric agafant com a base 
principal un ciclomotor Derbi Variant 
de gasolina. En aquest projecte —i de 
manera experimental— hi intervenen 

algunes empreses calafines donant 
suport, experiència i col·laboració, 
com també és d’agrair la gran empatia 
que té la gent del CRO de Calaf 
cap a aquesta aposta professional, 
col·lectiva i de futur.    
Aquest projecte es realitza de manera 
paral·lela a l’associació Derbi Sport 
Club, i es construirà un sol i únic 
prototip per poder exhibir-lo i participar 
en el ral·li per a vehicles ecològics que 
hi ha programat per a aquest mes de 
maig durant la “1a setmana de la moto 
de Mollet”. 
Un cop construïda, aquesta motocicleta 
elèctrica servirà de banc de proves 
i experimentació, ja que es pretén 
obtenir molta habilitat i coneixements 
en l’àmbit electromecànic. L’orientació 
futura i emprenedora d’aquest projecte 
vol tenir el seu fruit en la construcció 
de motocicletes elèctriques amb marca 
BCN, fabricades a Catalunya i ideades 
aquí a Calaf. 
Salutacions a tots, 

Jordi Giné Fontanellas 
Derbi Sport Club

Derbi Sport Club Associació de Veïns 
del Nucli Antic

La recentment creada Associació de 
Veïns del Casc Antic s’ha estrenat 
amb una punta de sort perquè la 
rifa de Nadal l’ha afavorida amb el 
reintegrament de les participacions 
que havia distribuït entre els veïns 
del poble. Aquestes paperetes es 
poden abonar a l’Oficina de Barri 
(c/ St. Antoni núm. 1), els dimarts 
i dijous a la tarda. Cada una de les 
butlletes significa l’entrada d’un euro 
per a l’entitat, els únics fons amb 
què compta per continuar les seves 
activitats, després d’haver participat 
en la il·luminació nadalenca de la 
Plaça de les Eres. És una intervenció 
a la qual es vol donar continuïtat el 
proper any.

La junta que encapçala l’Associació, 
aquests primers mesos de l’any, ha 
tingut ja un parell de trobades en la 
seva seu provisional, una sala de 
l’ajuntament vell, en les quals es 
planteja vies per a contribuir com 
un interlocutor més en els múltiples 
camps d’interès públic que es van 
descobrint al Barri Antic.
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E ntitats
Associació de Veïns de la Pineda

  Finalment s’ha acabat el 2011!!! 
Esperem que el 2012 millori, estem 
en una situació no gaire optimista, per 
això hem de treure de dins nostre els 
millors desitjos i la nostra empenta, 
per fer pinya i tirar endavant; hem de 
fer més Barri que mai, hem de lluitar 
pel nostre benestar des dels nostres 
mateixos recursos. Des de la Junta 
veiem que tot el que vulguem tirar 
endavant ho haurem de fer amb el 
nostre esforç i el dels nostres Socis; 
creiem que les institucions estan en 
una situació no gaire favorable, i ens 
queda bastant clar que de recursos 
econòmics no n’hi ha gaires. Per 
això nosaltres tirarem endavant per 
nosaltres mateixos, amb el ajuts dels 
nostres socis i el de les empreses 
calafines que sempre ens han fet 
costat, sobretot per tirar endavant 
la Festa més important del nostre 
Barri: la Festa d’Estiu, que aquest any 
compleix 25 anys… Si després arriben 
ajuts externs de les institucions ho 
agrairem i seran benvinguts.

