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Tot a mà
Renfe    T. 902 320 320 o http://rodalies.gencat/cat

Bcn (Bcn Sants) Bcn (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 (Bcn Pl. Cat) Bcn (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

Alsa    T. 902 422 242 o www.alsa.es 

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Nord)

8:15 — 18:20 8:38 — 18.54 9:45 — 20:00

Barcelona (Bcn Nord) Igualada (Estació bus) 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  - MONBUS   T. 902 29 29 00 o www.igualadina.com 

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Mª Cristina)

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 13:45— 16:00 7:30 — 14:30— 16:35 8:35 — 15:35 - 17:40

Dissabtes

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

Barcelona (Bcn Mª Cristina) Igualada (Estació bus) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9:50 — 16:45 11:15 —  18:00 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

Sagalés    T. 93 874 68 00

Calaf Manresa (Mercat Puigmercadal) Manresa (Estació bus) 

De dilluns a divendres

6:45 — 7:45 — 10:15
14:15 — 15:45 —  18:25  
20:20

7:45 — 8:20 — 10:50 
15:45 — 16:20 — 19:00
20:55

7:50 — 8:25 — 10:55 
15:50 — 16:25 — 19:05
21:00

Dissabtes  7:40 — 13:40 Dissabtes  8:40 — 14:15 Dissabtes  8:45 —14:20

Manresa (Estació bus- FGC) Manresa (Pompeu Fabra) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

7.00 — 9.30 — 13.30 — 
15.00 — 17.45 — 19.05

7.05 —  09.35 — 13.35
15.05 — 17.50 —  19.10

07.40 —10:10  — 14:40
 15:40—18:25  — 20:15 

Dissabtes  07:00 — 12.30 Dissabtes  07:05 — 12.35 Dissabtes  07.40 - 13.30

  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 Biblioteca municipal Oficina de turisme Aigües de Manresa

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

www.calaf.cat

Matins: Dilluns, dimecres i 
dissabte de 10 a 13 h. 
Tardes: De dilluns a dijous 
de 15.30 a 20 h. i diven-
dres de 15.30 a 19 h. 

De dimecres a dissab-
te:  de 09 h  a 14 h
I 1r i 3r diumenge:
de 10 h a 14  h
calaf.turisme@calaf.cat

www.turismecalaf.cat

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de 
Calaf. 
Per a qualsevol consulta 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. 
A l’Oficina de Turisme.

Jutjat de Pau de Calaf Deixalleria municipal 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

Horari hivern: 
Dilluns, dimecres i diven-
dres de: 14.30 a 17 h
Dimarts, dijous dissabte 
d’11 a 13 h

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-vos-hi també per telèfon, de dilluns a divendres de 
8.30 a 14.00 h  (T. 93 472 91 40).

*Actualització: 21/09/2020. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Telèfon d’emergències de Calaf 900 92 92 09

Ajuntament de Calaf 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Àrea bàsica de Salut

Bombers Oficines

93 869 87 79

93 869 92 12

Bombers Urgències 93 868 09 31

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Escola 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 94

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Farmàcia  93 869 85 06

FECSA Avaries 800 760 706

FECSA Informació  800 760 909

Funerària Montaner  93 869 84 91

Naturgy (Atenció client) 900 700 365

Naturgy (Urgències) 900 750 750

Grues Calaf 636 480 488

INS Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Informació Generalitat 012

Jut. de Pau (Anna Maria Bellot) 93 869 85 12 Ext. 8

Jut. de Pau substituta (Pilar de Millan) 93 869 85 12 Ext. 8

Jutjat de Pau 93 869 85 12

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències 112

Notaria

Oficina de turisme

93 869 88 12

 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
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Per unes festes de 
Nadal responsables 
Acabem un any estrany, que no hauríem volgut passar. Acaba l’any 2020, sí, però 
no la pandèmia que l’ha trasbalsat de manera extraordinària i impensada. De fet, 
les autoritats sanitàries ens adverteixen constantment dels riscos que correrem 
les properes setmanes i, especialment, durant la celebració de les festes de Na-
dal.

Hem de ser conscients que ara ens venen unes dotze o quinze setmanes de risc 
molt alt. Això és per l’arribada dels mesos més freds, que ens convidaran a recollir-
nos als espais interiors i ens temptaran a limitar-ne la ventilació. I perquè encara 
no ens ha arribat la vacuna i perquè un cop es comenci a distribuir s’administrarà 
de manera progressiva. Tanmateix,  la perspectiva de tenir la vacuna  a curt ter-
mini ens hauria de tornar més prudents i responsables i animar-nos a extremar 
les mesures d’autoprotecció. Ara que en comencem a veure’n el final, no l’hauríem 
d’espifiar.

A l’Altiplà del finals de juny tot just acabàvem de sortir de l’estat d’alarma (el 19 de 
juny) i encetàvem la represa (el 25 de juny). Llavors, els dèiem que la incidència 
del covid a Calaf havia estat de 31 casos positius acumulats des de l’inici de la 
pandèmia el mes de març i de 56 casos sospitosos. Avui, en el moment d’escriure 
aquestes línies a mitjans de desembre, el nombre de casos positius acumulats és 
de 127 i el nombre de casos sospitosos acumulats és de 771. L’increment és es-
paordidor. I el que és pitjor, a diferència de juny, en què havíem sortit de la primera 
onada, ara es pot dir que som a les portes d’una tercera onada –si és que no hi 
hem entrat ja– quan encara no hem sortit de la segona.

Entre el periodisme hi ha un debat sobre si s’ha actuat bé a l’hora d’afrontar les 
informacions de la pandèmia. Hi ha qui defensa que s’ha comès un error en no 
mostrar els morts i que, per això, hem acabat per banalitzar les xifres que cada dia 
ens ofereixen des del departament de Salut i el ministeri de Sanitat, o les que ens 
arriben des de la resta de països d’Europa i del món.

El que és veritat és que darrere de les xifres hi ha persones amb noms i cognoms. 
En el cas de Calaf, són veïns i veïnes que coneixem, molts ens són amics, alguns 
ens són familiars. Sabem el patiment i el dolor que han hagut de suportar, en es-
pecial tots els qui han patit la pèrdua d’una persona estimada. Aquesta proximitat 
amb el patiment i el dolor ens hauria d’alertar a no fer com si el covid fos una malal-
tia que agafen els altres. Tots hi estem exposats. Ningú és immune, tingui l’edat 
que tingui. Tothom està en risc, no només a encomanar-se’n, sobretot estem en 
risc d’encomanar els altres i als més propers.

Aquests dies de Nadal els voldrem passar envoltats dels nostres. Voldrem reunir-
nos a sopar la nit de Nadal, assistir a la missa del Gall, gaudir amb tota la família 
dels dinars de Nadal i de Sant Esteve, celebrar amb els amics l’arribada de l’any 
2021  amb l’esperança i el desig que s’endugui per sempre i ben lluny aquest 
maleït covid i sortir als carrers a rebre els Reis de l’Orient. Voldríem fer el que fem 
cada any. Potser per no tenir la sensació que se’n va un any perdut. Arrapar-nos-
hi ara que ja no ens en queda gairebé res. I, no obstant, no pot ser. No hauria de 
ser. Portem molt d’esforç fet. Del nostre comportament aquests dies en depèn el 
patiment, qui sap si la vida, de persones que estimem i que, tant de bo, no trobem 
a faltar el Nadal de l’any que ve.

Des de l’equip de govern de Junts per Calaf – Acord Municipal, els desitgem unes 
bones festes de Nadal i una entrada d’any 2021 plena d’esperança, alhora que els 
demanem prudència i responsabilitat.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf 

l’editorial
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el reportatge

Estructura i funcionament  polític i administratiu 

Com està el nostre Ajuntament?
Resultats de l’enquesta 
de l’Observatori de Govern Local del 2019

L’estudi inclou els 399 
muncipis de Catalaunya 
amb una població entre 
501  i  5.000 habitants

D
urant l’any 2018, la Fundació Pi 
Sunyer va realitzar una enquesta 
als diferents ajuntaments de Ca-
talunya per tal de fer una radiogra-

fia del món local i així aportar informació i 
eines de suport als responsables dels ajun-
taments en la seva tasca. 

Amb l’ojectiu de mostrar el seu compro-
mís de transparència activa, l’Ajuntament 
de Calaf va participar-hi i va fer arribar la 
documentació sol·licitada per tal d’incloure 
les nostres dades a l’estudi del projecte de 
l’Observatori del Govern Local i així, poder-

les analitzar de forma rigorosa, profunda i 
detallada. 

Els diferents paràmetres que es van ana-
litzar van ser  l’estructura i funcionament 
polític i administratiu - estructura, distribu-
ció competències, recursos humans, par-
ticipació ciutadana...-; ens instrumentals, 
cooperació, col·laboració i coordinació ad-
ministrativa; prestació i gestió dels serveis 
públics; i informació econòmica - pressu-
post municipal, comptes financer, gestió 
econòmica...-. 

A partir d’aquí, us compartim alguns 

dels resultats de l’estudi que es va entregar 
durant l’any 2019 i que permeten veure la 
situació de l’Ajuntament de Calaf i també 
comparar-la amb la dels altres municipis de 
Catalunya  que tenen un tram de població o 
pressupost   similar al nostre o es troben a la 
mateixa província.

Pel que fa al percentatge de funcionaris i 
personal contractat per l’Ajuntament, les 
dades de l’estudi fins al 2018 mostren que 
Calaf tenia un percentatge molt per sota de 
la mitjana:  un 6% dels seus treballadors 
eren funcionaris i un 94% eren personal 
laboral. 

A la resta d’ajuntaments de Catalunya, al-

menys un 25% del personal era funcionari, a 
la província un 31% i als municipis del mateix 
tram de població un 30,4 %. 

Davant d’aquesta situació, que suposava 
un greuge discriminatiu pel que fa a les con-
dicions laborals de gran part de la plantilla, 
l’Ajuntament ha realitzat diversos proces-
sos de consolidació de places.  

De tal manera que la situació a finals  de  
2020 es troba: 

Ara un 21,62% de la planti-
lla és funcionari i un 78,37% 
és personal laboral 
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Pel que fa a les dades econòmiques re-
collides a l’estudi, veiem que Calaf té una 
despesa de capítol I (el que correspon a 
la plantilla de personal) de 496,3 €/habi-
tant, mentre que la mitjana de Catalunya és 
de 340,7 €/habitant i la d’altres municipis 
similars per tram de població és de 347,1 €/
habitant. 

D’altra banda, tenir personal propi en mol-
tes ocasions estalvia haver d’externalitzar 
serveis a fora, i per tant, això també es tra-
dueix en els números, ja que segons l’estudi 
Calaf té una despesa de capítol II (externa-
lització de serveis i contractes) per sota de la 
mitjana de Catalunya, ja que aquesta està a 
516,3€/habitant i Calaf es troba a 463,3 €/
habitant i els municipis del mateix tram de 
població estan a 492,3€/habitant.

La Fundació Carles Pi i Sunyer, 
creada l’any 1986, és un cen-
tre d’anàlisi i recerca sobre el 
govern local i les polítiques 
públiques de l’administració

La institució és un espai d’estudi, recer-
ca i promoció del coneixement sobre 
l’àmbit del govern local i les comunitats 
autònomes. 
Amb l’objectiu de fer aportacions 
acadèmiques importants, la Fundació 
combina el treball d’investigació intern 
amb encàrrecs de recerca externa a 
persones procedents de les diverses 
disciplines de les ciències socials.
En aquest marc, des de fa ja més de 
15 anys, desenvolupa l’Observatori de 
Govern Local. Al llarg d’aquest període, 
l’Observatori s’ha configurat com una 
eina per a la recopilació sistemàtica 
d’informació d’aquest nivell de govern. 

La L’Ajuntament de Calaf destina un 12,8% 
de la seva despesa a projectes de protecció 
i promoció social, més de 8 punts per da-
munt de la mitjana de Catalunya (4,4%) i 
dels altres municipis que es troben en el seu 
tram de població (5,3%).
     D’altra banda, dels impostos recaptats 
per habitant, 1.167,2 €, l’Ajuntament en des-
tina 1.094,5€ a la despesa corrent, és a dir, a 
proporcionar els serveis bàsics que garan-
teixen el dia a dia de Calaf. Aquestes dades 
també es troben per sobre la mitjana de 
Catalunya (ingressos 1.210,4€/h i despeses 
939,7€/h) i del tram de població (ingres-
sos 1.183,7 €/h i despeses 928,5 €/h). Així 
doncs, la ciutadania paga pel que rep.

Fundació Carles 
Pi i Sunyer 
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«Assumir  internament 
amb personal propi i no 
externalitzar,  també és 
una qüestió ideològica»

Jordi Badia, alcalde 
de Calaf

Informació econòmica 

Altres dades que marquen el compromís social

Protecció i
promoció social

Ingrés corrent 
per habitant

Despesa corrent
per habitant

12,8%

1.167,2 €

1.094,5 €
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els  plens municipals

El Ple de Calaf aprova 
el Pla local de Joventut
També es va aprovar el nomenament de la nova jutgessa de Pau i 
la seva suplent, adjudicar l’alienació de dos terrenys propietat de 
l’Ajuntament, la bonificació de l’IBI a la Unió Calafina i la modificació 
de la taxa de l’Escola de Música, entre altres

EE
l dilluns 23 l dilluns 23  de novembre 
l’Ajuntament de Calaf va realitzar de 
forma telemàtica el seu Ple ordinari.

Un dels punts a destacar va ser 
l’aprovació per unanimitat del Pla Local de 
Joventut de Calaf 2021-2024, un document 
que recull les línies estratègiques i les ac-
tuacions per al desenvolupament de les po-
lítiques de joventut de Calaf per als pròxims 
anys.

Per a l’elaboració d’aquest pla estratègic 
s’ha agafat com a referència l’eina de plani-
ficació de les polítiques de joventut al nostre 
territori, el Pla Nacional de Joventut de Cata-
lunya, i els criteris que estableix: participació, 
transformació, integralitat i qualitat. El nou Pla 
Local s’ha estructurat en dues fases: diagno-
si i disseny, seguint les recomanacions de la 
Direcció General de Joventut de Catalunya. 
Per a la part de diagnosi es van fer vàries ses-
sions participatives on es van escoltar les 
necessitats tècniques i sobretot les dels i les 
joves. També es va realitzar una enquesta on 
hi van participar més de 100 joves. Gràcies a 
això, les diferents perspectives han tingut un 
paper clau en el procés d’elaboració del nou 
Pla Local, ja que ha facilitat conèixer els inte-
ressos i necessitats dels i les joves de Calaf, 
i també veure de quins recursos es disposa 
per a la realització de les accions. 

Altres punts del Ple 

En el Ple de novembre es va aprovar el nome-
nament de la nova jutgessa de Pau, Anna Ma-
ria Bellot i  Roig, i la seva suplent, Pilar de Millan 
i Soriano després que s’hi presentessin fins a 

5 persones candidates. 

També es va aprovar adjudicar de forma 
directa els dos terrenys del carrer Lleida que 
l’Ajuntament havia tret a subhasta durant el 
mes d’agost, ja que no es va presentar cap 
oferta de millora però sí que hi havia una 
persona interessada. Els ingressos obtin-
guts per aquesta alienació de béns, un total 
de 59.613,12 €, es destinaran a la compra 
d’habitatge per tal d’afavorir l’accés dels ciu-
tadans a habitatge de protecció pública.

Un altre punt rellevant del Ple va ser 
l’aprovació de la bonificació del 95% de la 
quota de l’IBI a la Unió Calafina al ser el seu 
immoble declarat d’especial interès i concó-
rrer a circumstàncies socials, culturals, his-
tòriques i artístiques especials.

D’altra banda, també es va aprovar una 
modificació de l’ordenança fiscal que regula 
la taxa de les classes de l’Escola de Música 
per tal de reajustar la baixada dels preus de 
les classes d’instruments de 30 a 40 minuts 
al 15% i no al 20% com es va fer a causa de 
la Covid-19, però ampliar la rebaixa a altres 
serveis.

