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Soual i Calaf, 
10 anys agermanats

Les dues poblacions
 han celebrat una dècada 

de l’agermanament
 i han renovat el compromís 

amb la voluntat d’enfortir
 i fer créixer la relació



Tot a mà
Renfe    T. 902 320 320

Bcn Sants Bcn Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

8:02 8:07 9:26 10:05 11:23

15:19 15:24 16:43 17:22 18:40

19:09 19:14 20:33 21:11 22:30

Lleida Calaf  Manresa Bcn Pl. Cat Bcn Sants

8:50 10:06 10:48 12:08 12:13

16:07 17:23 18:05 19:22 19:27

19:57 21:13 21:55 23:21 23:26

Alsina Graells    T. 902 422 242

Calaf Igualada Barcelona  (Nord)

8:14 — 18:20 8:38 — 18.54 9:45 — 20:00

Barcelona  (Nord) Igualada Calaf

7:30 — 15:00 8:27 — 15.57 9:01 — 16:31

Parades a Barcelona: Palau Reial — Balmes-Gran Via — Estació BCN Nord

Hispano Igualadina    T. 902 29 29 00

Calaf Igualada Barcelona 

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 10:30 — 13:45 7:30 — 11:00 — 14:30 8:35 — 12:30 — 15:35

Dissabtes

8:00 — 15:15 8:35 — 15:40 10:05 — 17:05

Barcelona Igualada Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

----  — 9:50 — 16:45 9:30 — 11:15 — 18:00 9:57 — 11:42  — 18:27

Dissabtes

Sense enllaç, consultar horaris 12.10 — 18.45 12.37 — 19.30

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

Transports Castellà    T. 93 874 68 00

Calaf Manresa (Mercat Puigmercadal) Manresa (Estació bus) 

De dilluns a divendres

6:45 — 8:00 — 10:00
14:30 — 15:30 —  18:30

7:40 — 8:25 — 10:25 
15:25 — 15:55 — 18:55

7:45 — 8:30 — 10:30 
15:30 — 16:00 — 19:00

Dissabtes  7:30 Dissabtes  8:25 Dissabtes  8:30

Manresa (Estació bus) Manresa (Pompeu Fabra) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

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

*Actualització: 01/06/2017. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79

Bombers Oficines 93 869 92 12

Bombers Urgències 93 868 09 31

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

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

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Correus 93 869 85 37

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Farmàcia  93 869 85 06

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació  902 507 507

Funerària Montaner  93 869 84 91

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Grues Calaf 636 480 488

IES Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Informació Generalitat 012

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 680 444 951

Jutge de Pau substitut (Jaume Roig) 93 868 00 37

Jutjat de Pau 93 869 85 12

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències 112

Notaria 93 869 88 12

Oficina de turisme  93 868 08 33

Parròquia de Calaf  93 869 85 40

Piscina municipal  93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Repsol butà 93 803 15 17

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Taxi Ramon Manent  679 409 337

Taxi Ramon Miquel Calaf 673 062 923

  93 869 87 79

  Urgències: 112

  CatSalut Respon: 061

Per demanar hora, cal trucar al 061 o connectar-se a: 
www.gencat.cat/ics

Ajuntament de Calaf Oficina de turisme Aigües de Manresa

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
Dijous: 17.00 a 20.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat
www.calaf.cat

Dimecres, dijous i divendres:
de 9.00 a 13.00 hores
Dissabtes:
de 9.00 a 14.00 hores
Diumenges:
de 10.00 a 14.00 hores

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. 
Per a qualsevolconsulta us heu d’adreçar a les seves oficines:
T. 93 872 55 22 (de dill. a div. de 9.00 a 14.00 hores i els dijous de 16.30 a 19.00 hores)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un telèfon fix)
Atenció presencial: cada DILLUNS de 10.00 a 13.00 hores. Us atendran a la planta 
baixa de l’Ajuntament.

Jutjat de Pau de Calaf Cementiri Organisme de Gestió Tributària

Dijous: de 9.30 h a 13.30 h
Carrer de Sant Antoni, n. 1
T. 93 869 85 12
jp.calaf@xij.gencat.cat

Durant tota la setmana
de 9.00 a 19.00 hores
Funerària Montaner:
T. 93 869 84 91 
T. 93 869 85 48

L’Organisme de Gestió Tributària atén exclusivament a les seves oficines d’Igualada 
(c/ Sant Carles 43-45) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat). 
Podeu adreçar-voshi també per telèfon, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00
hores (T. 93 472 91 40).
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Deu anys 
agermanats 
amb Soual
Aquests mesos de maig i juny hem celebrat el desè aniversari de l’agermanament entre 
les viles de Soual i Calaf. El cap de setmana del 13 i 14 de maig, la UE Calaf va participar 
en el torneig de futbol que anualment organitza el club local. El cap de setmana següent, 
43 ciclistes van completar els 400 quilòmetres de distància que hi ha entre Calaf i Soual 
en la primera brevet organitzada pel Bike Calaf. I es van afegir a la delegació formada per 
l’Associació Cultural i Educativa Calamanda i els Geganters i Grallers de Calaf. I el cap 
de setmana del 3 i 4 de juny, van ser els representants de Soual els qui van venir a Calaf. 
D’aquest desè aniversari, en queda un carrer amb el nom de Calaf a Soual, i un mural de 
l’artista Núria Martí a l’Ajuntament i un roure al bosc del Rentador que esperem que creixi i 
s’enforteixi amb l’agermanament.

La relació d’amistat entre Soual i Calaf es remunta a vint anys enrere. Va començar  i va 
continuar amb uns partits de futbol amistosos. Fa deu anys, aquesta relació es va conso-
lidar amb la formalització de l’agermanament entre les dues viles.

Durant la commemoració del desè aniversari, els dos governs municipals actuals vam 
retre homenatge a les persones i els directius dels clubs de futbol respectius que van 
iniciar la relació i als governs precedents que van tenir la visió i l’encert d’institucionalitzar 
l’agermanament.

Tanmateix, també vam analitzar en què s’ha concretat fins avui i durant aquests deu anys 
l’agermanament. Dit d’una altra manera, el que preteníem respondre’ns és per a què li ha 
de servir a un soualès o a un calafí que les dues viles ens mantinguem agermanades? 
No es tracta tant de mirar enrere com de proposar-nos un pla d’acció que ompli de 
contingut útil per als veïns de les dues viles l’agermanament.

Amb l’alcalde de Soual, Jean-Luc Alibert, i altres membres del seu govern en vam 
començar a parlar seriosament durant les recents trobades i vam identificar alguns 
dels àmbits en què podem aprofundir, més enllà dels intercanvis futbolístics: el cultural, 
l’educatiu, l’econòmic... Algunes iniciatives confiem que es concretaran ben aviat.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf

l’editorial
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el reportatge

El 13 de juny de l’any 2015 les cinc persones 
escollides en les eleccions municipals de la 
candidatura de Junts per Calaf – AM prenien 
possessió de la seva acta de regidor. Dos 
anys després, superada la primera meitat del 
mandat, han volgut fer balanç i retre comp-
tes davant la ciutadania a través de ‘L’Alcalde 
respon’ fent un repàs de les accions dutes a 
terme. Més que fer balanç l’objectiu, segons 
l’alcalde, Jordi Badia, “era retre comptes dels 
25 compromisos que van adquirir amb Ca-
laf”. Cada regidor va repassar els compro-
misos, vinculats a la seva àrea, que s’havien 
pres durant la campanya electoral, explicant 
allò que ja s’ha fet i el que resta pendent. 
 Només iniciar la sessió l’alcalde, Jor-
di Badia, va destacar que durant aquests 
primers dos anys “hem intentat endreçar 
l’Ajuntament i el poble”. A més, va recor-
dar la rebaixa aconseguida en el deute del 
consistori, el que havia permès sortir de la 
tutela financera de la Generalitat. Això s’ha 
aconseguit “no endeutant-nos més, reta-
llant despeses i amortitzant més del que hi 
havia previst”. Això permetrà, segons Badia, 
“agafar múscul financer per afrontar les in-
versions que tenim previstes per Calaf”.
 La feina d’endreça es fa palesa en dife-
rents àmbits de l’acció de govern. La regu-
lació de les ajudes a les entitats, a través de 
la signatura de convenis, el nou Reglament 

El govern municipal 
ha passat comptes amb
la ciutadania d’acord 
amb els 25 compromisos 
que van adquirir durant 
la campanya electoral

Balanç dels 
primers dos anys 
de mandat

d’honors i distincions, i les ordenances de 
civisme i circulació en són un clar exemple. 
 Amb el mateix objectiu de fer endreça, 
són visibles els canvis en diferents carrers 
de Calaf per pacificar el trànsit o millorar 
la mobilitat de vehicles “buscant sempre 
el consens dels veïns”. A més, hi ha les ac-
cions fetes per adaptar diferents zones de 
la via pública que faciliten la circulació de 
persones amb mobilitat reduïda. La regido-
ra d’Urbanisme i Via Pública, Teresa Torrijos, 
va insistir en aquesta qüestió manifestant 
que “som conscients que no n’hi ha prou i 
per això seguirem treballant per adaptar les 
zones i facilitar la mobilitat a tot el poble”. 
 Torrijos va explicar que la manca de dota-
ció pressupostària “no ens ha permès realit-
zar millores en el manteniment i arranjament 
de carrers i places”. Tot i això, va avançar 
alguns dels projectes que s’executaran du-
rant el present any que comportaran canvis 
importants en la fisonomia de la plaça Alta 
Segarra i al carrer de Xuriguera. 
 Pel que fa a la promoció econòmica, la 
seva regidora, Montserrat Mases, va expli-
car la importància de la “dinamització de di-
ferents sector de Calaf i l’Alta Segarra a tra-
vés de fires temàtiques com l’EcoFira, l’Agro 
Alta Segarra i la de la Carbassa”. També va 
exposar els programes de garantia juvenil 
per la inserció laboral dels joves del municipi 

i el foment de l’ocupació per a majors de 45 
anys. A més, va informar de com s’està tre-
ballant amb empresaris i comerciants per tal 
d’impulsar el teixit comercial i empresarial.
 En l’àmbit de participació ciutadana des-
taca l’èxit dels primers pressupostos partici-
patius de la població, l’aprovació del nou Pla 
Local de Joventut i els de participació ciu-
tadana i acció cultural que s’estan acabant 
amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona. 
 El regidor de Cultura i Participació Ciu-
tadana, Jordi Fitó, va posar l’èmfasi en el 
pas endavant que s’havia fet per posar en 
valor el patrimoni cultural de la vila, replan-
tejant o promovent noves festes de caire 
popular com el Tasta la plaça, els Jocs 
Florals o la Festa Major. I va afegir el salt de 
qualitat i l’estalvi econòmic que havia supo-
sat entrar al Programa.cat “permetent que 
l’Ajuntament i els programadors locals pu-
guin oferir interessants propostes culturals”.  
 Finalment, també es van detallar les po-
lítiques socials i d’ensenyament en les quals 
s’ha treballat aquests dos primers anys. La 
regidora, Montserrat Isern, va explicar la 
regulació dels barems que facilita i fa més 
justos i objectius els ajuts atorgats en for-
ma de beques, que enguany s’han incre-
mentat, alimentació o també per qüestions 
relacionades amb la pobresa energètica. 
Va exposar l’èxit de participació de la Sego-
na Setmana de la Gent Gran, el programa 
CUEME i les reunions “amb tots els centres 
educatius que ens serveixen per coordinar-
nos millor, així com per compartir coneixe-
ments, experiències i interessos”.
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Els 25 compromisos 

“La primera meitat 
del mandat ha servit 
per endreçar l’Ajuntament
i el poble”

Una imatge sobre
els 25 compromisos

Fa dos anys, l’actual equip de govern va pre-
sentar-se a les eleccions municipals amb 
un programa electoral en el qual adquirien 
25 compromisos amb la societat calafina. 

D’aquests, tal i com es va detallar en la sessió 
de ‘L’Alcalde respon’, se n’han executat més 
de la meitat (13), n’hi ha set en els quals ja s’hi 
han començat a treballar i cinc en els quals no 
s’hi ha fet cap pas. Segons l’alcalde, “l’objectiu 
és arribar a finals de mandat amb un alt grau 
de compliment del programa electoral”.

ÀREA ECONÒMICA

1. Rebaixar el deute i la despesa financera per poder 
fer les inversions que el poble necessita.

2. Fomentar la creació de la unió d’empresaris i 
comerciants i protegir i impulsar el teixit comercial i 
empresarial.

3. Revisar la política de captació d’inversions.

4. Crear un Viver d’empreses i integrar-hi el CRO.

5. Impulsar els programes de Garantia Juvenil per a 
l’orientació, formació i inserció dels joves del municipi.

6. Fomentar l’ocupació per als majors de 45 anys en 
situació d’atur.

7. Potenciar la marca Mercat de Calaf.

VIA PÚBLICA

8. Conservar i embellir els carrers i les places del 
poble.

9. Estudiar la millora de les senyalitzacions i 
l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

10. Realitzar un estudi sobre la mobilitat per pacificar 
el trànsit interior.

11. Millorar el servei de deixalleria i impulsar  
el reciclatge.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

12. Crear un Consell de Vila, com a òrgan consultiu i de par-
ticipació de les institucions i entitats referents del poble.

13. Crear vies verdes i saludables a l’entorn de Calaf.

14. Crear horts urbans de lloguer, educatius i socials.

15. Estudiar la viabilitat d’una residència de la gent gran.

16. Construir un tanatori propi.

17. Posar en valor el patrimoni cultural de Calaf.

18. Construir una biblioteca integrada a la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació.

19. Elaborar un pla per a la prevenció dels riscos en 
l’adolescència i la joventut.

20. Fomentar la creació d’una agrupació d’entitats.

21. Ple suport a les associacions i perquè puguin afron-
tar el nou Impost de Societats.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

22. Elaborar pressupostos participatius.

23. Crear una xarxa del voluntariat.

24. Política de transparència i col·laboració amb la 
ciutadania a partir de l’ús de les xarxes socials.

25. Eliminar les retribucions als regidors, excepte per 
a un únic regidor amb dedicació exclusiva o plena i per 
l’assistència a les sessions municipals.

Els comprmisos marcats en verd són aquells que ja s’han execu-
tat, els que estan en groc vol dir que s’hi ha començat a treballar 
i, per últim, els vermells estan pendents de començar a projectar.
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Canvis que es visualitzen
60.000 euros per als segons 
pressupostos participatius

Les beques escolars 
s’incrementen un 60%
Una important línia de treball de l’equip de 
govern és l’àmbit social. Per aquest mo-
tiu, es va incrementar la partida del dar-
rer pressupost aprovat. Això es tradueix 
enguany amb un increment del nombre 
de beques per a llibres i material escolar 
atorgades. En total, per al proper curs, 
se’n beneficiaran 147 alumnes, el que re-
presenten 78 famílies, 21 més que fa un 
any enrere. D’aquest total, 120 són estu-
diants de primària i 27 de secundària.

 L’import total dels ajuts concedits 
ascendeix a 6.774,99 euros gairebé un 
60% més que fa un any. La present con-
vocatòria s’ha obert als estudiants de 
l’educació secundària el que ha fet in-
crementar el nombre de sol·licituds de 
famílies rebudes, que ha estat de 95. 
D’aquestes, 17 han estat desestima-
des per no complir amb els requisits 
sol·licitats. 
 Totes les famílies becades van pre-

sentar-se a la convocatòria del consistori 
que es dirigia a famílies amb una situació 
socioeconòmica desafavorida. L’import 
de cada prestació s’ha determinat per la 
suma de les valoracions econòmiques i 
socials segons els criteris establerts en 
les bases de la convocatòria. 
 Segons el resultat de les valoracions, 
els ajuts representen entre un 15% o un 
50% del cost total dels llibres i material. 
Com a màxim, a través d’aquestes beques, 
cada família rebrà 250 euros. 

el reportatge

durant aquest 2017. Dos ja s’han comple-
tat: l’adquisició d’un nou equip de so i llum 
i l’actuació al bosc del Rentador, on s’ha 
habilitat un espai amb taules i bancs i s’han 
instal·lat tanques a la vora del rierol.  

 Per altra banda, coincidint amb la Fes-
ta Major del barri, s’han acabat les obres 
de millora a La Pineda. S’han instal·lat tres 
nous passos de vianants, fent-los accessi-
bles amb la vorera, noves senyalitzacions 
viàries i s’ha millorat l’interior de la plaça de 
Catalunya. 

Properament, finalitzarà la rehabilitació 
de la façana del Casino de Calaf i quedaran 
pendents el ‘Projecte pati’ de l’Escola Alta Se-
garra, la millora de l’enllumenat de la pista de 
bàsquet del Pavelló poliesportiu municipal i la 
millora dels parcs, que començaran en breu.