Hem començat l’any guanyant el 
Primer Concurs d’Engalanar Carrers 
i Places per Nadal, que amb encert 
ha organitzat l’Ajuntament de Calaf; 
hi ha hagut una bona participació, 
i això vol dir molt dels calafins, 
creiem que és la manera de tirar el 
nostre poble endavant: col·laborant 
i participant dels actes que 
s’organitzen. Si volem que es facin 
coses al nostre poble hem de tenir 
clar que nosaltres, els calafins, som 
el primers que ens hi hem d’implicar, 
participant-hi i col·laborant en la 
seva organització.
També hem fet la nostra primera 
assemblea des que ens vam 
inscriure com a Associació de Veïns. 
Així doncs, el passat 4 de febrer 
es va aprovar l’estat de comptes 
de l’any 2011 i el pressupost per a 
l’any 2012, així com la planificació 
d’activitats previstes per a aquest 
any: caminades, actes festius, 
sortides culturals... de les quals 
s’anirà informant degudament i en 

les quals podrà participar tothom 
qui vulgui, socis, veïns del Barri i 
de Calaf…
Per acabar, malgrat la situació no 
massa bona que ens toca viure, 
des de la nostra Associació volem 
transmetre un missatge d’ànims a 
tothom, principalment a les altres 
associacions esportives i culturals 
del poble perquè no defalleixin, que 
continuïn amb la mateixa empenta 
per avançar, ja que el poble es tira 
endavant des d’aquestes institucions 
que col·laboren a organitzar  actes 
i activitats per a tots el vilatans, 
grans i petits. 
I també un missatge d’ànims a tots 
aquells que des de les més altes 
institucions públiques ens governen 
i lluiten pel futur del nostre poble 
i del nostre país, que ho mirin 
de fer amb tota la seva il·lusió i 
honradesa; no els demanem altra 
cosa, que ens ajudin en tot el que 
puguin i, sobretot, amb la veritat 
per davant. 

    La crisi   
Al llarg de la història de la humanitat 
s’han produït grans fams a causa 
de sequeres, inundacions, plagues, 
guerres... però la crisi actual és del tot 
atípica. Hi ha una pobresa que es va 
estenent en forma de crisi als països 
rics que està produïda per l’excés 
de riquesa. Hi ha gran quantitat de 
fàbriques que tenen plens els seus 
magatzems (automòbils, queviures, 
electrodomèstics...) i que han de 
limitar la seva producció acomiadant 
treballadors, que queden a la 
misèria.
Moltes indústries pleguen perquè 
l’oferta del seu producte supera la 
demanda. Hi ha esverament per la 
superpoblació i es tem que no es 
podrà alimentar a tothom. Tot i això 
la producció d’aliments es considera 
excessiva malgrat que hi ha molta 
gent del món que passen fam. Se 
subvenciona vaques perquè no 
produeixin llet, se subvenciona terres 
perquè quedin ermes, destrueixen 
vinyes... tot perquè es mantingui un 
preu alt dels aliments.
Tenim, doncs, una misèria causada 
per l’abundor. Aquesta pobresa es 
dóna en el nostre sistema capitalista, 

i, segons els poders fàctics, es ven 
com una crisi momentània. Però 
mentre els que dominen i governen 
la gran economia només pensin en 
acaparar o acumular per ells, tenim 
crisi per a anys i ens auguren grans 
desastres.
Quan jugàvem al “monopoli”, o 
encara es fa, si n’hi havia un de molt 
llest o afortunat que ho guanyava 
tot, si volia continuar jugant havia 
de repartir les fitxes o els guanys. 
Així ho feien i ho fan els petits. Quan 
ho fan els grans, en diem “rescat”. 
Però aquest rescat s’ha de fer sense 
tantes “petalades” o bé enfocar el 
sistema que el capitalisme ferotge 
tingui normes de control.

Activitats parroquials

    FORMACIÓ PERMANENT 
interparroquial: 
Per tal de seguir formant-nos i 
viure en la pràctica moltes realitats 
viscudes, aquest any ha semblat 
oportú que la formació fos compartir 
experiències i realitats amb persones 
del nostre entorn. Així el dia 29 
d’octubre es parlà sobre “Com viuen 
la seva interioritat els discapacitats”, 

ho presentà en Francesc Duocastella, 
dels Prats de Rei. El dia 17 de 
novembre es tractà de “Comentari 
i vivència de la Cananea (Mt 
5,21-28)”, ho presentà la Montse 
Domingo. El dia 28 de gener es parlà 
sobre “El malalt terminal”, ho exposà 
la Paquita Haro. El 3 de març vam 
parlar sobre “Mn. Mirambell i el segle 
XVIII”, a càrrec de Josep Maria Solà. 
El dia 24 de març el tema serà “El 
jovent i la seva visió del fet religiós 
cristià”, ens en parlarà el Gmà. Jesús 
Morer. El dia 28 d’abril el tema serà 
“Com ha canviat l’església en pocs 
anys”, ens en parlarà Mn. Josep M. 
Pujol. Ens queda el 26 de maig per a 
concretar.