Finalment, es va aprovar augmentar el 
complement específic a una auxiliar admi-
nistrativa adscrita als serveis a les persones 
per un increment de tasques

Marina Duocastella, 
la tècnica de Joventut, 
ens dona quatre  pinzella-
des del Pla local aprovat 

L’Ajuntament destinarà 
uns 59.000€ a la com-
pra d’habitatge de pro-

tecció pública 

Quines línies bàsiques contempla?
Planteja treballar les polítiques de jo-
ventut en els pròxims 4 anys, en relació 
a 3 eixos principals, subdividits en 2 
programes i amb 16 actuacions: 
EIX: Salut i educació: Pretén potenciar 
formacions extracurriculars i promoure 
hàbits saludables.       
PROGRAMA: “Treballem la intersec-
cionalitat” i “Forma’t i informa’t” 
EIX: Esport, Cultura i participació: Vol 
potenciar la participació dels i les joves 
de forma activa en el municipi, donant 
suport a les seves iniciatives i idees. 
PROGRAMA: Participa’t i activa’t 
EIX: Ocupació, habitatge i mobilitat: 
Facilitar informació i acompanyament 
en temes de cerca de feina, habitatge, 
educació o el que necessitin. 
PROGRAMA: Emancipa’t i ocupa’t 

Com s’ha fet? 
Per detectar les necessitats reals que 
tenen els i les joves de Calaf, es va fer 
arribar una enquesta, tant als alum-
nes de l’institut a través dels delegats i 
delegades, com a la resta de joves del 
municipi mitjançant les xarxes socials. 
D’altra banda, es van fer dues sessions 
participatives amb joves on van aportar 
idees i mancances que creien que hi 
havia al poble. També es van realitzar 
sessions participatives amb personal 
tècnic de l’Ajuntament, per a valorar la 
feina realitzada en l’anterior Pla Local 
de Joventut i donar el seu punt de vista.

Què en destacaries ? 
Les actuacions programades com: 
càpsules formatives, assessories a 
l’Espai Jove, cessió de l’espai a entitats 
o joves que ho necessitin,  creació d’un 
Consell de joves, torneig multiesportiu, 
beca de transport... 
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S’aprova el Pla de sanejament, el 
pressupost  anual de 2021 i les no-
ves ordenances fiscals 

7

LL
’alcalde va iniciar el Ple telemàtic 
del dilluns 26 d’octubre amb un mis-
satge a tota la població demanant 
responsabilitat i seguir les mesures 

i restriccions que arriben del govern, recor-
dant algunes de les xifres de contagi dels 
darrers dies del municipi.

El primer punt de l’ordre del dia va ser 
l’aprovació del Pla de sanejament realitzat 
conjuntament amb la Diputació de Barcelo-
na per tal de mantenir un resultat positiu en 
la gestió de despesa corrent i retorn de prés-
tecs, tenint en compte els ingressos corrents 
de l’exercici. La regidora d’Hisenda, Montse 
Mases, va explicar que totes les ràtios de 
tancament de l’exercici 2019, a excepció de 
l’estalvi net, havien estat positives: romanent 
de tresoreria, capacitat de finançament, 
compliment de la regla de la despesa i en-
deutament al 41,67%. En aquest sentit, se-
gons l’estudi de la DIBA les propostes que 
s’aplicaran per sanejar els pressupostos se-
ran pujar l’IBI i reduir despeses amb l’objectiu 
d’aconseguir un estalvi net positiu, ja que la 
situació actual fa que amb els ingressos co-
rrents no es pugui fer front a les despeses 
corrents.

Joan Caballol, portaveu de JUNTS, va 
afirmar que la política de despesa en «per-
sonal i festes» havia tingut molt a veure amb 
aquests números i va manifestar que aug-
mentar ingressos a base d’apujar impostos 
en la situació actual, era senyal d’una «manca 
d’empatia vers la ciutadania». També va su-
bratllar que l’informe no tenia en compte que 
no caldrà respectar la regla de la despesa 
l’any 2021 i va lamentar no haver vist cap me-
sura solidària com abaixar-se el sou.

La regidora Montse Mases va respon-
dre que «calia fer memòria de la situació 
econòmica que s’havien trobat» per enten-
dre que no havia estat fàcil sanejar les finan-
ces de l’Ajuntament i recuperar la capacitat 
d’inversió, tenint en compte el deute que CiU 
va deixar d’un 130% i que ells havien reduït al 
41,67% i que amb la previsió de tancament 
del 2020 es situaria al 31,21%. Mases va re-

cordar els impagaments i deutes pendents 
que havien hagut d’afrontar des del 2015 al 
2020 que pujaven a més de 5.000.000€ 
- 4 milions corresponents a deutes finan-
cers i factures impagades durant 7 anys per 
l’anterior equip de govern i 1 milió en concep-
te d’interessos-. Finalment, va recordar que 
el coeficient de l’IBI es va abaixar de l’1,11% 
al 0,99% el 2016 i que durant 5 anys l’actual 
equip de govern havia apostat per mantenir 
els impostos congelats, però que ara, havien 
de pujar el coeficient a l’1,11% per obligació 
de la Diputació. Finalment, va aclarir que la 
seva voluntat era fer una revisió cadastral, 
ja que això faria que cada immoble pagui el 
que realment li toca i no caldria fer una pujada 
generalitzada. Malauradament però, amb la 
pandèmia aquesta revisió no s’ha pogut fer, 
va lamentar Mases. 

Des del GiC van manifestar que els sem-
blava bé reduir la despesa per sanejar els nú-
meros però tampoc veien correcta la pujada 
de l’IBI i per això, van acabar votant en contra.

Les ordenances fiscals del 2021

Pel que fa a les ordenances fiscals, aques-
tes es van aprovar amb 7 vots a favor i 3 en 
contra per part de l’oposició. Mases va ex-
plicar que bàsicament incloïen: la pujada de 
l’IBI; una modificació de la taxa de parades i 
barraques situades a espai públic, per afegir 
un punt sobre el pagament de desperfec-
tes; la introducció de la quota tributària del 
preu del servei del futur tanatori pel servei 
de vetlla a 302,50€; l’actualització de la taxa 
de recollida d’escombraries per adaptar-la 
al sistema “Porta a Porta” i la modificació de 
preus d’elements de marxandatge.

Joan Caballol de JUNTS va lamentar no 
trobar cap mesura Covid-19 ni cap bonifica-
ció a empreses, bars o comerços. Per la seva 
part, Jaume Simó del GiC, va concretar que 
votarien que no, perquè tot i no estar en des-
acord amb tot, hi havia temes com el del ce-
mentiri que no veien bé, «s’incrementa el cost 
però s’inverteix menys», va dir Simó.

Montse Mases, va especificar que no in-
troduien bonificacions especials a les orde-
nances però que emprendrien mesures com 
la de no cobrar la taxa de terrassa als bars si 
fos necessari, en funció de com anés la pan-
dèmia.

El pressupost anual del 2021

La regidora Montse Mases va explicar que 
era un any diferent a causa de la pandèmia 
i que més que mai, les previsions que es 
poden fer en un pressupost dependran del 
dia a dia i s’hauran de redefinir en funció de 
les necessitats sobrevingudes. Tot i això, 
el pressupost es centrarà en el “Porta a 
Porta”, invertir en una deixalleria i una àrea 
d’emergència, manteniment de la via públi-
ca així com de parcs i jardins, seguir amb el 
segon tram de les obres de remodeació del 
c/Mestre Manel Giralt,  renovació de la flota 
de vehicles de la brigada i millora de la qua-
litat de l’ aigua a través de la connexió a la 
Llosa del cavall i la planta de desnitrificació.

En aquesta ocasió, el regidor de JUNTS 
va felicitar l’equip de govern per la planta de 
desnitrificació, ja que estaven d’acord en te-
nir diferents opcions per solucionar el pro-
blema de l’aigua. Tot i això, va insistir en trobar 
a faltar propostes encarades a la Covid-19 i 
a la reducció de la plantilla de personal i per 
això, hi va votar en contra. El GiC també vavo-
tar en contra perquè un 37% de despesa de 
personal al pressupost és un cost molt gran.

Altres temes del Ple

També es va aprovar el reglament regulador 
de prestacions de caràcter social, l’adhesió 
al Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de 
l’Anoia, l’adhesió al manifest de la xarxa 
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la 
rectificació de l’ordenança reguladora de 
la neteja i tancament de solars i l’esmena de 
sol·licitud del nou conveni de col·laboració 
interadministrativa amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

El Pla de sanejament inclou la pujada del coeficient de l’IBI a l’1,1% i la reducció de despeses per acon-
seguir un estalvi net positiu. El pressupost es centrarà en el “Porta a Porta”, invertir en una deixalleria 
i una àrea d’emergència, manteniment de la via pública, parcs i jardins, seguir amb les obres de remo-
deació del c/Mestre Manel Giralt, reonvació dels vehicles de la brigada i millora de la qualitat de l’ aigua 
a través de la connexió a la Llosa del cavall i la planta de desnitrificació
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el  medi ambient 

Primers passos  del 
porta a porta a Calaf

A
mb l’objectiu de poder de tirar en-
davant la recollida de residus do-
miciliaris durant el primer semes-
tre de l’any vinent, des de l’Àrea 

de Medi Ambient de Calaf estan realitzant 
les gestions necessàries, ja que l’opció per 
aquest nou sistema de recollida porta a por-
ta (PaP) suposarà tot un canvi en la forma 
amb què actualment es gestiona la brossa 
al municipi. 

Un dels principals canvis que suposarà 
el PaP és que seran els posseïdors dels re-
sidus (ciutadans, comerços, indústries, etc.) 
que efectuaran la segregació de les diverses 
fraccions dels residus en origen i, en comp-
tes de dipositar-les en uns contenidors que 
de forma permanent romanen a la via públi-

ca, les diverses fraccions seran recollides 
directament al punt on es generen d’acord 
amb un calendari preestablert, garantint-ne 
un mínim control i seguiment. Per tant, caldrà 
retirar els contenidors actuals i facilitar a la 
ciutadania cubells i/o contenidors propis.

Quines actuacions s’han fet ja?

- Visites a comerços, indústries i altres 
centres d’activitats per conèixer les necessi-
tats de contenidors.

-  Visites als blocs de pisos de més de 10 
habitatges per especificar el lloc i manera 
d’entrega dels contenidors. 

- Preparació dels contractes per 
l’adquisició dels materials necessaris. 

les notícies 

L’Ajuntament re-
gala bosses  reu-
tilitzables de tela 

Amb l’objectiu de reduir les bosses 
sense nanses de plàstic d’un sol ús que 
s’utilitzen, l’Ajuntament va repartir del 14 
al 19 de desembre a l’Oficina de Turisme 
tres bosses reutilitzables de tela entre el 
veïnat de Calaf. 

Per poder aconseguir un dels 750 pa-
quets disponibles, calia estar empadro-
nat al municipi o bé acreditar que s’hi vivia 
actualment (amb un contracte de lloguer, 
per exemple), a més d’ensenyar el DNI de 
la persona que ho recollia. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha 
afegit un element més als productes que  
ha anat reglant per fomentar la preven-
ció de residus: embolcalls de roba pels 
entrepans, carmanyoles de bambú, can-
timplores metàl·liques i bosses de tela 
reutilitzables.

Com serà la recollida PaP? 

S’entregarà de forma gratuïta cinc cubells a 
cada llar per poder realitzar correctament  
el porta a porta:

· Un cubell de 10L airejat per recollir la ma-
tèria orgànica a la cuina.

· Un cubell de 20L tancat per recollir la 
matèria orgànica al carrer.

· Un cubell de 40L apilable tancat per re-
collir el paper i cartró al carrer.

· Un cubell de 40L apilable tancat per re-
collir els envasos al carrer.

· Un cubell de 20L tancat per recollir la 
resta al carrer.

Què passarà si un dia no puc fer 
la recollida tal com toca?

L’Ajuntament instal·larà una Àrea 
d’aportació puntual al costat de la deixa-
lleria. En aquesta hi haurà contenidors pels 
residus que habitualment es recolliran por-
ta a porta. 

S’hi podrà accedir identificant-se prèvia-
ment amb una targeta.  Només es permetrà  
l’accés a l’àrea 12 cops a l’any. En cas de ne-
cessitar més entrades, caldrà sol·licitar-ho 
de forma justificada a l’Ajuntament. 

S’aprova el pro-
jecte d’adequació 
de la deixalleria  

L
’objectiu és realitzar-hi les obres 
necessàries per a adaptar-la 
a la nova norma tècnica sobre 
deixalles del 2019, aplicar-li les 

mesures de prevenció de riscos laborals 
i accessibilitat  i adequar-la a la recollida 
porta a porta, ja que s’espera que amb 
aquest nou sistema augmenti la quanti-
tat i tipologia dels residus recollits

Es preveu finançar totes les obres de 
millora a través de la subvenció rebuda 
del Pla únic d’obres i serveis de Cata-
lunya (PUOSC) 2020-2024 concedit a 
l’Ajuntament de Calaf i de la concessió de 
subvencions destinades a la implantació 
de deixalleries per al tractament de resi-
dus municipals de l’Agència de Residus 
de Catalunya que es va concedir a Calaf 
amb datat de 12 de desembre de 2019. 
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la igualtat i el feminisme 

S’aprova el nou 
protocol contra 
les violències 
masclistes 

les notícies 

Calaf es suma als ac-
tes del 25N amb un 
mural  D

urant el 2020, l’Ajuntament de 
Calaf, a través d’una subvenció 
de l’Oficina de les Dones i LGT-
BI de la Diputació de Barcelona, 

ha pogut elaborar el Protocol de violèn-
cies sexuals en espai d’oci nocturn amb 
l’autoria de l’Equip de Dones amb Em-
penta.La proposta es va presentar i apro-
varal passat Ple extraordinari del mes de 
desembre. 
Hi trobareu línies d’acció específiques 
que, tal com marca la llei 5/2008, es si-
tuen en els sis àmbits d’acció on cal actuar 
per l’erradicació de la violència contra les 
dones:  prevenció, sensibilització, detec-
ció, atenció, recuperació i reparació.

Per dur-lo a terme es va passar per 
diverses fases. La primera va ser la de 
contextualització, informació i sensibilit-
zació. La següent fase va implicar el des-
envolupament d’una diagnosi municipal i 
la tercera va estar marcada per la realit-
zació d’una formació en perspectiva de 
gènere, violències masclistes i sexuals i 
LGBTI-fòbia amb agents clau.

En els diferents espais participatius hi 
han col·laborat Dones de vetlla, AFA de 
l’Escola Alta Segarra i de l’ Ins Alexandre 
de Riquer, AEiG Alexandre de Riquer, La 
Polseguera, Xarxa de nouvingudes, Fut-
bol les Garrigues, Diables Alta Segarra, 
EFSAS, UE Calaf, Serveis Socials, SIAD 
Anoia i altres persones independents en-
questades.  Consulta’l a www.calaf.cat.
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Serveis destinats a les dones i col·lectiu LGTBI
Els coneixes? Apunta’ls, tots són gratuïts! 
SIAD:   SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 

A LES DONES

Servei gratuït que ofereix assessorament 
jurídic i psicològic en l’àmbit laboral, social, 
personal i familiar. 
El servei  informa sobre qualsevol matèria, 
com ara salut, treball, habitatge, assesso-
ria legal pel que fa a separacions, divorcis 
o custòdies, serveis i recursos per a les do-
nes en general i, si s’escau, deriven cap a les 
entitats i organismes que en són responsa-
bles.
http://www.anoia.cat/departaments/benes-

tar-social/serveis-socials-especialitzats/

unitat-digualtat-i-inclusio/siadanoia/

SIE: SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALIT-

ZADA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA

Servei gratuït i confidencial que ofereix 
atenció integral i recursos en el procés de 
recuperació i reparació a les dones que han 
patit o pateixen situació de violència i també 
a llurs fills i filles. També incideix en la pre-
venció, sensibilització i implicació comuni-
tària. Compta amb un equip professional 
multidisciplinari integrat per persones titu-
lades en psicologia, treball social, educació 
social, dret i inserció laboral.
Telèfon 93 804 8265 de dilluns a divendres 
de 9:30h a 19:30h o presencialment a c/
Milà i Fontanals, 1 baixos (Igualada).