Una de les grans apostes del govern mu-
nicipal en l’àmbit de la participació són els 
pressupostos participatius. En aquests mo-
ments s’encara la recta final de l’execució 
del la primera convocatòria i, en paral·lel, 
s’ha convocat la segona edició. D’aquesta 
manera, qualsevol ciutadà, a nivell individual 
o a través d’una entitat o col·lectiu, pot pro-
posar projectes d’inversió a fer al municipi. 

 La voluntat de l’equip de govern és des-
tinar un import de 60.000 euros a la partida 
destinada als pressupostos participatius, 
que estarà condicionada a l’aprovació dels 
pressupostos de l’Ajuntament del 2018. Si 
es fes efectiu suposaria un increment del 
20% respecte als primers convocats fa un 
any. Cada una de les propostes no podrà 
superar els 12.000 euros de pressupost i 
haurà de ser d’interès general. 
 Qualsevol persona empadronada a 
Calaf, entitat, associació o grup estable del 
municipi, registrat al directori d’entitats de 
l’Ajuntament, pot proposar projectes. Un dels 
requisits fonamentals que haurà de complir 
enguany és que aquest sigui d’interès gene-

ral per a la vila i els ciutadans de Calaf. 
 Fins al 30 de setembre es poden pre-
sentar les propostes, omplint el formulari 
que es pot trobar a l’edifici consistorial o a 
l’Oficina d’Informació Turística. També es 
pot fer a través d’un formulari on-line que es 
pot trobar al web de l’Ajuntament. A principis 
del 2018 seran els propis vilatans, a través 
d’un procés de participació, els encarregats 
d’escollir els projectes que veuran la llum.
 En el formulari cal descriure la proposta 
i aportar un pressupost el màxim de deta-
llat possible, amb l’IVA inclòs. Per això, si és 
necessari, es pot sol·licitar l’ajuda i asses-
sorament dels tècnics municipals abans de 
presentar una proposta. 
 Els tècnics de l’Ajuntament de Calaf 
seran els encarregats d’aprovar o bé des-
cartar les propostes, ja sigui perquè no 
s’adeqüen a la legalitat vigent, perquè no 
són d’interès general o bé perquè superen 
els 12.000 euros de pressupost.
 Les propostes validades pels tècnics 
es publicaran al butlletí municipal del des-
embre. Allí hi haurà una butlleta per tal de 
participar en les votacions que es duran a 
terme durant el mes de gener de 2018, que 
es podran fer presencialment o on-line. 

L’execució dels projectes
Set són els projectes elegits en els primers 
pressupostos participatius per executar 

La intenció del consistori és 
incrementar en 10.000 euros 
la partida global per als 
pressupostos participatius
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Rebaixar el deute per fer les 
inversions que el poble necessita

Millores  en la mobilitat

Des del primer minut de l’actual mandat, 
una de les prioritats màximes del govern 
municipal ha estat rebaixar el deute i la 
despesa financera per tal de poder fer 
front, properament, a inversions impor-
tants que ajudin a la transformació que  
Calaf necessita. De moment, aquests ob-
jectius s’estan complint. 
 Prova d’això és la bona valoració 
de la situació econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Calaf que ha fet la Dipu-
tació de Barcelona. Això ha permès rebre 
dos semàfors verds després de la Diag-
nosi Econòmica i Financera realitzada pel 

Servei d’Assistència a la Gestió Econò-
mica Local de Diputació de Barcelona 
respecte al tancament del pressupost de 
l’any 2016. Aquests dos semàfors en posi-
tius són el resultat d’haver assolit un nivell 
d’endeutament inferior al 60% i aconse-
guir un romanent de tresoreria positiu. 
 El tercer semàfor, corresponent a 
l’equilibri econòmic, ha rebut la qualifica-
ció de groc. Segons la regidora d’Hisenda i 
Promoció Econòmica, Montserrat Mases, 
això és degut, primer, “per haver hagut de 
gestionar un pressupost prorrogat i per 
haver utilitzat part del romanent de tre-
soreria de l’any 2015, principalment, per 

avançar en l’amortització de préstecs i, 
així, rebaixar deute”.
 La liquidació del pressupost de 
l’any 2016 de l’Ajuntament de Calaf si-
tua l’endeutament financer en un total 
de 2.161.474,36 euros, el que suposa un 
58,16%. Pel que fa al romanent de treso-
reria és de 807.362,86 euros. En resum, 
el resultat pressupostari va ser positiu en 
259.446,33 euros, pel que es compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la 
regla de la despesa.
 De cara a finals d’aquest 2017, tot i que 
s’han previst ja importants inversions, el 
percentatge estimat del deute és del 63%.

Superada la primera part de mandat, un 
dels canvis més evidents a peu de carrer 
són les modificacions viàries que han com-
portat substancials millores en la mobilitat  
alhora que s’ha incrementat la seguretat.  
La primera actuació, a finals del mes de 
març, va tenir lloc al carrer Teixidor on es va 
canviar la línia d’aparcament d’una banda 
a l’altra i es va afegir, en el mateix costat on 
s’aparca, una zona de càrrega i descàrrega.
 Després de Setmana Santa es va ac-
tuar a l’avinguda de la Pau on s’ha prohibit 
aparcar a la banda esquerra en sentit as-
cendent. El canvi resol el principal proble-

ma que tenia l’avinguda, la dificultat de pas 
quan dos vehicles es troben circulant en 
sentit contrari. A més, s’han incorporat tres 
passos elevats de vianants. 
 Des de principis del mes de juny el carrer 
dels Geladors té un únic sentit de circulació 
en direcció al carrer del Raval Sant Jaume. 
A més, de pujada, a la banda dreta, s’hi ha 
ubicat una nova zona de càrrega i descà-
rrega i sis noves places d’aparcament. 
 El carrer del Dr. Llorens, a partir del ca-
rrer del Mossèn Pius Forn, també ha passat 
a tenir un sol sentit en direcció al carrer de 
l’Isidre Vilaró. En paral·lel, s’ha suprimit un 

tram d’aparcaments al carrer de Josep 
Torra i Closa, a la banda que limita amb 
l’aparcament de la Serradora. En ambdós 
casos l’objectiu és el mateix, que els vehi-
cles que circulen en sentit contrari ho pu-
guin fer sense dificultats. 
 Tots aquests canvis viaris al municipi, 
que l’Ajuntament de Calaf ha consensuat 
amb els veïns, estan avalats pels informes 
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Calaf i s’han avaluat a partir de l’Informe de 
Mobilitat que la Diputació de Barcelona va 
fer l’any 2005, i que l’actual govern munici-
pal ha recuperat.

El cost dels regidors baixa un 25%
Un dels compromisos de l’actual equip de 
govern feia referència a les retribucions 
dels regidors que, tal i com es preveia, 
s’han eliminat. Així, els càrrecs electes 
només perceben indemintzacions per a 
l’assistència a les sessions municipals com 
el ple, les comissions informatives o la de 
comptes.  
 Aquest compromís també feia referèn-

cia a una única retribució per a un regidor 
amb dedicació exclusiva que, en aquest cas, 
és l’alcalde, Jordi Badia. La seva retribució 
ascendeix a 36.328,60 euros bruts anuals. 
 El canvi ha permès reduir un 25% el 
cost de tots els regidors, inclosos els dels 
grups de l’oposició. A més, excepte en el 
cas de l’alcalde, hi ha un estalvi en la segu-
retat social.
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L’Ajuntament de Calaf destina 
13.800 euros per posar a punt
la Piscina municipal

La temporada de piscina a Calaf es va in-
augurar el dia de Sant Joan. Enguany serà 
més llarga ja que restarà oberta fins al 10 de 
setembre. Tot i això, el consistori ha mantin-
gut els preus dels abonaments, els cursets i 
les entrades.
 Prèviament a l’obertura, l’Ajuntament 
de Calaf va fer una sèrie d’obres de man-
teniment per un 
valor aproximat de 
13.800 euros. Es va 
fer un rejuntat dels 
vasos de les pisci-
nes gran i petita, es 
van substituir totes 
les reixetes del voral 
de la piscina, es va 
netejar tota la calç 
i es va fer un ajust 
dels paràmetres de 
l’aigua, inclòs un tractament anti algues.  
 A nivell d’instal·lacions, es va fer una 
neteja a fons dels vestuaris de la piscina i 
es van canviar els polsadors de les dutxes 
exteriors que estaven en mal estat. També 
es va desbrossar la zona enjardinada i s’hi 
va aplicar un tractament per evitar les mo-
lestes formigues.
 Per fer el control de l’aigua, enguany es 
comptarà amb el suport tècnic de la Dipu-
tació de Barcelona. L’objectiu és millorar la 
qualitat de l’aigua i de l’equipament en ge-
neral i, per aquest motiu, periòdicament es 

traslladaran a la instal·lació dos tècnics es-
pecialitzats. 
 Alhora, per millorar la gestió diària de la 
qualitat de l’aigua, i gràcies a una subvenció 
de l’Àrea de Salut Pública de l’ens provincial, 
s’adquirirà un fotòmetre, un dispositiu per 
controlar el PH, el clor i l’alcalinitat, entre al-
tres coses. També està prevista la compra 

d’un turbidímetre, 
un aparell que me-
sura la turbidesa 
de l’aigua. 

Noves activitats 
per a gent gran
A més dels tradi-
cionals cursets 
per a nens, joves 
i adults, enguany 
se suma una nova 

activitat dirigida a persones majors de 65 
anys i jubilats que tindrà lloc durant el juliol 
tots els dilluns i dimecres entre 11.00 i 12.00 
hores. Es tracta de cursos aquàtics que 
l’Ajuntament programa en col·laboració de 
la Federació d’Associacions per a la Gent 
Gran (FATEC), i el suport econòmic de 
l’Obra social de La Caixa. 
 L’objectiu és promoure l’activitat física 
entre les persones grans. Per això, l’activitat 
s’ha obert a totes les persones que interes-
sades, independentment de si viuen o no a 
Calaf. 

les notícies

Els comerciants 
de Calaf volen fer 
xarxa per millorar 
el sector 

Calaf premiarà als compradors 
que utilitzin bosses de roba, carros 
i cabassos

els equipaments

les notícies

E
l proper 3 de juliol, a les 15.00 
hores, tindrà lloc a la Sala 
Felip una reunió convocada 
per un grup de professionals 

que treballa amb l’objectiu de millorar el 
teixit comercial de Calaf i endegar nous 
projectes en aquest sector. Aquest 
grup va néixer arran del Programa de 
Dinamització Comercial, promogut per 
l’Ajuntament de Calaf i finançat pel Servei 
de Comerç Urbà de la Diputació de Bar-
celona, que es va dur a terme durant el 
primer trimestre d’aquest 2017.
 Van ser cinc sessions setmanals en 
les quals hi van prendre part 10 comer-
ciants calafines amb l’objectiu d’enfortir 
les competències necessàries per ges-
tionar les empreses en un entorn can-
viant i competitiu. A més, van rebre l’ajuda 
necessària per  fer créixer les seves acti-
vitats.
 El resultat d’aquest programa va ser 
molt positiu i es va consolidar un grup 
de comerciants que ha seguit mantenint 
reunions periòdiques per tal de treballar i 
continuar avançant i millorant el teixit co-
mercial de la vila. L’objectiu ara és donar a 
conèixer allò que estan fent i per aquest 
motiu han convocat la reunió del dia 3 de 
juliol. 
 El grup vol donar-se a conèixer en-
tre tots els tipus d’establiments de Calaf 
(botiguers, gestors, perruquers, estèti-
ques, turisme rural, restauració, tallers, 
serveis, lleure...) i compartir les seves 
idees amb la intenció que es pugui am-
pliar. D’aquesta manera es podrien tirar 
endavant alguns projectes conjunts que 
serien beneficiosos per a tothom.

Calaf se suma al Dia Internacional sense 
bosses de plàstic que se celebra arreu el dia 
3 de juliol. Per aquest motiu, entre el 3 i el 9 de 
juliol, i amb la col·laboració dels comerciants 
del municipi, s’obsequiarà amb una bossa de 
roba a totes aquelles persones que realitzin 
tres compres en diferents establiments sen-
se utilitzar cap bossa de plàstic.
 A través dels establiments 
col·laboradors, se’ls facilitarà una targeta 
que podran segellar en cada comerç si van 
a comprar amb una bossa de roba, carro o 

cabàs. Si aconsegueixen tres segells po-
dran recollir la bossa a l’Ajuntament o al Punt 
d’Informació fins al 16 de juliol. 
 El dilluns dia 3 de juliol és el Dia Interna-
cional Sense Bosses de Plàstic. El motiu és 
conscienciar a la població de la necessitat 
de reduir el consum desmesurat de bosses 
de plàstic. De fet, s’estima que cada minut 
s’utilitzen un milió de bosses de plàstic a tot el 
planeta, tot i que passats entre 15 i 25 minuts 
acaben a la brossa.

RECORDEU
REUNIÓ DE COMERCIANTS
Dia: 3 de juliol
Hora: 15.00 hores
Lloc: Sala Felip
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Calaf deixarà el Consorci de l’Alta Anoia

Aprovades 
les modificacions 
de crèdit

“La nostra voluntat és resoldre el 
problema que hi ha generat i el primer 
pas  és conèixer en quin punt estem”

En la sessió del juny, el ple va aprovar la sepa-
ració de l’Ajuntament de Calaf del Consorci 
de l’Alta Anoia. Una proposta aprovada amb 
el vot de qualitat de l’alcalde, ja que la regido-
ra Neus Aparicio no va assistir al ple, i amb els 
vots contraris dels grups de l’oposició. 
 Jordi Badia va explicar els motius que 
l’han fet dimitir com a president d’aquest ens 
supramunicipal. Principalment, perquè no va 
ser aprovada la proposta per la qual s’hi ha-
via presentat de tancar l’ens, i pel deute que 
aquest arrossega, de prop 260.000 euros. 

 L’alcalde va defensar-ne la sortida “per 
una qüestió de protecció dels interessos 
dels calafins” ja que segons la Llei de Racio-
nalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local “l’Ajuntament de Calaf seria responsa-
ble del deute que té el Consorci”. 
 Per CiU  deixar el Consorci “és un error 
greu. Va en contra dels objectius de comar-
ca”, mentre que el GIC creu que “si hi ha un 
deute, és important no sortir-ne i fer una au-
ditoria, que és com es funciona normalment. 
Des de fora no tens la mateixa força”.

E
n el ple del mes de juny es van 
aprovar dos punts referents 
a la modificació de crèdit del 
pressupost que permetrà re-

gularitzar la despesa efectuada durant 
l’any 2016. Al treballar amb un pressupost 
prorrogat, la suma de 112.907,06 euros 
en despeses estava pendent d’aplicar. 
Aquesta modificació del pressupost 
permetrà utilitzar el romanent de treso-
reria del 2016 per fer la regularització 
d’acord amb el que marca la Llei orgànica 
d’estabilitat pressupostària.

