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Reurbanització del 
carrer del Carme 

Tornem a gaudir dels carrers  amb responsabilitat



Tot a mà
Renfe    T. 902 320 320

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 12:12

16:07 17:23 18:05 19:22 19:26

19:57 21:13 21:55 23:21 23:25

Alsina Graells    T. 902 422 242* a data d’avui encara no s’ofereix aquest servei

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Nord)

8:14 — 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

Transports Sagalès     T. 93 874 68 00  

Calaf Manresa (Mercat Puigmercadal) Manresa (Estació bus) 

De dilluns a divendres

6:45 — 10:00
14:30 —   18:30

7:40  — 10:25 
15:25  — 18:55

7:45  — 10:30 
15:30  — 19:00

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

Manresa (Estació bus) Manresa (Pompeu Fabra) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9.30 — 13.30 
18.00 — 20.00

9.35 —  13.35
18.05 —  20.05

10.00 — 14.30 
18.30  —  21.00

Dissabtes  12.30 Dissabtes  12.35 Dissabtes  13.30

*Actualització: 22/06/2020. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament de Calaf 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79

Bombers Oficines 93 869 92 12

Bombers Urgències 93 868 09 31

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

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

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 680 444 951

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

Jutjat de Pau 93 869 85 12

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències 112

Notaria 93 869 88 12

Oficina de turisme  93 868 08 33

Parròquia de Calaf  93 869 85 40

Piscina municipal  93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Repsol butà 93 803 15 17

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Taxi Ramon Manent  679 409 337

Taxi Ramon Miquel Calaf 673 062 923

  93 869 87 79

  Urgències: 112

  CatSalut Respon: 061

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

Ajuntament de Calaf Biblioteca municipal Oficina de turisme Aigües de Manresa

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat
www.calaf.cat
Atenció presencial 
només amb cita prèvia
a causa de la Covid-19

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. 
T. 674961779
Noves mesures de 
seguretat Covid-19

De dimarts a dissabte:
de 09.00 a 14.00 hores
Diumenge:
de 10.00 a 14.00 hores
calaf.turisme@calaf.cat

www.turismecalaf.cat
Noves mesures de 
seguretat  Covid-19

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

També realitzen atenció presencial a Calaf 
els DILLUNS  de 10h a 13h 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 d’estiu:
Dilluns, dimecres i diven-
dres: de 15.30h a 18h
Dimarts , dijous i dissabte: 
d’11h a 13h. 

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

Atenció  presencial exclusivament amb cita prèvia causa de la 
Covid-19  a les seves oficines d’Igualada 
(c/ Sant Carles 43-45) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat). 
Podeu adreçar-vos per telèfon, de dilluns a divendres de 8.30 a 
14.00 h  (T. 93 472 91 40).

Hispano Igualadina    T. 902 29 29 00

Calaf Igualada Barcelona 

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 8:45 — 15:40 10:05 — 17:05

Barcelona Igualada Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

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

Dissabtes

Sense enllaç, consultar horaris 12.10 — 18.45 13:05 — 19.30

Parada BCN: Maria Cristina [av. Diagonal, L3] — Informeu-vos de si cal fer canvi de vehicle a Igualada
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Un agraïment en nom 
de tot el govern

 
Des del govern municipal de Junts per Calaf – Acord Municipal volem agrair el 
comportament que els veïns de Calaf han tingut durant els mesos tan durs i com-
plexos que hem viscut a causa de la Covid – 19, aquesta pandèmia que tant de mal 
ens ha fet i que encara no hem deixat enrere. No és fàcil mantenir una disciplina 
que ens obliga a deixar-nos de veure durant setmanes. Però, ho hem fet. Ens hem 
quedat a casa i hem tallat el contacte físic amb els nostres familiars i amics.

A Calaf hem patit amb cruesa els efectes del coronavirus, en nombre de morts i 
en nombre de contagiats. Acompanyem en el sentiment a totes les persones que 
han perdut familiars i amics i a totes aquelles que han patit el virus i que ho han 
passat malament. A la duresa de la mort, s’hi ha afegit el dolor de no poder-nos-en 
acomiadar com la nostra cultura ens demana de fer. A la duresa de l’absència, el 
dolor de la llunyania i la solitud.

Des de divendres dia 19 de juny que hem deixat enrere l’estat d’alarma i des del 
dia 25 de juny que hem entrat en una fase de represa, segons l’ha denominat el 
govern català. En general, es tracta de cedir la responsabilitat d’aturar l’expansió 
del coronavirus a cadascun de nosaltres. Per això, hem de mantenir la distància 
física d’un metre i mig, almenys, hem de rentar-nos les mans constantment, hem 
de posar-nos la mascareta quan aquella distància no sigui possible de mantenir i 
hem de dur-la posada sempre en els espais tancats.

És clar que el virus es manté actiu i circula entre nosaltres. En el moment d’escriure 
aquest article, a Calaf s’havien detectat 31 casos positius, n’hi havia 156 de sospi-
tosos i la taxa estàndard d’infecció era de 84,55 per cada 10.000 habitants. Vol 
dir que no podrem tornar a fer la vida que fèiem abans de l’inici de la pandèmia fins 
que no hi hagi un tractament efectiu i fins que no s’hagi descobert una vacuna i fins 
que aquesta vacuna no s’hagi produït de manera massiva.

Hem de ser conscients que si hem entrat en aquesta fase de represa, en què una 
certa normalitat ens és permesa i encoratjada, no és pas perquè el virus hagi en-
trat en una fase de control i remissió. Els rebrots que aquestes setmanes estem 
veient a la Xina, Alemanya o Portugal, països que s’havien declarat nets, pràcti-
cament, en son una prova i ens haurien de servir d’advertiment. És més, cada dia 
a Catalunya i Espanya el nombre de morts i d’encomanats es mantenen baixos, 
però constants. És el descol·lapsament del sistema sanitari el que ha permès 
desconfinar-nos perquè poguem reprendre l’activitat econòmica.

Des del govern municipal som conscients de la responsabilitat que tenim envers 
la salut pública de les persones que viuen a Calaf. Per això, prendrem les decisions 
que considerem més prudents per garantir-la. Sabem que algunes d’aquestes 
decisions no seran gens populars. Hi haurà qui considerarà que ens excedim en 
el zel. Però, creiem que no podem propiciar activitats que generin aglomeracions 
o que facin inviable absolutament de mantenir les distàncies físiques requerides.
Hi ha encara una altra raó que des del govern ens hem de plantejar i que hem de 
tenir en compte. Em refereixo al respecte institucional que hem de mantenir com 
a vila cap les persones que ens han deixat i cap a les persones que han patit la 
malaltia de manera greu. Entenem que estem obligats, perquè el perill del corona-
virus es manté viu i per aquest sentit institucional que dic, a mantenir una actitud 
de prudència i de respecte. És el que farem.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf

l’editorial
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La Covid-19  a Calaf, en dades 

el reportatge

El bon veïnatge, una iniciativa clau 

  Calaf acumula un total 
de 31 casos positius* 

des de l’inici de la crisi 
sanitària i un total de 

156 sospitosos

D
urant les primeres setmanes del 
confinament total, la implicació de 
la ciutadania va ser imprescindible 
per poder donar  resposta a totes 

les noves necessitats vinculades amb les 
mesures de contenció. 

De forma coordinada entre l’Ajuntament 
de Calaf, diferents veïns i veïnes i els serveis 
socials es va promoure la iniciativa “El bon 
veïnatge, projecte d’apadrinament” amb què 
es va fer un registre de persones padrines 
que poguessin donar ajuda a la població que 
es troba en situació de vulnerabilitat. 

Per ser voluntari/ària calia tenir més de 
16 anys i no estar diagnosticada ni presentar 
cap dels símptomes de la Covid-19.  D’altra 
banda, es considerarava  persona vulnera-
ble qualsevol persona de més de 65 anys o 
persones amb alguna patologia crònica i/o 
pluripatologies, immunosupressió congèni-
ta o adquirida, símptomes de la Covid-19. 

A més, també s’estava en coordinació 
amb altres ajuntaments dels municipis de 
l’Alta Segarra i el Consell Comarcal de l’Anoia  
per tal de compartir necessitats, accions o 

persones voluntàries. 
Fins avui, unes 20 persones han fet de vo-

luntàries i 30 persones han rebut algun tipus 
de suport. 

Davant la falta de material de protecció, 
una de les primeres accions que es van re-
alitzar de forma solidària va ser la producció 
d’unes 900 mascaretes de tela  i 20  panta-
lles de protecció i salva orelles que es van 
fabricar amb una impresora 3D que es van 
repartir entre professionals  dels serveis mè-
dics, comerços o col·lectius vulnerables. 

Altres  tasques que han realitzat han estat 
molt diverses: . Trucar diàriament a les persones . Fer la  compra de productes de primera 
necessitat  i portar-la a casa. Repartir  mascaretes, jocs de memòria 
per a la gent gran i altres detalls en dates 
assenyalades - Sant Jordi, Sant Joan... -

Actualment, el projecte segueix actiu. 
Per tal d’afegir-s’hi, sigui com a persona vul-
nerable o com a persona voluntària, cal tru-
car al 900 92 92 09.