CC
alaf alaf  també es va voler sumar als 
actes del 25 de novembre, Dia 
internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones, amb 

la realització d’un mural gegant on es repre-
senten diverses dones amb sororitat rea-
litzat durant quatre dies per la il·lustradora 
Marta Bellvehí. 
Amb el lema “Ens cuidem juntes” el mural 
es podrà veure de forma permanent a una 

paret lateral de la sala d’actes municipal Te-
resa Escola i Torra, ubicada al carrer Mestre 
Manel Giralt del municipi. 

A més, des de la Regidoria de Polítiques 
Feministes i Igualtat,  es va compartir a través 
de les xarxes socials un vídeo on es recull tot 
el procés d’elaboració del mural i on es pot 
sentir de fons la  lectura del manifest institu-
cional del 25N d’enguany realitzada a càrrec 
de la calafina Cristina Montaner.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES 

DONES NOUVINGUDES

Telèfon: 679 96 46 76
Correu electrònic: acollida@anoia.cat
http://www.anoia.cat/departaments/benes-

tar- social/ser vei s - socials - es pecialitzats/

unitat-digualtat-i-inclusio/servei-dinformacio-

i-atencio-a-les-dones-nouvingudes/

SAI: SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL  LGTBI

Servei gratuït i confidencial. Contacte a: 
correu sai@anoia.cat i  93 805 15 85
http://www.anoia.cat/departaments/benes-

tar-social/serveis-socials-especialitzats/uni-

tat-digualtat-i-inclusio/lgtbi/
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la promoció econòmica 

Llistat de comerços participants
• Almansa • Arrels Perruqueria • Basar Xinès • Bonàrea • Burgès i Regí • Caçats L’Escarpí • Cal Gatells • Can Kassoles • Caprici • Carnis-
seria Laura • Carnisseria Mercè • Coaliment - Casa Florentina • Condis • El cosidor de Calaf • El Gebre • El Quiosc del Passeig • Elvira 
Perruquers • Farmàcia Font Sabala • Forn de Pa Fitó • Gràfics • Hortum • Imatge • La Coppe • La Lionesa • La Senalla • La Vedella • 
L’Home • Mobles Pérez • Modes Maria • Òptica Calaf • Papereria Anna • Peixateria Calaf • Perruqueria & Estètica Anna Roldán • Quem-
poso • Santiveri • Super T  • Tot Punt • Vailets • Vitaespai

Durant el mes d’octubre fins a 45 comer-
ços de Calaf van participar en la X edició 
de la campanya promoguda per la Xarxa 
de Barris Antics “Compra i guanya” que té 
l’objectiu de promoure les compres locals 

als diferents pobles de Catalunya adherits. 
Enguany, hi participaven 31 municipis i 

cada un oferia un premi a la resta de pobla-
cions participants vinculat amb una expe-
riència cultural, gastronòmica, de patrimoni, 

Torna el 'Gran Laureanu' la campan-
ya de Nadal dels comerços de Calaf

U
na quarantena de comerciants de 
Calaf promouran aquestes festes 
la campanya “El Gran Laureanu” 
amb què recuperen de nou la mo-

neda local “Laureanu”, que ja van crear l’any 
passat, i que es podrà aconseguir comprant 
als comerços participants a partir del 8 de 
desembre.

Cada bitllet “Laureanu” tindrà un valor de 

0,10 € i comptarà amb un número que servirà 
per participar al sorteig del “Gran Laureanu” 
d’or i de plata on s’obsequiarà les dues per-
sones guanyadoes amb 500€ o 300€.

El 5 de gener, sorteig 
del “Gran Laureanu” de 

forma telemàtica 

Entre tots els números repartits, es 
farà un sorteig el  5 de gener de forma 
telemàtica i es publicarà a les xarxes 
socials el resultat. 

Aquest any, l’Ajuntament de Calaf ha 
col·laborat aportant 800€ que es des-
tinaran als premis.  Un serà un bitllet ge-
gant del “Gran Laureanu” d’or, que tindrà 
un valor de 500€, i  hi haurà un segon bit-
llet de plata que tindrà un valor de 300€. 

Els premis es podran gastar a les 
botigues participants a la campanya en 
un únic dia. Alhora de fer el sorteig, es 
treuran quatre números, els de les dues 
persones guanyadores i dos de reserva. 

Si el dia 20 de gener, no ha sortit algu-
na de les persones premiades, es pas-
sarà al suplent. Si el 3 de febrer encara hi 
ha algun dels dos premis sense persona 
guanyadora, es declararà desert. 

Descomptes fins al 
31 de març

Un cop hagin sortit els números dels 
bitllets guanyadors del “Gran Laure-
anu” d’or i plata, fins al 31 de març, tots 
els bitllets de “Laureanus” no premiats 
acumulats durant les festes es podran 
bescanviar i aconseguir deduccions en 
l’import de les compres. 

En total, es repartiran fins a 21.000 
butlletes, el que suposarà obsequiar 
els clients amb més de 2.000€ en des-
comptes.

Calaf reparteix 31 premis en el marc de la 
campanya comercial ‘Compra i guanya’

etc. Es van repartir més de 91.400 € en 
992 experiències per a dues persones 
per realitzar fins al juny de 2021.

A Calaf el sorteig es va fer a porta tan-
cada i es va difondre el vídeo per xarxes. 
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a

el Nadal 

Una cavalcada de Reis 
amb  format virtual  

Des de fa molts mesos, l’Ajuntament i la 
comissió de Reis estan treballant conjun-
tament per garantir una a cavalcada molt 
especial que aquest 2021 tindrà un format 
diferent d’altres anys a causa de la Covid-19. 

Per tal d’adaptar-se a la nova normalitat 
i complir amb totes les mesures sanitàries, 
sense deixar de banda la il·lusió dels més pe-
tits, el format serà virtual i es retransmetrà en 
directe el dia 5 de gener a les 17h pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament de Calaf.

Per fer-la el màxim de participativa i mos-
trar com  les famílies la viuen en directe des 
de casa, es demanarà a la ciutadania que 
comparteixin per xarxes socials imatges 
amb el hashtag #reiscalaf2021.

D’altra banda, aquest any tampoc serà 
possible demanar que Ses Majestats repar-
teixin regals casa per casa - amb la presèn-
cia dels nens i nenes, clar, perquè de ben 
segur que aniran a totes les llars -. 

Recollida de cartes en 
línia i presencial 

Els comerços de Calaf tindran un model de 
carta per fer arribar als Reis Mags que  tam-
bé es podrà descarregar des de la web de 
l’Ajuntament www.calaf.cat. 

La carta es podrà fer arribar del 26 de 
desembre al 3 de gener per correu elec-
trònic a reiscalaf@gmail.com. També es 
preveu fer una recollida presencial amb un 
format molt especial que es detallarà més 
endavant.  

Enguany es demanarà afegir l’adreça 
electrònica a totes les cartes - en paper i co-
rreu electrònic -, ja que els Reis respondran 
totes les cartes rebudes dels infants! 

les notícies 

23è contacontes
dedicat als avis i 
a les àvies 
Una de les activitats infantils que sí que 
es podrà mantenir serà el tradicional 
contacontes que té lloc cada 26 de 
desembre, per Sant Esteve, al Casal de 
Calaf.

Serà a les 12h a la Sala Folch i To-
rres i enguany estarà dedicat als avis 
les àvies perquè aquest any més que 
mai se’ls vol reconèixer la seva tasca 
com a grans contadors de contes per 
excel·lència.  

L’entrada serà gratuïta, però caldrà 
fer una reserva prèvia a través de la web 
del Casal. 

Retransmissió en di-
recte a les 17h pel 

canal de Youtube de 
l’Ajuntament

D
es de la comissió de Reis Mags 
de Calaf en col·laboració amb 
l’Àrea de Participació Ciutadana i 
Joventut de l’Ajuntament de Calaf 

han promogut un concurs per tal de reno-
var la imatge de la comissió amb un nou 
logotip.

Hi podia participar qualsevol persona 
empadronada a Calaf major de 12 anys que 
presentés un disseny original i inèdit fruit de 
la seva creativitat personal. 

En total, es van rebre fins a  cinc propos-
tes de tres participants diferents. Després 
de valorar les diverses opcions, el jurat ha 
decidit que la persona guanyadora sigui la 
Judit Busquet per una proposta on es pre-
senten les tres corones de Ses Majestats 
amb els colors que caracteritzen els obse-

La comissió de Reis Mags de 
Calaf estrena un nou logo 

Calaf sense Pas-
torets, ni Parc, ni  
Casal de Nadal  

A 
causa de les restriccions 
santiàries, la vila de Calaf 
no podrà acollir algunes de 
les activitats tradicionals 
de Nadal. 

Tot i que amb la flexibilització de 
mesures a partir del 14 de desembre sí 
que estan permeses moltes activitats 
cuturals, tant els Pastorets com els Pas-
torets Infantils han hagut de suspendre 
enguany representacions per la impos-
sibilitat d’assajar prèviament amb totes 
les garanties, tot i que preveuen realit-
zar alguna acció simbòlica que compar-
tiran amb la ciutadania. 

D’altra banda, l’AMPA de l’Escola 
Alta Segarra també va anunciar que en-
guany no podríen organitzar el Casal de 
Nadal que es feia durant els matins de 
les festes escolars per tal de garantir al 
màxim la conciliació famíliar. En aques-
ta mateixa línia, i a causa de les res-
triccions del PROCICAT  l’Ajuntament 
també va trobar oportú anul·lar el Parc 
de Nadal. 
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quis que van oferir al nen Jesús: or, encens 
i mirra. 

La guanyadora del concurs ha estat pre-
miada amb un targeta regal per a gastar en 
materials de disseny (arts plàstiques o crea-
tive market) valorats en 50€ i la impressió 
del seu logotip al material de difusió de la 
Comissió de Reis Mags de Calaf.  
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l’entrevista

A partir de la crisi de la Covid-19, heu vist un in-
crement pel que fa al nombre de famílies i/o 
usuaris que han de recòrrer al servei del Banc 
dels Aliments? 

Les dades són esfereïdores, tenim un augment 
d’un 40% de les famílies (amb tots els membres que 
això suposa) que sol•liciten aliments a nivell de pro-
víncia de Barcelona. Concretament, a la comarca po-
dem parlar d’un 25%, un terç més de les famílies que 
ja s’atenien. Hi ha una diferència amb zones més urba-
nes, ja que el teixit social i comunitari en els municipis 
petits és més alt i la mobilització ciutadana és cabdal.

Tot i això, malauradament preveiem que aquestes 
da-des poden anar en augment, ja que les famílies 
estan esgotant els pocs recursos que els hi queda 
abans de sol•licitar aliments als Serveis Socials. 

I el perfil de persona usuària ha canviat?

Oi tant! Aquesta pandèmia ha interpel•lat a totes 
les persones sense segments d’estatus, professió, 
procedència, gènere, etc. Sempre dividim la societat 
segons col•lectius amb característiques en comú, 
aquesta vegada la característica és no poder com-
prar aliments amb recursos propis.

Cal dir però, que les persones amb menys ingres-
sos o amb mancances en un dels pilars com poden 
ser habitatge, feina, salut, xarxa de suport, etc;  sem-
pre es veuen més agreujada o cronificada la seva si-
tuació. 

Heu vist aparèixer noves necessitats o augmen-
tar altres necessitats a banda de l’alimentària? 

Hem de preguntar-nos quin és el motiu perquè les 
persones estiguin demanant aliments quan no és el 
producte més car que paguem o consumim.

La qüestió és que hi ha problemàtiques socials no 
resoltes i que també són drets essencials, com per 
exemple l’habitatge. Si una persona cobra un sou o 
prestació mínima i ha de pagar habitatge, subminis-
tres, assegurances, material escolar, benzina, etc; 
provoca que no tingui diners per comprar menjar i en 

“
Hi ha una dife-
rència amb les 
zones urbanes, 
ja que el teixit 
social i comuni-
tari en els mu-
nicipis  petits 
és més alt i la 
mobilització
ciutadana és
cabdal.

”

Gemma Solsona  i Fillat 

Pedagoga, integra-
dora social i direc-
tora de lleure 

La Gemma és educadora social en 
una casa d’acollida comarcal de do-
nes, fills i filles víctimes de violència 
masclista (Càritas Igualada). 
També és tècnica en voluntariat i 
inclusió social i delegada voluntària 
de la Fundació Banc dels Aliments a 
l’Anoia. Per tot això, té un gran conei-
xement de com està afectant la nova 
crisi social al nostre territori arran de 
la pandèmia de la Covid-19 i amb ella 
intentarem fer una breu radiografia 
de la situació: problemes, iniciatives 
i reptes de futur.  
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“La crisi social de la 
Covid-19 ha fet que 
s’incrementi un 25% 
les famílies de l’Anoia 

que acudeixen 
al Banc d’Aliments  ”

Aliments recollit durant el 2020 a Calaf  emmagatzemats al nou local
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comptes de solucionar els problemes d’arrel oferim 
menjar. Els preus de béns i serveis bàsics són des-
orbitats i les persones segueixen pagant i deixen de 
menjar.

Les demandes han augmentat en habitatge, vio-
lència de gènere, subministres, aliments per animals 
de companyia, acompanyament en les gestionsen 
línia, accés a la tecnologia, persones treballadores de 
la llar per acompanyar a infants, suport a les persones 
grans confinades, etc.

Quin altres tipus de tasques s’han hagut 
d’assumir des de les entitats socials de volunta-
riat social?

El primer gran repte de les entitats socials ha estat 
donar resposta a totes les demandes de forma segu-
ra atenen a les recomanacions enfront de la COVID 
i sense el voluntariat que en formava part, ja que un 
nombre elevat eren persones grans i al ser de risc es 
va haver de  demanar que deixessin de fer la gran tas-
ca quan més es necessitaven.

Així que amb menys persones al capdavant, s’han 
adaptat i assumit moltes més funcions com portar el 
menjar a casa, cosir mascaretes, fer trucades de se-
guiment a les persones grans o que viuen soles, faci-
litar aparells i accés a la tecnologia a les famílies amb 
infants, distribuir material escolar, portar medicines 
als domicilis, assessorar en les gestions de sol·licitud 
de prestacions, etc.

Sense anar més lluny, aquí a Calaf es va treballar 
cooperativament amb les entitats que ja coexistien 
com l’ARCA, l’Esplai de la Gent Gran, l’associació 
de dones de l’Anoia i Càritas conjuntament amb 
l’Ajuntament per dur a terme el “Bon veïnatge” i així dis-
tribuir tasques i funcions per poder donar resposta a 
totes les necessitats i famílies. Ha estat un model que 
ha seguit tota l’Alta Anoia posant a disposició al mateix 
temps un telèfon perquè la ciutadania pogués trucar i 
sol·licitar allò que necessitava.

Ha millorat la xarxa i coordinació entre entitats 
de voluntariat com el Banc d’Aliments  i adminis-
tració? 

Primer va haver-hi una mobilització social de la ciu-
tadania que es va organitzar per cobrir les noves 
necessitats de les persones més properes; va tindre 
lloc una mobilització solidària proactiva. A aquesta 
s’hi ha sumat les entitats i l’administració que han fet 
possible la gestió de les accions i apropar les ofer-
tes i les persones que ho necessitaven rebre, a més 
d’afegir recursos públics. Després de 9 mesos hem 
après una lliçó humana i social de màxima importàn-
cia: si treballem cooperati-vament tots/es en sortim 
beneficiats. 

El voluntariat necessita una remodelació de format. 
Molta gent vol fer coses pels altres, però no sap com 
fer-ho o no pot comprometre’s a fer-ho assíduament. 
El nostre ritme de vida és incert i inestable i per tant, 
dificulta el compromís a llarg termini. Si li preguntes 

a una persona si pot cada dimecres participar volun-
tàriament d’un projecte et dirà que no ho sap i per tant, 
no participarà. Ara bé, si adaptem la funció del volun-
tariat equiparant-lo a la societat líquida actual potser sí 
que participaria. Em refereixo a oferir accions dia a dia 
i que les persones tinguessin una pàgina o persona de 
referència per contactar ara mateix, ara que tinc una 
estona, on em puc apuntar?