El contracte programa amb Aigües de Man-
resa va ser de nou protagonista en el ple del 
mes de maig. En l’apartat de control i fisca-
lització al govern, el grup de CiU va plantejar 
una consulta al voltant d’un decret d’alcaldia 
a través del qual l’alcalde, Jordi Badia, notifi-
cava l’obertura d’un nou expedient per con-
sultar a la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat si el contracte amb l’empresa 
d’aigües és pot declarar nul. 
 Això després que el ple no aprovés, en 
la sessió del març, la proposta de l’equip de 
govern per iniciar el procediment adminis-
tratiu per declarar nul el contracte entre el 
consistori i l’empresa. Per aquest motiu, el 
portaveu de CiU, Joan Caballol, es va mos-
trar sorprès perquè “si el ple aprova una 
cosa es tira cap a l’altra” i per això va voler 
“fer notar el nostre malestar per aquesta 
situació”, afegint que “no cal convocar el 
ple. Cadascú tira pel seu costat i ja està, no 
hi ha més problema”. 
 Jordi Badia va recordar que la “voluntat 
és seguir endavant amb aquest tema per 
resoldre la qüestió” ja que la solució que 
es va adoptar “és injusta per als abonats”. 
L’alcalde va explicar que en obrir aquest 
nou expedient “no he fet res que no po-
gués fer, ens estem movent dins la més es-

tricta legalitat”. I va afegir que si ignora els 
informes “que diuen que hi ha indicis rao-
nables que l’acord que es va signar és nul 
de ple dret em podrien acusar de cometre 
prevaricació i el ple no m’hi pot obligar”.
 L’objectiu de l’equip de govern, va ma-
nifestar Jordi Badia, és “resoldre el proble-
ma que hi ha generat, el que entenem que 
és una injustícia, i el primer pas és conèixer 
en quin punt estem”. Amb aquest argument 
l’alcalde defensa la tramesa de documen-
tació a la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Catalunya perquè pugui 
determinar si el contracte programa pot 
ser declarat nu. L’objectiu final és resoldre 
el problema trobant la millor solució pos-
sible, “la que millor defensi els interessos 
vilatans Calaf”. 
 Neus Aparicio, portaveu del Grup 
d’Independents per Calaf – Veïns amb veu 
(GIC), que considera que si l’alcalde creu 
que pot incorre en prevaricació el millor 
seria que “passi l’expedient a la fiscalia 
que ja li vam demanar fa molt de temps”, 
d’aquesta manera “sabrem la veritat”. Se-
gons Aparicio “ara sí que el podran jutjar 
per prevaricació” per haver anat “en contra 
d’un acord de ple en una qüestió que no té 
competències”. 

les notícies

El projecte 
del porta a porta 
no avança

P
er segona vegada conse-
cutiva, l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Calaf va  pro-
posar al ple, en la sessió de 

maig, la delegació de la competència 
de la prestació del servei de recollida 
d’escombraries a la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra. L’abstenció del grup de 
Convergència i Unió (CiU) i els vots en 
contra del Grup d’Independents per Ca-
laf – Veïns amb Veu (GIC) no va perme-
tre tirar endavant aquest punt i deixa en 
entredit un projecte de la recollida porta 
a porta en el qual hi ha implicat, a més de 
Calaf, sis poblacions de l’Alta Segarra.
 El vistiplau del ple és un pas necessa-
ri per fer realitat a Calaf aquesta iniciativa 
que estava prevista implantar enguany 
com a nou sistema per fer la recollida 
selectiva de residus. A més de delegar el 
servei pròpiament dit, el canvi que es pro-
posa suposaria transferir a la Mancomu-
nitat de l’Alta Segarra mitjans personals i 
materials que actualment té l’Ajuntament 
de Calaf.
 Aquest punt de l’ordre del dia va ge-
nerar un intens i llarg debat en el qual 
totes les parts van exposar els seus ar-
guments a favor i en contra i van plante-
jar possibles solucions per poder-lo fer 
realitat.  

el ple municipal
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la gent gran

La segona Setmana de la Gent Gran, un èxit

Josep Vilaseca ‘El Segarrenc’ 
cedeix la seva obra a 
l’Arxiu municipal de Calaf

E
ntre el 22 i el 28 de maig, va celebrar-
se la segona edició de la Setmana 
de la Gent Gran. Una proposta de 
l’Ajuntament de Calaf organitzada 

amb l’objectiu de continuar i millorar la línia 
encetada fa un any enrere per programar un 
seguit d’activitats que puguin ser d’interès 
per a les persones més grans del municipi. 
 El programa, farcit d’activitats, era obert 
a tothom però estava especialment pensat 
per a totes les persones més grans de 65 
anys. La interessant xerrada d’Assumpció 
Salat va donar el tret de sortida a la progra-
mació que també va incloure la projecció 
d’una pel·lícula, una sortida al ‘Museu del 
tren d’Igualada’ i teatre a càrrec del Foment 
Cultural de Súria que va presentar l’obra ‘Els 
nostres veïns’.
 Un dels actes més concorreguts va ser 
el concert d’havaneres que va tenir lloc el 
divendres, 26 de maig, al vespre. Amb una 
Sala d’actes municipal plena a vessar, el 
grup “Vent Endins” va satisfer les expec-
tatives dels presents tocant, amb un estil 

En el marc de la celebració de la Setmana de la Gent Gran, el poeta i 
escriptor calafí, Josep Vilaseca ‘El Segarrenc’, va oficialitzar la dona-
ció de la seva obra a l’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Calaf. La seva 
àmplia obra està formada, especialment, per prosa i poesia, però tam-
bé hi ha contes i la lletra de l’Havenera de Calaf. Conegut com ‘El Se-
garrenc’, Josep Vilaseca fa gairebé 50 anys que dedica bona part del 
seu temps a escriure. Ho fa des que un accident va obligar-lo a deixar 
la vida laboral i va centrar els seus esforços en l’escriptura, una afició 
que tenia des de ben jove.
 El fons que ha aportat a l’Arxiu està format per 47 llibres, amb re-
copilacions de textos, i la partitura de l’Havanera de Calaf. També ha 
aportat sis contes, 13 narracions en prosa, 21 poesies sense agrupa i 
un text premiat en un concurs literari. Tot i aquesta donació, l’autor no 
tanca la porta a noves incorporacions, si amplia la seva obra. 
 La cessió es va oficialitzar amb un acte en el qual hi van prendre 
part l’alcalde de Calaf, Jordi Badia; el regidor de Cultura i Festes, Jordi 
Fitó; i la regidora d’Economia i Finances, Montserrat Mases. 

molt propi, les cançons de sempre d’aquest 
gènere, però presentant cançons noves i 
pròpies. A més, van comptar amb l’especial 
col·laboració del director i actor de teatre 
musical, Daniel Anglès, que era a Calaf per 
fer una màsterclass al Casino. El concert es 
va cloure amb la cantada de l’Havanera de 
Calaf, amb lletra del poeta calafí, Josep Vila-
seca ‘El Segarrenc’. 

Gran cloenda
Diumenge es van celebrar els actes centrals 
d’aquesta segona edició de la Setmana de la 
Gent Gran. La jornada va començar a les 11.30 
hores amb la missa solemne seguida per un 
concert, dins la mateixa església parroquial de 
Sant Jaume, de la Coral Ressons. Després, va 
tenir lloc al dinar amb la participació de més de 
200 persones. 
 En acabar l’àpat, l’alcalde de Calaf, Jordi 
Badia, va prendre la paraula i va posar sobre la 
taula el repte, tant del govern municipal com de 
la pròpia societat, per donar visibilitat diària a la 
gent gran. Segons Badia és necessari que “sa-

piguem acompanyar, respectar i revertir els va-
lors que vostès representen, tota l’experiència 
i la saviesa que han acumulat amb el pas dels 
anys pel bé del conjunt de la vila”.
 La seva intervenció va servir per donar 
pas a un moment molt especial, la presenta-
ció dels nous hereu i pubilla, així com dels fa-
drins i les dames de Calaf. Segons Badia, ells 
també els plantegen un repte semblant, “el 
d’aprofitar com a govern i com a societat tot 
el que són capaços de donar-nos, malgrat 
que la seva edat sigui encara curta”.
 La celebració d’aquesta setmana dedi-
cada a la gent gran es va cloure amb un mag-

nífic concert, al Casal de Calaf, de Maria del 
Mar Bonet i Borja Penalba que presentaven 
l’espectacle ‘50 anys d’escenaris’. Aquest 
era un acte organitzat pel cicle Músiques a 
Cau d’Orella que era obert a tothom.

Portes obertes a l’Esplai de la Gent Gran
A més, de participar en aquestes activitats, 
tothom qui va voler va poder conèixer les 
activitats que fan des de l’Esplai de la Gent 
Gran de Calaf gràcies a les jornades de por-
tes obertes que van celebrar durant tota la 
setmana. 
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l’escola de música

Més de 200 infants 
i joves canten els ‘hits’ 
en anglès dels anys 80

E
moció, alegria, sensibilitat i so-
bretot, molta música. Aquestes 
són algunes de les sensacions i 
vivències que el públic es va en-

dur del concert que va tenir lloc el passat 
22 de juny, “English hits of the 80s”. La pro-
posta per tancar el curs de l’Escola Muni-
cipal de Música de Calaf va ser de nou un 
èxit. En aquesta ocasió va comptar amb 
la col·laboració de les dues acadèmies 
d’anglès del municipi, el Centre d’Estudis It’s 
English i English Times Language School. 

 Es tractava d’un gran concert que va 
comptar amb la participació de 200 petits i 
joves cantants, d’entre 3 i 16 anys, que van 
pujar dalt l’escenari del Casal de Calaf per 
interpretar fins a 13 cançons dels anys 80. 
Totes tenien un denominador comú, la lletra 
de les cançons són amb anglès. 
 Justament per això, l’Escola de Música, 
promotora d’aquest concert, havia bus-
cat la complicitat i ajuda de les acadèmies 
d’anglès. D’aquesta manera, cada centre hi 

aportava allò que millor sap ensenyar i els 
alumnes n’han sortit doblement beneficiats 
amb els coneixements adquirits. 
 Els professors de l’escola van ser els 
encarregats de l’acompanyament musi-
cal de tots els temes, excepte el primer, 
una peça instrumental que interpretarà 
l’orquestra del centre. 
 El concert es va tancar amb la cançó 
“We aret he world” interpretada per tots els 
participants als quals s’hi va sumar bona 
part del públic assistent que va omplir la 
Sala Folch i Torres del Casal de Calaf.  

Calaf escull 
els nous hereu 
i pubilla dela vila

E
n un acte públic, a mitjan mes 
de març va celebrar-se el sor-
teig per tal d’escollir el nou 
hereu i la nova pubilla de Calaf 

que durant el proper any seran en Jordi 
Solsona i la Duna Masafred. Davant de 
tots els presents va fer-se el sorteig en 
el qual hi van participar activament en 
Joan Serra i la Vinyet Argerich, qui fins 
al moment havien representat el muni-
cipi i a qui l’alcalde, Jordi Badia, va agrair 
la seva tasca. 
 Els nous hereu i pubilla estan acom-
panyats per dos fadrins, Martí Colom 
i Cesc Ripoll, i per dues dames, Júlia 
Sellés i Íngrid Suñé. Tal i com marcava 
la convocatòria, tots ells van néixer l’any 
2010 i estan empadronats a Calaf.
 Durant el proper any, l’hereu i la 
pubilla, acompanyats pels fadrins i les 
dames, representaran Calaf en dife-
rents actes com la Festa Major d’estiu, 
Santa Calamanda, la Festa de l’Arrela’t i 
l’EcoFira. Com ja és tradició, van estre-
nar-se durant la celebració de la darre-
ra Fira d’Igualada, el mateix dia que van 
ser presentats a Calaf en el marc de la 
Setmana de la Gent Gran.

l’hereu i la pubilla
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l’entrevista

Durant la Nit de l’Esport i la Cultura, celebrada a 
Calaf el passat mes de febrer, vas ser guardonat 
amb el premi ‘Ambaixador cultural calafí al món’. 
Què va significar per a tu?
Un premi sempre és estimulant i si te’l donen al poble 
on has nascut encara més. No puc fer altra cosa sinó 
agrair-lo i procurar de ser-ne digne.
 
 Et sents ambaixador de la cultura calafina? I de 
la catalana?
Això d’ambaixador és una mica gruixut, oi? Però sí 
que m’esforço per estar al servei de la cultura i de la 
llengua del meu país. 
 
Calaf és ric, culturalment parlant?
Jo diria que com més va més ho és. Però d’això no 
n’hi ha mai prou.

Va ser en aquest poble on va néixer el teu interès 
per la poesia? Ens expliques com va ser?
El meu pare va ser qui em va desvetllar el gust per la 
poesia i també per les cançons. Quan jo era petit, a 
casa es cantava força i la mare tenia molt bona veu.
 
Quins són els teus referents, musicals i poètics?
Són prou amplis i sense matisar podríem dir que van 
des dels trobadors occitans i catalans fins a la poesia 
popular. Els referents musicals van des del cant 
gregorià, passant per la música clàssica i per una 
bona pila d’autors catalans, amb pinzellades de rock 
i de cantants francesos, anglosaxons i catalans, fins 
a la cançó popular. Pel que fa als poetes, van des de 
Llull, Ausiàs March, Verdaguer, Maragall, Carner, fins 
a Foix, Riba, Salvat-Papasseit, Sagarra, Pere Quart, 
Màrius Torres, Espriu, Estellés, Martí i Pol, Desclot...

Fa molts anys que vas marxar de Calaf per difon-
dre versos i cançons. Com ho recordes?
En tinc el record d’una època de molta il·lusió i també 
d’una certa por, per si la cosa no sortia bé. Sempre 
poden anar més bé les coses, però no puc pas 
queixar-me.

“ Diria que 
com més va 
més ric és 
Calaf cultural-
ment parlant. 
Però d’això 
no n’hi ha 
mai prou

”

Celdoni Fonoll

“M’esforço per
estar al servei 
de la cultura 
i de la llengua
del meu país”

Celdoni Fonoll és cantant, recitador, 
poeta i músic. La seva trajectòria 
destaca per haver estat i ser difusor 
de la poesia als Països Catalans. Ha 
publicat 13 discs i 32 llibres i aquest 
estiu és previst que surti a la llum la 
seva darrera obra, el segon volum 
dels seus dietaris “Gelós de vida 
[Dietari 2013/2014]”. 
Recentment, durant la primera Nit 
de l’Esport i la Cultura, celebrada a 
Calaf durant la passada Festa Major 
de Santa Calamanda, Celdoni Fo-
noll va rebre el premi d’“Ambaixador 
cultural calafí al món”. Aquella 
mateixa nit va completar la cessió 
de la seva obra a l’Arxiu municipal de 
Calaf. 
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 Avui, sembla que la poesia està ressorgint, hi ha 
un interès creixent per aquest gènere literari. Ho 
veus així?
Cert. Només m’hi manquen grans noms, que potser 
arribaran, com els clàssics del segle XX, un segle d’or 
de la literatura catalana, tal com va dir l’enyorat Joan 
Triadú.

 En els darrers anys t’has centrat molt en la 
poesia naturalística. Quin és el motiu?
Va venir sense proposar-m’ho. Tot d’una em vaig 
trobar fent versos d’ocells, en vaig publicar el primer 
llibre, Veus d’ocells (Lynx Edicions, 2000), i ja no 
vaig parar fins a publicar-ne dotze llibres amb 600 
espècies versificades d’animals i plantes. El darrer 
llibre d’aquesta, diguem-ne sèrie, va ser Ales i pètals 
[Ocells, papallone, flors] (Cossetània Edicions, 
2013),

I els paisatges del nostre entorn més proper, tan 
típicament segarrencs, t’inspiren?
Et respondré amb un apunt del dietari que estic a 
punt de publicar. El dia 5 d’octubre de 2013 hi escric:
 
A la Segarra m’agrada de veure els camps de la 
tardor a punt per a la sembra. Terra dura, terra aspra, 
terra agra, terra esquerpa i dolça com una dona 
estimada. Terra bressol, terra tomba, terra pa. La 
bona terra del blat i de l’ordi. Claps de pins, de roures i 
d’alzines que circumden els trossos. Els marges amb 
algun ametller o alguna figuera. L’arquitectura per-
fecta dels marges amb les parets de pedra seca, que 
fan més bell el mosaic de feixes i de camps. Paisatge 
creat al llarg de centúries, forjat amb la suor de molts 
pagesos anònims. Paisatge tendre, vital, vibrant, 
canviant, únic! Que no ens l’espatllin, si us plau!

“N’era un matí de mercat” és el primer vers d’una 
cançó teva. També és inspirador aquest mercat 
tan nostrat?
El mercat i la llegenda que l’envolta, és clar! Vaig 
publicar el disc Mercat de Calaf  l’any 1991, amb 
arranjaments musicals de Manel Camp i amb un 
dibuix de Cesc a la caràtula sobre el mercat i les pa-

raules glaçades. És un dels meus discs més frescos, 
la majoria de les cançons del qual van ser remasterit-
zades i la discogràfica PICAP les va tornar a publicar  
a la meva primera Antologia l’any 2008. 
Per cert, la Lloll Bertran es va estrenar discogràfi-
cament al disc Mercat de Calaf amb uns versos que 
vaig musicar d’una trobairitz —dona trobador— oc-
citana, La Comtessa de Dia (...1184—1214...).
  
 I sempre en català. T’has plantejat mai canviar de 
llengua per expressar-te?
Sóc militant de la llengua i de la cultura catalanes, i 
de la llibertat del meu país. Però he cantat algunes 
cançons en occità —llengua romànica gairebé 
bessona de la catalana—, dels trobadors occitans 
dels segles XII i XIII. 
 
La natura també és la protagonista del nou llibre 
que prepares?
Sempre tinc la natura per teló de fons. El nou llibre 
serà el segon volum dels meus dietaris, després d’El 
caminant del parc [Dietari 2011/2012]. Porta per títol 
Gelós de vida [Dietari 2013/2014].
 
Quan el podrem tenir entre les mans? 
El llibre, que he revisat ja diverses vegades amb 
l’editora Cossetània Edicions, és previst que entri a la 
impremta el mes de juliol, que hi hagi llibres a l’agost 
i fer-ne la presentació al setembre a Barcelona, a la 
Setmana del Llibre en Català i a la Casa del Llibre.