    ALTRES ACTIVITATS 
destacables: 
Aquests dies intensifiquem la 
catequesi amb joves-confirmació 
perquè el proper 15 d’abril 27 
nois i noies rebran el sagrament 
de la Confirmació de mans del 
nostre bisbe Romà. No cal dir 
que prepararem amb cura les 
celebracions de Setmana Santa i 
l’aplec a Sant Sebastià del dia 1 de 
maig. 

Des de la Parròquia...
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C ol·laboradorsJoan Graells

   A vegades es fa difícil, molt difícil, 
d’escriure sobre una persona amb qui 
s’han compartit moltes hores junts, 
amb un sentiment d’amistat i alhora 
la complicitat de tants i tants anys, 
amb anhels paral·lels de sentiments 
de pàtria, país, religió, família, 
calafinisme, i de millora de la societat 
que trobem cada dia en trepitjar 
cada racó de la nostra població. Es 
tracta d’en Joan Anton Vilaseca i 
Puiggròs, nat el 14 de desembre 
del 1947, a Calaf, fill de l’Emili i  
l’Antònia, i com tants i tants fills de 
la població  aleshores fou educat pels 
Germans de les Escoles Cristianes, 
on era un alumne avantatjat, i que 
posteriorment va anar a estudiar el 
batxillerat a Reus també als Germans 
de la Salle, per acabar el batxillerat 
superior a l’institut Ramon de Peguera 
de Manresa. Per tal d’estudiar com 
a enginyer agrícola cursa aquesta 
carrera a València —ja que a 
Barcelona en aquells temps no es 
cursen aquests estudis—, on n’obté la 
llicenciatura. 

La nostra relació comença arran de les 
seves col·laboracions als programes 
de fira i festa major de finals dels anys 
1960. Era una persona de tracte afable, 
i molt ben preparat intel·lectualment 
amb una notable passió per la lectura 
—admirava sobretot grans narradors 
com Josep Pla, Baltasar Porcel o 
Mercè Rodoreda, entre altres. Una 
mostra és l’admirable article “Recull 
d’apunts sobre Calaf” publicat als 
seus 20 anys en el programa de festes 
del 1968; posteriorment i al llarg dels 
anys col·laborà sistemàticament en 
aquestes publicacions. 

En el món laboral formà part de l’equip 
que posà en marxa la fàbrica del Gres 
Catalán de Calonge de Segarra com a 
director tècnic, fent diverses estances 
a Bolonya (Itàlia) per tal de formar-
se  i produir un producte de qualitat. 
A Vallfogona de Riucorb, als carrers 
de la població, hi ha unes majòliques 
de gres amb dibuixos de Domènec 
Corbella i amb cites literàries de la vida 
del famós rector i el seu escolà, fetes 
pel Joan Anton. També va elaborar el 
monument que es trobava a la Plaça 
dels Arbres en record d’Alexandre de 
Riquer, en el qual va interpretar molt 
encertadament el color i la forma del 
disseny fet per l’escultor Frederic 
Marès. 

El 1972 es casà al Santuari de la Mare 
de Déu de Queralt amb la Conxita 
Giralt de Viver i Serrateix (Berguedà), 
de la seva unió neixen dos fills: la 
Susanna i en Joan Antoni. Cada any, 
amb motiu del vot de poble, pujava 
a l’ermita de Sant Sebastià i en un 
dinar reunia en una de les voreres 
marginals del turó a familiars i amics, 
era una festa en què ja d’un any per 
un altre tots ens acomiadàvem amb 
un “a reveure, fins l’any que ve”. 