  Unes 20 persones 
han fet de voluntàries i 

30 persones 
han rebut suport   

  S’han fabricat i repartit 
900 mascaretes i 

20 pantalles i salvaorelles    

La comarca de l’Anoia, i per tant Calaf, van 
trobar-se ràpidament afectats per la crisi 
sanitària del coronavirus. En ser l’Hospital 
d’Igualada un dels primers centres on s’hi 
va detectar un brot important, al principi de 

la crisi sanitària, ja es van donar casos de 
possibles contagis al municipi. A mitjans de 
juny,  les Dades Obertes del Departament de 
Salut mostren que Calaf acumula un total de 
31 casos confirmats i 156 de sospitosos, el 

que suposa una taxa del 84,55 per 100.000 
habitants. 

Mapa oficial elaborat per AQuAS (Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Ca-
talunya) . Tota la info a:  aquas.gencat.cat 

(*)Els casos positius acumulats són aquells 
que han donat positiu en alguna prova diag-
nòstica de PCR o una prova de test ràpid, 
mentre que els casos sospitosos acumu-
lats corresponen a persones que en algun 
moment han presentat símptomes i un pro-
fessional sanitari els ha classificat com a 
possible cas, però no tenen una prova diag-
nòstica PCR o test ràpid amb resultat positiu. 
Tots ells són casos activats pel servei de vigi-
lància epidemiològica.
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La Covid-19  a Calaf, en dades 55.000€ d’ajuts 
municipals per 
pal·liar la crisi  

5

Calaf registra un total de 
43 ERTOs que afecten  
403 persones

  El 60% dels 43 ERTOs han 
afectat els següents sectors:

Comerç a l’engròs i al detall: 
11 expedients
Empreses de construcció: 
8 expedients
Hostaleria:
4 expedients
Indústries manufactureres :
4 expedients

Segons les dades que publica el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
través dels mapes d’informació municipal 
ERTO*, Calaf ha registrat fins ara un total 
de 43 Expedients de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) que han afectat 403 
persones treballadores.

En la major part dels casos, 35, s’ha 
al·legat motiu de força major (144 afectats) 
mentre que 8 dels casos han estat per altres 
causes (259 afectats).

La bona notícia és que amb les trucades 
de seguiment que es fan des del CRO,  la ma-
joria d’empreses calafines ha manifestat que  
aquest juny han vist una millora en la seva 

activitat. Per això, algunes d’elles ja no tenen 
els treballadors amb ERTO   tot i que d’altres  
encara  els  tenen  a un % de la jornada. 

També cal destacar que l’atur registrat 
durant els mesos de març, abril i maig al mu-
nicipi s’ha elevat en relació a l’any passat.   
Actualment, consten 288 persones a l’atur, 
el que significa una taxa d’atur de 12,59% , 
mentre que a la comarca de l’Anoia és d’un 
14,29%. El maig de 2019, hi havia 174 perso-
nes aturades a Calaf, un 11,99%.

(*) Les dades del gràfic corresponen a la 
darrera actualització feta a 01/06/2020 pel 
Departament de Treball. Es poden consultar 
a:  http://observatoritreball.gencat.cat/

Emergència social 
Partida de 20.000€ destinada 

a ajuts a famílies vulnerables 

                              Educació  
Partida de 10.000€ +  per a  beques de lli-
bres i material escolar (20.000€ en total) 

Partida de 2.500€ per a beques wifi 

        Teixit productiu i comerç
Partida de 30.000€ en ajuts directes de 
200€ i 300€ per fer front a les despeses 

de subministraments bàsics del local

                    Salut i protecció 
Partida de 2.500€ per a EPIs 

S’han repartit 157 mascaretes , 62 pots de 
gel i 40 pantalles als comerços i serveis

                                     Taxes 
Bonificació de la taxa de terrassa al 100%
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els  plens municipals

El primer Ple municipal telemàtic 
de Calaf aprova un paquet d’ajudes 
per fer front a la crisi de la Covid-19 
Es va celebrar el dilluns 25 de maig amb els regidors i regidores des de casa. L’ordre del dia comptava 
amb 18 punts que incloïen principalment modificacions de crèdit. Entre aquestes, es va  aprovar un pa-
quet d’ajudes de 32.500 euros destinat a alumnes vulnerables i reactivar l’economia local

LL
’ Ajuntament de Calaf va celebrar 
el primer Ple telemàtic de la seva 
història que es va poder seguir en 
directe des del canal de youtube del 

consistori. Molts dels punts de l’ordre del 
dia van ser modificacions de crèdit per tal 
d’aprovar subvencions, iniciatives i ajudes 
destinades a afrontar les conseqüències de 
la cisi sanitària, social i econòmica causada 
per la Covid-19. 

Una d’aquestes modificacions propo-
sava treure de la partida de festes popu-
lars i cultura 30.000 euros i destinar-los a 
ajuts directes al comerç i empreses locals i 
2.500 euros a beques wifi per alumnes amb 
aquesta necessitat. El GiC va votar-hi a fa-
vor manifestant que entenien que la nova re-
alitat feia necessari aquest tipus d’accions i 
van explicar que per responsabilitat espe-
rarien al proper Ple per reprendre temes 
amb què són més crítics. Joan Caballol, de 
Junts per Catalunya, es va abstenir i va ma-
nifestar trobar a faltar un “Pla de xoc” global, 
ja que permetria poder veure en una imatge 
general tot el que farà l’Ajuntament per aju-
dar la població i no haver d’anar incorporant 
sobre la marxa modificacions de crèdit. Per 
això, també va presentar una moció amb 43 
propostes que no va obtenir els suports ne-

cessaris tot i que els dos regidors del GiC i 
l’alcalde – per un error amb el programa– hi 
van votar a favor. Montse Mases, regido-
ra d’Economia i Hisenda, va destacar que 
“tot és molt incert” i que ara és molt difícil 
preveure quines despeses o ingressos es 
deixaran de tenir per refer el pressupost de 
cop. També va exposar que les necessitats 
van canviant “primer eren sanitàries, ara són 
laborals i econòmiques i en un futur seran 
educatives, per tant, cal anar sobre la marxa 
i ser prudents”. Tot i això, Mases va garantir 
que es donarà en cada moment el que sigui 
necessari i els recursos que calguin perquè 
des de cada regidoria ja es treballa amb una 
planificació i línies estratègiques centrades 
en les necessitats dels diferents col·lectius 
amb qui s’està en contacte permanent.

En aquesta línia d’accions per pal·liar els 
efectes de la Covid-19, sí que es va aprovar 
per unanimitat suspendre l’ordenança fis-
cal reguladora de l’ocupació de la via públi-
ca de taules i cadires i modificar la taxa de 
l’Escola de Música per afegir-hi les classes 
en línia que ara s’ofereixen amb el 20% de 
descompte. Junts per Catalunya però, es va 
abstenir en el punt on s’aprovava la modifi-
cació de la taxa de la llar d’infants per adap-
tar-la als nous horaris i necessitats consen-

suats amb la comunitat educativa

Amb l’abstenció del GiC i els vots en con-
tra de Junts per Catalunya es va aprovar 
definitivament la permuta entre els terrenys 
del parc de bombers nou i vell. Aquest inter-
canvi tindrà un cost de 3.018,21 euros per 
l’Ajuntament, ja que el valor de l’edifici vell, 
propietat fins ara de la Generalitat, és més 
alt que el terreny del parc nou, propietat del 
consistori.

Finalment, al Ple també es van aprovar 
altres punts com: l’acceptació d’una sub-
venció de la Diputació per a la contractació 
finançada al 100% de vuit persones per al 
programa del Pla de Barris, l’adhesió al Pac-
te per al Canvi Climàtic, un conveni per a la 
gestió informatitzada de nòmines, una mo-
dificació de plantilla per a l’amortització de 
places, l’adquisició amb rènting d’un camió-
compactador per a la recollida porta a porta 
i la modificació del reglament d’honors. 

El Ple es va iniciar amb un minut de silenci 
i es va cloure amb un aplaudiment als pro-
fessionals sanitaris.

S’aprova definitivament 
la permuta dels terrenys 

del Parc de bombers
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“Vull agrair a tot l’equip de Junts per Ca-
laf la determinació, fa més de cinc anys, 
de formar equip i presentar-se a les 
eleccions municipals del 2015. Espe-
cialment a les persones amb les qui he 
compartit  Equip de Govern, tant la pri-
mera legislatura com aquesta segona. 
Companys i companyes, el municipalis-
me no és fàcil, però si que és un bon in-
dret on ajudar les nostres convilatanes. 
Per la feina feta i per la molta que es farà, 
moltíssimes gràcies.

Vull donar també les gràcies a totes 
i cadascuna de les entitats i associa-
cions amb qui he treballat aquests cinc 
anys. Segur que moltes de les decisions 
que hem pres aquests anys han estat o 
poc, o gens compreses. Us en demano 
disculpes, i us agraeixo infinitament que 
lluiteu dia a dia per fer de Calaf una vila 
envejable.