“ El meu pare
 em va 
desvetllar 
el gust per
 la poesia i 
les cançons

”
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l’Any Figuerola

Fill Il·lustre de Calaf
En el marc d’aquesta  important celebració, 
l’Ajuntament de Calaf ha nomenat Laureà 
Figuerola Fill Il·lustre de la vila. Els tres grups 
municipals - Junts per Calaf – Acord Munici-
pal, Grup d’Independents per Calaf – Veïns 
amb Veu i Convergència i Unió - van aprovar 
la proposta per unanimitat durant la sessió 
ordinària del ple municipal celebrat el mes de 
maig.
 Aquesta és la primera vegada que es no-
mena oficialment un fill il·lustre a Calaf. Això 
ha estat possible després que, el passat se-
tembre, el ple de l’Ajuntament aprovés el Re-
glament d’Honors i Distincions que marca la 
tramitació necessària per tal de fer possible 
aquesta distinció. 

Un any dedicat 
a la figura de Laureà 
Figuerola

El proper 4 de juliol es tancarà l’Any Figuerola, 12 mesos que 
han servit per commemorar el bicentenari del naixement 
d’aquest calafí il·lustre. Laureà Figuerola va néixer a Calaf el 4 
de juliol de l’any 1816.

Durant aquest darrer any s’han dut a terme activitats de 
diferent caire  -comercial, escolar, social i cultural- que han 
permès recordar i donar a conèixer Laureà Figuerola entre 
les noves generacions. Figura cabdal de la història econòmi-
ca, reconegut economista i polític, és especialment recordat  
per ser el ministre d’Hisenda que l’any 1868 va instaurar la 
pesseta com la moneda oficial de l’estat espanyol, en un mo-
ment on al país circulaven 97 monedes diferents. 

La cloenda d’aquest any commemoratiu tindrà lloc la tarda 
vespre d’aquest dimarts, 4 de juliol, a la plaça Ravalet. Allí es 
descobrirà una escultura dedicada a Laureà Figuerola i es 
podrà gaudir del concert del duet ‘Tarta Relena’, acompanyat 
per la calafina Marina Torra. Com fa un any, la vetllada també 
servirà per descobrir el cartell guanyador que es convertirà 
en la imatge de la propera Festa Major de Calaf.
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Exposició temàtica
Durant dos mesos, gairebé 300 persones, 
entre les quals molts escolars, han visitat 
l’exposició commemorativa de Laureà Fi-
guerola ubicada a la capella del Centre Cívic. 
Coincidint amb la cloenda, el 4 de juliol serà 
el darrer dia que es podrà visitar.  
 La mostra fa un recorregut pels orígens 
calafins, així com per la trajectòria acadèmi-
ca, institucional i política d’aquest reconegut 
economista i polític nascut a Calaf el 4 de ju-
liol de l’any 1816.
 Destaca una àmplia mostra de pes-
setes cedides per la Numismàtica Borràs 
de Manresa i per l’arxiu Graells Castellà de 
Calaf. I és que Laureà Figuerola és conegut 
per ser el polític que l’any 1868, sent minis-
tre d’Hisenda, va instaurar la pesseta com 
la moneda oficial de l’estat espanyol en un 
moment on al país circulaven 97 monedes 
diferents. 
 L’exposició es complementa amb mobi-
liari de l’època de la pròpia família Figuerola i 
de l’establiment Agriplant Huguet. 

Cicle de conferències

Aquest dijous, 29 de juny, s’ha tancat el 
cicle de conferències programades amb 
l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de 
la figura de Laureà Figuerola. La darrera ha 
estat protagonitzada pel catedràtic de Polí-
tica Econòmica, Antón Costas, que davant 
d’un públic atent va explicar la importància 
de Figuerola com a ministre d’Hisenda i 
com a economista i polític.
 El cicle va iniciar-se coincidint amb la 
inauguració de l’exposició, el 4 de maig. 
La primera ponència va anar a càrrec de 
l’historiador calafí, Jaume Mas, que va pro-
nunciar una conferència centrada en expli-
car els orígens de Figuerola i la seva família, 
així com l’entorn polític i econòmic en els 
seus primers anys de vida. A més, va ex-
posar els motius pels quals aquest il·lustre 
personatge va patir un fort desgreuge. 
L’historiador local va recordar que “no és 
fins als anys 70 que Calaf no li fa un reconei-
xement i li dedica un carrer. Això es degut a 
dos motius. El primer és que era un polític 
progressista i l’altre és que era lliurecanvista 
en un moment en que la societat catalana 

estava dominada per la burgesia que era 
proteccionista”. 
 El gran atractiu d’aquest cicle va arribar 
el passat 1 de juny amb la conferència del 
professor Xavier Sala i Martín. Es tractava 
d’un acte organitzat a través del Centre Lo-
cal de Serveis a les Empreses que servia 
per fer un reconeixement a la tasca que fan 
diàriament els empresaris i comerciants de 
Calaf i l’Alta Segarra. 
 La Sala Folch i Torres del Casal de Ca-
laf es va omplir amb 400 persones que van 
gaudir d’una amena exposició del prestigiós 
economista que va reptar-los a adaptar-se 
a un món que pateix canvis molt ràpidament 
i a fer coses noves cada dia. Segons Sala i 
Martín, la única possibilitat d’èxit de les em-
preses “és adaptar-nos al canvi, abraçar-
nos a ell”. A més, va insistir en la idea que “el 
món és dels valents, només qui s’arrisca té 
possibilitats d’aconseguir l’èxit”.
 Per fer possible aquesta ponència el 
consistori ha comptat amb el suport econò-
mic de la Diputació de Barcelona, dins el 
programa de Polítiques del Teixit Productiu.
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el DesfolCA’T les notícies

El Desfolca’t fa un pas més 
enllà buscant nous sons

Mostra del teixit 
associatiu i social

21 
entitats van participar, el 
primer dissabte de juny, 
en la segona edició de la 
Mostra d’Entitats orga-

nitzada pel consistori calafí. Enguany es 
van sumar a la mostra diferents entitats 
d’economia social de l’Alta Segarra i el 
seu entorn en una celebració que coin-
cidia amb el Dia de l’Associacionisme 
Cultural. L’Ajuntament ha fet una valo-
ració positiva d’aquesta segona edició 
de la mostra que serveix per donar a 
conèixer el ric teixit associatiu de la vila. 
La voluntat, de cara a l’any vinent, és fer 
créixer la proposta. 

 Una de les novetats d’enguany era 
el Mercat de l’Economia Social i Soli-
dària, copromogut per l’Ateneu Coo-
peratiu de la Catalunya Central amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Calaf 
i el CEIP Alta Segarra. Tot i la pluja, va 
tenir una bona rebuda i força gent es 
va acostar a la plaça dels Arbres per 
conèixer els diferents projectes que es 
donaven a conèixer. En paral·lel es va 
celebrar una taula de debat sobre els 
impactes i perspectives de l’economia 
social i solidària a l’Alta Segarra.
 Les parades de les cooperatives 
Els Pangolins i Productes Alta Segarra, 
creades pels alumnes de l’Escola Alta 
Segarra, es van endur bona part del 
protagonisme. En elles els nens i nens 
venien els productes que han fabricat 
durant el curs en el marc del projecte 
CUEME que han fet a l’escola. La bona 
feina va tenir recompensa ja que van 
aconseguir vendre el 95% dels produc-
tes. Els beneficis obtinguts es destinen 
a un projecte social.

El cap de setmana del 17 i 18 de juny es va ce-
lebrar la 26a edició del Desfolca’t,  dos dies 
intensos carregats de música i cultura popu-
lar que es va escampar per diferents racons 
de la vila. Algunes de les propostes més des-
tacades van ser la mítica banda gallega ‘Luar 
na Lubre’ o la cantautora Judit Nedderman. 
 Des de la 1a Trobada Internacional 
d’Acordionistes i Música Popular fins a 
l’actual Desfolca’t, el festival ha anat evolu-
cionant any rere any. Avui, ofereix una varie-
tat musical molt diversa, que dona cabuda al 
folc més tradicional, però integrant propos-
tes més heterodoxes que fan evolucionar la 
música d’arrel cap a nous paisatges sonors.

 A més, s’hi suma una oferta vinculada 
a la cultura popular. De fet, el tret de sorti-
da d’aquesta edició el va donar la ‘Matinal 
de cultural popular’ que va comptar amb la 
participació dels Geganters i Grallers de 
Calaf, la colla de Diables de l’Alta Segarra i 
l’Associació Cultural i Educativa Calamanda. 
A més, es va celebrar la 5a Trobada de colles 
bastoneres amb els Bastoners de Copons, 
Manrússia Van del Pal i la Colla Jove de Bas-
toners de Cardedeu. En paral·lel, Antonio 
Rivas, referent de la cúmbia, va oferir un taller 
d’acordió centrat en el vallenato, per a una 
desena de  músics d’aquest instrument. 

 La tarda de dissabte es va encetar amb 
l’actuació infantil del grup ‘Encara farem sa-
lat’, molt marcada pel sol i la calor. Després, 
l’activitat es va traslladar al Casal de Calaf on 
es va estrenar el nou ‘Espai Cantautors’ amb 
dues veus impressionants, Judit Nedder-
mann i Carles Dènia. 
 A la nit, el sopar popular, amb 400 en-
trepans repartits, va conduir a la inaugura-
ció i a la resta de gruix de programació del 
Desfolca’t. Amb la plaça dels Arbres plena de 
gom a gom, ‘Luar na Lubre’ va oferir un exqui-
sit concert que va fer viatjar als espectadors 
per tots els racons de Galícia.  
 En acabat, la música es va traslladar 

als bars de Calaf on es va poder gaudir 
d’‘Antonio Rivas Quartet’, ‘Joseba Tapia eta 
Besamotzak’, ‘Moussu T e lei Jovents’, ‘De 
Calaix’ i ‘Les Absentes’. Mentrestant, a la 
plaça dels Arbres, s’hi celebrava la tradicio-
nal ballada amb ‘La Portàtil FM’. 
 Per tancar la nit, a quarts de tres de la 
matinada, va arribar el torn del grup ‘Che 
Sudaka’. La banda, amb el seu caracterís-
tic so, va fer ballar el nombrós públic que es 
va aplegar a la plaça. L’endemà diumenge, 
el concert de ‘Red Rombo’, grup liderat pel 
calafí Gerard Mases, va servir per cloure una 
exitosa edició del Desfolca’t.
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la Diada de Sant Jordi

l’avanç de la Festa Major

les notícies

Participat aplec 
de Sant Sebastià

Txarango, Mirabet i  La Principal 
de la Bisbal, atractius de la Festa Major 

Poesia i música, protagonistes
de Sant Jordi

Benvinguda als 
nadons nascuts 
l’any 2016

Com cada primer de maig, calafins i 
calafines es van trobar dalt del turó de 
Sant Sebastià durant la celebració del 
tradicional aplec. La processó i la missa 
van estar acompanyats per ‘La gran pa-
rada’, un taller de circ en el qual els més 
menuts podien practicar malabars, fer 
d’equilibristes o caminar amb xanques. 
Com a novetat, es van ballar sardanes 
abans de la missa que es va reprendre, 
en acabat, convertint-se en una gran i 
molt participada ballada amb la Cobla 
Riella d’Agramunt

Per a la propera Festa Major es manté 
l’aposta per la qualitat programant propostes 
culturals d’estil heterogeni que puguin agra-
dar i atraure a una públic divers. ‘Txarango‘ 
serà a Calaf el dissabte de Festa Major, el 2 
de setembre a la nit, presentant el seu darrer 
disc, ‘El cor de la terra’. Abans actuarà Ra-
mon Mirabet per presentar el seu segon disc 
‘Home Is Where The Heart Is’, gràcies al qual 
ha fet el salt definitiu als grans escenaris, om-
plint sales i festivals de tot el país.
 El mateix dissabte a la tarda hi haurà la 

gran aposta per al públic infantil, el concert 
del grup ‘Mainasons’. Els seus components, 
-la Nia, la Mel i en Ton- cantaran i ballaran 
cançons de sempre amb estils de música 
moderna acompanyats d’una banda de set 
músics. 
 El final de la festa es preveu atractiu, in-
novador i espectacular. La tarda de dilluns 
començarà amb el concert de ‘La principal 
de la Bisbal’ que seran els encarregats, més 
tard, de posar la música al ball. La cloenda 
arribarà amb un renovat piroespectacle.

Calaf va viure uns dies intensos per cele-
brar la Diada de Sant Jordi amb propostes 
programades per l’Ajuntament i diferents 
entitats que van tenir molt bona participació.  
El consistori va ser l’encarregat d’organitzar 
una nova edició del Dictat Català de Calaf 
que va guanyar Judit Morera en la categoria 
infantil i Laura Lloret en la juvenil. Joel Reñé 
i Omar Salcedo van ser el primer i el segon 
classificats del dictat d’adults.
 Diumenge, Diada de Sant Jordi, es va 
celebrar l’acte de lliurament dels premis dels 
Jocs Florals 2017 presidits pel jurat format 
per Pilar Duocastella, Vanessa Grau i Meri-
txell Soria.
 Laura Torradas i Elna Fonoll van ser les 
guanyadores de la categoria Flor Natural, 
subcategoria cicle inicial, en la qual es va 

atorgar un accèssit a Arnau Tarruella i Wiam 
Saou. En la categoria Flor Natural, subcate-
goria cicle mitjà, Jorgina Badia va ser la pre-
miada. També es va atorgar un accèssit per a 
Jan Comaposada. El darrer guardó vinculat 
a primària va ser per a Joana Garcia, guan-
yant la subcategoria cicle superior. 
 En les obres d’educació secundària i ba-
txillerat, els vencedors van ser Adrià Reñé 
per a la subcategoria de 1r i 2n d’ESO i Laia 
Camats per a de batxillerat. La subcategoria 
de 3r i 4t d’ESO va quedar deserta.
 Els darrers premis que es van lliurar co-
rresponien a la categoria de Viola d’Or, en 
disciplina de poesia, que va recaure en Àngel 
Fabregat, i l’Englantina d’Or, en la disciplina 
de prosa, que va guanyar la calafina M. Lluïsa 
Salazar.

El 4 de juny, tot i la pluja, Calaf va celebrar 
una nova edició de la festa de l’Arrela’t 
emmarcada en el Dia Mundial del Medi 
Ambient. Amb aquesta celebració es va 
donar la benvinguda als infants nascuts 
a Calaf l’any 2016, al mateix temps que 
es va voler promoure el respecte al medi 
ambient. 
 En el moment de la plantada, la pluja 
va fer una treva i va deixar que una quin-
zena de famílies hi prenguessin part ac-
tivament. Plantant aquesta alzina es pre-
tén reforçar l’arrelament dels calafins a la 
vila alhora que es vol sensibilitzar petits i 
grans en el respecte i la cura pel medi am-
bient i pel nostre entorn més proper com 
són els boscos i els espais verds.
 La festa es va cloure a la Sala d’actes 
amb el concert de les ‘2 princeses barbu-
des’ que van atraure molt públic.
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el reportatge fotogràfic

Calaf i Soual renoven 
el seu compromís 
amb l’agermanament

Calaf i Soual han celebrat els 10 anys d’agermanament i per aquest 
motiu s’han dut a terme diferents actes en ambdues poblacions. La 
celebració va iniciar-se el cap de setmana del 13 i 14 de maig amb el 
tradicional torneig de futbol que anualment organitza el club soualès i 
en el qual hi va prendre part la Unió Esportiva Calaf. De fet, va ser arran 
d’aquest torneig que va néixer la relació entre les dues viles.
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Els dies 20 i 21 de maig una nova delegació de calafins es va traslladar 
fins a Soual on van participar en diferents actes institucionals, com 
la inauguració d’un nou carrer amb el nom de Calaf. També es va fer 
una mostra de la cultura calafina i de Catalunya amb balls tradicionals 
i cercavila de gegants. A més, per primera vegada, una quarantena de 
ciclistes van fer el recorregut en bicicleta amb la primera brevet Calaf-
Soual, de 400 quilòmetres.

Quinze dies més tard va ser una delegació de soulasos la que va visi-
tar la nostra vila on va gaudir  de manifestacions culturals i tradicionals 
de la vila. 
El gruix d’actes organitzats han servit per renovar i demostrar el 
compromís de les dues poblacions amb l’agermanament i per fer un 
reconeixement a les persones que van fer néixer, créixer i formalitzar 
aquest vincle.



les Entitats

En arribar l’estiu és quan tenim més fei-
na, però és una tasca que ens il·lusiona 
a seguir endavant per aconseguir, amb 
èxit, els objectius que tenim plantejats. 
Enguany, per segon any consecutiu, hem 
programat els Festivals de l’Alta Segarra 
que tindran lloc en espais emblemàtics 
de Calaf, als Prats de Rei i Sant Martí de 
Sesgueioles durant tres caps de setma-
na de juliol. 