En la remodelació de l’ajuntament de 
Calaf, sota la presidència de Ramon 
Mas, feta en el temps del franquisme 
(1973), en Joan Antoni Vilaseca 
esdevé conseller, i hi aporta un aire 
fresc, assenyat, catalanista, amb visió 
moderna de l’organització de la casa 
gran. Junt amb altres companys es 
pren en aquells temps una proposta 
pionera que és el canvi de noms 
dels carrers de Calaf, canviant tots 
els que tenien noms de postguerra 
pels que ara es coneixen, i molts 
dels quals eren els que empraven 
tradicionalment vilatans. Era aquell 
un moment d’esperança per a la 
nostra vila per tal de posar-hi els 
fonaments d’un Calaf més modern, i 
amb més possibilitats de creixement, 
ja que l’endèmic problema de la 
falta d’aigua a la població feia poc 
de temps que s’havia solucionat. 
Es formalitza la compra del col·legi 
dels Germans de la Salle i esdevé de 
titularitat municipal, la construcció 
d’un nou ajuntament a la Plaça Gran, 
el pas soterrat de la via de tren, entre 
moltes d’altres realitzacions, amb 
un temps en el qual l’ajuntament es 
movia en una economia molt minsa, 
solament amb quatre funcionaris, 
amb molta bona voluntat i amb unes 
ganes de servei i d’omplir els buits 
que faltaven a la població. 

En Joan ha estat un dels més 
importants dinamitzadors culturals 
de la nostra vila, posant en marxa 
en el 1988 la televisió de Calaf, amb 
un important ressò tant mediàtic com 
popular, creant un entorn d’informació 
periòdica que la nostra població no 
havia tingut mai. Membre de la junta 
del Casal fins a la seva mort. En un 
auditori ple de gom a gom presentà 
el llibre de Mn. Pere Fradera  “De 
Sant Jaume de Calaf a Sant Jaume 
de Galícia”. Organitzador de les 
caminades que s’han publicat en el 

butlletí municipal L’Altiplà de Calaf, 
membre de la candidatura d’Esquerra 
Republicana a l’ajuntament de Calaf 
en les eleccions del 1995, sempre 
donava un cop de mà a qualsevol 
activitat cultural i cívica. En dues 
ocasions va fer el camí de Sant Jaume 
fins a Compostel·la, una vegada 
acompanyat del seu fill i l’altra d’uns 
amics calafins, era interessantíssim 
poder seguir les narracions d’aquesta 
aventura, com també era una tradició 
l’anada a peu de Calaf a Montserrat, 
amb la col·locació d’una senyera. 

La nostra família i la del Joan ens 
trobàvem molt sovint. Juntament 
amb els fills descobríem els indrets de 
Catalunya, tant del medi natural, com 
del cultural, com del patriòtic. Les nits 
de Nadal i Sant Joan les passàvem 
junts fins que la greu malaltia va 
posar fi a la seva vida el 8 de juliol de 
2007; el seu enterrament fou un acte 
de dol ciutadà, en el seu recordatori 
hi ha una poesia del seu familiar, el 
llorejat poeta Mn. Climent Forner que 
diu: 

VELLS I JOVES PELEGRINS 

Adéu, Joan, Calaf, la teva vila, 
t’acomiada amb plors, mentre tu fent 
el cim t’enfiles més que no s’enfila 
el mític campanar cap a ponent. 
Vers Déu, el sol de posta amb tu 
t’enduies 
I ens mostres que la vida no fa cluc 
Quan ja amb nosaltres cantes 
al·leluies 
Veient com torna a sortir el sol amb 
Lluc. 
Camí de Compostel·la amb tu de 
guia, 
Anem vencent la nit cap al nou dia.