Agrair també a tot el personal de 
l’Ajuntament amb qui en més o menys 
mesura hem treballat per a tirar enda-
vant algun projecte. Molt especialment a 
l’Anna Salsench com a tècnica de cultu-
ra. Per ser una mà esquerra impecable, 
una treballadora incansable i, sobretot 
una bona amiga, moltíssimes, moltíssi-
mes gràcies!

Vull agrair  al Jordi Badia l’ acompan-
yament i carinyo despresos aquests 
anys, especialment en els moments 
més complexos, quan compaginar fei-
na, família i Ajuntament no ha estat gens 
fàcil. Gràcies Jordi, per la confiança i so-
bretot per fer i deixar fer.

Acabo donant-te les gràcies a tu, 
Elisabet. El Nòe tenia dos anys i mig i el 
Leandre un anyet quan vam decidir que 
sí, que s’hi havia de ser. Que era una 
oportunitat d’or per a intentar millorar 
Calaf. Que hi havia un bon equip i moltes 
ganes de treballar. Però les coses no 
ens van ser fàcils. Vam perdre l’Amadeu 
poc més d’un any després d’entrar. I 
vam continuar drets. I vam continuar 
treballant i tirant del carro. I va arribar el 
Romeu. Ara, amb quatre nens que ens 
donen mil i una aventures, em toca fer 
un pas al costat, per disfrutar del privilegi 
que és  compartir la vida amb algú.”

Discurs de renúncia pronunciat al Ple 
del 22 de juny de 2020 

Jordi Fitó i Giralt 

El regidor de Cultura 
i Joventut, Jordi Fitó, 
renuncia a l’acta per 

motius personals 

Calaf s’adhereix  a  l’Associació 
de Municipis Catalans per a la  
recollida porta a porta   

El dilluns 22 de juny el consistori va rea-
litzar el seu segon Ple telemàtic ordinari. Els 
primers punts de l’ordre del dia, van consis-
tir, com va ja va passar en el darrer Ple, en 
modificacions de crèdit per tal d’adaptar el 
pressupost municipal a subvencions conce-
dides, noves necessitats i situacions sobre-
vingudes per la crisi de la Covid-19.

Aquestes modificacions, entre altres, 
incloïen una subvenció de 4.672,84 euros 
per part de la Diputació de Barcelona per a 
l’adequació acústica de la capella del Centre 
de Recursos per l’Ocupació, i una altra de 
5.600 euros per a la millora de la senyalitza-
ció turística . A més, també contemplaven 
l’increment de 10.000 euros en la partida 
d’ajuts a les famílies, en concret a les beques 
de llibres i material escolar, que s’ha pogut 
destinar a aquesta finalitat a causa de no 
poder-se realitzar l’edició d’aquest any del 
Desfolca’t.

D’altra banda, també es va incorporar 
una subvenció de 33.850 euros que es va 
sol·licitar a través del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2020 i que es destinarà a 
la rehabilitació parcial de dos habitatges de 
les casetes dels mestres per destinar-los a 
lloguer social.

En el marc del projecte de la Llei de Ba-
rris, l’Ajuntament ha posat en valor diferents 
elements patrimonials d’interès turístic com 
l’Església, el campanar, el Castell, les escul-
tures... En aquesta línia, i amb la col·laboració 
dels veïns i veïnes, també ha promogut amb 
la identificació de les cases històriques del 
nucli antic a través de la instal·lació de dife-
rents plaques que recullen el nom original, 
l’any de construcció de la casa o altres da-
des rellevants. El reglament aprovat pretén 
definir els criteris de manteniment i reposició 
d’aquesta senyalització per part dels pro-
pietaris i garantir que es mantingui l’estil i els 
criteris de retolació, ja que la primera placa 
ha estat facilitada de forma gratuïta pel con-
sistori.

Després que al passat Ple s’aprovés 
l’adquisició amb rènting d’un camió compac-
tador per a la recollida selectiva, en aquest, 

també es va avançar amb les gestions per 
implementar a partir del 2021 la recollida 
porta a porta a Calaf. En aquest cas, es va 
aprovar l’adhesió a l’Associació de Munici-
pis Catalans per a la recollida porta a porta, 
formada actualment per 200 municipis i que 
permetrà a l’Ajuntament certs avantatges 
com disposar de recursos, assessorament 
tècnic, sol·licitar subvencions i efectuar 
compres conjuntes de tot tipus de material 
vincual amb el porta a porta com bosses 
compostables, cubells, etc.

S’aproven tres mocions 
en suport a l’espai 

públic i als drets del 
col·lectiu LGTBIQ+ i 

contra el racisme

D’altra banda, en aquest Ple també es van 
aprovar per unanimitat tres mocions presen-
tades per l’equip de govern: una de suport a 
les lluites per a l’eliminació de la discriminació 
racial, una altra en commemoració del 28J, 
Dia Internacional de l’Alliberament o l’orgull 
LGTBIQ+ i una darrera en defensa de l’espai 
públic com un lloc de lliure expressió de les 
diferents sensibilitats i ideologies amb un 
únic marc que ha de ser el de la Democràcia 
i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.

Finalment, també es va aprovar, amb 
l’abstenció de l’oposició, l’autorització de 
compatibilitat de l’alcalde com a professor 
associat a la UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona).

Durant el torn de precs i preguntes Jaume 
Simó del GiC va manifestar certa deixadesa 
pel que fa a l’estat d’alguns carrers, mobilia-
ri i equipaments i va demanar fer una reunió 
amb el cap de la brigada i el regidor. Jordi 
Biosca, regidor d’urbanisme i via pública, va 
mostrar-se obert a la trobada i va afirmar que 
té previst dedicar la legislatura a fer “mante-
niment” i no inversions perquè és conscient 
de la situació. Per la seva banda, entre altres, 
Joan Caballol de Junts per Catalunya, va  ex-
posar dubtes amb relació a les ajudes dels 
comerciants. La regidora Montse Mases va 
afirmar que s’estan millorant les bases defi-
nitives que sortiran a finals de juliol després 
d’incloure els suggeriments fets per part dels 
comerciants i així tenir en compte el màxim 
de casuístiques  per arribar a tothom.

Nou reglament per re-
gular la identificació de 
les cases històriques 

del Nucli Antic
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Els Ajuntaments de l’Alta Segarra
acorden no obrir les piscines

l’Alta Segarra 

D
es de l’Àrea de Participació Ciuta-
dana s’ha promogut la campanya 
“Parlen els sanitaris de l’Alta Se-
garra, escoltem-los”. L’objectiu ha 

estat conscienciar a la població sobre la im-
portància de seguir mantenint mesures de 
seguretat davant la situació de la COVID-19. 
Per fer-ho, s’ha contactat amb diferents sani-

taris de l’Alta Segarra que han estat a primera 
línia durant  el confinament i que segueixen 
treballant per protegir-nos. S’han enregistrat  
diferents vídeos amb recomanacions que 
s’ha compartit a través de les xarxes socials. 
Les persones participants han estat: l’equip 
professional del CAP; la Laia Martí, la Domi-
nica Díez, l’Olga Colell i la Natàlia Mas de la 

Parlen els sanitaris de l’Alta Segarra, escoltem-los

“Els Ajuntaments de Calaf, Castellfollit 
de Riubregós, Copons, Prats de Rei, Pujalt 
i Sant Martí Sesgueioles hem decidit, en 
reunions telemàtiques celebrades les da-
rreres setmanes, no obrir les nostres pisci-
nes municipals aquest estiu. La decisió s’ha 
pres després de constatar la impossibilitat 
de fer complir les normes decretades pel 
govern espanyol, com a mesura per impedir 
la propagació de la Covid – 19 en ple estat 
d’emergència sanitària.

Els governs dels municipis de la comar-
ca natural de l’Alta Segarra lamentem haver 
de prendre aquesta decisió i els prejudicis 
que causarà. Perquè entenem que les pis-
cines són també un punt de trobada i so-
cialització durant els mesos d’estiu. Espe-
cialment, en els municipis més petits en els 
quals la piscina es converteix tot sovint en 
l’única activitat d’esbarjo i de retrobament 
durant aquestes vacances. No obstant això, 
tots els governs municipals hem entès la ne-
cessitat de no obrir aquest any les nostres 
piscines municipals.

Les mesures decretades pel govern 
espanyol impliquen, entre d’altres normes, 
la reducció de les entrades a un terç dels 
aforaments i l’obertura a través de cita 
prèvia per organitzar els torns entre els 
veïns, controlar la temperatura a l’entrada, 
mantenir els dos metres de distància en-
tre els usuaris dins i fora de l’aigua, tenir 
gels a disposició dels usuaris o netejar i 
desinfectar constantment, tant els equips 
com les instal·lacions. Tot aquest seguit 

En un comunicat conjunt signat pels Ajuntaments de Calaf, Castellfollit de Riubregós, Copons, Prats de 
Rei, Pujalt i Sant Martí de Sesgueioles i expliquen la decisió de no obrir les piscines municipals aquest 
estiu per la impossibilitat de fer complir les normes decretades pel govern espanyol

Comunicat

d’obligacions, que considerem adequa-
des per evitar tenir episodis de rebrots de 
la pandèmia, fan inviable l’obertura de les 
piscines, tant pels dèficits econòmics que 
ens causarien, com per la impossibilitat de 
fer-los complir amb el rigor que caldria.