L’objectiu d’aquesta proposta és dinamit-
zar culturalment el nostre territori alhora 
que donem a conèixer i posem en valor 
espais tan únics com el Bosc del Ren-
tador de Calaf, la Torre de la Manresana 
dels Prats de Rei i l’església de Sant Va-
lentí de Sant Martí de Sesgueioles.
El cicle de concerts començarà el 14 de 
juliol a Calaf amb Marina Rosell. L’endemà, 
en el mateix espai, Obeses presentarà 
la seva òpera rock “Verdaguer, ombres 
i maduixes”. Els Festivals continuaran el 
divendres següent amb els concerts de 
Bikimel i La Iaia, que es faran a la Torre de 
la Manresana, i es clouran a Sant Martí de 
Sesgueioles, els dies 28 i 29 de juliol, amb 
el multiinstrumentista Eduard Iniesta i el 
grup manresà, Gossos. 
Ens agradaria molt que aquests concerts 
fossin un punt de trobada de la ciutadania 
de l’Alta Segarra i també per tots aquells 
amants del nostre territori i la nostra cul-
tura. Si hi esteu interessats, podeu com-
prar les entrades anticipadament a:
 festivalsaltasegarra.tictactickets.es.
I per si no ens trobem en els Festivals, que 
tingueu molt bon estiu!!!

Aquest ha estat un any de canvis, molts 
canvis... Un any donant forma a un nou 
funcionament i a una nova organització 
de l’AMPA amb la fi de millorar els serveis 
que s’ofereixen, tot vetllant per l’estabilitat 
econòmica. Satisfets dels petits passos 
caminats, però expectants pels passos 
que ens queden per recórrer. 
Estem contents d’algunes de les propos-
tes que hem pogut tirar endavant, entre 
elles, la venda de calendaris per Nadal, la 
recollida solidària de joguines, ser guan-
yadors dels pressupostos participatius 
per renovar el pati dels cursos del cicle 
superior, la represa per celebrar el Car-
naval, la xerrada sobre bullying, el cicle 
de conferències del ‘Créixer en Família’, 
el taller sobre rols de gènere i educació, 
la incorporació innovadora d’un sopar 
de comiat pels de 6è, el canvi de la festa 
de final de curs, una oferta més diversa 
d’extraescolars per al curs vinent. També, 
una nova organització de l’espai i temps 
de lleure de menjador, unes tardes de 
juny amb projectes potents i divertits, 

Una vegada més arriba l’estiu, la calor, les 
ganes de sortir al carrer i l’hora d’agafar un 
merescut descans per vacances. El Casi-
no de Calaf fem un balanç molt positiu de 
totes les experiències viscudes aquest 
primer semestre, per això aquest estiu 
hem programat “Un estiu de pel·lícula”, el 
nostre Casal d’Estiu.
Donant un cop d’ull a tot allò que hem fet 
aquest primer semestre, veiem que la res-
posta de la gent ha estat positiva. Els so-
cis de l’entitat han augmentat i algunes de 
les activitats que hem fet han tingut molt 
bona acollida. L’Escola de Teatre Musical 
funciona molt bé i de cara al nou curs hi 
haurà novetats.
També fem una molt bona valoració del ci-

un casal d’estiu que dona la volta al món, 
la incorporació del casalet de Nadal, 
l’empoderament de pares delegats i pa-
res col·laboradors per fer cada vegada 
més gran el col·lectiu de famílies  que 
s’implica i participa de l’AMPA i del que 
aquesta ofereix a tota la comunitat edu-
cativa. Entre moltes altres coses...
No obstant, no volem restar importància 
al fet que la participació en les activitats 
organitzades per l’AMPA és minsa, així 
com la col·laboració i suport en moments 
determinats continua sent costós i difícil 
d’aconseguir.  
L’AMPA és merament una representació 
de tot el col·lectiu de pares i mares que 
formen l’escola i és per això que conti-
nua fent una crida a la participació i a la 
col·laboració per part de tots els mem-
bres de la comunitat educativa, per fer 
una escola millor, per fer una escola de 
tots i per a tots, en definitiva, per ser art i 
part del projecte educatiu dels nostres 
fills i filles, que seran el futur i motor de la 
societat del demà.

cle de concerts i monòlegs de Músiques 
per Escampar la Boira (MEB). Aquest 
cicle ens ha permès gaudir de grans 
propostes com el concert “ROIG” o les 
actuacions de monologuistes com Víctor 
Parrado amb el seu monòleg “La noche 
de Parrado”. L’escola de swing ha per-
mès incorporar jovent a la nostra entitat i 
conèixer un nou tipus de música.
I, mentrestant, a casa nostra seguim 
d’obres. Paletes condicionant la sala i pin-
tors netejant la façana.
De cara a la nova temporada desitgem 
retrobar-nos amb tots aquells que ens 
heu acompanyat aquest any i amb noves 
cares a casa nostra.
Bones vacances i bon estiu!!!

AMPA ESCOLA ALTA SEGARRA

EL CASINO DE CALAF

ÀGORA ALTA SEGARRA

S’acaba aquest curs, però d’aquí 
dos mesos comença el següent!  
Això no para...

Comencem  “Un estiu de pel·lícula”!

Us esperem 
als festivals 
de l’AltaSegarra
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La sort per fer el referèndum ja està tirada: 
1 – O.
L’estreta conjunció entre la majoria sobira-
nista del Parlament i la Generalitat ens trans-
meten que això ja no hi ha qui ho pari. Exerci-
rem una conquesta tan gran com votar en un 
referèndum que ens hem guanyat, pacífica 
i persistentment, i amb molta intel·ligència i 
competència política. A hores d’ara ja estem 
curats d’amenaces, de por al diluvi universal i 
de les mentides; ni sortirem de la UE ni som 
immadurs. Perquè quan anem units, som un 
país d’èxits col·lectius, com la llengua i la Ge-
neralitat. 
Entre expressar-nos democràticament i 
encarar la repressió, triem les urnes. I si ens 
criden per fer costat al nostre govern, no 
fallarem. Sabem que tenim el botó vermell. 
També els alcaldes han dit que no fallaran 
d’escoltar la gent, que assumiran les res-
ponsabilitats que els siguin requerides i que 
l’assemblea d’electes està latent i pot consti-
tuir-se quan sigui necessari.
L’anunci d’aquest referèndum és una con-
questa col·lectiva extraordinària. Possible-
ment única al món. Ara tenim l’engrescadora 
missió de guanyar el màxim suport possi-
ble per guanyar-lo, que el guanyarem. I si el 
guanyem, ho celebrarem davant el que quedi 
del mural del 1714.

Si vau tenir ocasió de passejar per la da-
rrera fira d’entitats de Calaf, devíeu veure 
un estand ple de bitxets amb la cara pin-
tada i jugant... sí, érem nosaltres!!! Si us hi 
vau fixar, vam posar-hi tot de fotografies 
de les nombroses activitats que hem rea-
litzat des del nostre naixement, aviat farà 
tres anys. Sobretot volíem mostrar-vos la 
intensa activitat dels darrers mesos, per-
què la veritat és que hem fet de tot i força: 
hem après noves receptes de cuina amb 
l’Eva Oliva, hem fet experimentació mu-
sical amb la Núria Planell, hem assistit al 
concert “Voooox!” a l’Auditori de Barce-
lona, hem reflexionat sobre educar sense 
cridar amb l’Alba Castellví, hem après les 
nocions bàsiques dels primers auxilis pe-
diàtrics amb la pediatra Sílvia Zambudio, 
hem gaudit de la ciència en família al Lab 
0_6... i hem descobert que els cavalls tam-
bé ens poden ajudar a millorar la criança 
dels nostres fills, gràcies al taller que ens 
va oferir Cal Graells. 
Ah, i també hem intentat col·laborar amb 
altres associacions i amb l’Ajuntament, 

participant en la fira d’entitats i en la festa 
del Carnaval, coorganitzant la represen-
tació de l’espectacle “Bianco” per Santa 
Calamanda, i fent difusió d’activitats del 
Casino de Calaf especialment pensades 
per a nosaltres, com el taller d’iniciació al 
swing en família, amb el qual ens ho vam 
passar d’allò més bé. Sense deixar-nos 
el 19è Conta-contes, que enguany orga-
nitzàvem per primera vegada! 
De cara a la propera temporada, a més de 
pensar noves activitats que puguin inte-
ressar a bitxets i famílies, tenim dos objec-
tius clars: intentar buscar noves sinergies 
amb d’altres entitats del poble i tenir a 
punt la nostra nova seu social... Es tracta 
del primer pis de l’Ajuntament vell, que el 
consistori ens ha cedit i que volem condi-
cionar per convertir-lo en un espai agra-
dable i còmode per a petits i grans. Quan 
el tinguem a punt, ja us hi convidarem!

Benvolguts i benvolgudes, fa poc temps que 
hem nascut però hem pogut participar de to-
tes aquelles activitats culturals i educatives 
que s’han realitzat a la nostra vila i més en-
llà. El més important és que estem complint 
amb quatre dels nostres propòsits: integrar 
a tothom que vulgui participar, col·laborar 
amb diferents entitats del territori, fomentar 
les activitats en família i defensar la nostra 
cultura popular. 
Mostra d’això són les activitats que hem anat 
realitzant aquest primer i intens semestre. 
Des del mes de febrer, assajos tant de dan-
ses com de cants, el diumenge de Pasqua va 
ser la nostra estrena en la cantada de cara-
melles i danses populars a  Calaf i el dilluns de 
Pasqua a Calonge de Segarra. Durant el mes 

de maig hem participat en l’agermanament 
amb Soual, on també vàrem fer tota una 
mostra de les danses i hem col·laborat en el 
disseny del projecte de participació ciuta-
dana de Calaf. El mes de juny hem partici-
pat en la Mostra d’Entitats i l’agermanament 
amb Soual, també al Desfoca’t. Un conjunt 
d’activitats que ens donen forces per re-
prendre el darrer semestre d’aquest any en 
la participació a la Festa Major i totes aque-
lles activitats que s’estan programant.
Estem molt satisfets de l’èxit de participació i 
orgullosos de l’acollida per part de tothom. El 
nostre compromís és treballar per transme-
tre aquest entusiasme tant a xics com grans i 
ajudar a promoure, des del vessant educatiu, 
la nostra cultura popular.

BITXETS 14 

ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA CALAMANDA

ANC CALAF

Preparem la nova seu... 
i més activitats per a la propera
temporada!

Estem complint amb els nostres propòsits 

No fallarem
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rigida per Neus Quer, amb música d’Isaac 
Fonoll, i la participació de 14 actors de Ca-
laf i comarca, que ens farà gaudir de debò. 
Monòlegs, diàlegs, històries properes i 
plenes de complicitat. Algunes absurdes, 
també còmiques i altres tant reals com la 
vida mateixa. L’estrena serà el dissabte, 2 
de setembre a les 10 de vespre.
D’aquesta obra, “Kòmplices”, està prevista 
una segona representació pel diumenge 17 
de setembre.
Músiques a cau d’Orella té previst oferir-nos 
un nou concert el dia 1 d’octubre, per cloure 
la temporada 2017. I Sismes també ens ofe-
rirà concerts-vermut a mitjan de cada un dels 
mesos d’octubre, novembre i desembre.

Capítol a part mereix l’important esdeveni-
ment que va suposar la coorganització  del 
Campionat de Catalunya Infantil Femení 
Nivell B, a la nostra localitat i en el nostre Pa-
velló poliesportiu municipal, en col·laboració 
amb la Federació Catalana de Basquetbol. 
La nostra entitat es va implicar de valent en la 
seva preparació i desenvolupament aconse-
guint un gran èxit organitzatiu, avalat per tots 
els participants que varen gaudir d’una molt 
bona acollida en el nostre poble. Tant és així 
que el proper dissabte, dia 1 de juliol, el nos-
tre club rebrà, de mans del President de la 
Federació Catalana de Basquetbol, un reco-
neixement en forma de Diploma per aquesta 
organització, en el transcurs de la Festa del 
Bàsquet Català 2017.
La vessant esportiva però, no va anar tan bé 

Una vegada passada la primera part de 
l’any, i fent balanç de tot allò que ha passat 
per la casa, val a dir que tenim un llistó molt i 
molt alt. Hem tingut teatre professional, tea-
tre amateur, música de primer nivell, con-
ferències i moltes, moltes activitats!
De cada a la segona part de l’any, i tenint 
en compte que durant el mes d’agost no hi 
haurà programació, ens espera un semes-
tre amb força activitats. Els divendres del 
mes de juliol, a la pista del Casal, hi ha pro-
gramats diferents sopars amb espectacle, 
tal i com ja es va iniciar l’estiu passat.
De cara a la Festa Major, l’ATC està prepa-
rant una obra de teatre: “Kòmplices”, escrita 
pels narradors de la Catalunya Central, di-

Amb tota seguretat aquesta temporada 
2016-2017 serà recordada per l’excel·lent 
balanç aconseguit pels nostres equips, en 
les seves respectives competicions, i per 
les exitoses organitzacions del Campionat 
Territorial Infantil Femení i del Campionat de 
Catalunya Infantil Femení Nivell B. Ambdós 
esdeveniments varen tenir com a seu el nos-
tre Pavelló poliesportiu municipal. 
La primera bona notícia va córrer a càrrec de 
l’equip Sènior Femení A que va aconseguir 
mantenir, amb certa comoditat, la Segona 
Categoria Catalana. Per cert, força igualada 
aquesta temporada. El Sènior Femení B es 
va classificar per a la Final a quatre, de la Ter-
cera Categoria Femenina A, caient per poc a 
les semifinals davant de l’amfitrió, el CB Llei-
da, que al cap i a la fi seria el campió.
El Cadet Femení, també va arribar a la Final 
a quatre i tampoc va poder superar la semi-
final, on un AE Sedis molt eficaç li va donar 
molt poques opcions.
Finalment,  l’Infantil Femení ens omplia 
d’alegria en assolir la victòria en la seva Fi-
nal a quatre, després de superar al CB Ba-
laguer, en la semifinal i, al CENG Artesa de 
Segre en la final. Aconseguia així el Trofeu de 
Campiones i el bitllet per a la Final del Cam-
pionat de Catalunya Infantil Femení Nivell B, 
l’organització del qual havia sigut atorgat per 
la Federació Catalana de Basquetbol al CB 
Calaf mesos abans.

I encara que potser és aviat per pensar-hi, 
Els Pastorets de Calaf ja estan treballant. 
Per una banda, els Pastorets Infantils ja van 
realitzar un nou càsting el passat 17 de juny 
per calibrar les noves incorporacions que, 
sumades als actors de l’any passat, ens faran 
passar unes bones estones en les tres fun-
cions que ens oferiran aquesta temporada.
I per altra banda Els Pastorets de Calaf tam-
bé estan treballant des de fa setmanes amb 
molta discreció en la nova temporada, que es-
perem sigui tant bona com la passada.

Esperem veure-us pel Casal. 
Sereu benvinguts.

com calia esperar i l’equip calafí va caure a 
la semifinal davant d’un AB El Vendrell molt 
superior que va saber aprofitar els nervis i 
la responsabilitat afegida que tenien les ca-
lafines. Ens queda el consol d’haver caigut 
davant de les Campiones de Catalunya de 
la categoría donat que en la Final de la tarda 
es van desfer del GEiEG UniGirona després 
d’un gran partit d’unes i altres. Les gironi-
nes, d’altra banda, s’havien desfet del CEJ 
l’Hospitalet, el gran favorit a priori, en la sego-
na Semifinal del matí.
Ara a disfrutar d’aquests bons moments, 
a esperar la propera temporada  i desitjar 
un bon estiu a totes les nostres jugadores 
i Directiva per la feina ben feta i als nostres 
associats, col·laboradors, patrocinadors i 
simpatitzants.

CASAL DE CALAF

CLUB BÀSQUET CALAF

Ens posem el llistó molt alt

Excel·lent balanç de temporada

les Entitats
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Fa dos anys que acabàvem de celebrar el 
mil·lenari de Calaf 1015-2015. Tots devem tenir 
alguna vivència, activitat o alguna celebració que 
recordarem sempre d’aquest esdeveniment.
L’esforç i dedicació pel Mil·lenari fou considerable 
però el temps passa i la novetat de inesperats es-
deveniments apunten a l’oblit d’efemèrides pas-
sades. No serà així en el nostre mil·lenari. La par-
ticipació popular en algunes jornades, domassos 
als balcons, la implicació de totes les entitats del 
poble de Calaf, les escoles, les conferències ben 
il·lustrades, l’edició de dos llibres, les caminades, 
els actes al Castell i a la plaça, l’interès i aporta-
cions dels comerços, concerts joves, aporta-
cions musicals, les dues festes Majors, els jocs 
florals i coplets, monument al mil·lenari, els actes 
religiosos amb el solemne Te Deum de l’acte in-
augural del Mil·lenari com la missa conclusiva, la 
Cantata “Cant a Calaf”, i tantes altres activitats... 
Casal, Casino...  