El Consell Comarcal ha  fet un treball de camp per 
registrar totes les entitats i estratègies i metodologies 
que es duien a terme en el repartiment d’aliments el 
2019. Aquesta diagnosis servirà per repensar el mo-
del, adaptar-nos als objectius de desenvolupament 
sostenible i garantir el dret a l’alimentació. 

La nova crisi econòmica pot portar a un augment 
del racisme, ja que s’assenyali a les persones 
d’origen migrant com un dels problemes de la re-
cuperació econòmica? 

Desitjo que no. Ben al contrari, l’estigma o prejudi-
ci es trencarà perquè moltes famílies podran viven-
ciar en primera persona que les famílies ateses són 
diverses i que a aquestes la situació els obliga i no és 
per voluntat o comoditat i que les ajudes no entenen 
d’origen, són iguals per tota la població. Fins que no 
vivim en primera pell les situacions no podem com-
prendre del tot als altres, l’empatia requereix vivència, 
la resta són observacions exteriors des d’una posició 
en què se’ns escapen moltes variables.

Quines possibilitats podrien millorar la situació 
actual perquè no calgués haver de recórrer a la 
solidaritat o beneficència?

Les polítiques socials s’han d’enfortir, ja que és un 
dret de la població tenir accés a les necessitats bàsi-
ques i humanes. 

•Regularitzar els preus de l’habitatge tant pel lloguer 
com per la compra. Els preus han d’estar en equilibri 
amb els sous. L’habitatge i subministres s’emporta la 
major part del sou de qualsevol persona.
•Nacionalitzar els serveis bàsics i estratègics com 
l’aigua, llum i gas.
•Obligar  les entitats bancàries a oferir el que ja mar-
ca la llei com els comptes per persones vulnerables 
sense comissions i l’eliminació de pagaments per 
extreure diners a caixa.
•Augment de les partides de serveis socials, però 
no per prestacions sinó per generar treball remune-
rat encara que sigui a través del voluntariat. A nivell 
educatiu existeix un model anomenat aprenentatge 
servei (APS) que considero que a nivell comunitari fa-
cilitaria sortir de les situacions de vulnerabilitat, ja que 
enfortiria a la persona permetent-li ser útil i mantenir 
l’autoestima com horts comunitaris, suport veïnal, re-
ciclatge, etc.
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“Els preus de
béns i serveis 
bàsics són 
desorbitats i 
les persones 
segueixen pa-
gant i deixen de 
menjar.

”
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Llum verda a la cons-
trucció del futur tana-
tori de Calaf

les notícies

A
l novembre van començar les 
obres d’adequació per rea-
litzar un aparcament públic 
provisional de camions dins 

d’una parcel·la d’equipaments del po-
lígon Les Garrigues. L’Ajuntament de 
Calaf n’és el promotor i són finançades 
al 100% per la Diputació de Barcelona, 
ja que es va demanar i aconseguir una 
subvenció dins el marc de les meses de 
concertació del “Pla de Governs Locals 
2016-2019”. 

La parcel·la es troba al carrer Isaac 
Newton del polígon Les Garrigues, al 
costat del Parc de Bombers, i té una su-
perfície de 6.554 m2 i 1.076 m2 de zona 
verda. L’objectiu és habilitar el terreny per 
donar servei d’aparcament de camions 
de totes dimensions, especialment els 
tipus tràiler i porta cotxes amb una capa-
citat per a 32 vehicles pesants. Aquesta 
mesura és provisional, a l’espera del 
desenvolupament del planejament 
d’aquesta zona (SUD-3 i SUN-7).

Els treballs que es realitzaran in-
clouen l’extracció d’alguns arbres afec-
tats per l’entrada, l’enderroc de la vorera 
i moviment de terres, la realització d’un 
paviment nou amb formigó, la col·locació 
d’un pas remuntable i variacions a 
l’enllumenat públic mitjançant una rasa i 
la col·locació de 4 faroles noves. 

Amb aquest servei provisional, es 
preveu també incentivar la utilització del 
polígon de Les Garrigues i donar una ma-
jor accessibilitat al sector. 

Les obres es van licitar per un im-
port de 48.336,22 euros (iva inclòs). 
L’empresa adjudicatària va ser Mulé Ca-
laf amb una oferta per valor de 39.394,02 
euros (iva inclòs) que és el cost definitiu 
que tindrà el projecte. Es calcula que 
els treballs tindran una durada de dos 
mesos i mig. 

S’inicien els tre-
balls d’adequació 
d’un aparcament 
provisional de ca-
mions 

L’Ajuntament de Calaf va aprovar el desem-
bre del 2019 la concessió per a l’ús privatiu 
d’un bé de domini públic per a la construcció 
i explotació d’un edifici destinat a tanatori a 
l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL, que 
gestiona gairebé una trentena de tanatoris 
municipals.

Des d’aleshores, s’ha estat redactant el 
projecte executiu definitiu i paral·lelament 
s’han fet els treballs per portar la xarxa de 
clavegueram municipal fins al cementiri, 
que van finalitzar el passat mes d’octubre.

Finalment, a la passada Junta de Govern 
Local del mes de novembre, es va aprovar 
atorgar la llicència d’obres per a la construc-
ció del futur tanatori al camí del cementiri 
a l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL, 
després de valorar positivament el projecte 

executiu presentat per l’empresa.
L’empresa es compromet a iniciar les 

obres de construcció del tanatori dins del 
termini d’un mes i es calcula que la primera 
fase s’allargui un període de quatre mesos.

A partir d’aquí, el tanatori ja podrà iniciar 
els seus serveis - amb l’adquisició de la lli-
cència d’activitat corresponent -  i les millo-
res previstes durant la segona fase s’hauran 
de realitzar durant els pròxims anys.

Les obres de la 1a fase 
tenen una durada pre-
vista de quatre mesos

l’urbanisme i els treballs de millora dels serveis

Comencen les obres per repa-
rar una part del camí del Pou

E
l camí del Pou, de titularitat munici-
pal, presenta puntualment petites 
esllavissades de pedres i terra pro-
cedents dels marges que envaeixen 

els vorals del camí. Per això,  s’està reparant 
el tram comprès  entre el raval de Sant Se-
bastià i la masia de cal Pou.

Els treballs que s’hi executaran són la ne-
teja de marges i vorals, esbrossada d’arbusts, 
drenatge,  neteja de salva cunetes i clavegue-
res, moviment de terres i asfaltat de les zones 
flonjalls i col·locació de noves senyals.

El cost de l’obra és d’ 11.373,40 € i està 

subvencionada per la Diputació de Barce-
lona amb un import d’ 11.165,01 € dins del 
Programa sectorial per la millora de camins 
municipal.
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Millores a la piscina i als ves-
tuaris del camp de futbol  

E
l Ple de Calaf del mes de setembre 
va aprovar el conveni amb el Depar-
tament d’Interior de la Generalitat 
per tal d’afavorir les comunicacions 

dels vigilants municipals amb la Xarxa Res-
cat.

Aquest novembre, el Departament 
d’Interior ha fet 
l’entrega d’una ter-
minal de la Xarxa 
Rescat al cos de vi-
gilants municipals. 
Es tracta d’una 
emissora de la xar-
xa que aplega els 
cossos de segu-
retat i els gestors 
d’infraestructures 
i emergències de 
Catalunya per coordinar-se amb més efi-
ciència.

Així doncs, el terminal, que anirà connec-
tat directament amb la sala dels Mossos 
d’Esquadra, permetrà comunicar qualsevol 
incidència amb més agilitat i també saber 
qualsevol comunicació per part del cos po-
licia i així actuar i donar millor servei al muni-
cipi.

Després de l’entrega del terminal, els 
tres agents municipals van rebre un curs de 

formació per conèixer el funcionament de 
l’emissora.

Què és la xarxa Rescat?
És la xarxa de radiocomunicacions 
d’emergència i seguretat, propietat de la 
Generalitat, que aplega els cossos de segu-

retat i els gestors 
d’infraestructures 
de Catalunya. El 
propòsit és servir 
a tots i cadascun 
dels col·lectius im-
plicats en la segu-
retat i les emergèn-
cies amb la finalitat 
de millorar el ren-
diment, l’eficàcia i 
l’operativa de tots 

els recursos del país que treballen en aquest 
àmbit. En situacions d’emergència, resulta 
més robusta i fiable que la telefonia mòbil, 
perquè no se satura per trucades de telèfons 
mòbils; disposa de sistemes d’alimentació 
alternatius per suportar la manca de submi-
nistrament elèctric, i és possible tenir loca-
litzats tots els terminals i vehicles equipats 
d’emissores mitjançant un sistema GPS, 
cosa que permet visualitzar en tot moment 
on són cadascuna de les unitats operatives.

les notícies

Els Mossos dete-
nen tres persones 
al muncicipi per 
sis robatoris a do-
micilis  
Els Mossos d’Esquadra van detenir a 
finals d’octubre dos homes, de 19 i 21 
anys, de nacionalitat espanyola i veïns 
de Calaf  i un menor d’edat, com a pre-
sumptes autors de sis delictes de roba-
tori amb força a l’interior de domicili i un 
delicte d’ocupació.

Les detencions són resultat d’una in-
vestigació oberta arran una sèrie de ro-
batoris amb força a l’interior de domicilis 
de Calaf comesos amb un mateix modus 
operandi. Concretament, des de prin-
cipis de setembre fins al 10 d’octubre es 
van produir sis robatoris, un d’ells en grau 
de temptativa. En tots els casos, els lla-
dres forçaven portes o finestres i, un cop 
dins, sostreien televisors, aparells elec-
trònics, mobles o qualsevol objecte de 
valor. Arran aquests fets es va obrir una 
investigació per tal d’identificar i detenir 
els responsables.

Durant la fase d’investigació els 
agents van tenir coneixement que el pas-
sat 10 d’octubre havien forçat un pis, ubi-
cat al carrer Portelles de Sant Antoni de 
Calaf, amb l’aparent intenció d’ocupar-lo. 
Els agents van comprovar que a l’interior 
d’aquesta casa s’emmagatzemava ma-
terial que constava sostret en alguns 
dels robatoris denunciats.

Finalment, la investigació va perme-
tre identificar els autors i, entre el 27 i 29 
d’octubre, se’ls va detenir a Calaf. El de-
tingut menor d’edat va quedar en llibertat 
després de declarar a la comissaria amb 
l’obligatorietat de presentar-se davant la 
Fiscalia de Menors quan sigui requerit. 
Els altres dos detinguts, un dels quals 
té antecedents, van passar a disposició 
judicial davant del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia d’Igualada.
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la seguretat ciutadana  

Els vigilants municipals 
s’integren a la  Xarxa Rescat 

Des de fa uns anys, la piscina municipal de 
Calaf tenia un problema de pèrdua d’aigua 
important, tant per culpa  del sistema de 
reg, com de les canonades d’abastiment 
d’aigua del vas gran. 

Per solucionar-ho, s’ha procedit a 
l’aixecament de la gespa per on passava la 
canonada del reg i substituir-la. En segon 
lloc, per reparar les pèrdues d’aigua del vas 
gran, s’ha anul·lat les vàlvules d’impulsió 
d’una banda i substituït totes les vàlvules 
d’aspiració de l’altre cantó, introduint més 
quantitat. Tant d’impulsió com d’aspiració. 
Tanmateix, s’ha aprofitat per reparar el re-
vestiment malmès. 

D’altra banda, també s’han ampliat els 
vestidors del camp de futbol. Anteriorment 
les instal·lacions només comptaven amb dos 
vestuaris, el local i el visitant. Amb aquesta 

obra, ara es compta amb quatre: dos per a  
futbol 11 i dos per a futbol 7. 

Per una banda, s’ha ampliat un antic espai 
de magatzem ensorrant la paret que ho se-
parava del passadís i s’hi han posat dutxes, 
un vàter i una pica. Per l’altra banda, s’ha 
buidat l’espai de l’antic bany, ara ja en desús, 
per convertir-lo en un altre vestuari. Alhora, 
s’ha fet l’obertura de dues portes per la part 
de darrere. D’aquesta manera, jugadors, ju-
gadores i el cos tècnic accediran al vestuari 
sense necessitat de trepitjar el terreny de 
joc.

Finalment també s’ha canviat el sistema 
d’aigual calenta perquè arribi a bona tempe-
ratura a totes les dutxes. 

El cost de les obres de la piscina ha es-
tat de 19.228,21 euros i dels vestuaris de 
15.879,21 euros. 
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A
mb l’objectiu d’iniciar un nou pro-
jecte vinculat amb la recuperació 
de la memòria històrica de la vila, 
l’Ajuntament de Calaf i l’editorial 

Efadós promouran conjuntament el projec-
te “L’Abans de Calaf” que consistirà a realit-
zar un recull de textos, imatges i altres mate-
rials que expliquin i representin el passat de 
la vila per tal de publicar un llibre.

Durant el mes de novembre es va fer una 
crida per trobar autors i autores o grups de 
persones que s’engresquessin a recollir 
material i col·laborar amb el procés de cerca 
informativa. 

S’hi van apuntar un total de sis persones 
que ja han començat a treballar en la propos-
ta.

la cultura 

Calaf i l’editorial Efadós 
inicien un projecte local 
de memòria històrica  

les notícies 

L’Ajuntament de 
Calaf treballa en 
un nou projecte 
sociocultural
 

Des la Regidoria d’Esports s’està donant 
suport a un nou projecte esportiu que comp-
tarà amb la col·laboració de l’Institut Alexan-
dre de Riquer i l’entitat calafina Bike Calaf. 

L’objectiu és dissenyar  “La ruta del cor” 
un recorregut saludable i segur per dins el 
poble d’aproximadament quatres quilòme-
tres. 

Aquest recorregut ha de tenir en compte, 
entre d’altres, que inclogui zones d’ombra, 
bancs i punts d’aigua (fonts) perquè la gent 
gran pugui descansar mentre el realitza. La 
ruta es senyalitzarà amb pintura a terra, en 
forma de cor. 

Aquesta tasca d’identificació i marcatge, 
la realitzaran conjuntament persones vo-
luntàries del Bike Calaf i alguns alumnes de 
l’institut de Calaf en el marc dels projectes 
que desenvolupen els alumnes de 3r d’ESO 

amb diferents entitats del municipi.

“La ruta del cor”, 
projecte col·laboratiu 
amb l’INS Alexandre 
de Riquer i BikeCalaf  

Actualment, aquest es troba en fase 
de disseny i s’estan redactant les bases 
per tal de promoure un model de gestió 
externalitzada, atès que el consistori ce-
dirà la gestió de l’equipament mitjançant 
un contracte de prestació de serveis. 

L’objectiu és construir i consolidar les 
bases per fer d’un equipament municipal 
ja en ús, actualment anomenat IMFP, un 
referent sociocultural de Calaf i comarca. 
Aquest equipament pretén ser un lloc de 
trobada i relació dotat d’infraestructura i 
recursos per oferir eines que potenciïn 
l’autonomia personal i fomentin la impli-
cació de la ciutadania, sense discrimina-
ció, en la vida comunitària a través de la 
participació i la cultura.

Els serveis que s’hi oferiran seran el 
servei de préstec i presentacions de lli-
bres, exposicions, reunions i xerrades, 
tallers, petites actuacions, sales d’estudi 
i espai jove. Tots ells pretenen donar res-
posta a les necessitats de les vilatanes 
oferint aquests serveis que l’Ajuntament 
considera tan importants per la nostra 
vila i comarca.

A partir del mes de gener s’adequarà 
aquest nou espai i entre febrer i març es 
preveu que l’empresa gestora ja pugui 
estar prestant els diferents serveis.