Tanmateix, els governs municipals de 
Calaf, Castellfollit de Riubregós, Copons, 
Prats de Rei, Pujalt i Sant Martí Sesgueio-
les, hem acordat també la possibilitat de 

revisar aquest tancament en cas que les 
condicions actuals de l’estat d’emergència 
sanitària i de transmissió de la Covid – 19 
canviessin les pròximes setmanes, d’una 
manera que tot aquest seguit de normes 
es poguessin o bé d’aplicar d’una manera 
menys estricta, o bé no fes falta imposar-
les”.

Calaf, Copons, Castellfollit de Riu-
bregós, Prats de Rei i Sant Martí Ses-
gueioles 

Fundació Althaia;  la Maribel Verdés i el Romà 
Guix del SEM; l’Olga Saumell dels Serveis 
Mèdics de Calaf; el Daniel Vilella i la Laura 
Creus del centre APINAS, la Meritxell Font  
de la farmàcia de Calaf i la Raquel Oller de 
l’Hospital de Bellvitge. Per veure’ls tots po-
deu entrar  al canal de televisió de l’instagram 
de l’Ajuntament de Calaf a: @ajcalaf . 
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el teixit productiu i comercial 

“La compra”, 
la nova aplicació 
per fomentar el 
comerç online
 

les notícies 

A 
causa de la situació extraor-
dinària provocada per la CO-
VID-19 i la declaració de l’estat 
d’alarma molts comerços, em-
preses i autònoms van haver 

d’aturar la seva activitat professional, afec-
tant de forma significativa la seva econòmica 
i provocant situacions de vulnerabilitat. És 
per això que l’Ajuntament de Calaf ha con-
siderat necessari destinar recursos econò-
mics del pressupost municipal a ajudar al 
teixit productiu i comercial, tan important per 
a la nostra vila.

Al Ple de maig es va aprovar la modifica-
ció de crèdit per disposar d’una partida de 
30.000 euros per a aquest propòsit i pos-
teriorment també s’han aprovat les bases 
per establir els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i 
justificació dels ajuts que s’atorgaran a través 
de l’Àrea de Promoció Econòmica.  Al juliol es 
podran es podran demanar  ja les ajudes.

Els requisits per demanar-les són:
 a) Haver estat declarada l’activitat empre-
sarial, comercial o de serveis no essencial, 
i, en conseqüència, haver-se vist afectada 
pel tancament, degut ales mesures de con-
finament decretades per l’Estat.
b) En cas d’haver pogut continuar la seva 
activitat una vegada entrat en vigor el decret 
463/2020 de 14 de març pel qual es declara 

l’estat d’alarma, hagi sofert una baixada dels 
ingressos per vendes respecte del mateix 
període de l’any anterior.
Les persones sol·licitants podran optar a una 
ajuda de 200€ o 300 € segons la suma de 
puntuació obtinguda, que es basarà en els 
següents criteris: 
a) Percentatge de decrement de la factu-
ració durant l’estat d’alarma en relació al 
mateix període de l’any anterior (o dels dos 
primers trimestres de 2020 en el cas de no-
ves empreses):
• Disminució entre el 75% i el 100% de la 

facturació: 20 punts
• Disminució entre el 50% i el 74% de la 

facturació: 18 punts
b) Nombre de persones que hi treballen: 
• Empreses de més de 5 treballadors: 15 

punts
• Empreses de 2 a 5 treballadors: 12 punts
• Empreses d’1 treballador: 5 punts

L’import subvencionat per a cada  
sol·licitant de la subvenció vindrà determinat 
segons la suma total de la puntuació assolida 
en els dos criteris puntuables:
• Si la puntuació és de 30 a 35 punts: 300 

euros.
• Si la puntuació és entre 20 a 25 punts: 

200 euros.   
Podeu  consultar les bases  senceres i el 

formulari de sol·licitud a  www.calaf.cat. 

L’Ajuntament de Calaf  ha signat un 
conveni amb l’empresa Interactiu per 
entrar a la prova pilot de l’aplicació “La 
compra” que permetrà comprar des del 
mòbil als comerços de Calaf. 

L’app serà gratuïta tant per als clients 
com per als comerços i permetrà ges-
tionar les comandes i pagaments en lí-
nia amb la possibilitat d’anar a recollir la 
compra a la botiga a una hora concreta o 
demanar que  te la portin al domicili. 

Des de l’Ajuntament s’ha apostat per  
signar ja el conveni i entrar a la prova pilot 
a partir d’aquest estiu, tal com han fet al-
tres municipis com Girona. Així es pretén 
ajudar al comerç local fortament afectat 
per la crisi de la COVID-19 a iniciar-se 
amb la venta online a través d’una eina 
gratuïta que els permetrà familiaritzar-
se amb tot el que suposa el comerç elec-
trònic. Un altre dels avantatges, és que 
gràcies a participar en aquest període 
de prova, es podran proposar millores 
per a què quan la aplicació s’ofereixi de 
forma definitiva a tot Catalunya, aquesta 
disposi de les facilitats i prestacions ne-
cessàries tant pels comerços com pels 
clients.

L’aplicació es podrà descarregar a 
partir de mitjans de juliol a  l’Apple Sto-
re i al Google Play i de moment, s’hi han 
adherit una desena de comerços del 
municipi que començaran a introduir les 
seves dades. 

Ajuts directes a 
comerços, autònoms i 
petites empreses
Els ajuts podran ser de 200 o 300 euros i s’atorgaran en funció del 
percentatge de disminució de la facturació durant l’estat d’alarma i 
el nombre de personal de l’empresa

9

L’Ajuntament reparteix EPIs 
entre els comerços i serveis 
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica 
i Comerç s’ha contactat amb tots els comer-
ços i serveis del municipi per oferir-los gra-
tuïtament lots de protecció individual per tal 
de garantir totes les mesures de seguretat 
sense aquest sobre cost afegit. 

Els lots que s’oferien des de l’Ajuntament 
estaven formats per una mascareta ffp2, 
una pantalla individual i un envàs de gel 
hidroalcohòlic. Cada establiment podia 
demanar-ne les quantitats que considerés 

necessàries segons el nombre de persones 
treballadores, superfície de l’establiment, ti-
pus de servei, etc.  Finalment, 85 comerços 
i petites empreses de serveis han sol·licitat 
material.  

El nombre total d’equips de protecció que 
s’ha comprat i distribuït per part del consis-
tori ha estat de 140 pantalles de protecció 
individuals, 157 mascaretes i 63 gels desin-
fectants que han tingut un cost de 2.000 €.
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el Medi Ambient 

Nova normalitat, nova oportunitat

1. Produeix la teva pròpia energia 
o consumeix energia verda

Ser autoconsumidor d’energia elèc-
trica renovable és cada vegada més 
factible. L’Ajuntament, per impulsar 
l’aprofitament d’energia solar, bonifi-
ca l’impost sobre els béns immobles 
i l’impost sobre les construccions, 
instal·lacions i obres des de principis 
d’aquest any. Una alternativa per consumir 
energia renovable és contractar el sub-
ministrament elèctric amb una empresa o 
cooperativa que en produeixi.  El preu no és 
més car i podràs evitar l’emissió de grans 
quantitats de gasos d’efecte hivernacle.

2. Canvia els teus patrons 
de mobilitat

Una de les conseqüències més visibles del 
confinament va ser la desaparició gairebé 
total dels vehicles de les carreteres. Què 
podem fer per canviar la nostra mobilitat?

- Desplaça’t a peu per distàncies curtes

- Per distàncies de fins a 5 km, la bicicleta és 
una opció molt competitiva.

Si mesurem la distància entre el camp de 
futbol i la plaça del Pinós observarem que 
no hi ha més de 2,5 km, de manera que és 
una bona alternativa a Calaf. 

En aquest sentit, l’Ajuntament instal·larà 
13 aparcaments de bicicletes per tot el 
municipi.

- Utilitza el transport públic sempre que sigui 
possible i, si no hi ha alternativa, utilitza el teu 
vehicle a la màxima capacitat possible.

- Quan hagis de renovar el teu cotxe, opta 
per vehicles elèctrics o híbrids. 

L’Ajuntament instal·larà un punt de re-
càrrega ràpida de vehicles elèctrics a la 

plaça dels Arbres durant l’estiu.

- Evita desplaçaments innecessaris: opta 
pel teletreball si és possible, realitza les
reunions per videoconferència...

3. Consumeix de forma 
responsable

El consum responsable és un consum mo-
derat, informat, reflexiu i conscient, que té 
en compte els valors de la sostenibilitat am-
biental, cultural i econòmica en l’adquisició 
de béns i contractació de serveis. Això es 
tradueix en:

- Viure amb menys coses: abans de com-
prar una cosa, analitza si realment la neces-
sites i si no en tens cap altra que pugui des-
envolupar la mateixa funció, o bé si algú te la 
pot deixar.

- Consum de proximitat: optar per produc-
tes de proximitat, de temporada i frescos 
permet reduir la nostra petjada de carbo-
ni en l’alimentació, però també fomenta 
l’economia local i la preservació del medi 
ambient. 