Un dels compromisos que tenia present la comis-
sió del mil·lenari era, i és, que sota la l’empenta i 
perspectiva del mil·lenari de Calaf, s’emprenguin 
nous projectes tant en la basant cultural i popular 
com en l’econòmica social. Qui s’hi anima? o ja 
s’està fent?    
El més important fou com el vam viure i com hi 
vam participar. Però avui considerarem aquella 
part que queda escrita i visible:

• Els llibres editats pel mil·lenari “L’Alta Segarra 
en la història” (Recull d’articles amb motiu del 
mil·lenari de Calaf). I el segon llibre que és el re-
cull de conferències “Calaf, mil anys”, editats per 
la Comissió del Mil·lenari de Calaf. Llibres del tot 
recomanables per la riquesa d’informació con-
trastada i actual.
• Publicació en un sol estoig de un DVD (filma-
ció de tots els cants i veu) i un CD de la Cantata 
“Cant a Calaf” (amb més qualitat de so). Editada 
per la mateixa Comissió i de moment la podeu 
demanar al despatx parroquial. Val la pena es-
coltar-la una i moltes vegades, impressiona per 
la qualitat musical, de veus, direcció i del text. Un 
bon calafí ha de portar aquest cant als seus lla-
vis i al seu cor.

— Mn. Joan Sanglas

DESDE LA PARROQUIA CORAL RESSONS

El mil·lenari de Calaf De Sant Jordi a Santa Elionor

les Entitats

La nostra darrera actuació del primer semestre del 2017, gairebé ja fora de 
termini, ha tingut lloc dissabte 1 de juliol a Manresa. Una col·laboració que 
es suma a una iniciativa de la Plataforma 379 pro caputxines, formada amb 
l’objectiu de seguir donant suport a les monges Caputxines de Manresa 
que volen arribar a un acord amb el bisbe de Vic, en relació a la propietat 
del convent.

Tot i haver resultat una temporada de comptats concerts, hem organitzat 
una vegada més, el ja tradicional Calaf canta Sant Jordi. En aquesta sete-
na edició, bo i mantenint el format de convidar artistes locals, ha tingut una 
nova posada en escena: dedicar-lo íntegrament a la trajectòria musical i 
pedagògica de la Teresa Escolà, ara mateix pianista de la Coral Ressons i 
reconeguda professora de música. Alguns dels seus molts alumnes parti-
ciparen, el dia de Sant Jordi, en aquest concert convertint-lo en un acte sin-
gular, emotiu i merescut. També vam poder gaudir de la actuació del Grup 
Vocal Dríade provinent de Terrassa.

Especial, com sempre, va ser formar part de la festa homenatge a la Gent 
Gran de Calaf. Agraïts per convidar-nos-hi un any més i poder actuar da-
vant un públic mereixedor de tot el nostre respecte.

La Fira d’Entitats ens  ha permès, per segon any, apropar-nos a les perso-
nes que ja ens coneixen i a les que encara no han tingut ocasió d’escoltar-
nos. Durant aquell matí es van vendre estoigs amb un CD i un DVD de 
l’estrena de la Cantata “Cant a Calaf”, que es va enregistrar amb motiu  del 
Mil·lenari de Calaf, l’any 2015.

La celebració dels 10 anys d’agermanament amb Soual ens va brindar 
l’oportunitat de pujar novament a un escenari per oferir-los un petit reper-
tori que finalitzà amb el tema “Se Canto”, himne occità que cantàrem tots 
plegats.

Les nostres vacances d’estiu seran reduïdes, ja que estem preparant un 
concert nou, fresc i diferent al que tenim acostumats als nostres espec-
tadors. Bon estiu i no dubtem de gaudir de totes les oportunitats musicals 
que puguem!



les Entitats

carrers de la vila. Aquest és el dia de més ale-
gria per a qualsevol colla de geganters i gra-
llers, per tant, volem agrair de tot cor a tots els 
que ho varen fer possible. 
Nosaltres no podem estar quiets i vàrem sor-
tir a fer la cercavila per la Festa Major i  amb 
els nostres representants més alts. Amb en 
Jaume i la Calamanda ens hem passejat per 
pobles d’arreu de Catalunya i recentment, 
també França, durant el viatge a Soual. 
Ha estat un any ple d’experiències enriquido-
res per a petits i grans, per això no ens volem 
aturar i ens agradaria que la cultura gegante-
ra estigui a l’abast de tothom qui desitgi parti-
cipar-ne. Per això enguany, a proposta i amb 
el suport de l’Ajuntament de Calaf, hem en-
degat el projecte d’encarregar la construcció 
d’un gegantó, que per la seva altura i per ser 
més reduït serà una figura lleugera i fàcil de 
fer ballar, amb la intenció que pugui ser utilit-
zada pels més joves i per qualsevol persona 
a qui les seves característiques físiques li ho 

permetin. Nosaltres creiem que és molt inte-
ressant, ja que obre la porta a l’aprenentatge 
i a la participació a grups que fins ara potser 
no s’hi atrevien per la dificultat de governar 
figures majestuoses com en Jaume i la Ca-
lamanda.
No parem, i per l’any vinent l’activitat més 
transcendent plantejada, i que ens fa molta 
il·lusió, és realitzar un viatge llarg i visitar una 
colla gegantera de fora de Catalunya, a fi de 
donar a conèixer la cultura gegantera i la nos-
tra vila arreu del món. 
A part de les nostres activitats, ens agra-
daria transmetre el nostre agraïment a to-
tes les persones, famílies, entitats, establi-
ments i empreses que d’una manera o altre 
col·laboren amb nosaltres. També donar a 
conèixer que l’Associació Geganters i Gra-
llers de Calaf és una entitat oberta a tothom, 
amb nosaltres aprendràs música, faràs 
amics i coneixeràs cultura i pobles del territo-
ri. De veritat, el que fem és molt bonic. 

Si aquest espai té la finalitat de fer balanç 
del que ha representat aquest últim any, el 
resultat ha estat positiu i molt il·lusionant. 
Enguany ha començat una nova etapa plena 
de projectes i, sobretot, de noves incorpora-
cions a la Colla, petits i grans que han vingut 
amb moltes ganes de conèixer la cultura ge-
gantera. A fi d’acollir aquesta demanda, hem 
organitzat classes de música per aprendre 
a tocar la gralla i el tabal, ja que calia millorar 
i ampliar el nostre repertori, i així facilitar la 
participació a les activitats a qui començava 
de nou a la Colla. També amb aquesta em-
penta, hem redissenyat el logotip de la colla 
gegantera i hem renovat les camises i els 
mocadors.
Ens ho hem passat molt bé!!!  El dia 1 de no-
vembre de l’any passat es va celebrar la IX 
Trobada Gegantera de Calaf. Aquell dia ens 
varen visitar vuit colles d’arreu de Catalunya i 
una riuada de gegants i grallers varen acom-
panyar-nos en una cercavila molt festiva pels 

El passat dia 11 de Juny vàrem celebrar, al camp de futbol de Les Garri-
gues, el dinar de cloenda de la temporada 16/17. Amb 180 assistents, es 
va fer evident que la UE Calaf és una de les entitats amb més empenta al 
nostre municipi. És a final de temporada doncs, quan toca fer resum.
 Enguany, hem gaudit, en termes generals, d’una més que bona 
temporada esportiva en el nostre futbol base. Nens i nenes entre qua-
tre i set anys que formen part de la categoria anomenada “babies”, as-
seguren començar l’etapa de futbol federat amb garantIa de que cada 
any puguem disposar d’un o dos equips per iniciar aquesta etapa.
Dos equips prebenjamins han competit a un gran nivell, quedant clas-
sificats en novena i desena posició respectivament, aconseguint fer 
vibrar al públic assistent en cada partit. L’equip benjamí, amb dotze 
fitxes, fent combinacions de jugadors per tal de fer-los jugar el màxim 
de minuts possibles, han acabat en setena posició.

Gran temporada per als dos equips alevins, segon i cinquè en cadas-
cun dels seus grups. Tots els rivals als quals s’han enfrontat han que-
dat bocabadats amb el joc desplegat pels nostres. Menció especial 
per al jugador Gerard Fortó, el qual amb 72 gols en el seu equip, i un 
total de 104, s’ha proclamat màxim golejador de la categoria.
L’infantil ha demostrat la continuïtat de la bona feina duta a terme els 
darrers anys sobre aquest grup de jugadors. Han quedat en quarta 
posició, essent un dels tres equips que han estat capaços de guanyar 
al campió.
 En una temporada difícil per a l’equip juvenil, cal ressaltar l’esforç i 
la constància d’aquest grup de nois que, derrota rere derrota, no han 
defallit en cap moment, i que a cada victòria aconseguida, la unió dels 
jugadors hagi estat cada cop més forta.
L’equip de Tercera catalana, en un any d’alts i baixos, amb canvi 
d’entrenador inclòs, va acabar salvant-se del patiment per la possibi-
litat del descens, amb una victòria contundent a Riudebitlles, que es-
vaïa tots els dubtes. L’any vinent tornarem més i més forts...
 Fet el resum del que ha estat la temporada esportiva, no volem 
acabar sense mostrar el nostre agraïment a tots els col·laboradors 
que any rere any continuen fent-nos suport. Gràcies també als entre-
nadors, delegats, fisioterapeuta i diferents càrrecs que recolzen als 
equips. I, sobretot, a tots els jugadors/es i als seus familiars sense els 
quals la nostra entitat no tindria raó de ser.
Ara toca Campus d’estiu, desprès unes merescudes vacances, i re-
cordar que reprenem l’activitat l’última setmana d’agost.
Bones vacances a tothom! 

GEGANTERS I GRALLERS DE CALAF

UNIÓ ESPORTIVA CALAF

Un balanç positiu i molt il·lusionant

Balanç d’una bona temporada esportiva
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les Entitats

La Colla de Diables Alta Segarra tenim un any molt intens i actiu. Molts 
projectes i moltes  ganes de seguir aprenent i formar-nos com a co-
lla. La primera actuació de l’any ens va permetre col·laborar amb la 
Comissió de Reis i rebre a Ses Majestats Els Reis d’Orient de la millor 
manera possible, posant llum i color a l’hora de la cavalcada.
 Per Carnaval va arribar el torn dels nostres tabalers, que van sortir 
al carrer per acompanyar La Polseguera durant el concurs de boti-
guers. Per Sant Jordi vam organitzar una matinal de tallers de pintar 
i retallar màscares i maquillatge per als més petits de casa. Durant els 
tallers el nostre grup de tabals ens van acompanyar una estona amb 
la seva música.
 Una data important va ser el dia 20 de maig, quan els nostres Res-
ponsables de Grup (RG) ens van formar en el curs per obtenir el Con-
sumidor Reconegut com Expert (CRE).

El dia 3 de juny vam participar en la II Mostra d’Entitats. Iniciativa per 
poder conèixer les persones i projectes de cadascuna de les entitats 
que formen part del teixit associatiu del poble.
 El dia 17 de juny, juntament amb l’Associació Cultural i Educativa 
Calamanda, els Geganters i Grallers de Calaf i les colles bastoneres 
de Copons (Bastoners de Copons), Manresa  (Manrrússia Van del 
Pal) i Cardedeu (Colla Jove de Bastoners de Cardedeu), vam prendre 
part en la 1a Matinal de Cultura Popular, a la plaça dels Arbres, en el 
marc de la 26a Edició del Festival de Música Tradicional Desfolca’t.
 Per primera vegada, el dia 23 de juny, vam organitzar la Revetlla de 
Sant Joan, amb espectacle després de l’arribada de la flama, cercavi-
la fins a la Sala d’actes amb el Cucarell, sopar popular, ball amb el grup 
CRYSTAL i seguidament nit jove amb PD’S. 
 Però la data més important per a la colla serà el 29 de juliol. Aquell 
dia que organitzarem la Trobada de la Segarra Històrica amb sopar, 
correfoc i concert a càrrec dels Solsonins KUISSÓ. Les colles que hi 
participaran són: Diables Carranquers de Cervera, Diables 7deFoc 
de Sant Guim de Freixenet, Diables Keresus de Santa Coloma de 
Queralt, Les Forces Diabòliques de Sanaüja i Diables Alta Segarra. 
Els actes començaran a la tarda amb una trobada de Gegants orga-
nitzada pels Geganters i Grallers de Calaf.
 Us desitgem unes bones vacances i us convidem a que ens 
acompanyeu a tots els actes que anirem fent durant aquest estiu in-
tens i calorós que ens espera!!!

Salut i foc!

El passat dissabte, 10 de juny vam celebrar el 
2n Aplec de la Sardana Vila de Calaf amb una 
bona afluència de públic. Això ens anima a 
seguir tirant endavant i a preparar el següent.
 Ens van visitar amics de contrades pròxi-
mes i de no tant properes, als quals agraïm 
la seva presència i el seu suport. I per des-
comptat, als calafins que, altra vegada, ens 
heu donat suport.
 Aquest dimecres 28 de juny, hem iniciat 
les jornades de Sardanes a la Fresca, que 
com sabeu, ens ocuparan les vetllades dels 
dimecres, a partir de les 21.30 hores i que 
esperem tinguin tant èxit com als darrers 
dos estius on, tant els calafins com els amics 
dels pobles veïns, han passat per la plaça de 

Barcelona ‘92 i han gaudit d’una ballada de 
sardanes i balls tradicionals.
 A hores d’ara encara no tenim confirma-
da la data en la que els Jovencells de Cer-
vera ens oferiran una exhibició de sardana 
esportiva, però sí que podem assegurar la 
seva presència. I el que sí està previst és que 
la darrera jornada de Sardanes a la Fresca 
començarà a les 21.00 hores amb la Cobla 
Contemporània, una cobla realment espe-
cial, que ens oferirà una audició de sardanes 
per cloure aquestes vetllades.
 L’Ajuntament ens oferirà dues ballades 
de sardanes durant el mes de setembre: el 
diumenge de Festa Major a la tarda tindrem 

DIABLES ALTA SEGARRA

SARDANISTES DE CALAF

La carretilla ens dona vida!

Bona afluència de 
públic al 2n Aplec 
de la Sardana Vila 
de Calaf
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amb nosaltres a la Cobla Vents de Riella, que 
tant ens va fer gaudir durant l’Aplec del 1r de 
maig. I el 10 de setembre a la tarda, dins els 
actes de la Diada Nacional de Catalunya, la 
Cobla lo Castell ens oferirà una nova audició.
 I a partir del mes d’octubre, continuarem 
amb les Sardanes Enllaunades al vestíbul del 
Casal de Calaf, que solem acompanyar amb 
un vermut artesà, que es posa d’allò més bé 
abans d’anar a dinar.
 Si ens seguiu al Facebook (Sardanistes de 
Calaf) tindreu informació puntual de les sorti-
des que fem gairebé cada diumenge, tant a co-
marques properes com a diferents contrades i 
on gaudim d’allò més de la sardana.
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els grups municipals

Mig any de mandat: 
més de la meitat dels 
compromisos complerts

Junts per Calaf – Acord Municipal ens vam 
presentar a les eleccions municipals del 
2015 amb un programa electoral en que 
assumíem 25 compromisos. Arribats a la 
meitat del mandat, ja n’hem realitzat més 

de la meitat (13), n’hi ha 7 que els tenim força avançats i n’hi ha 5 en què 
per raons diverses no hem avançat. Vam explicar-ho el dimecres 14 
de juny, en una nova sessió de L’Alcalde respon.
 La nostra previsió és arribar al final del mandat tan a prop com 
siguem capaços del cent per cent del programa electoral. Quan hi 
siguem, retrem comptes amb els veïns de la feina feta. Volem dir que 
explicarem tot el que haurem fet i també el que no haurem fet, ho ana-
litzarem i n’explicarem el perquè sense excuses de cap mena.
És clar que la nostra acció de govern va més enllà dels 25 compromi-

sos del programa amb què vam presentar-nos a les eleccions. Només 
faltaria! Però creiem que sobretot se’ns ha d’exigir el compliment del 
programa electoral. Probablement, aquesta sigui una de les diferèn-
cies més decisives entre el que s’anomena vella i nova política: els pro-
grames electorals han de deixar de ser papers atapeïts de promeses 
que s’imprimeixen i es reparteixen durant quinze dies però que ningú 
llegeix ni fa cas.
 En resum, la feina d’aquests primers dos anys de mandat han es-
tat de fer endreça en tots els àmbits, amb insistència en l’econòmic. 
Era el nostre primer compromís: reduir el deute (de 4 milions d’euros, 
un 135 per cent dels ingressos) per poder recuperar múscul financer 
amb què fer les inversions i el manteniment que Calaf precisa amb ur-
gència.
 Tota l’acció de govern que preteníem se sustentava en aquest 
punt. I l’hem complert. Avui el deute financer és del 58 per cent dels 
ingressos, ja som fora de la tutela financera, i el deute total del 86 
per cent. Encara són percentatges excessius, però ja ens permeten 
afrontar inversions importants. Molta feina feta, molta encara per fer.