En record de Joan Anton Vilaseca
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C ol·laboradors M. Rosa González

Ha tornat l’abril
amb els dies clars i llargs 
i l’exuberància del paisatge.
Han tornat les orenetes
a refer el niu malmès 
en la seva absència.
Han tornat les papallones
amb els seus colors exòtics
a volar pel nostre poble.
Asseguda aquí al jardí
m’arriba la flaire de l’espígol,
la farigola i el gessamí.
I tot em recorda a tu.
A vegades et veig.

Veig el teus cabells i les teves mans,
els teus ulls i el teu somriure
i et recordo, i t’enyoro.
Ha tornat la calidesa del sol
amb les tardes lluminoses,
l’enyorança de quan 
sobre l’herba comptàvem estels,
donàvem forma als núvols,
i descalces, trepitjàvem la sorra i
contemplàvem el mar. 
Et recordo i t’enyoro.
Tot l’any em crema,
tot l’any em fa mal, 
tot l’any em desespera.

Tanmateix, 
encara m’encisa la primavera,
tot i que tu la vas triar per marxar.
Com les papallones i les orenetes
volar vas intentar
però tu, ja no vas tornar.

6 d’abril de 2011
In Memoriam

L’últim vol

E ntitats

La Sitja
L’Associació La Sitja prepara per 
a la primavera noves jornades 
TROS, Trobades a Terra Seca, 
amb caminades, accions a l’aire 
lliure, taules de debat, música, 
xerrades i moltes coses més amb 
temes relacionats amb cultura, art, 
natura, comunitat, autogestió...

Durant l’hivern l’associació ha 
continuat amb la creació d’un arxiu 
documental de temes com són 
l’aigua al terme municipal de Calaf, 
els camins, o un catàleg de terres, 
ha establert relació amb d’altres 
associacions afins, i ha donat suport 
a les activitats  “La Biblioteca Mòbil” 
i el “Circ Crític” de Jack Moran, 
amb les quals col·labora i que 
després de participar a l’exposició 
“Això no és un museu. Artefactes 
mòbils a l’aguait” marxaran en 
tour a Eslovènia, Croàcia i Bòsnia-
Herzegovina.

http://lasitja.wordpress.com/

Casal de Calaf: tornen el “Músiques a cau 
d’orella” i la programació de cursets

  Al Casal de Calaf l’activitat no 
para. Després de la 87a edició 
dels Pastorets, que va omplir les 
tardes de Nadal i del mes de gener 
de bon espectacle i de tradició, 
arriba el torn del cicle “Músiques 

a cau d’orella”. Propostes de 
diversos estils que comparteixen, 
però, un fet en comú: tots els 
artistes i grups que hi prendran 
part presentaran a Calaf els seus 
darrers treballs.

Dissabte 31 de març
MARIA COMA
presenta el nou disc “Magnòlia”
22:30 / Sala Gran del Casal de Calaf
Preu socis 8 € / No socis 10 €

Diumenge 15 d’abril
DRY MARTINA
presenta el disc “Musarañas”
18:00 / Sala Gran del Casal de Calaf
Preu socis 8 € / No socis 10 €

Dissabte 19 de maig
PAUL FUSTER
presenta el disc “Repte”
22:30 / Sala Gran del Casal de Calaf
Preu socis 8 € / No socis 10 €

AL CASAL, MÉS QUE TEATRE

També torna el “Més que teatre”, 
cursos i tallers per a tots els 
gustos:

Curs pràctic 
de retoc fotogràfic
Dissabtes 10, 17, 24 i 31 de març
De 10.00 h a 13.00 h
Inscripcions: 
646 790 467 (Míriam)

Què és això del Facebook? 
Introducció a les xarxes 
socials
Divendres 16 i 23 de març
De 19.30 h a 22.00 h
Inscripcions: 
646 790 467 (Míriam)

Introducció a la salsa! 
A ballar!
Dimecres 14, 21 i 28 de març; 
11, 18 i 25 d’abril
De 20.00 h a 21.00 h
Inscripcions: 
650 315 222 (Anna)