Una bona alternativa és cultivar un pe-
tit hort al jardí, a la terrassa o al balcó, o 
sol·licitar un dels horts que l’Ajuntament 
posa a disposició dels calafins i calafi-
nes.

- Consum sostenible: es tradueix en escollir 
productes ecològics, que generin menys
residus i que permetin fer un ús eficient i res-
ponsable de l’energia.

- Consum més solidari: optar per productes 
de comerç just, que tingui en compte criteris 
ètics o d’igualtat de gènere permet contri-
buir al desenvolupament sostenible
de les economies i persones més desafavo-
rides.

4. Evita generar residus i 
recicla millor

Els residus que són més fàcils de gestionar 
i generen un menor impacte són els que no 
es generen. Per aquest motiu, la prevenció 
de residus és una prioritat que cal abordar:

- Evita el malbaratament alimentari.

- Compra a granel utilitzant els teus propis 
envasos (carmanyoles, bosses de roba...).
-  Compra productes més duradors i de més 
qualitat.

- Composta les restes orgàniques. A Calaf, 
comporta una bonificació del 10% de la taxa
de residus.

També és imprescindible millorar els 
nivells de recollida selectiva. Per això, 
s’implementarà la recollida porta a porta 
a principis de l’any 2021, amb l’objectiu 
d’assolir uns nivells de recollida selecti-
va del 70% o superior.  En les properes se-
tmanes un tècnic de l’Ajuntament realitzarà 
diverses visites a les activitats i grans blocs 
de pisos.

5. Promou la biodiversitat urbana

Són molts els científics que han alçat la veu 
a favor de la preservació de la biodiversitat 
per mantenir a ratlla les possibles noves 
pandèmies com la que hem viscut. Des de 
casa nostra també hi podem contribuir de la 
següent manera:

- Planta arbres, arbusts i flors autòctons i, en 
cap cas, optis per espècies exòtiques
invasores. Si produeixen fruits estaràs aju-
dant a alimentar-se a moltes aus. Combina
les espècies de fulla caduca i perenne per-
què sempre puguin trobar un refugi.

- Construeix i instal·la caixes niu. Molts 
ocells viuen en forats dels arbres, però cada
vegada els resulta més complicat trobar-ne. 
També n’hi ha per ratpenats, els quals són
bons aliats en la lluita contra els mosquits.
 
L’Ajuntament va instal·lar caixes niu 
d’ocells i ratpenats per controlar els in-
sectes plaga.

- Construeix un hotel d’insectes: si tens un 
hort o jardí (i no tens gats) pots construir-lo 
amb palets, troncs, teules i altres materials 
per afavorir la presència d’insectes, els 
quals t’ajudaran a controlar les possibles 
plagues del teu jardí o hort.

Si alguna cosa hem après durant tot aquest temps de confinament és que moltes de les coses 
que crèiem imprescindibles o impossibles han resultat no ser-ho. Aquesta “nova normalitat” 
també és una nova oportunitat per ser més sostenibles i viure de forma equilibrada amb el 
nostre entorn
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l’educació 

La llar d’infants 
s’adapta a la Covid-19

D
urant el mes de juny,  es va tornar 
a obrir la llar d’infants municipal 
amb un servei en horari de 08h 
a 18h per a infants majors d’1 
any. Per tal de seguir les mesu-

res d’higiene i garantir al màxim la salut dels 
nadons, es van reorganitzar els grups amb 3 
i 5 alumnes per aula aplicant diferents mesu-
res de seguretat que van modificar el funcio-
nament habitual de la llar.

Després de fer un sondeig amb totes les 
famílies usuàries de la llar, un total d’ 11 infants 
han tornat a utilitzar el servei aquest mes de 
juny i uns 14 l’utilitzaran durant el mes de juliol. 

Tot i la situació actual, durant el mes 
d’agost que no s’oferirà el servei de la llar 
d’infants, està previst realitzar les obres de 
millora previstes al pati de La Boireta. 

Aquestes obres consisteixen a reduir el 
grau d’humitat del nou paviment i del sorral 
i va ser una de les propostes guanyadores 
dels Pressupostos Participatius de Calaf de 
2020 amb 156 vots.

Per això, caldrà realitzar diferents actua-
cions: la demolició d’una part del paviment i 
del sorral, la construcció de la xarxa de dre-
natge de la zona on s’actua, posar un nou pa-
viment de sauló i sorral, i col·locar una nova 
tanca de fusta a la zona del sorral i de dos 
arbres en la zona del sauló.

Aquesta actuació, suposarà assolir la 
fase 3 de tot el projecte de millora del pati de 
la llar d’infants que s’ha anat realitzant grà-
cies al projecte presentat per l’AMPA de La 
Boireta a les diferents edicions dels Pressu-
postos  Participatius de Calaf.

les notícies 

L’Escola de Músi-
ca oferirà classes 
presencials 
i en línia 

Fins al 23 de juny es podien demanar les 
beques per a llibres i material escolar. La 
partida que s’ha destinat a aquests ajuts és 
de 20.000 euros,   fins ara era de 10.000, i 
va destinada a alumnes de famílies amb una 
situació socioeconòmica vulnerable o que 
hagin estat afectades per la crisi sanitària, 
econòmica i social de la Covid-19. S’han re-

La tercera fase de la 
millora del pati 

seguirà en marxa
a l’agost 

L’Escola Municipal de Música ha 
acabat un curs atípic donant servei 
des del mes d’abril amb classes en línia 
d’instrument a un 90% de l’alumnat. La 
resposta ha estat molt positiva, ja que 
disposaven de més temps per practicar 
i agraïen una classe setmanal amb el 
seu professor.  Pel que fa a les classes 
de grup, s’han enviat continguts set-
manals per correu electrònic per fer un 
manteniment del que s’havia après a 
classe  i també s’ha proposat activitats 
més lúdiques relacionades amb la mú-
sica (vídeos, aplicacions interessants, 
audicions de peces, tallers etc).

És per aquest motiu que s’està tre-
ballant de cara al curs 20/21 per po-
der oferir totes lesclasses en línia si es 
repetís una situació de confinament a 
la tardor o a l’hivern, ja que el curs co-
mençarà de manera presencial al mes 
de setembre, però és una incògnita 
com continuarà.

La intenció de l’equip directiu del 
centre és funcionar al 100% passi el que 
passi. Per això, també s’està adaptant 
les instal·lacions i el mobiliari per poder 
complir amb el distanciament mínim en-
tre alumnes,  ja que les aules són grans 
però els nens i nenes hauran d’estar en 
pupitres individuals enlloc de compartir 
taules com fins ara.

El 12 de juny es van  tancar les ma-
trícules pel curs vinent i es preveu obrir 
un nou període a principis de setembre 
(subjecte a disponibilitat de places). 

Aquesta última setmana de juny 
s’estan  fent les tutories virtuals amb els 
pares i les mares dels alumnes. S’amplia la partida de beques 

per a llibres i material escolar 
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but una vuitantena  de sol·licituds que s’estan 
valorant. Per optar a la convocatòria, calia 
estar empadronat a Calaf, estudiar en algun 
dels centres municipals i reunir els requisits 
socioeconòmics de les bases com: no tenir 
una renda neta per membre de la unitat fami-
liar igual o inferior a 569,12 euros al mes i no 
rebre cap altre ajut pel mateix concepte.
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l’entrevista

Com definiríes en poques paraules què és el 
dol o un procés de dol?

Diria que és el complex procés normal d’adaptació 
que segueix a una pèrdua important.

Quines fases té?

Avui en dia ja no es parla de fases, es parla més 
d’estats emocionals que es van donant encavalcats 
els uns amb els altres.  Diríem que els estats emocio-
nals són més canviants i fluctuables perquè en el ma-
teix dia pots estar mitjanament bé i més tard, sentir-te 
molt trist i això és totalment normal.

Durant el confinament total, moltes persones 
han viscut el dol de manera totalment deshu-
manitzada, ja que no han pogut acompanyar les 
persones estimades ni durant la malaltia, ni en la 
mort. Això com ho pot agreujar?

Podem dir que acompanyar a la nostra persona 
estimada que mor, veure el cos o vetllar-lo son vàries 
de les coses que ens ajuden a prendre consciència 
del que ha passat i el fet de no fer totes aquestes co-
ses ens fan sentir malament amb nosaltres mateixos 
o fins i tot, culpables. Les persones que no han pogut 
acomiadar-se dels seus, senten que els hi falta alguna 
cosa, que els hi ha pres una part important en l’inici del 
dol.

Quines estratègies poden seguir?

Si no hem pogut fer el comiat que esperàvem, sem-
pre el podem refer i pot ser igual o més significatiu. En 
la mesura del possible, intentar compartir-ho amb els 
altres membres de la família i trobar la forma d’estar 
units malgrat la distància, avui en dia hi ha eines tele-
màtiques que ens ho poden facilitar.

Per què ens costa tant de parlar de la mort?

Perquè la societat no té un espai per sostenir a 
les persones tristes, tot allò que es considera nega-
tiu s’amaga. Tampoc hi ha massa cultura d’expressió 

“La societat no
té un espai per
sostenir a les
persones 
tristes. 