Res a celebrar
Fa dos anys de les darreres eleccions mu-
nicipals i continuem amb un deute inexpli-
cable, sense feina, sense serveis i sense 
cap projecte de futur, amb l’afegit que ara 
tenim multes de trànsit i impostos més 

cars. Cadascú pot valorar la gestió de l’alcalde Badia i del seu equip.
 Recordem que, després de posar-se un sou de 50 mil euros, 
el flamant alcalde va renunciar d’amagat a 230 mil euros de sub-
venció que tenia Calaf per a la xarxa d’aigua. Increïble? Sí, però to-
talment cert. Algun dia publicarà la llista de subvencions a què va 
renunciar? Podrem calcular quan ens està costant, entre el seu sou i 
la seva nefasta gestió, l’únic alcalde de Calaf que ha decidit viure ex-
clusivament dels nostres impostos? Ens hem de permetre aquest 
luxe? Per descomptat que no, i menys encara si la seva funció és re-
nunciar a subvencions i amagar-nos la informació.

El 13 de gener de 2016 vam demanar còpia del Contracte Progra-
ma amb Aigües de Manresa. Algú l’ha vist? Algú ha vist la informació 
comptable dels darrers dos exercicis de l’Ajuntament de Calaf? MAI 
ens l’han donada per poder-la analitzar. Es pot parlar de transparèn-
cia quan es nega la informació més elemental als veïns i regidors que 
la demanen? Què estan ocultant? De què tenen por?
Tampoc no podem saber els costos de les actuacions de la Festa 
Major. Tant el regidor Fitó com l’alcalde Badia ens han dit que no fa-
ran pública aquesta informació. Es pot tenir la cara més dura? Segur 
que ells sí, han demostrat que poden superar-se cada dia.
 Hauríem de parlar també de com en aquests dos anys, sense 
cap mena vergonya, l’ajuntament ha contractat diverses persones 
vinculades a l’equip de govern, i podríem donar molts més exem-
ples d’opacitat i de manca de respecte a les normes i els principis 
més elementals de la democràcia, però en l’espai que ens deixen en 
aquest butlletí no hi cap res més.

2 anys de postveritats
En els darrers temps ha pres molt prota-
gonisme un “nou concepte” anomenat 
postveritat i que, senzillament, descriu   
una veritat a mitges, o fins i tot una men-
tida que s’utilitza per manipular l’opinió de 

la gent. Sembla doncs una paraula força escaient per resumir el que 
ha estat l’acció de Govern en aquests 2 anys de legislatura.
 De fet, tot i que fa dos anys encara no es parlava d’aquest con-
cepte, ja en vàrem tenir una mostra amb l’aprovació del cartipàs 
(càrrecs i regidories) que vàrem facilitar amb l’acord que es porta-
ria al ple el darrer tràmit que restava per l’aprovació del tanatori i 
que, com és sabut, es va incomplir al·legant un malentès (?). Tot i això 
se’ns va assegurar que en qüestió de pocs mesos quedaria resolt 
amb la construcció d’un de nou (que encara estem esperant)...
 També es van aprovar les retribucions i indemnitzacions per 
als regidors i, tot i les promeses de que no es cobraria, és curiós 

constatar que els regidors perceben en indemnitzacions una quan-
titat equivalent a la d’anteriors mandats en sous (això sí, sense 
cotitzar a la Seguretat Social)...
 Acte seguit va venir la “informació” sobre el deute municipal de 
manera que, amb una diferència de pocs mesos, es va publicar que 
ascendia al 130% i després el propi Govern aprovava el tancament 
de 2015 amb la xifra del 63% sense modificar el sistema que vam 
implementar en el nostre mandat.
 Després vindria la “confusió interessada i eterna” entre con-
cessió i deute amb el servei d’aigües, la renúncia -o canvi de destí- 
d’importants subvencions, l’augment (?) de la plantilla de perso-
nal, l’intent de transformar la Mancomunitat en un “xiringuito” o 
el lamentable espectacle del darrer ple en que es va aprovar -amb 
el vot de qualitat de l’Alcalde- la sortida de Calaf del Consorci en 
base a uns arguments més que dubtosos i posant en risc la unió 
necessària per al reconeixement de l’Alta Segarra...
Que tingueu un bon estiu!



27

els col·laboradors

L’aparició del segon llibre del Mil·lenari, i aquest mes 
l’audiovisual de la Cantata, fan pensar que es pot donar 
per acabat tot el que ha donat de si aquesta efemèride 
tan excepcional. S’ha desplegat durant tot un any sobre 
dos conceptes fonamentals que creiem plenament re-
eixits: celebració i participació. Hi hem tingut la màxima 
presència institucional, civil i religiosa, i s’han fet esforços 
molt grans per treure’n una lliçó útil per a l’esdevenidor 
més immediat del nostre poble. Grans aportacions han 
estat, per exemple, a nivell popular: l’exhibició del cartell 
del Mil·lenari a molts balcons, les caminades mil·lenàries, 
la recuperació de la Metredansa, la restauració del drac i 
el nou Cucamil, la formació de la colla de diables …   I entre 
les xerrades populars i la multitudinària conferència so-
bre el càncer d’un prestigiós metge del Clínic, a iniciativa 
de l’Associació Local contra el Càncer. I entre l’alt nivell 
de totes les xerrades, la conferència del professor d’àrab 
de la Universitat de Barcelona, exalcalde i actual regidor, 
Josep Casulleres, en la qual afirmà que el nom de Calaf 
correspon al nom del visir de Saragossa que dominava 
aquestes terres.
 Malgrat tals afanys, els qui hem intervingut en el seu 
desplegament, ens podem preguntar si hem complert 
amb les expectatives que s’esperaven de nosaltres i si ho 
hem fet tot bé. Ja em perdonaran els companys, però em 
sembla que la resposta no seria pas positiva del tot. Per 
començar una autocrítica organitzativa: no vam elaborar 
un projecte inicial ni hem compilat una memòria final. Hi va 
haver planificació, però també molta improvisació. 
 Hi ha hagut un esforç important per intentar desco-
brir quins poden ser els nostres genuïns valors com a 
poble. El text de la Cantata i de l’himne a Calaf són un punt 
d’arrencada. S’hi palesa que tenim uns orígens propis i 
una història que pertany al nostre entorn. Però on potser 
hem quedat més curts ha estat en el terreny dels símbols, 
en la identificació de les idees del que hem estat. Aquí 
ens ha dominat l’aclaparament i l’ofuscació. Hem tingut 
un concepte de realitat precari, primitiu a voltes i sempre 
mancat de perspectiva, que ha limitat molt els fruits espe-
rables d’un esdeveniment tan significatiu.
 Un reconegut dissenyador calafí ens ha fet un logo 
que amb quatre maneres d’escriure Calaf ha evocat 
aquests mil anys d’història.  Però el publicàvem sobre una 
làmina de plàstic estèril en la que hi preuàvem el color de 
la terra, no essencialment representativa de Calaf. Vam 
deixar de banda un altre logo més gràfic i amb un punt de 
color.   
 El monument que hem aixecat a aquesta història 
mil·lenària és un monòlit  de 2.000 kg. al que no li hem 
sabut donar cap significat. Editem uns llibres per durar 
molts anys, amb uns titulars comarcals que van causar 
algun pas al costat  pocs dies abans de la cloenda, i unes 

portades tan fosques que no deixen lloc a la representa-
ció simbòlica del contingut ni es prometen per al següent 
Mil·lenari. La imaginació i la il·lusió pel futur van ser obra 
del castell de foc final més esplèndid que mai s’hagi vist a 
Calaf. Benvingut Mil·lenari. Trist Mil·lenari.

Teresa Escolà,  al piano
Últimament s’ha celebrat durant un concert al Casal un 
reconeixement públic a la calafina Teresa Escolà per la 
seva trajectòria vital en l’exercici, mestratge i difusió dels 
valors de la música en tota la comarca. Un petit home-
natge que ella va fer extensiu a tots aquells que fan de les 
seves aficions i treball un breu monument diari. Va tenir 
un agraïment pel seu pare, que va sacrificar la seva par-
ticipació a la sastreria perquè la noia pogués estudiar la 
carrera de piano. A casa seva hi ha tres pianos. Un d’ells 
centenari.

El Casino reneix
Un sorprenent gir directiu de fa uns mesos va portar a la 
junta directiva del Casino un novíssim equip de persones 
que encapçalat per Jordi Mas Parés, titular d’una llarga 
experiència pública i privada, està fent despertar l’entitat 
del seu adormiment. A finals del passat any va convocar 
a tots els seus socis a un dinar de retrobament. Va publi-
car un butlletí amb una excepcional portada de Lluís Sel-
vas, en el que reivindicava el seu arrelament a la història 
més recent i coneguda de l’entitat, la iniciada a principis 
dels anys trenta amb la inauguració de l’actual local. Des 
d’aquest renaixement són continus els cartells repartits 
pel poble que anuncien noves propostes d’activitats, so-
vint molt innovadores. El nou impuls es projecta també 
en obres d’actualització dels interiors i conservació de la 
façana.

El Casal es reprodueix
En un recent i emotiu relleu directiu, el Casal torna a con-
fiar en els joves  per continuar la labor de 40 anys des 
de l’obertura del nou local. El silenciós, però mític Ferran 
Villalva, deixa pas a una nova junta de joves presidida per 
un desconegut Jordi Pujol Giralt. Durant aquests 40 anys 
l’aportació social i cultural del Casal és d’una importància 
extraordinària, però també ha tingut els seus anys dolents 
en què ha estat tancat. Res apunta que la propera etapa 
hagi de ser menor. Entitat amb uns signes d’identitat pro-
pis, sembla que tingui sentit de futur. Assentada primer 
en una escola, empeltada de les excursions que el Cen-
tre Excursionista de Catalunya iniciava a Calaf, immedia-
ta acollidora de la veu de Folch i Torres, va estrenar el nou 
local la festa major de 1976 amb una representació de 
Cançó d’amor i de guerra en la que al final, Franco havia 
mort el novembre anterior, va aparèixer una senyera. 

Un mil.lenari  
i tres actualitats
—
Ton Miret
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els col·laboradors

Tenia moltes ganes de visitar de nou aquelles comar-
ques tarragonines tan boniques, però tan diferents 
com són el Priorat i el Delta de l’Ebre. Va ser un 30 de 
maig –no recordo l’any– que juntament amb la meva 
esposa ens vàrem hostatjar a l’Apart-Hotel Cap Roig, 
situat vora la localitat marinera de l’Ampolla.

  L’endemà, vàrem dedicar el matí a donar un tomb 
pel Delta, per veure l’espectacle que es pot gaudir a fi-
nals de maig amb aquelles parcel·les d’aigua i del verd 
intens tornassolat dels arrossars que ja estan creixent. 
També vam fer el típic passeig amb vaixell  pel riu Ebre, 
l’illa de Buda, arribant  fins a la desembocadura del mar, 
i més tard, com també és costum, saborejar una ama-
nida i la típica paelleta d’arròs.

El segon dia al matí, vàrem sortir directe a la comar-
ca del Priorat, amb l’objectiu de visitar la Cartoixa 
d’Escaladei. Arribàrem a la capital, Falset, i carretera 
enllà, Gratallops, La Vilella Baixa, La Vilella Alta, Torroja 
del Priorat, ... sempre al costat d’aquell curiós escalo-
nat de vinyes costerudes.

 La visita a la Cartoixa, (Segle XIII) acompanyats per 
una agradable guia, va ser molt interessant. Amb un 
audiovisual que explicava els seus orígens, l’arribada 
dels monjos a la zona, la seva vida de treball, que Prio-
rat, nom de la comarca, ve de Prior, el perquè del nom 
d’Escaladei, ... acabant amb la visita al Museu.

 De tornada, passarem per Poboleda, Porrera i al-
tres pobles, gaudint del paisatge de corbes que for-
men les vinyes del Priorat, amb aquells bancals, feixes, 
costers, marjades o terrasses   –noms variants segons 
les comarques–. Són unes parets de pedres que guan-
yen terreny a la muntanya per plantar-hi, en aquest 
cas, la vinya i, a més, algunes vegades per aprofitar-lo 
més amb rengleres d’ametllers i oliveres com es pot 
veure a les fotografies.

 Contemplant aquelles vinyes “escalonades” vaig 
valorar l’esforç de la gent d’aquesta comarca que, amb 
el seu  treball, han aconseguit que el nom del Priorat i el 
del seus vins siguin reconeguts amb DO com uns dels 
millors del món. Tot fruit de l’estudi d’aquelles riques 
terres de llicorelles i pissarres,  tan ben aprofitades, 
cultivades totes quasi artesanalment. Va ser llavors 
quan vaig pensar en el sentit d’aquell refrany, que tots 
haurem sentit alguna vegada, que diu: “El bon català de 
les pedres en treu pa”. I a fe que s’ajustava al paisatge.

 Conduïa a poca velocitat, pensant en que “cada 
terra fa sa guerra” i vaig recordar un fet ben curiós vis-
cut fora de Catalunya. Seria l’any 70, en un viatge que 
juntament amb un altre company, per motius de feina, 
vàrem fer a un client a la localitat d’Estercuel  (Teruel). 
Un cop acabada la visita, aquell client ens va recoma-
nar que visitéssim el Monestir de Nuestra Señora del 
Olivar,  del segle XVI, cosa que vàrem fer després de 
dinar. Allí ens va rebre un frare mercedari, el padre Es-
teban, un home molt atent, que al notar el nostre deix 
català i veure la matrícula de Barcelona, molt somrient 
i amb un marcat accent aragonès ens va dir: “Hom-
bre catalanes!!! ¿Saben qué decía de los catalanes mi 
padre,que en paz descanse? Pues que... el fino catalán 
de las piedras saca pan”.

 Carretera enllà pensava en aquell bonic refrany, 
que avui he recordat en diferents idiomes, gràcies a 
aquesta comarca de vinyes, pedres, bancals, feixes 
o terrasses. Així, arribàrem a l’hotel, després d’un dia 
molt ben aprofitat. I com sempre s’acostuma de dir, 
aquí hi hem de tornar,  en aquesta comarca encara ens 
hi queden moltes coses i racons per visitar!

Això és el que avui volia explicar. 

M’agrada Catalunya.  

Salut i bon estiu!

                                                                                

Feixes, costers, bancals 
o terrasses 
— 
Josep Mases Raurich
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Sabem que un dels trets essencials del Batxillerat a 
Catalunya és l’obligatorietat d’haver de redactar un 
Treball de Recerca (TR) que suposa un 10% de la nota 
de l’etapa (1r i 2n de batx) en què l’alumne ha de fer ser-
vir una sèrie de co-
neixements i habi-
litats adquirits des 
de diferents matè-
ries; li permet de 
comprovar el grau 
d’assoliment dels 
objectius i, alhora, 
avalua la madure-
sa de l’alumne pel 
que fa a iniciativa, 
ordre, rigor, cons-
tància i capacitat 
de recórrer a les 
fonts d’informació 
més adients. Des 
dels inicis de l’Institut fins ara mateix en portem 572, 
de Treballs de Recerca realitzats: tots ells es poden 
consultar a la Biblioteca de Calaf (el llistat de tots els 
títols està penjat al web de l’institut: ies-alexandre-de-
riquer.cat)

 I és d’un d’aquests treballs executats enguany, inti-
tulat “República i Guerra Civil a Calaf”, fet per l’alumne 
Omar Salcedo (Batxillerat d’Humanitats), que us 
volem parlar avui ja que presenta unes troballes no-
tabilíssimes que poden ser de l’interès de tothom. El 
treball de l’Omar es declara hereu d’un primer treball 
intitulat “Guerra Civil a Calaf” de l’alumne Josep Mi-
quel Pérez (1993). Han passat gairebé 25 anys i calia, 
doncs, una ampliació i actualització d’aquella antiga 
recerca tenint en compte, esclar, tota la bibliografia 
d’aquests darrers anys, especialment: Jaume Mas 
Parés, Història de Calaf (publicada en fascicles per 
l’Ajuntament de Calaf); i Antoni Dalmau i Ribalta, “La 
Guerra Civil i el primer franquisme a l’Anoia”, Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt (2014). A més, l’Omar 
ha entrevistat un grapat de persones que l’han aju-
dat a aclarir molts fets i dades diverses, i el resultat 
d’aquestes entrevistes està inclòs dins la redacció del 
treball: Francesca Serra, Ton Riera, M. Antònia Trullàs, 
Júlia Moncunill, Josep Vilaseca (i també Antoni Miret i 
Pere Tardà); cal fer constar, també, el gran ajut de Yo-
landa Ruiz des de l’Arxiu Municipal.