D’altra banda, el context de pandèmia 
que estem vivint també ha estat un dels 
motius pels quals des de l’Ajuntament 
s’ha considerat oportú unificar serveis. 
Actualment, el cost del servei de biblio-
teca és de 37.872,70 euros i amb el futur 
contracte de gestió es preveu que sigui 
de 15.000 euros, el que també suposarà 
una reducció de costos importants i molt 
necessaris en la situació actual.

Procés participatiu 
per escollir el nom 

Del 14 al 21 de desembre la ciutadania 
de Calaf podia enviar les seves propos-
tes de nom a través d’un correu electrò-
nic a participacio. calaf@gmail.com. 

Aquestes es faran arribar a la Comis-
sió del Nomenclàtor que serà qui preguin 
la decisió final.

els esports  
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El Gran Recapte 
de Calaf recull 
uns  900€  per 
comprar aliments

A
quest any la Covid-19 també 
ha marcat la campanya del 
Gran Recapte. A causa de les 
restriccions, no hi va poder 

haver persones voluntàries als super-
mercats i les donacions es podien fer a 
través d’internet o bizum de forma ge-
neral. Aquestes han anat a la seu central 
de Barcelona i des d’allí es canalitzaran. 

Tot i això,  a Calaf també es van ofe-
rir dues vies alternatives per poder 
col·laborar directament a nivell local. 
Per un costat, hi havia la possibilitat de 
comprar un val de 3 euros a les parades 
del Mercat o botigues col·laboradores. A 
més també es podia portar aliments o fer 
donatius a la Parròquia.

Avui  dia 21 de desembre s’han acon-
seguit 807 euros  provinents de les pa-
rades del mercat i botigues i 75 euros 
extres de donatius a la Parròquia. 

Un any més, l’AMPA de l’Escola Alta 
Segarra de Calaf s’ha mobilitzat per 
promoure la campanya de recollida de 
joguines que pretén ser un projecte que 
promogui tant els valors de la  solidaritat 
com  la sostenibilitat. 

En total, hi han participat quinze famí-
lies que han donat joguines noves o en 
bon estat. 

Una part d’aquestes s’utilitzaran tant 
per a la mateixa Escola com per al men-
jador i la resta, es repartiran entre enti-
tats del tercer sector i  Càritas.
 

Quinze famílies 
col·laboren amb 
la recollida de jo-
guines de l’AMPA 
de l’Escola

L’Ajuntament de Calaf col·labora amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia per posar en 
marxa la iniciativa esTIC+aprop, en el marc 
del programa de la Xarxa de Suport al Vo-
luntariat de l’Anoia i a través del Consell de 
la Gent Gran. 

En el moment actual s’ha detectat, espe-
cialment en entorns rurals i urbanitzacions, 
un creixent aïllament físic de les persones 
grans i unes consegüents dinàmiques de 
solitud i aïllament social, incloent-hi també 
problemàtiques de tipus relacional i de salut. 

L’objectiu del projecte, en conseqüència, 
és formar les persones majors de 65 anys 
de la comarca en les possibilitats de comu-
nicació i informació que els pot aportar el 
seu telèfon mòbil o la tauleta, per ajudar-les a 
pal·liar aquesta soledat no desitjada i sentir-
se més acompanyades i informades.

Si està interessat a participar-hi, tant si és 
com a voluntari per ajudar a persones grans 
o si ets major de 65 anys i t’agradaria aquest 

suport, pots trucar a l’Ajuntament al 93 869 
85 12 extensió 6 i informar-te. 

Projecte esTIC+aprop
per ajudar les persones 
grans   

E
l mes de setembre es va complir 
el segon any d’implantació de 
l’aplicació municipal de Calaf. Pas-
sat aquest temps,  l’Ajuntament 

ha rebut i gestionat 170  incidències, de les 
quals 119 s’han realitzat aquest 2020 i 51 el 
2019. 

D’aquestes, se n’han resolt 119, el 70%, 
la majoria de l’Àrea d’Urbanisme, Via Públi-
ca, Parcs i Jardins i Medi Ambient. La resta 
d’incidències, solen ser queixes sobre actes 
d’incivisme com no dur la mascareta, soroll, 
vehicles mal aparcats o  neteja viària.

Per fer arribar una incidència directa-
ment als responsables de les àrees de 
l’Ajuntament, cal tenir l’app instal·lada i estar 
registrat. Durant aquests dos anys, 130 per-
sones de Calaf s’han donat d’alta a l’aplicació 
i són les que han fet arribar les incidències. 

Si encara no tens l’aplicació municipal,  
pots descarregar-la de forma gratuïta des de 
l’Apple Store o el Google Play al teu mòbil po-

sant al cercador Ajuntament de Calaf.  
A banda de les foto incidència, també re-

bràs avisos instantanis d’interès - com talls 
de llum, aigua o carrers - i podràs consultar 
l’agenda i les notícies publicades a la web. 

L’Ajuntament resol el 70% de 
les incidències rebudes 
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Calaf   des   de   la   finestra 
Imatges participants al con-
curs del calendari 2021.
Aquest any s’ha realitzat un concurs fotogràfic per escollir les 12 imat-
ges que il·lustraran el calendari de Calaf de 2021. En total s’han pre-
sentat 74 imatges de 30 participants diferents. Les 12 guanyadores 
han estat: Mari Àngels Solà Pujol, Adrià Porqueras, Àngèlica Cuadros 
Quingles, Desirée Husillos, Francesca Soler, Anna Busquet Alsina, 
Núria Garcia Pont, Montse Mestres Illamola, Marc Rovira, Gerard 
Carrillo Solà, Carme Burgès Regí i Pia Clotet Nyffenegger. En aquest 
espai us compartim almenys una imatge de la resta de participants, ja  
que tot i  no ser les guanyadores també mereixen un reconeixement.

“El Sol” Somiya El kadaoui

“Campanar il·luminat” Albert Sotillos Serra

“Des del balcó” Antonio Manuel Soria Fernández

“Detalls de balcó” Montserrat Yenez Antonio

“El campanar, amic de les ales que volen lliures”
Maria Puig Matons

“El que Veig” Olga Martin Lopez

“Feliços 52” Judit Viladrich Luna
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“Obres a l’església” Rosa M. Duocastella Cortadellas

“Quina hora és?” Francesc Latorre Colell

“SOLITUD” Anna Biosca Masana

“TIMIDA MACETA” Dolores Borrega Sanchez

“Ja ens ha arribat el tió” Maite Cano Orpí

“VOLANT CAP  A LA NORMALITAT”
Teresa Sanfeliu Puiggròs

“ARRIBAR I MARXAR” Fina Navarro Lorente

“Campanar a l’hora del toc de queda”
Carmen Gimenez Moreno
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Planta de tractament 
de nitrats 
Paral·lelament a la connexió de la Llosa del 
cavall també s’està avançant amb aquest se-
gon projecte per tal de garantir acabar amb 
les problemàtiques de l’aigua. 

A principis de novembre es van iniciar els 
treballs de topografia i d’anàlisi geològica 
dels terrenys on s’ubicarà la futura planta 
d’eliminació de nitrats per tractament biolò-
gic, un sistema de descontaminació que uti-
litza la tecnologia menys contaminant i més 
respectuosa amb l’aigua i el medi ambient.

La construcció de la futura planta 
s’executarà dintre de la parcel·la dels dipò-
sits actuals de Calaf i és en aquests terrenys 
on es van realitzant aquests primers treballs 
topogràfics i geològics.

Actualment s’està redactant el projecte 
definitiu que es preveu que estigui acabat a 
començaments de l’any 2021 i que un cop 
finalitzat, permetrà que es puguin licitar les 
obres i iniciar els treballs de construcció.

El projecte és finançat al 70% per l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua), gràcies al fet 
que l’Ajuntament va presentar la proposta 
de l’avantprojecte d’aquesta planta a la con-
vocatòria de subvencions adreçades als 
ens locals per la realització d’inversions per 
a l’execució d’actuacions d’abastament en 
alta i obtenint la màxima puntuació. La res-
ta es finançarà amb ajudes de la Diputació 
de Barcelona. Es preveu que els treballs de 
construcció finalitzin durant l’estiu de 2021.

Llum verda al projecte 
de connexió amb la 
Llosa del Cavall

E
l 18 de novembre es va aprovar definitivament el pro-
jecte per la connexió de la xarxa de subministrament 
de l’aigua de Calaf amb la Llosa del Cavall. Des de 
l’empresa pública ATL (Ens d’Abastament Ter-Llo-

bregat) havien sol·licitat l’ocupació dels drets i béns afectats 
al Consell Executiu de la Generalitat i també s’havia demanat 
a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. que 
iniciés els tràmits de licitació de les obres.

El 9 de desembre, durant la roda de premsa de la Generalitat 
per donar a conèixer els nous acords de Govern, la conselle-
ra de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó i Pla, 
va informar que s’havia acordat impulsar l’inici del projecte 
per millorar el subministrament d’aigua de Calaf.

Segons va explicar la consellera, l’acord estableix que a 
través de l’empresa pública ATL, es construirà una conduc-
ció d’aigua perquè el municipi pugui rebre aigua provinent 
de l’embassament de la Llosa del Cavall un cop tractada a 
l’estació de tractament d’Aigua Potable del Cardener. 

Els treballs estan pressupostats en 185.868 euros i 
s’inclouran dins del Pla d’Inversions i Reposicions 2019-2023 
de la nova ATL pública.
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les entitats

Casal de Calaf

Unes festes de Nadal diferents al Casal
Tot i les esperances que l’evolució de la 
pandèmia de COVIC-19 fos més favorable 
a partir d’aquest passat estiu, i els intents, la 
imaginació i les ganes que els responsables 
dels Pastorets i els Pastorets Infantils hi han 
posat durant els mesos d’estiu i inicis de tar-
dor, el Casal de Calaf es veu obligat a desis-
tir, molt a contracor, en la seva programació 
durant aquesta temporada 2020 -2021.

Cal remarcar que la decisió no s’ha pres 
per no poder complir amb la normativa de 
protecció i de distanciament del públic as-
sistent; cosa que en altres espectacles que 
s’han dut a terme a la Sala Folch i Torres 
s’han assolit sobradament. La causa princi-
pal és la impossibilitat de poder desenvolu-
par els assajos i les funcions mantenint les 
recomanacions sanitàries entre els parti-
cipants dels espectacles, que són més de 
300 entre ambdós Pastorets.

El Patronat de la Fundació Casal de Calaf 
està molt sensibilitzat, tant en el compliment 
de les mesures de protecció contra la CO-
VID-19, com en la necessitat de poder oferir 
activitats culturals i espectacles de qualitat, 
per la qual cosa, ha programat tres activitats 
per aquestes Festes de Nadal.

Sant Esteve, Dissabte, 26 de desembre de 
2020, a les 12:00 h.
23è Contacontes
No podem deixar passar l’any sense el ja 
tradicional Contacontes que durant més 
de 20 anys ha acompanyat els matinals de 
Sant Esteve al Casal de Calaf, que aquest 
any estarà dedicat als avis.

Cap d’any, Divendres, 1 de gener de 2021, a 
les 19:00 h.
Poema de Nadal
De Josep Maria de Segarra.
Interpretat per actrius i actors de L’ATC i mú-
sica en directe del Trio Segarrenc, sota la 
direcció d’Eloi Hernàndez i Neus Quer.

Reis, Dimecres, 6 de gener de 2021, a les 
11:30 h.
Cinema familiar: “Se armó el Belén”
Una magnífica pel·lícula d’animació on una 
colla d’animalons es convertiran en els veri-
tables herois del primer Nadal.

Totes les activitats es duran a terme a la Sala 
Folch i Torres amb entrades numerades i 
prèvia reserva en línia a: https://entrades.
casaldecalaf.cat/ o una hora abans de cada 
espectacle a les taquilles del Casal.

Bon Nadal i cuideu-vos molt!

AFA Escola Alta Segarra

Mantenim la il·lusió de la canalla
Aquest 2020 ens està posant a prova 
sense aturador. Tothom està desbordat de 
la situació sanitària, econòmica i en molts 
casos vital. I en aquest tothom incloem 
la nostra canalla. Diem la nostra canalla 
perquè és la canalla de tots, ja hem dit moltes 
vegades que com a poble tenim aquest 
deure, d’educar i acompanyar a tots els nens 
i nenes. 

En aquest sentit des de la Junta de l’AFA 
estem satisfets perquè som molts més 
membres que en altres cursos. Tot i així ens 
sorprèn negativament que amb gairebé 
400 alumnes que té l’escola només hi hagi 
12 famílies a la Junta de l’AFA. No ens creiem 
que les famílies no estiguin implicades i no 

vulguin participar directament d’una cosa tan 
crucial com és l’educació dels seus fills i filles. 
Què és el que realment passa? No volem 
que els nostres nens i nenes s’eduquin en 
l’àmbit social, de les associacions, del treball 
cooperatiu per a tothom? Hi ha estudis que 
diuen que l’alumnat amb famílies implicades 
en l’AFA tenen un rendiment més bo a 
l’escola. No volem el millor per a ells i elles?

I després de llançar aquestes preguntes, 
us volem dir que tot i ser més persones 
que mai a la Junta, us necessitem més que 
mai. Necessitem mans i ganes per intentar 
com a famílies i com a societat de mantenir 
la il·lusió dels petits i petites, que continuïn 
tenint ganes d’aprendre, de jugar, de gaudir 

i de viure. I això, ho hem de fer des de casa 
evidentment, però també des del carrer, des 
dels parcs i places de la nostra vil·la quan 
hi puguem tornar. I per descomptat des de 
l’escola que és on passen més hores del 
dia. Involucrem-nos amb l’AFA que és des 
d’on els pares i les mares conjuntament amb 
l’escola podem treballar i doneu-nos totes 
les idees que teniu. Atreviu-vos, us esperem! 

I dit això, només ens queda desitjar-vos unes 
bones festes en família!!!

Junta de l’Associació de Famílies d’Alumnes 
de l’Escola Alta Segarra.
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Estem passant un any convuls, estrany, 
incomode i més adjectius que cadascú 
segurament ha de sentir. Com qualificar el 
sentiment per la pèrdua d’aquella persona 
que ens ha deixat?

I tot això perquè ens ha arribat una 
pandèmia, en diuen. Ens ha caigut al 
damunt el “CORONAVIRUS” i ha sigut com 
caure una llosa a les nostres vides, tant 
confortables, tant quasi rutinàries, tant de 
saber que farem aquest any i el vinent.

Ara anem vivint per etapes. La primera 
tancats a casa i espantats doncs, segons els 
entesos, les persones grans som d’alt risc. 
Però hem demostrat que tenim capacitat de 
superar els moments difícils.

 En aquest temps de confinament es van fer 
tot tipus de treballs manuals, els Whatsapp 
i les videoconferències no paraven, també 
gimnàstica virtual i personal, important, els 
ossos no s’havien  d’encarcarar.

En arribar l’estiu, ja podem sortir, trobar-
nos, passejar, fer la xerrada.... Però arriba 
la tardor i ja hi tornem a ser. I com que som 
tossuts, tornarem a superar-ho.

Els temps canvien i aquesta situació ens ho 

està demostrant. La manera de relacionar-
nos en aquestes circumstàncies no pot 
ser la que era. Ens hem de posar les piles i 
adaptar-nos als nous temps i una forma és 
servir-nos de les noves tecnologies. Per a qui 
li costi o no en sàpiga, al Casal de Gent Gran 
podem facilitar un cert aprenentatge sota la 
supervisió del programa “esTIC+aprop”.

És dur no veure la família durant dies i dies. 
Si ho podem solucionar amb tecnologia, 
doncs som-hi.

Aviat farem la carta als Reis Mags. De 
vegades no saben què demanar per als 
pares o avis, potser colònia, mitjons...“tenen 
de tot”. Els podem suggerir aquells aparells 
tecnològics amb capacitat de comunicació, 
a més del mòbil.

Ja veiem com canvia la vida, doncs ens 
adaptem i fora lamentacions que això fa 
tornar vell i nosaltres només som grans.