Tot allò que 
es considera  
negatiu 
s’amaga. 

”

Cristina Berenguer i Simon 

Psicòloga i membre 
del Servei de Suport 
al Dol de Ponent 

La Cristina és la  directora tècnica  i 
psicòloga de la Casa Joan Gimfe-
rrer de Calaf i està especialitzada 
en: psicologia per a infants, joves i 
adults; assesorament i orientació 
familiar; creixement personal i edu-
cació emocional i pèrdua i dol, entre 
altres. 
Col·labora amb el Servei de Suport 
al Dol de Ponent, entitat que durant 
la Covid-19, gràcies a un acord amb 
l’Ajuntament de Calaf, ha ofert un 
servei d’acompanyament al dol de 
forma gratuïta i en línia a les perso-
nes que ho poguessin necessitar.  

Hi podeu contactar a info@supor-
taldol.org o 618 726 646
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“El dol és un tema que 
continua sent tabú. 
Caldria que recupe-

rés el seu espai en
 la societat.”

Sessió grupal  per videoconferència del Servei de Suport al Dol 
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emocional i ens manquen eines. El procés de dol és 
un temps intern que necessitem per recol·locar a la 
persona dins nostre sense que ens faci mal i això no 
es fa en els 3 dies que et donen de llicència quan perds 
algú. És un tema que continua sent tabú. Caldria que el 
dol pogués recuperar el seu espai en la societat.

Les persones que tenim algun amic, conegut 
o familiar que hagi viscut recentment un procés 
així. Quina és la millor forma d’actuar-hi? Dient-li 
que no passa res i que tot anirà bé?

No, si us plau!!!  Això és minimitzar la pèrdua i fa que 
les persones se sentin inadequades i deixin de contar-
nos com estan perquè senten que no les entenem. 
Quan no s’entén aquest procés de dol es tendeix sim-
plement a animar a la persona, a minimitzar allò que 
els hi passa i a posar-li pressa, això té poc a veure amb 
l’experiència de dol i demostra lo molt incompetent 
que és la societat per estar a la vora de qui està trist. 
Quina altra cosa pitjor pot passar que perdre algú im-
portant en la nostra vida?

I amb els infants? Com ho treballem?

Adaptant la informació que els hi donem però 
dient la veritat sense eufemismes i donar-la clara-
ment. També és important que sigui la persona més 
propera qui ho comuniqui, vigilant el to de veu i l’espai 
on l’informem. Podem animar-los a participar amb di-
buixos que els podem fer o portant unes flors. Si as-
sisteixen als rituals de comiat doncs informar-los de 
que s’hi  farà i que triïn ells si volen o no participar. De 
grans es sentiran  agraïts de què se’ls convidés a ser 
en el comiat de l’avi o l’àvia.

En general, se’ns educa emocionalment? Po-
dria ser ara un bon moment per incloure les com-
petències emocionals als espais educatius 

Em consta que els nens petits ja reben pautes 
d’educació emocional, però cal que els adults també 
estiguem preparats per poder respondre les pre-
guntes potser una mica incòmodes que ens faran 
respecte al tema de la mort. La meva opinió és que el 

dol hauria de ser una assignatura obligatòria per a to-
tes les professions humanistes i sanitàries. En ser un 
procés adaptatiu i no ser cap patologia no ho estudia 
ningú en profunditat a no ser que vulguis formar-te es-
pecíficament.

Malgrat que el dol s’associa immediatament a 
la mort, les pèrdues poden ser molt diverses, oi?, 
ruptures, canvis ...

Així és. La vida és una constant de pèrdues i can-
vis però això, no significa que hàgim d’estar sempre 
tristos o plorant. Però si parlem de pèrdua per mort, 
llavors serà normal que estiguem tristos i tinguem la 
necessitat de plorar i no per poc temps. Que es pot 
esperar si no. 

La Covid-19 segurament també aporta un nou 
dol, el de la pèrdua de la “normalitat” com la te-
níem fins ara...

Les persones que ara han perdut la feina o han 
estat amb severes dificultats passaran per un procés 
similar al procés de dol, almenys una part serà així i 
l’ideal seria que poguessin arribar a portar-ho enda-
vant de la forma més adaptativa possible. Però són 
processos que, encara que siguin ben diferents, són 
similars en alguns aspectes perquè comparteixen allò 
essencial: perdre alguna cosa que dóna sentit a la vida 
de les persones.

Com ha estat la tasca del Servei de Dol durant 
aquests mesos?

Des de l’inici del confinament, s’han incorporat 
unes 40 persones noves usuàries, quan normalment 
tenim una mitja de 5-8 incorporacions mensuals. A 
més, hem continuat atenent les persones que ja eren 
usuàries del servei de dol. Entre uns i altres estem 
acompanyant més d’un centenar de persones. 

A la majoria els hem atès telefònicament, però tam-
bé hem posat en marxa el servei d’atencions indivi-
duals per videoconferència i els grups de dol en línia.
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Xerrada feta al febrer amb els alumnes de l’Escola  Alta Segarra del Servei  de Suport al Dol de Ponent  

“ El dol és un
temps intern 
que necessitem 
per recol·locar
la persona dins
nostre sense 
que faci mal, i  
això, no es fa en 
els tres dies 
que et donen
de baixa.

”
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Es restaura la façana 
de la Casa Felip 

les notícies

D
urant el mes de maig es 
va iniciar la segona fase 
de les obres de l’avinguda 
Josep Miró que tenen per  
objectiu transformar en un 

passeig tot el tram urbà de la carretera 
de Manresa. Està  previst que aquestes 
finalitzin durant el mes de juliol.

 El seu cost  serà de 563.289,485€ 
dels quals, 389.807,50€, corresponen 
al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació i 173.490,98 € 
corresponen a l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Calaf després de la seva 
adjudicació. 
 

Segona fase 
de les obres de 
l’avinguda Josep 
Miró 

Gràcies a una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona dins del programa Edificis 
singulars i elements patrimonials, durant els 
mesos de maig i juny s’ha procedit a la res-
tauració de la façana de la Casa Felip.

La façana, que ja havia estat reconstruïda 
anteriorment, estava en procés de degrada-
ció, possiblement per la intervenció del rejun-
tat amb morters de pòrtland, les inclemències 
el temps i les humitats que es van produir fa 
un temps a la teulada de la casa consistorial.  

Els treballs de restauració actuals han 
tingut un cost de 15.125,00€ i s’han dut a ter-
me per una empresa experta en restauració 
de patrimoni arquitectònic, l’Albert Gasset 
Majó, amb una acurada intervenció arquitec-
tònica. S’ha restaurat amb morter original, 
material molt adequat per la pedra sorren-
ca   i la seva neteja i a més, s’ha col·locat un 
enllosat a les balconades   per protegir els 
detalls i motllures existents. El conjunt està 
acabat amb una barbacana o ràfec mo-
derna i que engloba tot l’edifici consistorial. 
L’Albert Gasset ha intervingut en edificis com 
la Portalada del Santuari de Sant Ramón, la 
restauració del sepulcre de Ramón Folch VI 
de Cardona al monestir de Poblet, i en el cas 

de Calaf, al portal de Xuriguera i al Portal de 
l’Hospital del nucli antic. 

Aquest edifici està inclòs a la  llista de 
monuments de l’Inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic Català per al municipi de Calaf,  i 
està declarat des del 25/11/2003  com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) amb la 
classificació de monument històric.

De tot el conjunt de la casa, s’ha conser-
vat la façana que és del segle XVII i és d’estil 
Barroc, treballada amb pedra a l’exterior tot 
i que l’edificació interior es recent de quan 
es va construir el nou Ajuntament l’any 1987. 
Esta construïda sobre dues arcades que 
formen el porxo que comunica la plaça Gran 
amb la plaça de les Eres i disposa de dues 
plantes. Damunt es distribueixen simètri-
cament sis obertures rectangulars, dues 
finestres i un balcó al primer pis i tres balco-
neres al segons pis. L’element més decorat 
i treballat és la llinda del balcó del primer 
pis, ornamentada amb una petxina de Sant 
Jaume, ja que està al costat de l’església 
Parroquial. Els brancals estan remats per 
dues mènsules clàssiques ornamentades . 
D’altra banda, la façana també presenta 
carreus escairats en disposició horitzontal 
i sobre la primera planta destaca un balcó 
central amb barana treballada de forja. Final-
ment, sobre la llinda s’evidencia la inscripció 
1749, en un períodes que s’inicia la difusió del 
corrent neoclàssic.

S’ha restaurat la façana amb 
morter original, un material 

més adequat per la pedra 
sorrenca i la seva neteja   

l’urbanisme

Les obres han tingut un cost de 15.125,00€  i s’han finançat gràcies 
a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del programa 
Edificis singulars i elements patrimonials

abans

després

El consistori ha publicat la licitació de 
la realització de les obres compreses en 
el «Projecte Executiu Refós de la renova-
ció de xarxa de Calaf». 

L’objectiu del contracte és realitzar la 
renovació de les canonades de fibroci-
ment que encara hi ha en alguns punts 
de la xarxa de Calaf per unes de polietilè 
adequant els diàmetres d’aquestes a les 
noves necessitats.