Amb un estil clar, objectiu i rigorós, el treball de l’Omar 
estableix sempre un paral·lelisme entre els fets que 
passaren a Catalunya i els fets que van passar a Ca-
laf contextualitzant tots els esdeveniments explicats. 

Només els llistats 
de noms i cog-
noms que hi apa-
reixen justificarien 
aquest treball. 
N’esmentarem al-
guns de significa-
tius:

•   Noms i vots dels 
qui van guanyar 
les eleccions a 
Calaf l’abril de 1931 
(pàg. 25)
•   Llista dels cala-
fins que van for-

mar part del Comitè Antifeixista de Calaf
•   Persones que van participar en la crema del retaule 
de l’església de St Jaume i posterior saqueig (pàg. 50)
•   Víctimes de la repressió republicana: assassinat de 
Mn Pere Farràs i dels germans Josep i Mn Ignasi Boix 
(p. 60)
•   Llista dels 18 joves calafins que s’havien d’incorporar 
a l’anomenada “Lleva del Biberó”: s’hi especifica quins 
van morir al front (p. 73)
•   Descripció i localització (amb fotografies) dels 4 re-
fugis antiaeris de Calaf: el de “La Cros”, el de l’estació, 
refugi-comandància Ajuntament de Calaf (C/ del Car-
me) i refugi al nord-oest de Calaf (p. 76 a 80)
•   Descripció bombardejos damunt Calaf: hi ha cons-
tància que el primer atac de l’exèrcit nacional contra 
Calaf no és fins al 21 de desembre del 1938 a 2/4 d’1 
del migdia.
•   Llista del calafins que es van haver d’exiliar el 1939; 
noms dels calafins internats al camp d’Agde (França).
•   Llista dels 42 calafins processats pel franquisme (p. 
95-96)
•   Nom dels calafins que van acollir uns 206 nens i 
nenes refugiats procedents d’altres indrets de l’Estat 
espanyol.

(continua a la pàgina següent)

DE LA TERRA DE SIGAR

Darreres notícies sobre 
la  Guerra Civil a Calaf
—
Josep Maria Solà

Peu de la il·lustració:  A la fotografia es pot veure un grup de soldats republicans rebent instrucció al camp del  
Capellà de la Torre (també fou el primer camp de futbol de Calaf), al costat de l’Institut Alexandre de Riquer.
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No sé qui ets,
no sé d’on vens,
no sé on vas
no et conec pas.
Si vens d’aprop
o vens de lluny,
si et vols quedar
o vols arribar al més enllà.
Si vas depressa no et quedaràs,
si vas a poc a poc podrem parlar.
Hi ha tantes coses que et vull explicar
que hi ha una terra que et pots quedar.
Ningú pregunta
si vens d’aprop o de molt lluny,
tant els hi fa si t’hi vols quedar.
Un més seràs que estimaràs
aquesta terra que t’acollirà.
Siguis qui siguis,
vinguis d’on vinguis
res ningú vol saber de ningú,
tan sols d’amor parla la gent.
Ningú els hi és indiferent,
tothom s’estima,
tothom es parla;
Calaf és la terra
de vent serè i marinada.
Vinguis d’on vinguis
a tots saluda,
a tots ampara.
No mira qui ets
ni d’on vens.
Calaf estima,
a tothom abraça.

Calaf, 24 de gener de 2009.

Dia de mercat i temporal. El vent a arribat a unes
velocitats mai registrades a la nostra vila, ocasionant
danys bastant importants. La destrossa d’arbres,
desplaçament de teules, contenidors, hores sense
llum, antenes de ha televisió averiades, algunes,
s’han desplaçat a casa dels altres. Alguns dels
histories vitralls de l’esglèsia no sé quins, han quedat
malmesos. Façanes, balcons, finestres, canaleres,
portes, valles separadores han quedat
aplausonades en senyal de penitència.
El que sí ha quedat malmès de veritat, i als calafins
en dol l’ànima, que l’Institut Alexandre de Riquer,
que aquest temporal enviat pel diable; s’endugués el
teulat com per art de màgia, sent les pèrdues bastant
considerables.
El que sí els calafins i comarcants han de donar
gràcies que el moment d’aquella ferotge ventada les
aules fóssin buides i el juvent estigués gaudint entre
la família, aquest trist cap de setmana.
Abans d’acomiadar-me, al cel envio l’oració del pare
nostre per aquestes criatures que, gaudint de l’esport,
van perdre la vida. També pels altres que el temporal
els va segar la vida.
Encenc un ciri donant gràcies de la sort que va tenir
el nostre Institut, aquell trist dia no es feia classe.
Als morts que déu els tingui a la glòria; els vius
doneu gràcies per no ser al lloc on hi sou quasi cada
dia.

Calaf estima
—
Josep Vilaseca 
“El segarrenc” 
Juliol 2011
Número 7019

El vent
—
Josep Vilaseca
“El segarrenc”
Gener 2009
Número 6383

(continuació de l’article “Darreres notícies sobre la 
Guerra Civil a Calaf, de Josep Maria Solà)

 Com afirma l’autor a la pàg 3: “La intenció d’aquest 
treball no és en cap moment la de ferir la sensibilitat 
dels calafins o de fer-los reviure anècdotes o calami-
tats que no volen recordar, sinó de relatar i mantenir 
viva d’una manera totalment objectiva la història del 
nostre poble durant aquests anys, mantenint el record 
de tots aquells calafins que es van veure implicats en 
aquest dur i injust conflicte entre germans i que me-
reixen ser reconeguts per la societat de la qual un dia 
van formar part. Fins ara només han estat reconeguts 

oficialment els calafins que van morir lluitant en el bàn-
dol nacional, mentre que aquells que van morir defen-
sant la República o que van ser processats pel règim 
franquista han estat menyspreats i només s’han man-
tingut en el record d’alguns calafins. Aquest treball, 
doncs, també pretén mantenir el record i el reconeixe-
ment merescut cap a totes aquelles persones que fins 
ara havien estat oblidades per la societat calafina.”

Seria bo, doncs, que us arribéssiu a la Biblioteca i do-
néssiu un cop d’ull al TR de l’Omar Salcedo, “Repúbli-
ca i Guerra Civil a Calaf” (2017): de ben segur que hi 
trobareu alguna cosa que us apassionarà.
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La darrera nit viscuda ha resultat d’allò més inquieta. 
Continus malsons i visions espantoses s’han apoderat 
de les seves hores de descans i, ara mateix, es sent to-
talment esgotada i fora de si. Les nits que havien esde-
vingut plàcides i reparadores avui han finalitzat de cop 
i volta.

Una frase pronunciada per la Mireia és la causa princi-
pal del seu trasbals. Com una llosa, com una sentència. 
Aquella por subjacent de la infantesa, totalment sota 
control, i una sola pregunta l’ha destapat de nou, aug-
mentant aquella fòbia més enllà d’un límit acceptable.

L’Encarna només aconsegueix dormitar, amb la pell es-
borronada, feta un cabdell de nervis i angoixes, amb la 
indefensió de sentir-se víctima de les seves enemigues.

El dimecres avança lent, com tots els dies laborables. No-
més el temps d’esmorzar, just trenta minuts, trenquen la 
rutina, la monotonia de la feina a la fàbrica, creant un oasis 
d’esbarjo, un espai amè i distès.
D’ençà que han contractat  la Mireia, fa just una setmana, 
aquesta pausa resulta més entretinguda. És una noia 
jove, bonica i eixelebrada, tot i que sota una aparença 
fràgil amaga una perspicaç i particular ironia. L’Encarna, 
sentint-la parlar és sent encara més gran del què és en 
realitat: una dona que ronda la cinquantena, molt segura 
d’ella mateixa però poc donada a l’aventura. La repetició 
i la monotonia són les pautes clau del seu dia a dia. Amb 
els anys que porta treballant a la fàbrica gairebé es sent 
responsable de la feina i fins i tot dels comentaris de les 
seves companyes, totes força més joves.

La conversa d’aquest matí deriva al sempre recurrent 
tema de la neteja de la llar. La Maria puntualitza que acos-
tuma a fer la bugada principal de la setmana els dijous a 
la tarda; la Teresa comenta com està de contenta d’ençà 
que li van regalar el “robot” i que no ha tornat a agafar 
l’escombra; la Rita respon que la feina que més la relaxa 
és planxar; i de sobte l’Encarna, més acostumada a es-
coltar que a parlar, afegeix que no es separaria mai de la 
seva aspiradora. –És la millor eina per fer net el pis, i una 
immillorable arma per desempallegar-me de les aranyes 
que tanta angúnia em fan, -afirma contundent al temps 
que s’esgarrifa.

-I no penses si les aranyes són vives o mortes dins 
l’aspiradora? –li pregunta ràpida  la Mireia amb un deix de 
picardia a la mirada abans d’afegir: - no t’espanta pensar 
en el dia que hauràs de canviar la bosseta de la pols?
A l’Encarna se li descoloreix el rostre en qüestió de se-
gons, l’entrepà li aterra als peus i una momentània alegria 
desapareix com per art de màgia.

No li havia passat mai pel cap que els minúsculs aràc-
nids que s’entretenia a aspirar poguessin sobreviure al 
seu atac, ni en haver de substituir la bossa,  el dia que va 
iniciar, ben convençuda, la seva particular batalla. Un cal-
fred li recorre el cos de cap a peus imaginant la quantitat 
de bèsties que poden habitar dins la seva màquina, ara 
aturada al rebost del seu pis. Un mareig momentani li fa 
perdre el món de vista.

Ara, asseguda als peus del llit reviu nítidament les imat-
ges oníriques que no li han permès descansar en tota 
la nit: aranyes escapant pel filtre posterior, l’una darrera 
l’altre com soldats preparant-se per a una invasió silen-
ciosa; aranyes sortint per la boca de l’aspiradora; aran-
yes enfilant-se pels seus braços en intentar canviar la 
bossa…

No pot més. Atemorida i tremolosa es sent incapaç 
d’aguantar una nova jornada laboral. Envia un breu mis-
satge de mòbil a la Rita i s’asseu al sofà amb les cames 
plegades damunt el ventre, abraçant-se amb força per 
foragitar aquestes espantoses imatges de la seva ment.

Passades un parell d’hores i una curta però beneficiosa 
capcinada, creu haver ideat una nova, bona i definitiva 
solució, una eficaç alternativa a la maleïda aspiradora, 
un giny mortal. Sacrifica una de les seves botes noves 
després de verificar que no tenen cap forat a la sola 
lligant-la a un bastó d’escombra.  Li resulta summament 
complicat aconseguir que la bota quedi ben estrebada 
al pal, però amb imaginació i temps aconsegueix prepa-
rar una arma letal per combatre els futus aràcnids que 
intentin instal·lar-se al seu habitatge.

Després de dinar, un cop recuperada la calma, porta a 
terme la segona fase del seu pla: prescindir de la màqui-
na. Amb les mans enfundades en un parell de guants i 
una bossa gegant d’escombraries, s’atansa  a la deixa-
lleria municipal i decideix oblidar-se’n per sempre.

…..
El Ricard és un client regular de la deixalleria. Els pocs 
recursos econòmics de què disposa l’impulsen a reco-
llir objectes diversos que arranja i pinta,  tot i que gairebé 
sempre  només es tracta de rampoines. Enmig del des-
ordre descobreix una aspiradora impecable, que sem-
bla nova. Li fa una ràpida repassada i comprova que no 
té ni una ratllada a la carcassa. La pren totalment con-
vençut de poder vendre-la a un bon preu sense revisar-
ne l’interior. Així doncs, no para esment en una petita 
aranya que escapa per la reixeta del filtre posterior em-
pesa per una altra, i encara una tercera aranyeta….

Aracnofòbia 
— 
Maria Lluïsa Salazar
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juny
Divendres 30 
Festa Major de la Pineda
Barri de La Pineda 
Consultar programes a part
Organitza:
 Associació de Veïns de la Pineda

Divendres 30
Conferencia Lluís Llach
Casal de Calaf — 19.30 h
Organitza: ANC

juliol 
Dissabte 1
Festa Major de la Pineda
Barri de La Pineda 
Consultar programes a part
Organitza:
 Associació de Veïns de la Pineda

Visita gratuïta – Castell de Calaf
Inici a l’Oficina de Turisme de 
Calaf — 11.00 h
Organitza: 
Oficina de Turisme de Calaf

Diumenge 2
Festa Major de la Pineda
Barri de La Pineda 
Consultar programes a part
Organitza:
 Associació de Veïns de la Pineda

Dimarts 4
Cloenda Any Figuerola
Hora: 19.30 h
Lloc: plaça Ravalet
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dimecres 5
Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 h
Lloc: plaça de Barcelona ’92
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dijous 6
14è 3x3 de futbol de Calaf 
i 10a Memorial Jordi Borràs
Plaça de Barcelona ’92 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Divendres 7
14è 3x3 de futbol de Calaf 
i 10a Memorial Jordi Borràs
Plaça de Barcelona ’92 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Una nit de divendres
Buena Onda
Casal de Calaf — 22.00 h
Organitza: El Cafè del Casal

Dissabte 8
14è 3x3 de futbol de Calaf 
i 10a Memorial Jordi Borràs
Plaça de Barcelona ’92 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
18.00 h
Organitza: 
Comissió de Sant Cristòfol

Diumenge 9
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Piscina municipal —Tot el dia
Organitza: 
Fundació per l’esclerosi múltiple

14è 3x3 de futbol de Calaf 
i 10a Memorial Jordi Borràs
Plaça de Barcelona ’92 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Sant Cristòfol — Ball
Passeig Sta. Calamanda — 19.00 h
Organitza: 
Comissió de Sant Cristòfol

Visita gratuïta
Campanar de Calaf
Parròquia de Sant Jaume de Calaf
12.30 h
Organitza: 
Oficina de Turisme de Calaf

Dimecres 12
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 14
Festivals Alta Segarra 
Marina Rosell
Bosc del Rentador de Calaf
 22.30 h
Organitza: Àgora Alta Segarra

Una nit de divendres 
Quico 13 (presenta nou disc)
Casal de Calaf — 22.00 h
Organitza: El Cafè del Casal

Dissabte 15
Festivals Alta Segarra
Obeses
Bosc del Rentador de Calaf 
22.30 h
Organitza: Àgora Alta Segarra

Sopar al casc antic de Calaf
Plaça de les Eres — 21.00 h 
Organitza: AAVV Nucli Antic

Campionat de Botifarra i sopar al 
carrer de La Sort 
Organitza: Comissió de veïns 
del carrer de La Sort

Diumenge 16
Ball amb Som-hi Band
Plaça de Barcelona’92 — 19.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 19
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 21
Una nit de divendres 
Yas & Ger
Casal de Calaf — 22.00 h
Organitza: El Cafè del Casal

Dissabte 22
Tast a la plaça
Plaça Gran — 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 23
Ball amb Charli Music
Plaça de Barcelona’92 — 19.00 h 
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 26
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 28
Una nit de divendres 
 Itzipa Band
Casal de Calaf — 22.00 h
Organitza: El Cafè del Casal

Dissabte 29
Trobada de diables de la Segarra 
històrica
Plaça Gran
Organitza: Diables de l’Alta Segarra

Diumenge 30
Ball amb Joan Abarca
Plaça de Barcelona’92 — 19.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

agost
Dimecres 2
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dissabte 5
Visita gratuïta – Castell de Calaf
Inici a l’Oficina de Turisme de 
Calaf — 11.00 h
Organitza: 
Oficina de Turisme de Calaf

Diumenge 6
Ball amb Elisabet
Plaça de Barcelona’92 —20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 9
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 13
Ball amb Charli Music
Plaça de Barcelona’92 — 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Visita gratuïta 
Campanar de Calaf
Parròquia de Sant Jaume de Calaf
12.30 h
Organitza: 
Oficina de Turisme de Calaf

Dimarts 15
Ball amb Elisabet
Plaça de Barcelona’92 — 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 16
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 20
Ball amb Joan Abarca
Plaça de Barcelona’92 — 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 23
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 27
Ball amb Elisabet
Plaça de Barcelona’92 — 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 30
Cloenda sardanes a la fresca 
amb la obla Contemporània
Plaça de Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

l’agenda 2017