S’acaba l’any i no tots hi serem a les festes 
més familiars. Un record molt especial per 
a les famílies que enguany els hi faltarà la 
companyia d’aquella persona que els ha 
deixat. Desitjo a tothom molt BON NADAL, 
com sigui, però fem-lo BO.

les entitats

Sardanistes de Calaf

Ni una sola ballada amb cobla hem pogut fer 
durant aquest any 2020! Però no en farem 
responsables ni a la Generalitat i al seu 
PROCICAT, ni a l’Ajuntament, com algunes 
colles, cobles i persones dins del món de la 
sardana han fet durant aquesta excepcional 
situació que estem vivint provocada per la 
pandèmia de COVID-19.

Sabem sobradament que hi ha col·lectius que 
estan patint molt a causa que la normativa 
vigent els impedeix treballar perquè de “tort o 
de través” tots coneixem algú a qui li ha tocat 
de ple deixar de treballar i tot el que implica. 
Però el que ens sembla inversemblant és 
que alguns balladors, entitats sardanistes 
i demès, pressionin als seus ajuntaments 
per tal de poder organitzar ballades, que 
en el millor dels casos (gràcies a Déu) 
s’han convertit en concerts de sardanes 
organitzats amb les mesures de seguretat 
oportunes i adients.

Ens cal tenir paciència i esperar. Aquesta lluita 
contra el maleït virus només té una recepta 
per la victòria: Mentre els professionals de la 
salut fan la seva feina (de la millor manera que 
poden) i troben el tractament i la vacuna, als 
altres ens toca esperar i complir amb el que 
ens recomanen.

Pel que sembla, si tot va com diuen els 
especialistes i les autoritats, és probable que 
visquem un estiu del 2021 força semblant al 
de fa 2 anys. Si és així, amb tota seguretat 
tornarem a ballar sardanes a la plaça. 

És possible que s’assembli molt a les 
animades ballades que durant uns quants 
estius hem pogut gaudir, encara que... 
Trobarem molt a faltar a aquelles persones, 
balladores o no, que durant aquesta 
pandèmia ens han deixat i des d’aquest 
altaveu volem fer arribar una càlida abraçada 
a les seves famílies.

Amb el desig que ben aviat ens podem tornar 
a donar les mans i ballar al so de la cobla, us 
demanem que us cuideu molt i que passeu 
unes bones Festes de Nadal.

Ens veiem ben aviat a la plaça!

Annus horribilis La guanyarem
ANC Calaf

L’Esplai de la Gent Gran 

L’Esplai de la Gent 
Gran us desitja 
Bon Nadal 

La independència no l’hem aconseguida 
tan aviat com potser esperàvem però la 
guanyarem. Mentrestant l’Assemblea 
desplega una àmplia acció internacional i 
a l’interior impulsa iniciatives que anticipin 
ja un país independent. La campanya 
Eines de País i l’èxit de la candidatura 
independentista a la Cambra de Comerç, 
obtinguda gràcies a la implicació de les 
assemblees de base i els seus contactes 
locals, és la més vistosa, però n’hi ha força 
d’altres que segueixen el mateix camí.

Ara mateix posem el focus en les properes 
eleccions del 14-F i el compromís i accions 

que mostraran els partits polítics per fer 
efectiva la independència. Aquesta vegada 
l’Assemblea no recomanarà el vot per a 
qualsevol dels partits independentistes, 
sinó que emetrà unes puntuacions 
periòdiques perquè els electors puguin 
decidir el seu vot primer i després controlar 
la seva acció de govern republicà. La 
influència de l’Assemblea en marcar el 
terreny de joc independentista serà més 
decisiva com més gran sigui el nombre 
d’integrants orgullosos de pertànyer 
a l’única entitat civil que només té la 
independència per objectiu i que després 
es dissoldrà.
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El setembre la Llar d’infants va iniciar el curs 2020-2021 amb 27 nens repartits entre els 
cursos de P1 i P2. Els infants de la llar han estrenat les últimes obres de millora del pati que van 
consistir a reduir el grau d’humitat al nou paviment i al sorral.
Degut el Covid-19 el funcionament de la llar és diferent dels altres anys, tot així, els més 
petits han pogut gaudir de la festa de Castanyera i gaudir de molt bones estones amb les 
educadores fent diverses activitats mantenint els grups bombolla.

Aquest ha estat un any complicat per a tothom, i com no potser d’altra manera, també per a les entitats. Bitxets14 anunciava, ara fa poc més 
d’un any, que la junta es jubilava i que per tant buscava relleu. Finalment, vam trobar un grup de mares engrescades a seguir amb aquest 
projecte, que aquest 2020 compliria 6 anys. Un projecte que es va iniciar el 2014 i va aconseguir portar la maternitat i tots els seus temes 
derivats a la vila de Calaf, amb xerrades, teatre infantil, tallers familiars, espectacles ... Si aquest hagués estat un any normal, segurament 
s’haguera pogut formar la nova junta, però el fet del distanciament social i la impossibilitat de programar res ha fet que aquest relleu hagi 
quedat frenat. Així i tot, des de l’antiga junta confiem que quan tot reprengui el ritme habitual, Bitxets14 i la nova junta reiniciarà amb aires 
renovats aquest projecte. Des de Bitxets14 desitgem que aquestes festes estiguin plenes de llum i rialles (malgrat tot)!

L’antiga junta de Bitxets14.

Un nou curs amb nous valors a la boireta

Bitxets14 segueix latent

AMPA Llar d’Infants Municipal “La Boireta”

Bitxets14

Casino de Calaf 

les entitats
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Estem acabant un any que segurament, cap 
de nosaltres podia preveure en el moment de 
desitjar-nos un Bon Any el desembre passat.

Un any, en el qual ens han deixat amics, 
familiars i també socis del Casino. Un any 
que de ben segur recordarem molt temps, 
en el que et fas moltes preguntes, ens fem 
moltes preguntes... i entre elles, el nostre 
perquè al capdavant d’una Associació 
sense ànim de lucre com és el Casino, que 
l’any vinent celebrarà 125 anys d’història.

La història ha volgut que, a Calaf, una molt 
bona part dels esdeveniments culturals 
siguin oferts per dues Entitats sense 
ànim de lucre, totes dues amb local propi, 
uns locals que són l’enveja de pobles 
i ciutats més grans, i que ens ho diuen 
quan ens visiten. Sens dubte, això és 
responsabilitat de generacions anteriors 
que han estat representades per diverses 
Juntes Directives, al llarg del segle passat 
i part de l’actual, a les que hem de donar les 
gràcies. En definitiva, en som hereus. Així 
i tot cal remarcar, que el més normal, en la 
majoria de pobles i ciutats de Catalunya, 
és que els locals socials i culturals siguin 
majoritàriament de titularitat pública i per 
tant finançats amb els impostos dels seus 
vilatans. No cal anar gaire lluny. Només cal 
mirar als pobles petits que tenim al costat 

i veure la seva realitat. I qui ens finança a 
nosaltres? Doncs actualment, en el nostre 
cas, són els socis, els patrocinadors, el 
públic pagant les seves entrades i finalment 
les subvencions institucionals.

Aquest fet diferencial de la Cultura a Calaf ha 
suposat que una gran quantitat de persones 
hagin treballat de forma altruista i amb el 
seu esforç, hagin contribuït a mantenir els 
edificis, a millorar-los i també, oferir activitats 
culturals i lúdiques a tota la població.

Tot això ens ve al cap, en veure un debat 
amb Lluís Puig, exconseller de Cultura, ara 
a l’exili, gran defensor de la cultura popular. 
En aquest debat deia que els ATENEUS, 
no deixen de ser unes grans O.N.G. N’hi ha 

que ofereixen serveis assistencials, altres 
mèdics, i molts altres serveis diferents i 
necessaris, i en el nostre cas, oferim serveis
CULTURALS.
També deia en aquest debat amb Pep 
Morella, president de la Federació 
d’Ateneus, que, no només la Generalitat ha 
declarat la Cultura bé essencial, sinó que 
l’OMS té estudis científics a les seves mans, 
que diuen que la cultura té molt a veure amb 
la SALUT de les persones i en definitiva de la 
salut pública.

Lluís Puig, es referia també, a la crida de les 
Associacions de Municipis de Catalunya 
(ACM i FMC) a incrementar el suport dels 
Ajuntaments a la Cultura en aquesta etapa 
postpandèmica.
És per tot el que hem exposat anteriorment 
que demanem a les administracions un 
nou pacte per poder continuar oferint als 
vilatans aquests serveis culturals, a l’alçada 
de l’esforç que fan aquestes entitats amb 
equipament, per cobrir el fet diferencial 
calafí.

 És per això que tenim totes les 
esperances posades en l’any 2021 que sigui 
el de la represa cultural i per aquest motiu 
oferim tota la nostra col·laboració com a 
Entitat centenària, per fer de Calaf i comarca 
un referent cultural.

Un 2021 per l’esperança
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Unió Esportiva Calaf

CB Calaf

L’esport no és aliè a aquests moments difí-
cils, ja que aquesta pandèmia ho ha canviat 
tot i els esforços que fem per adaptar-nos a 
la nova situació semblen estèrils i condicio-
nen les formes de vida que teníem establer-
tes fins ara.
Moltíssims nens i nenes que gaudien amb la 
pràctica del seu esport preferit ara no ho po-
den fer amb la normalitat necessària i, tam-
poc els pares/mares que van de bòlit per aju-
dar i acompanyar els seus fills/es, tant en els 
entrenaments com en els desplaçaments, 

els caldrà paciència i un bon somriure per 
gestionar les emocions dels més petits.
Volem fer esport perquè ens agrada, perquè 
ens apassiona i ens serveix per a ser millors 
persones, millorar la nostra salut i alliberar-
nos de tensions, però amb mesures: neteja 
de mans, mascareta, distancia, control de 
temperatura…
Des del mes de març ens entristeix no ha-
ver pogut portar a bon port tota la nostra 
planificació i haver d’aturar-nos i tornar a 
començar, això ha creat situacions que ens 
han portat angoixa, estrès, frustració… però 
tots sabem que és necessari i demanem a 
tothom que segueixi les normes de manera 
responsable.

Desitgem poder començar la competició el 
proper mes de gener en un nou format: es 
juga anada i tornada contra el mateix equip i 
es reposa quinze dies, així es pretén minimit-
zar els efectes en cas d’algun positiu.
Així doncs, des del  CB Calaf us dema-
nem que entre tots ajudem a poder supe-
rar aquest atzucac per tal que no s’hagin 
de tancar ni les instal·lacions esportives ni 
els comerços, bars i restaurants, els quals 
ens ajuden a sobreviure amb les seves 
col·laboracions. Cal que tots aportem el nos-
tre granet de sorra per aconseguir doblegar 
aquesta pandèmia. Nens i nenes podran 
continuar gaudint del seu esport, aprenent i 
creixent com a persones.

Esport amb 
garanties

les entitats

En primer lloc, i esperant que estigueu tots 
bé, desitjar-vos molta salut en aquests 
temps tant complicats que ens està tocant 
viure.
Quan llegiu aquestes línies, farà unes 
setmanes que els entrenaments del futbol 
base i el futbol amateur s’han reprès 
després de més d’un mes d’aturada per les 
circumstàncies excepcionals imposades 
per les restriccions derivades de la gestió 
de la pandèmia de la Covid-19.
Aquesta represa de l’activitat esportiva 
s’està realitzant tenint en compte totes 
les mesures de seguretat necessàries 
encaminades a reduir al mínim els riscos de 
contagi i propagació del virus, com ja s’ha 
fet anteriorment en les diferents activitats 
gestionades des del club.
Si bé encara no hi ha una data marcada per 

a l’inici de les competicions, la proposta de 
la Federació Catalana de Futbol, encara a 
falta de confirmació definitiva, planteja la 
represa de la competició oficial entre els 
caps de setmana del 9-10 o 16-17 de Gener. 
Esperem que aquestes dates es puguin 
anar concretant i finalment puguem fruir de 
nou dels partits a Les Garrigues.
Quant a l’activitat social relacionada amb 
l’entitat, aquest Nadal, i per primer cop, 
la U.E. Calaf organitza un campus de 
tecnificació esportiva aprofitant l’aturada 
de l’activitat lectiva a les escoles i instituts. El 
Christmas Camp tindrà lloc els dies 22, 23, 
24, 28, 29, 30 i 31 de Desembre del 2020 i 4 
i 5 de Gener del 2.021, de 9.00 a 13.00 h del 
matí. Les activitats seran amb grups reduïts, 
per nenes i nens nascuts entre els anys 
2007 i 2.014, i hi ha la possibilitat d’inscriure’s 
en dies escollits, o bé amb abonament de 5 
o 9 dies.
Podeu informar-vos contactant amb la 
següent adreça electrònica:

campusccmanresa@gmail.com o també al 
telèfon +34 653 78 24 38 (Pau Pons)
Ara només queda desitjar-vos molta 
salut, i un Bon Nadal 2.020, i una bona 
entrada d’any 2021, tot i les circumstàncies 
especials en que viurem aquestes festes 
que s’acosten.

Molt bones festes i molt bon Nadal 2020 !!

Un 2021 per 
l’esperança

Des de la nova junta directiva del CLUB 
ESPORTIU BIKECALAF.CAT, tot i les 
dificultats que ens trobem a causa 
de les restriccions sanitàries per la 
pandèmia, apostem per seguir duent a 
terme les activitats que marquen el final 
d’any. Enguany com que no es poden 
desenvolupar els esdeveniments de forma 
normal ens adaptarem a la virtualitat, 
marcant recorreguts que es podran fer 
de forma individual o en grups convivents 
per tal d’evitar aglomeracions i possibles 
contagis.
Fa unes setmanes integrants de la junta 
varen anar a l’institut a explicar el projecte 

del club, amb la intenció de seguir amb el 
voluntariat que realitzen els joves de tercer 
de l’ESO amb entitats del poble. De forma 
conjunta amb els alumnes del centre es 
dissenyarà i marcarà un circuit, anomenat 
Recorregut del Cor, el qual està pensat per 
estar al servei de tota la ciutadania amb la 
possibilitat de fer diferents trams de més o 
menys llargada.
Referent a la sisena edició de la ja mítica 
Sant Silvestre de Calaf canviarà el seu 
format, transformant-se en una cursa 
virtual. Enguany es crearà un recorregut 
completament nou de cinc quilòmetres pels 
carrers del poble. Per tal de participar-hi 

s’haurà de fer el recorregut establert amb 
l’aplicació esportiva Strava, on hi haurà un 
segment del circuit creat i s’aniran guardant 
els temps de tots els corredors que hi 
participin. Per tal d’evitar aglomeracions en 
el recorregut es deixaran uns dies de marge 
per poder realitzar-lo quan més convingui a 
cadascú.
Aprofitem l’espai per encoratjar a tota 
la població a seguir practicant esport i a 
participar d’aquests actes. Pròximament 
rebreu més notícies a través de les nostres 
xarxes socials.

Salut i quilòmetres!

Bike Calaf



els grups municipals

Un 2021 amb esperança
Encarem el 2021 amb esperança. Hau-
rem de patir el covid uns mesos encara, 
fins que la vacuna que hauríem de rebre a 
començaments d’any no s’hagi pogut ad-
ministrar a la majoria de la població. Les 

autoritats sanitàries i la comunitat científica parlen de la tardor que 
ve. Podem confiar-hi.
La pandèmia ha condicionat i ha entrebancat l’acció política de tots 
els governs. També la dels municipals. Els pressupostos han quedat 
alterats tant per la pèrdua d’ingressos com per l’increment de les 
despeses. L’Associació Catalana de Municipis calcula que la despe-
sa ha augmentat d’uns 68 euros per habitant de mitjana. És molt.
Malgrat tot, encarem l’any 2021 amb esperança. Perquè ha de ser 
l’any en què posarem en marxa tres dels principals projectes que te-
níem previstos per aquest mandat. En primer lloc, el tanatori. Aquest 
és un equipament que Calaf i els pobles del seu entorn necessiten 
des de fa massa anys i que, finalment, haurem pogut construir.