Aquestes actuacions es realitzaran a 
la plaça de les Eres i en una part de l’inici 
del carrer Salvador Espriu.

Renovació  de l es
canonades de 
fibrociment  
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S’obre el carrer del 
Carme després de les 
obres de reurbanització

E
l divendres 12 de juny, es va obrir  el 
pas a vehicles pel carrer del Carme.  
Aquesta obra de reurbanització  és 
l’última  actuació dins del nucli antic 

de Calaf finançada pel programa de la Llei de 
Barris de la Generalitat,  que ha permès mi-
llorar la qualitat de vialitat i connectivitat del 
centre del municipi gràcies a la reurbanitza-
ció del carrer Xuriguera el 2017 o del carrer 
Sant Pere el 2018. D’altra banda, també s’han 
fet altres millores en les edificacions, tant de 
caràcter públic com privat, que s’han con-
solidat, amb l’objectiu de revitalitzar el teixit 
urbà.

El carrer del Carme s’ha dissenyat com a 
plataforma única i s’ha concebut com a prio-
ritari el pas de vianants, tal com s’indica amb 
una senyal a l’entrada del carrer,  per tant, la 
velocitat  dels cotxes està restringida a 20 
km/h. El pla d’actuacions d’aquest projecte 
ha consistit en la renovació de  la urbanitza-
ció del carrer del Carme des de la plaça Gran 
fins a la carretera Llarga i l’avinguda de la Pau, 
formant una petita placeta representativa a 
l’entrada al nucli antic, i la realització de les 

connexions amb els carrers adjacents. 
D’altra banda, l’obra també ha inclòs la re-

novació de la pavimentació que  presentava 
un estat de conservació molt deficient i que 
provocava mancances, dificultats i perills pel 
que fa a l’ús públic a què està dedicat. El nou 
paviment que s’ha col·locat és una proposta 
més  segura des del punt de vista del llisca-
ment.

A més,  una altra actuació destacable és 
que a la part d’entrada al nucli antic des de la 
carretera Llarga s’ha projectat una platafor-
ma única, per reduir la velocitat dels cotxes, 
i s’han col·locat unes jardineres que perme-
ten el pas més segur pels vianants. A la part 
superior, s’ha creat una petita placeta on s’hi 
han col·locat unes cadires com a mobiliari 
urbà sobre el mur de contenció que limita 
amb la carretera i s’ha col·locat un cartell amb 
planxa d’acer corte amb les lletres “Nucli an-
tic de Calaf”. 

Finalment, el projecte també ha tingut en 
compte  la renovació de les infraestructures 
de serveis soterrades que es trobaven en un 
estat deficient, l’ordenació dels serveis aeris i 
el soterrament en els trams de creuament de 
carrer.

Les obres van començar el passat mes 
de novembre i  s’han  allargat  a causa de  les 
inclemències dels temps i de la COVID-19.

les notícies

L’Ajuntament 
busca un  habitat-
ge al nucli antic 
per a lloguer as-
sequible

L’Ajuntament de Calaf cerca comprar 
un habitatge situat al centre històric de 
Calaf gràcies a una subvenció que ofe-
reix l’Oficina d’Habitatge de la Diputació 
de Barcelona a través del catàleg de ser-
veis 2020.

L’objectiu és adquirir i reformar un 
habitatge del nucli antic per poder-lo 
oferir com a vivenda de lloguer per sota 
els preus de mercat, al mateix temps 
que es dinamitza la zona del centre 
de Calaf i s’incrementa el patrimoni de 
l’Ajuntament. Els requisits que ha de 
complir l’habitatge són:.Trobar-se ubicat al nucli antic de Calaf.Tenir una superfície d’entre 45
 i 120 m2.Preu màxim de venda 35.000€

Les persones interessades poden 
contactar amb els Serveis Tècnics Muni-
cipals al 93 8698512 o al correu  nava-
rrorm@calaf.cat, per tal de programar 
una visita i valorar l’estat d’aquest.
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Les obres s’han fi-
nançat amb el progra-
ma del Pla de Barris 

Subvenció per re-
formar les case-
tes dels mestres  

L’Ajuntament ha rebut una subven-
ció de 72.200€ de la Diputació de Bar-
celona per a les obres de rehabilitació i 
acondicionament de dues de les castes 
dels mestres. El projecte contempla la in-
clusió de diferents mesures d’eficiència 
energètica i s’iniciarà a la tardor. 

Paral·lelament, s’està estudiant un 
projecte de masoveria urbana per les al-
tres casetes.
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Des del dissabte 6 de juny que la Biblio-
teca de Calaf va reobrir les seves portes en 
el seu horari habitual de 10h a 13h els matins 
de dilluns, dimecres i dissabte; les tardes de 
dilluns a dijous la de 15:30h a 20h i la tarda de 
divendres de 15:30h a 19h. 

Ofereix la majoria dels seus serveis:  infor-
mació bibliogràfica, préstecs i devolucions, 
consultes a sala, consultes amb ordina-
dor,    excepte el servei de lliure accés  a les 
col·leccions. Tot i això, sí que ha limitacions 
pel que fa a l’aforament i cal respectar certes 
mesures de seguretat i higiene com: portar 
mascareta obligatòriament, utilitzar el gel hi-
droalcohòlic, mantenir la distància de segu-
retat entre les persones i seguir els circuits i 
les indicacions establertes en cada moment.

Per qualsevol dubte, podeu contactar-hi 
al 93 868 04 14 i a bibliotecacalaf@gmail.
com. I ara també,  al nou mòbil 674  961  779. 

la cultura 

La Biblioteca reobre  
amb l’horari habitual 
amb certes mesures   

les notícies 

L’Oficina de Turis-
me reprèn la seva 
activitat

F
ins fa poc, Calaf no comptava amb 
cap protocol contra les violèn-
cies masclistes en espais d’oci. A 
través de la iniciativa ciutadana - 
cada cop més conscienciada amb 

la necessitat d’acabar amb qualsevol forma 
de manifestació masclista  -  es va impulsar 
la proposta d’escriure un protocol i actuar 
perquè les festes del municipi fossin un espai 
respectuós, segur i lliure d’agressions. 

Enguany, gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona, a iniciativa de la 
Regidoria Polítiques Feministes i d’Igualtat, 
Calaf es disposa a elaborar un protocol pro-
fessional contra les violències masclistes 
en espais d’oci liderat per DAE (Dones amb 
Empenta).

Al maig va començar la primera fase, la de 
diagnosi, on es va demanar la participació a 
la ciutadania a través d’una enquesta anòni-

ma per tal d’obtenir dades sociodemogràfi-
ques i informació sobre el tipus d’oci nocturn, 
consum de drogues i les diferents situacions 
de violències sexuals presenciades i/o vis-
cudes.  El qüestionari es va fer arribar a tra-
vés de correu electrònic a totes les entitats i 
també es podia respondre via online a través 
dels canals de l’Ajuntament ja que estava 
obert a persones majors de 12 anys de tota 
l’Alta Segarra.  

Durant el mes de juny, es continua amb la 
fase de diagnosi, realitzant diverses entre-
vistes en profunditat a persones de Calaf: 
tècnics municipals, agents claus de grups de 
joves, entitats, col·lectius feministes, etc. 

Un cop analitzades totes les respostes i 
dades, a partir del mes de juliol està previst 
començar diferents formacions on es valida-
ran els resultats obtinguts per finalment, fer 
una planificació d’accions. 

Protocol participatiu 
contra la violència mas-
clistes en espais d’oci  

D
esprés de tres mesos tan-
cada pel confinament, 
l’Oficina de Turisme s’ha 
obert al públic des de dime-
cres 10 de juny.  

El seu horari serà de 08h a 14h de di-
mecres a dissabte amb algunes noves 
mesures de seguretat:

.Ús obligatori de mascareta per entrar 
a l’Oficina

.Aforament màxim de 2 persones (per-
sonal i visitant)

.Distància social de 2 metres entre 
personal i visitant

.Es fomentarà el pagament en targeta

.Es disposarà de gel hidroalcohòlic a 
l’entradaS’elimina l’autoservei de fulle-
tons informatius.

D’altra banda, es tornaran a realitzar 
visites guiades, a excepció de la visita al 
campanar, que no es farà fins a nou avís 
per raons de seguretat i responsabilitat. 
Per la resta de visites: botigues antigues, 
Castell, Església, els orígens de Calaf i 
patrimoni de Calaf, s’ha redactat un con-
junt de mesures de prevenció.

Entre les mesures de prevenció, hi 
destaca la reserva prèvia obligatòria, 
amb mínim un dia d’antel·lació, per a re-
alitzar qualsevol de les visites i l’ús obli-
gatori de mascareta (personal i visitants).

Més informació a www.turismeca-
laf.cat, o al telèfon 93 868 08 33 i correu 
electrònic calaf.turisme@calaf.cat

la igualtat 
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l’activitat física i els hàbits saludables les notícies
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Calaf és mou 

D
es de la Regidoria 
d’Esports han potenciat 
l’activitat física i els hàbits 
saludables durant el confi-
nament a través del projec-

te  Calaf és mou. 
Amb la col·laboració de diferents pro-

fessionals es van realitzar propostes de 
reptes esportius, classes i xerrades gra-
tuïtes obertes a tothom via telemàtica. 