22 23

C ol·laboradors
Josep Maria Solà

    Com que es tracta d’un crim i volem 
investigar-lo, ens hi ajudaran les 
sempre sàvies paraules de Sherlock 
Holmes: “El món és ple de coses 
òbvies que ningú, ni per casualitat, 
no es para a observar”. I com que es 
tracta de l’assassinat de la infantesa –i 
de les seves repercussions en l’actual 
desconcert educatiu- ens posarem la 
màscara d’aquell infant que al final 
del conte d’Andersen gosa cridar el 
que tothom callava: que el rei va 
despullat.
Seguint Neil Postman (1982) podem 
afirmar que la infantesa neix amb 
la impremta de Gutenberg: “De la 
impremta en endavant, la maduresa 
s’havia de guanyar. Va esdevenir una 
consecució simbòlica, no biològica. De 
la impremta en endavant, els joves 
s’havien de fer adults, i ho havien 
de fer aprenent a llegir, entrant en 
el món de la tipografia. I per tal 
d’aconseguir-ho, els calia l’educació. 
En conseqüència, la civilització 
europea va reinventar les escoles. I 
amb això va convertir la infantesa en 
una necessitat.” O sigui, l’infant és el 
qui no parla (infans), és el silenci de 
la naturalesa (la no consciència): una 
persona sense formar que, mitjançant 
l’alfabetització, l’educació, la raó, 
l’autocontrol i la vergonya, es pot 
convertir en un adult civilitzat. Aquest 
procés complex reclama un mediador 
que l’ajudi en la descodificació de les 
paraules, i en l’assoliment de l’anàlisi, 
de la consciència i del coneixement. 
És el mestre, l’autoritas: aquell que 
no només ensenya a pensar sinó que 
edifica l’hàbit de fer-ho amb eficàcia i 
seguretat. És la tesi de Josep Pla (ja 
formulada per Goethe a Eckermann): 
“cal escoltar els consells dels més 
grans per deixar de ser jove i prendre 
el bon camí.” Això és, cal escapolir-
se de l’adolescència al més aviat 
possible.
Amb l’adveniment de la TV, però, i 
l’accés quasi universal a les noves 
tecnologies (mòbil, iPod, ordinador, 
Internet), desapareixen els misteris i 
els secrets que configuren la infància 
i en garanteixen la innocència 
–i la vergonya de les coses que no 
es poden dir-, i, per tant, es dilueix la 
distància generacional –indispensable 
i jeràrquica- entre infant i adult. La TV 
i els seus danys col·laterals –llegeixi’s 
Internet- és una cosa senzillament 
im-mediata que no necessita ni la 
mediació, ni la participació ni la 
descodificació per part de ningú: en 

coseqüència, la figura del mestre és 
supèrflua. La pantalla és un espectacle 
d’imatges, un mitjà pictogràfic no 
pas lingüístic: exigeix percepció, 
no concepció. “Mirar la televisió no 
solament no requereix cap habilitat 
sinó que no en desenvolupa cap”. I 
ara no em feu riure argumentant que 
pots escriure (el què?) al Messenger o 
al Twitter (140 caràcters: ha, ha!). Hi 
ha una subtil diferència entre conèixer 
i informar-se (la primera pertany a 
Gutenberg, la segona, a Google).
Què vol dir que els infants estan més 
ben informats que mai? Que saben el 
que saben els pares? Vol dir que s’han 
tornat com els adults: vol dir que en 
tenir accés a la fruita prèviament 
amagada (i explícitament prohibida) 
de la informació dels adults, se’ls 
expulsa del jardí de la infantesa. 
No sols no es pot saber tot sinó que 
cada cosa que se sap ha de tenir una 
època determinada per saber-se (i per 
assumir-se com a tal).
Esberlada la frontera entre infància i 
món adult, s’ha imposat l’adolescència 
com a mite i barbàrie de la societat 
occidental: i ja sabem que Peter Pan 
no només no vol créixer sinó que 
no vol estudiar. Del Maig del 68 ens 
n’ha quedat el nefast “gaudir sense 
impediments” (divertim-nos fins a 
morir) traduït en “aprendre sense 
esforç”, la qual cosa és impossible. 
Rafael Argullol (2006) ja remarca que 
l’adolescència és “l’edat inexistent 
en les cultures sanes convertida en 
permanent a les malaltes.” Som una 
societat malalta que ha convertit 
l’adolescència –recordem-ho: allò de 