En segon lloc, la recollida selectiva porta a porta. Aquest és un can-
vi absolutament necessari. D’una banda, perquè hem d’avançar en 
el reciclatge i la sostenibilitat per no fer més malbé el planeta. Però, 
d’una altra banda, perquè la recollida convencional, sense destriar 
els residus, serà insostenible econòmicament en pocs anys per 
l’increment progressiu dels cànons d’entrada als abocadors i el 
règim de sancions que la Unió Europea aplicarà als Estats que no 
compleixin amb els límits establerts, i que els Estats traslladaran als 
municipis.
I, finalment, la connexió amb la Llosa del Cavall i la construcció d’una 
planta desnitrificadora. Amb aquesta doble actuació comptem en 
resoldre per molts anys el problema de la qualitat de l’aigua de Calaf, 
un problema endèmic que els darrers anys s’ha anat agreujant, tant 
per la sequera com per l’augment de les granges a zona.

Els desitgem unes molt bones festes i un feliç 2021! 

Fa ben pocs dies saltava la notícia que 
l’equip de govern volia estripar l’acord que 
té amb la biblioteca de l’Institut a finals 
d’any.
Potser val la pena que ens ho mirem bé 

abans de desmantellar un servei integral de biblioteconomia, atomit-
zant el seu fons documental per una simple: “sala de préstec i pre-
sentació de llibres”.
Una biblioteca és molt més, i a l’institut ho saben bé!
Quan “La Caixa” va decidir tancar la “biblio”, l’Institut va fer-se’n cà-
rrec salvant-la de la desaparició. Va integrar-ne la seva estructura 
com un servei als estudiants per una banda, i pel públic en general 
per l’altra.
Les dades demostren que la immensa majoria d’usuaris de la bibliote-
ca són estudiants. Tot i això l’accés hi és lliure, i els horaris d’obertura 
s’han desvinculat de l’Institut, ampliant-los perquè qualsevol persona 
pugui accedir-hi còmodament.

Hem de trencar un model de gestió que funciona, sense una alterna-
tiva amb cara i ulls?
No és bona cosa ser autoritari, cal escoltar i dialogar. Si qui fins 
ara ha gestionat el servei, i ho ha fet bé i amb compromís, fins al 
punt de reduir sous en temps de crisi (no com d’altres!), per què 
no hi parlem?
No ens queda espai per escriure sobre els pressupostos municipals. 
És una llàstima, perquè hi ha tants clar-obscurs que mereixen co-
mentaris...
El nostre grup continuarà fiscalitzant la gestió municipal respecte a 
variacions de pressupost, i segurament, continuarà rebent respos-
tes poc aclaridores. Però seguirem fent-ho. És el que hem de fer pel 
bé comú.
Molts ànims, sobretot a tothom que ha patit i pateix la crisi sani-
tària i social causada per la Covid-19.
I ara també, com no pot ser d’altra manera, us desitgem molt 
bones festes!

2020, un any NO per oblidar 
S’acaba aquest nefast 2020 i -tot i que en-
cara tardarem uns mesos a retornar a la 
normalitat- sembla que s’albira la llum al final 
d’aquest túnel que s’està fent tant llarg. 
Enrere deixarem un dels pitjors anys de la 

nostra història recent, especialment per la COVID-19, que ha provo-
cat una gran pèrdua de vides humanes i unes repercussions econò-
miques i socials que costaran molt de poder recuperar. 
Si bé és veritat que molt poca gent va arribar a imaginar les conse-
qüències que un “simple” virus podia tenir en una societat com la 
nostra també ho és que ha posat en evidència les virtuts i les man-
cances de tots els que en formem part. 
El fet de veure com els professionals de la sanitat i d’altres serveis 
bàsics han fet l’impossible per salvar vides i ajudar tothom, com la co-
munitat científica del món sencer ha treballat colze a colze per conèi-
xer la malaltia i trobar una cura en un temps rècord o com han sorgit 
iniciatives solidàries per ajudar a salvar les persones, els negocis o la 
cultura son uns bons exemples de les virtuts que aquesta pandèmia 

ens ha ajudat a descobrir. 
Però dissortadament també hem vist coses que no ens han agra-
dat gens. Algunes inevitables -derivades del desconeixement de la 
malaltia i la manca de recursos- que podem arribar a entendre. 
D’altres però, si que es podien haver fet millor des d’un bon comença-
ment. En tenim l’evidència en el tracte d’administracions similars 
envers la seva ciutadania, de manera que mentre algunes han pro-
porcionat recursos humans, materials i econòmics per ajudar a la 
gent, d’altres no només s’han dedicat a “fer caixa” amb bona part de 
les despeses que s’han estalviat sinó que s’han mostrat incapaços 
d’aportar solucions reals als greus problemes afegits que hem patit, 
com la potabilitat de l’aigua o la seguretat ciutadana i -per si això no 
fos “suficient”- han decidit començar el 2021 amb un fort augment 
d’impostos, la deslocalització de la biblioteca i la implantació d’un 
servei de recollida de residus per “l’article 33”.   
Si bé és lògic que vulguem oblidar aquest any tan desastrós farem bé 
de recordar-lo i aprendre dels errors per evitar repetir-los. 
Des de JuntsXCat Calaf us desitgem Bones Festes i un millor 2021! 
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26

els col·laboradors

DE LA TERRA DE SIGAR

Pràctics, plops i mascaretes
Josep Maria Solà 

Era un tapaboques de pell de conill i amb folre a l’interior, 
amb dues borles enormes per cordar-lo. Invariablement de 
color marró fosc, com una gorra de rus: et tapava la boca, el 
coll i el nas. Li dèiem pràctic. Tothom l’anomenava així. 

La meva infància a Calaf es podria 
resumir amb aquesta paraula: el 
pràctic. No sortíem de casa sense 
ell -millor dit, no ens deixaven sortir 
sense. Ens protegia del gebre i del 
fred intens, sever, d’aquella època 
-potser també ens protegia de la 
pudor que desprenien les llars que 
cremaven el famós carbó calafí.

Com enyoro el pràctic! I més ara que 
amb l’amic Pere Tardà hem arribat 
a la conclusió que va ser una peça 
de roba exclusivament calafina, o 
sigui, no se’n va portar enlloc més 
de la Catalunya interior. Algú en té 
algun a casa seva? M’agradaria 
que li fes una foto i que me la fes 
arribar: és un objecte únic, i hauria 
de figurar en algun museu de la 
indumentària. Encarcarat com era, 
et quedava una mica sota el nas, 
al llavi superior, i ens dedicàvem a 
xuclar-lo sense voler. Esclar, amb el 
baf i el fred exterior s’humitejava, i la 
sensació de mullena a la boca era 
desagradable i molesta.

Deixo enrere la bufanda perquè és 
una peça immortal, i existeix des de 
temps immemorials.
Després va venir el buff (que és 
un gran invent igualadí), i que els 
qui redacten la revista Cavall Fort 
anomenen plop (són originals). El 
plop és una peça rodona, lleugera, 
arrugada, fluida i de colors variats, 
que s’adapta al lloc i a la postura cranial que vulguis: pot fer 
de casquet, bufanda, gorra, tapaboques, passamuntanyes, 
braçalet per al canell, etc. Obeeix al concepte de “vida 
líquida” creat pel filòsof polonès Zygmunt Bauman (2005) 
per definir la nostra modernitat. Com el plop, la nostra vida 
es caracteritza per no mantenir cap ruta determinada, ja 
que es desenvolupa en una societat que, pel fet de ser 
líquida, no manté gaire temps la mateixa forma.

I arribem així a la mascareta, al morrió que ens protegeix del 
coronavirus pandèmic que, des de fa mesos, està devastant 
el nostre món. Si portes una Lilula, també et protegeix de 
l’aire fred dels matins de Calaf -com abans feia el pràctic. 
La mascareta és el símbol del dolor, de la malaltia i de la 

por: de sobte ens hem adonat de 
la nostra immensa fragilitat, de la 
nostra vulnerabilitat esfereïdora. 
Que ara només tenim la mirada per 
reconèixer-nos els uns als altres. 
Uns ulls que ens fiten per damunt de 
la mascareta i que semblen dir-nos: 
“Sóc fràgil; no em facis mal”.

Quan érem petits, els emmascarats 
eren els herois que amagaven la 
seva identitat a fi d’aconseguir 
reparar la injustícia que els havia 
reclòs en la clandestinitat, i obtenir, 
així, el reconeixement que els havia 
estat manllevat. Ara de sobte estem 
vivim un sinistre ball de màscares, 
una esgarrifosa “mascarada”. 
Ara descobrim que no sabem 
interpretar els ulls (el món oriental 
(i els infants) sí que en saben) -a 
penes sabem reconèixer el rostre 
de l’altre. Aquesta mascareta 
sanitària, inventada el 1897 per 
un noble polonès anomenat Jan 
Mikulicz, ens ha d’ajudar a mirar la 
vida amb uns nous ulls; ens ha de 
permetre d’aprendre a endevinar 
què expressen els ulls que ens miren 
(alegria, por, sorpresa o desig), i a 
identificar-nos-hi per aconseguir 
de ser més humans, al capdavall. 
Aquesta pot ser, tal volta, la gran 
aportació cultural d’aquesta terrible 
pandèmia.

Per a Lluís Calderer (1944-2020), mestre i amic.
In memoriam.

Detall del pedestal de l’antic retaule de l’església 

de Calaf (obra de l’escultor manresà Joan Grau 

(1659)). Sembla una dona arrupida pel fred.
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Una petita història 
Josep Mases

Al llarg de la nostra vida, tots 
haurem llegit biografies i 
haurem assistit a homenatges 
a grans homes que han dedicat 
tota una vida en alguna activitat 
professional, sigui literària, 
esportiva, de la música, o en el 
camp de la medecina, etc.

Amb aquest escrit, no vull 
parlar de cap celebritat, només 

vull tenir el record d’una persona de Calaf, en Ramon 
Farrés, una persona senzilla i molt humil. És molt possible 
que aquest nom no dirà res a persones joves, però si dic 
que aquesta persona era coneguda com el “cacahuero” 
els més grans i els que rondin la meva edat, segurament 
sabran de qui es tracta.

Ell en Ramon, era un jornaler que treballava a la mina, -per 
cert, feina no gens fàcil-, tenia una família esposa i quatre 
fills, doncs bé, ell per tal de fer-se una ajuda i reforçar la 
seva economia, els diumenges i els dies de festa, amb 
la seva americana, pantalons de vellut i al cap la seva 
boina, es penjava una espècie de cistella gran i fonda 
sense ansa, però amb una corretja ampla creuada “en 
bandolera” entre coll i l’espatlla.

La meitat d’aquesta cistella era un espai ple de cacauets 
i l’altra meitat estava distribuïda en alguns departaments 
on  portava també xufes, caramels variats, xiclets, 
anissos, ametlles garapinyades, etc.

En Ramon el podries trobar venent aquests productes 
en els cafès, bars, al centre catòlic en els cines abans de 
la sessió, i a la mitja part, també en el camp de futbol, i a 
l’estació on el tren sempre  feia una parada una mica llarga, 
que ell aprofitava, per vendre el que podia als viatgers.

La seva experiència, possiblement li va ensenyar com 
atraure a la clientela i quan estava fent alguna venda 
cridava fort com a reclam -Qui ho ha dit més!!, es veu que 
li funcionava perquè la gent s’acostava i li comprava i ell 

això ho repetia molt sovint.

Una altra manera de fer unes pessetes era que, en arribar 
festes més assenyalades, per exemple la Quaresma 
encarregava una gran mona de tres pisos, per ser rifada 
el dia de Pasqua, la mona anava embolcallada dintre 
d’una gran bossa de paper de cel·lofana, i ell es dedicava 
a vendre’n tires de números passejant-la per llocs on hi 
havia gent.

Aquesta mona per les seves dimensions, la portaven 
el Ramon i un dels fills l’Àngel o el Josep damunt una 
plataforma de fusta, amb uns braços davant i darrere i 
quatre peus d’uns cinquanta centímetres d’alt, perquè 
el públic pugues veure la mona de ben a prop, durant els 
dies feiners la mona estava exposada a l’aparador de ca 
la Florentina.

Arribat el dia de Pasqua i havent venut tots els números, 
al migdia allí a la placa dels arbres, després de cantar els 
caramellaires, i envoltat de moltes persones que n’haurien 
comprat números, allí davant tothom feia la rifa, amb totes 
les boles dintre d’un bombo similar al de la loteria, el 
feia rodar i deixava extreure les boles a nens petits que 
acompanyessin als pares.

Com a curiositat voldria comentar, i ressaltar que, 
si passats els dies de marge no sortia el guanyador 
del número agraciat, en Ramon buscava algú que el 
volgués acompanyar en cotxe a Igualada, per entregar 
personalment aquella monumental mona a una entitat 
benefica. En un dels anys la va portar a les Germanetes 
dels pobres.

I fins aquí la petita història d’un Calafí normal i corrent, 
senzill i bona persona, que es guanyava unes pessetes 
ben honradament.

Salut i el meu desig que tinguem tots un Bon Nadal
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De nou arribem a desembre i arriba el Nadal. El Nadal de l’any 
2020!!! Un Nadal diferent. Als voltants del Nadal del 2019 
ens arriben algunes pistes que potser ben aviat tot canviaria, 
però no ens vam adonar de fins on podien canviar les coses. 

El dia 8 de desembre de 2019, fa més o menys un any, es va 
diagnosticar el primer cas de coronavirus a la Xina.  Havien 
detectat la presència d’un nou virus que el van anomenar 
SARS-CoV-2. El dia 23 de gener d’aquest mateix any 
quedava confinada la ciutat xinesa de Wuhan d’11 milions 
d’habitants perquè s’estaven donant molts casos d’una nova 
malaltia que van anomenar Covid-19, es produïen episodis 
de molta gravetat i els hospitals perillaven de veure’s 
sobrepassats i no poder atendre l’allau de malalts que hi 
arribaven. 

El 25 de febrer es va confirmar el primer cas a Catalunya. 
D’aquest primer cas al dia 12 de març hi van 16 dies. I, el dia 12 
de març es va produir quasi per sorpresa el confinament de 
la Conca d’Òdena, una part de la nostra comarca i el dia 13 
s’anunciava el confinament domiciliari arreu del nostre país. 

Els mesos han passat i podem dir que les hem viscut de 
tots colors. Hem tingut por, decepció, incertesa, tristesa, 
desconsol, cansament, esperança, fe, alegria. Tota mena de 
sentiments se’ns han barrejat i això encara no ha acabat.
Ens hem acostumat a la mascareta, a mantenir la distància 
entre les persones, a no abraçar-nos a no petonejar-nos 

a rentar-nos moltes vegades les mans a desinfectar les 
superfícies, a mantenir una higiene social exquisida.

Tot el que ha anat passat aquest any, ho recordarem 
amb el pas del temps i constarà en els llibres igual que es 
parla d’altres pandèmies igual de dures i de difícils per les 
persones que les van haver de viure de primera mà.

L’equip d’Atenció Primària hem intentat estar sempre al 
vostre costat, amb totes les limitacions que hem tingut. Pot 
ser que en algun moment no ha estat així i per això creiem 
que ara és un bon moment per demanar perdó a totes 
aquelles que pel motiu que sigui no ens heu trobat quan ho 
necessitàveu.  

Volem viure i que visqueu un Nadal marcat per la solidaritat 
i la seguretat cap als éssers estimats, cap als  veïns, amics  i 
cap a tota la societat en general. 

Us oferim i us demanem el compromís cap a ser capaços 
de mantenir les normes que ens demanen des de les 
administracions de sanitat per tal de no incrementar el risc 
de rebrot de la malaltia, prevenir una nova onada i garantir no 
només la salut de les persones sinó una recuperació de la 
situació laboral i econòmica del país. 

Protegim-nos i protegim als altres!!!
Us desitgem un Nadal ple de sentit!!!

Nadal de l’any 2020
Equip d’atenció primària de Calaf
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Cal Cabaler. Sant Jaume, 34
Ton Miret

Casa on  nasqué Candi Closa i Bosser, don Candi, el 1877. El 
tracte reverencial de ‘don’, tan sovintejat a l’època, li venia per 
la seva condició d’home culte. El 1908 es va casar amb Zoila 
Cirici i Ventalló, de Terrassa. El matrimoni tingué quatre fills: 
Antoni, Ma. Teresa, Roser i Raimon.

Aquesta casa va ser la resultant de la fusió el 1880 de dues 
anteriors: cal Cabaler, situada en la part superior, i la casa 
en ruïna de Josep Ratés, cal Rata o cal Pa-i-Suc. La primera 
la va comprar el besavi Antoni Closa i Torra el 1846 a Josep 
Jover i la segona li va atorgar l’ajuntament per a refer-se d’un 
crèdit de 1.046,75 ptes. Al darrere de la casa encara s’hi pot 
veure la traça de l’antic carreró de Filadors que separava les 
cases dels horts. La família era propietària de la casa núm. 
5 del carrer del Carme, el solar d’una vella casa del carrer 
Sant Pere i diverses vinyes, trossos i pallers, i també del Pi-
lots o Pilons de Baix. La casa i les possessions van anar a la 
subhasta el 1950 a causa de la fallida d’un negoci familiar. 
Des d’aleshores els nous propietaris són la família Grau que 
hi ha introduït noves millores.

El jove Candi estudià dret a la Universitat de Barcelona, sen-
se acabar la carrera, a la vegada que desplegava una intensa 
activitat literària amb col·laboracions a diverses revistes, fins 
a obtenir el primer premi dels jocs florals de Valls. Els seus 
escrits en català li valgueren la visita el 1902 de Mn. Alcover, 
que el nomenà corresponsal, i arribà en cotxe de cavalls des 
de Ponts durant el seu recorregut pel país a la recerca de 
material pel seu diccionari. Membre de la Lliga Regionalista, 
fundà la Lliga Autonomista de Ponts i Calaf, fou l’ànima dels 
Jocs Florals de 1903 i el 1905 redactà la lletra d’un himne a 
Calaf, La senyera calafina, que és una joia de literatura de la 
Renaixença i el cartell que l’acompanya del Modernisme. El 
1906 participà en el primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana.

Subscriptor i corresponsal de La Vanguardia les seves crò-
niques són ineludibles per a conèixer l’esplendor excep-
cional de Calaf que l’arribada del tren el 1861 va portar entre 
1890 i 1915. Però deixà aquest diari per passar a La Veu de 
Catalunya, des d’on rebé diversos elogis juntament amb el 
nucli de persones cultes que activaven la vida social i cultural 
del poble.

A principis del 1900 el seu pare Antoni era el secretari de 
l’Ajuntament, lloc que després continuà el fill. Aquesta funció 
el va empènyer a l’estudi de l’administració local i a la redac-
ció d’articles per a revistes especialitzades. Les seves idees 
eren reconegudes per Brussel·les. Van ser cèlebres les 
seves conferències sobre municipalisme a l’Ajuntament de 
Terrassa i a l’Ateneu Barcelonès l’estiu de 1921, per les que 
rebé el reconeixement del més granat dels secretaris cata-
lans. Segons explica el nét Josep Ignasi Saranyana Closa, va 
fundar una petita editorial en la qual va publicar uns quants 
llibres propis amb abundants referències autobiogràfiques, 
sempre en llengua castellana i un estil força ampul·lós en-
cara que cuidat. Fundà també una revista dedicada al Dret 
administratiu municipal en la que hi van col·laborar Maura i 
Francesc Cambó. Aquest i Josep Bertran i Musito van ser els 
seus dos padrins de boda. També el seu coetani B. de Riquer 
li va fer una petita il·lustració

El 1912 la família ja vivia al carrer Princesa de Barcelona, en-
cara que mai van deixar de passar els estius a Calaf. Alesho-
res ja exercia de secretari a Olesa. Després ho va ser a Ripoll 
durant quinze anys. Una etapa entre mèrits i contratemps de 
l’ofici. Quan va esclatar la guerra, va ser perseguit segura-
ment pels anarquistes degut al seu catolicisme i a les seves 
idees carlistes i tradicionalistes, tot i que el seu fill Antoni era 
advocat i un destacat alt funcionari de la Generalitat, que es 
va enrolar al front de Lleida on va caure sense que la família 
sàpiga on. En aquesta època les “sinuositats” de la política el 
van fer passar al bàndol franquista i el nou governador civil 
de Lleida i cosí seu, Lluís Ventalló, el 1941 el posà de secre-
tari de l’ajuntament. La seva dona havia mort el 1931 i durant 
aquesta nova etapa es casà per segona vegada amb Ma. 
Pilar del Campo Armijo, de Ainzón (Torres del Campo. Zara-
goza), localitat a la qual es va traslladar al jubilar-se a Lleida i 
on està enterrat des del 1965. En aquesta població es con-
serven algunes de les seves obres.

Candi Closa va ser el testimoni del mestre Emili Sangenís 
(1909-1939) en el seu casament amb la calafina Calamanda 
Closa i Torner. Tots dos són les dues grans figures del Ca-
laf modern. Tot gràcies al motor excepcional que significà 
l’arribada del tren.
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L’inoblidable 2020
Cristina Berenguer Simon 
Directora tècnica i psicòloga del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

S’acaba l’any i per aquestes dates toca fer balanç. Hem vis-
cut uns mesos molt atípics, que mai hauríem imaginat i de 
ben segur que se suma a la llista de vivències inoblidables 
de cadascú. Des de l’any 2006 que el Centre de Dia va obrir, 
mai, mai, el Centre havia estat 3 mesos i mig tancat. Recor-
do el diumenge 15 de març quan vam rebre la notificació de 
la Generalitat que els centres de dia es tancaven, quan vaig 
trucar a les meves companyes, a l’equip de professionals i 
les vaig informar que demà no s’obriria el centre. El Centre 
tancat. El Centre sense vida, amb un silenci que trencava 
l’ànima. Hi penso i se’m posa la pell de gallina i se’m neguen 
els ulls. Des del 2016 que vaig posar els preus per primera 
vegada al Centre de Dia m’he anat estimant cada dia una 
mica més aquest projecte, algunes èpoques més, algunes 
èpoques menys. Però el porto a dins i crec amb ell. Veure’l 
tancat, fosc, fred... Va ser per mi  realment impactant i trist. 

Ara bé, durant els mesos que el centre va estar tancat, 
no vam deixar de treballar per acompanyar les persones 
usuàries a mantenir-se actius. Tot i això, aquests mesos han 
tingut una afectació important en la mobilitat i en l’aspecte 
físic i en les capacitats cognitives. I és que el contacte físic, 
veure’ns, comunicar-nos... és tan necessari! 

El dimecres 1 de juliol el Centre de Dia va reobrir. Després de 
molts mesos de responsabilitat social i implicació, que totes 
les persones esperàvem des de feia setmanes, vam poder 
tornar a fer activitats quotidianes que des del mes de març 
s’havien quedat aturades. Recordo la barreja d’emocions 

que vaig sentir aquell dia, alegria i por. Nervis i incertesa. 
Vam reobrir, però al centre no hi érem totes les persones 
que érem al mes de març. La mort també va tocar de prop al 
Centre de Dia. Tornàvem a retrobar-nos, a veure’ns, a sentir-
nos... Però no ens vam poder tocar, ni abraçar, ni fer petons. 
I ostres... que important que és el contacte físic, el tacte, els 
aspectes sensorials! 

Avui, mentre escric aquestes línies, penso en què tant de bo 
no hàgim de tancar mai més. Que seguim, totes les perso-
nes, amb implicació i responsabilitat social i col·lectiva, llui-
tant juntes per aconseguir trobar una manera de viure que 
ens permeti ser lliures i poder tenir el que cadascú necessi-
ta. Tancar el Centre de Dia suposa, per les persones grans 
que hi assisteixen, perdre les poques relacions socials que 
mantenen, perdre la rutina, perdre capacitats i habilitats, que 
el seu estat emocional es vegi afectat... i jo penso, realment 
és necessari que al final de vida una de les paraules més im-
portants sigui PERDRE? Quan al Centre de Dia treballem de 
manera incansable perquè les persones grans que venen 
se’l sentin seu, gaudeixin de benestar de felicitat, puguin 
treballar pel manteniment de les seves capacitats físiques i 
cognitives, per les AVD’s... Creieu-me que val la pena seguir 
amb responsabilitat social per entrar al Centre de Dia i sentir 
xivarri, somriures, converses i moviment, i per moltes coses 
més. 

Continueu cuidant-vos!
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Encara embolicat entre els llençols 
freds de la matinada, mossèn Carles 
escolta una remor de veus inhabitual. 
Semblen pujar del carrer i filtrar-se 
per la finestra entreoberta. Malgrat 
l’aversió a mosquits i tota mena de 
bestioles, cada nit la deixa un pam 
oberta. Per molt que Sant Francesc 
prediqués l’amor als animals la seva 
por als insectes el supera. 
 
Els primers raigs de sol ja s’enfilen al 
capçal del llit i l’obliguen a llevar-se, i 
ajustar els porticons. I aquella remor 
inintel·ligible augmenta de volum. 
Recorda perfectament haver tancat 
totes les portes en acabar la missa 
vespertina de dissabte. És impossible 
que algú hagués tancat dins l’església. 
Van sortir tots, n’estic segur.

Es calça les sabatilles d’estar per 
casa mentre es posa una dessuadora 
damunt el pijama, que a l’església 
sempre hi fa més aviat fred. Agafa 
les claus. A cada esglaó que baixa 
encara creix el so de les veus que, ara 
sí, comprova com surten del recinte 
sagrat. Potser han entrat lladres en 
la impunitat i la foscor de la nit.  Fent 
el mínim de soroll possible s’atansa 
cautelós i espantat a la porta que 
el separa d’una escena incapaç de 
predir. Tot i que s’obre i tanca cada 
dia, no en pot evitar el xerric. Per un 
moment pensa en Sant Pere carregat 
amb aquell incomptable joc de claus 
com a únic protector i porter d’un lloc 
tan singular i obert als ulls de tothom 
com és el cel. Amb un ai! al cor empeny 
la porta de fusta a poc a poc,  amb la 
intenció d’atrapar a qui sigui, confiat i 
per sorpresa. 

Però l’ensurt se l’enduu ell que 
gairebé cau a terra. Tres parells d’ulls 
concentrats en la seva figura atlètica i 
esprimatxada l’observen amb la boca 
ben oberta. Acostumats a veure’l vestit 
amb la casulla i ben pentinat gairebé no 
el reconeixen. 

—No teníem cap intenció de despertar-
te, Carles — s’excusa ella anticipant-se 

als seus dos companys,—però ben 
bé que ens anirà la teva presència 
—s’apressa a explicar amb total 
naturalitat.

El Carles la mira amb atenció mentre 
reconeix aquella jove tan bonica i 
decidida. Als seus companys també 
els identifica com a companys de feina.

—Doncs el Jaume, que està ben 
enfadat—afegeix.

El mossèn, en estat de xoc per una 
trobada tan “heavy”, com dirien els nois 
de confirmació, escolta atent.

—Ara diu que no es torna a enfilar. Que 
es queda aquí baix fins que s’atengui la 
seva petició. 

L’ha reconegut de totes totes: el nas 
pelat, el vestit descolorit i estripat. 
Qualsevol el podria confondre amb 
un captaire o un boxejador en hores 
baixes. Mentre el tercer personatge 
llueix un reduït  vestuari, un simple  
llençol lligat a la cintura i una sageta 
clavada  a l’estèrnum   com el més 
modern “influencer”. 

En Carles els convida a exposar de 
manera ordenada el maldecap d’aquell 
personatge tan conegut. 

—Exigeixo un dia de festa com 
Déu mana! —respon contundent 
l’homenot, més semblant a una roca 
per la seva mida i la consistència del 
seu cos. 

El mossèn observa d’esquitllentes la 
porta principal intentant entendre com 
ha accedit a l’interior. 

—I un vestit nou. Vós heu vist la fila 
que faig? —s’esvera mostrant la 
trencadissa de la seva figura. —I 
aquest nas? 

També necessita una reparació. 
Un benaventurat em va deixar al 
carrer pels segles dels segles— diu 
esbufegant  amb cara de pocs amics. 

— Ja en tinc ben bé prou —sentencia, 
i es plega de braços.
Sobrepassat per una situació prou 
fantàstica i els raonaments tan 
coherents del Jaume, es gira cap al 
Sebastià. —I tu què hi pots dir?

—Estic acostumat a rebre ordres, 
sóc un soldat i faré el que em maneu, 
i el menys indicat per opinar. Em van 
acollir com a fill adoptiu del poble, 
m’aixecaren una ermita al capdamunt 
d’un turó i ara també tinc per companya 
una Calamanda —s’enrojola tímid. 

Davant el caire que prenen els 
esdeveniments, es dirigeix a la sagristia 
d’on en surt amb un paper i un llapis on 
va anotant, per ordre cronològic, l’inici 
de   la veneració a cadascun.

Però no pot deixar de fixar-se en els  
ulls del Jaume enfonsats i descolorits 
per l’aigua, el fred i el poc sol que entra 
a la plaça gran. —Dóna’m uns quants 
dies per pensar-hi. I no m’espanteu els 
clients que ja són pocs. Si m’acomiaden 
per falta de parroquians, també  us 
quedareu tots tancats i s’hauran 
acabat les festes per a tots quatre.

—No pateixis. Farem bondat —el 
tranquil·litza la veu melosa de la 
Calamanda. 

Abans de sortir del recinte s’encomana 
al seu amo que sembla mirar-lo amb 
indulgència, els braços oberts i en 
complet silenci. I encara bo que aquest 
de la creu no bada boca, se li acut  bo 
i senyant-se demanant-li perdó per 
un pensament tan frívol. Però també 
em podria donar una pista sobre com 
actuar. 

L’endemà es desperta i para l’orella. 
Silenci. Es relaxa tot i haver de cercar 
una solució favorable al pobre Sant 
Jaume. 

(Nota de l’autor: si algú és capaç de 
donar-li una bona solució a mossén 
Carles, me la pot fer arribar per acabar 
el conte.)

Sants, sants...
Mª Lluïsa Salazar Puiggròs



32

2020
desembre

Divendres  18 - dimecres 30
“ANNA” 
Exposició de Ramon Puigpelat
IMFP
Horari: Feiners de 19 a 21 h
Dissabtes i festius de 12 a 14 h i de 
19 a 21 h

Dissabte 26
23è Contacontes 
Casal de Calaf – 12.00 h
Organitza: Bitxets 14

Concert de Sant Esteve
“VALSOS I POLQUES amb 
l’ORQUESTRA DEL REIAL CER-
CLE ARTÍSTIC DE BARCELONA”
El Casino de Calaf – 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

2021
gener

Divendres 1
Poema de Nadal
Casal de Calaf – 19.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 3
Musical “Que! Infierno de Caba-
ret” 
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Dimecres 6
Cinema - “Se armó el Belén”
Casal de Calaf – 12.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Diumenge 10
Concert de diumenge amb
“Sol de Nit”
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Dissabte 16
Xerrada
“RECURSOS INFINITS DINS MEU”
Eines per ajudar-nos en aquests 
moments   
ECOMENT – 11.30 - 13.30 h
(Possibilitat de convocatòria 
entre setmana per restriccions de 
mobilitat)
Imprescindible reservar:
722 27 26 25 (mòbil / whatsapp)
* Aforament limitat
** Aportació voluntària
Organitza: ECOMENT.org

Diumenge 17
Teatre - “Tributo Pepe Rubianes” 
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 24
Concert de diumenge amb
“Mediterrània”
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 31
“Marín. Mágia, risas y yo”
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

febrer
Divendres 5
Concert  amb “Xarop de nit”
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Dissabte 6
“Monólogos Woooman” 
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 7
Concert de diumenge amb
“Duet Ambient”
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 14
Musical “Una altra estrena” 
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 21
“Íntimament Llach” 
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 28
Teatre
“Vida de peix... sense espines!”
amb Mercè Comes i Rosa Andreu 
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf

l’agenda   2020 - 2021