què s’havia de fugir a cremadent- en 
quelcom perpetu que dura, com a 
mínim, dels 10 anys fins als 25.
De res no ens valen les successives i 
imparables reformes educatives (nous 
vestits de l’Emperador per amagar una 
patètica nuesa) que confirmen que 
totes les competències bàsiques es 
poden resumir en una frase: “la nostra 
identitat cultural és la ignorància”, tal 
com escriu un nen a la pissarra en un 
brillant dibuix del Roto (2004). El crim 
de què us he estat parlant pren forma 
legislativa amb la LOGSE (1990) que 
obliga els infants de 7è i 8è de Bàsica 
a abandonar l’escola i anar a l’institut 
(i això és contranatura: és forçar els 
nens a deixar de ser-ho per entrar 
en el món de l’adolescència). Sosté 
Michel Houellebecq (1998) que: 
“costa d’imaginar res més estúpid, 
més agressiu, més insuportable i ple 
d’odi que un preadolescent, sobretot 
quan està reunit amb altres de la 
seva edat. El preadolescent sembla 
la cristal·lització sobtada, malèfica 
i imprevisible del que l’home té de 
pitjor”.
L’adolescent és un vampir –de quina 
sang s’alimenta?- que necessita 
autorització abans d’entrar en 
una casa (vols agregar-te al meu 
Facebook?): l’acudit seria que la casa 
on volgués entrar fos la d’un professor 
de secundària (el solitari corredor de 
fons) per demanar-li que vol aprendre 
“a llegir i a escriure” i el professor, 
eixarreït i depressiu, li contestés que 
l’aprenentatge és sempre autodidacte 
i que la més inútil de les passions de 
l’home és la d’ensenyar.

La desaparició de la infantesa

Espai metafísic per a un professor. Dibuix: Xavier Aballí (1986)
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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

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

Oficina de turisme 93 868 08 33

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) 93 868 00 75

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

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 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. 93 472 91 40) o bé 
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00 
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

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

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

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):

06.40 // 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 // 18.45 12.45 // 19.30

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

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

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 902 026 028
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

MARÇ 

Dimecres 21

Xerrada informativa: 
“Voluntariat de la gent 
gran”
A les 17.15 h a l’Esplai de 
la Gent Gran 

Dijous 22

Jornada sobre el 
finançament a 
l’empresa
De 17.00 h a 19.30 h
a la Sala Felip
Organitzen: CRO i Unió 
Empresarial de l’Anoia

Diumenge 25

Caminada amb torna. 
Cicle de primavera:
“La ruta de la balena”
Sortida: 8.30 h des de 
l’aeròdrom de la Llavinera

Dissabte 31

Concert de Maria 
Coma, amb el nou 
disc “Magnòlia”
A les 22.30 h 
al Casal de Calaf
“Músiques a cau d’orella”

ABRIL

Diumenge 15

Concert de Dry 
Martina, amb el nou 
disc “Musarañas”
A les 18.00 h 
al Casal de Calaf
“Músiques a cau d’orella”

Dissabte 28

Recollida de sang
De 10.00 h a 14.00 h 
a la Biblioteca (IES 
Alexandre de Riquer)

I recordeu:

Cada 1r dissabte de 
mes, a les 11.00 h 
des de l’Oficina de 
Turisme: VISITA 
GUIADA GRATUÏTA 
AL CASTELL

I cada diumenge, 
d’11.00 h a 13.00 h,
PORTES OBERTES 
a l’ERMITA DE ST. 
SEBASTIÀ

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

NOU HORARI DE L’OFICINA 
DE TURISME

Dissabtes de 9:00 a 14:30h

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

Per a consultes de caire turístic, 
entre setmana, podeu adreçar-vos 

a les oficines de l’Ajuntament de Calaf.

A genda

T ot a mà