Els reptes es podien seguir i com-
partir per les xarxes socials de forma 
lliure. Ara bé,  les activitats dirigides es 
programaven setmanalment i tenien uns 
horaris i formats concrets. Per seguir-les 
a través de qualsevol ordinador, tauleta 
o mòbil calia accedir a la plataforma de 
vídeo trucada jitsi.

Es van programar activitats com 
ioga, moviment en família, gimnàstica de 
manteniment, zumba, pilates... i xerrades 
d’alimentació i bons hàbits i  un consultori 
amb consell  fisioterapèutics. 

La proposta va tenir molt bona acolli-
da, ja que més d’un centenar de calafins 
i calafines,  20 per classe,  van poder 
gaudir-ne. 

T
ot i haver entrat en una eta-
pa de represa, la situació 
sanitària de la Covid-19 
encara està vigent i és im-
previsible la seva evolució 

a mitjà termini.  Per això, exigeix pru-
dència pel que fa a la realització d’actes 
multitudinaris. 

Per aquest motiu,  des de la Regidoria 
de Cultura s’està treballant per mantenir  
la Festa Major durant els dies 4, 5, 6 i 7 de 
setembre en homenatge al poble, però 
s’està treballant en un format d’actes de 
petit format, descentralitzats i apostant 
per artistes locals. D’aquesta manera, 
és vol evitar les grans afluències de pú-
blic de fora vila i garantir les mesures de 
seguretat mantenint una programació 
d’actes per a tots els públics. 

En aquest sentit, s’ha reduït la parti-
da un 60%  per destinar els recursos a  
altres necessitats municipals produïdes 
per la Covid-19. 

Treballem per 
una Festa Major 
de petit format  

Amb l’entrada a la represa, des del dilluns 
22 de juny que es van tornar a obrir tots els 
equipaments esportius de Calaf a la ciuta-
dania: el camp de futbol, el poliesportiu, el 
pàdel, el tenis i el frontó.

Els equips que vulguin entrenar al camp 
de futbol o el poliesportiu hauran d’avisar 
prèviament a l’Ajuntament, per gestionar els 
horaris per evitar d’aquesta manera coinci-
dir amb altres equips i garantir al màxim les 
mesures sanitàries i de prevenció de la Co-
vid-19. Escriure a munozmad@calaf.cat.

La reserva del pàdel, tennis i frontó és farà 
de manera electrònica i cal que els usuaris 
arribin 5 minuts més tard de la seva hora de 
reserva i abandonin l’equipament 5 minuts 
abans per evitar coincidir. 

Els usuaris que facin ús dels equipaments 
esportius municipals hauran de seguir en tot 
moment les mesures de prevenció instaura-
des per la Generalitat de Catalunya. 

Podeu consultar  les altres recomana-
cions i normatives a lwww.calaf.cat.

Viu un ‘Estiu jove’ amb 
activitats a l’aire lliure

Durant el confinament, l’Espai Jove ha tan-
cat les portes tot i que ha mantingut l’activitat 
de forma telemàtica a través de diferents ta-
llers i activitats per les xarxes socials. Cada 
dilluns i divendres  de maig i juny, a les 17h, a 
través del canal d’instagram de calaf_jove 
s’ha realitzat en directe o compartit en vídeo 
un taller de manualitats o cuina. A més,s’han 
proposta altres activitats de sensibilització, 
emocionals, jocs, etc. 

A partir del mes de juliol, torna l’activitat 
presencial amb les activitats de l’Estiu Jove 
que enguany aposten per un format a l’aire 
lliure i on les propostes esportives  en seran 
un dels  eixos  centrals.  

Caldrà inscripció prèvia a totes les activi-
tats enviant un whatsapp al 679964662 i hi 
haurà places limitades. 

Proposta d’activitats 
Dilluns 6 i 20: Sortida amb bicicleta* 
Dilluns 13 i 27: Sortida per anar a córrer 
Totes els sortides comptaran amb la 
col·laboració del Club Esportiu Bike Calaf i 
si no es disposa de bicicleta des de la Baci-
cleta col·laboraran en facilitar-ne una. 

Dimecres 8: Assemblea sobre la Festa Ma-
jor jove 2020. I a tu, què t’hi agradaria? 
Dimecres 15: Fem un mural 
Dimecres 22: 2a assemblea sobre la Festa 
Major jove 2020. I a tu, què t’hi agradaria? 
Dimecres 29 i dijous 30: Minitorneig es-
portiu de bàsquet i vòlei.
Divendres 10,17, 24 i 31: Gimnàs al carrer, 
aprèn a fer exercicis de musculació amb un 
monitor expert.

la joventut

Tornen a obrir els equi-
paments esportius



18

el reportatge fotogràfic

Redescobrir allò que 
tenim més a prop.  
Racons de l’Alta Segarra 

Aquests darrers dies hem recuperat la mobilitat arreu del país i sembla 
que serà possible gaudir de les nostres vacances o del nostre temps 
d’oci en llocs més allunyats. Tot i això, un dels aprenentatges que també 
ens ha dut aquesta crisi ha estat redescobrir que no cal anar molt lluny 
per gaudir d’entorns, paisatges i experiències molt gratificants que 
potser no havíem valorat prou fins ara. 
El llegat històric de l’Alta Segarra ens permet endinsar-nos en rutes on 
descobrir torres de guaita, cups medievals i tombes antropomorfes de 
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l’època medieval quan els Prats de Rei eren la capital Si-ga-rrensis. També podem conèixer la història d’en Marimon i en Casulleres,  els caps 
d’una partida de bandolers que van lluitar a la Primera Guerra Carlina (1833-1840) i en perdre el seu bàndol,  s’amagaren a la Serra de Rubió apro-
fitant les seves coves, balmes i boscos i on subsistien rapinyant a pagesos i venedors ambulants. El passat industrial de la zona, també ens dóna 
la possibilitat de fer diverses rutes per descobrir els secrets enterrats en els quilòmetres de galeries mineres que han deixat els més de 150 anys 
d’explotació del carbó i conèixer  el procès d’ obtenció de calç i guix, que  va ser durant molts anys una pràctica habitual en aquells indrets on 
existia pedra calcària per alimentar els forns i que ara encara es mantenen drets. Finalment, seguint el curs de la Riera Gran podem gaudir d’un 
paisatge on l’aigua esdevé la màxima  protagonista: instal·lacions de molins que utilizaven el seu cabal per fer funcionar els seus mecanismes i 
gorgs fantàstics que conviden a prendre un bany i refrescar-s’hi.  A www.turismecalaf.cat  trobareu amb detall aquestes rutes.  
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US TROBEM A FALTAR

Com a totes les entitats del país, l’estat 
d’alarma provocat per la COVID-19 també 
ha afectat la programació del Casal de Ca-
laf. S’han anul·lat tots els actes i espectacles 
que teníem previstos per la primavera i, fins i 
tot, els de la tardor. Però no ens desanimem!

Com que sembla que, a dates en les quals 
escrivim aquestes ratlles, tot va millorant 
hem posat fil a l’agulla per tal de poder pro-
gramar algunes activitats i espectacles que 
segons la fase de desconfinament en què 
ens trobem en cada moment, es puguin dur 
a terme.

S’està tornant a posar en marxa el pati del 
Casal per tal que el bar disposi d’una terras-
sa en condicions, on tan bé s’està a l’estiu. I 
aprofitant aquesta situació, hem programat 
tres projeccions de CINEMA A LA FRES-
CA, que probablement hauran de dur-se a 
terme amb aforament limitat a la normativa 
de cada moment.
I per altra banda, també estem programant 

concerts de petit format que tindran com a
escenari el pati del Casal. Ja us podem in-
formar de les dates d’aquestes activitats, 
que són totes a partir  del 15 de juny.
A més, també estem treballant per tal que 
durant la propera Festa Major hi pugui haver 
alguna activitat a la casa. Ja us ho explica-
rem més endavant.

Com veieu, al Casal ja estem agafant “aire” 
per tal que aquesta nova normalitat, de la 
qual tothom parla, sigui tan semblant com 
es pugui a la que ja coneixem i volem enco-
ratjar-vos a què ens acompanyeu.

Feu cas de les normatives que en cada mo-
ment ens comuniquen les autoritats sani-
tàries i cuideu-vos. 

Cuideu-vos molt, perquè tenim moltes ga-
nes de tornar-vos a veure.

HI TORNAREM!
Sardanistes de Calaf 

En primer lloc, volem donar ànims a aquelles 
famílies que han sofert alguna pèrdua du-
rant aquesta pandèmia i fer-los arribar una 
forta abraçada.

També a causa d’aquest “maleït virus” el 5è 
Aplec de la Sardana Vila de Calaf ha hagut 

de suspendre’s, i el pitjor de tot és que no 
preveiem que en el que queda d’any el pu-
guem organitzar. sardanes

Les raons són moltes, però una de les prin-
cipals és que els aplecs de les poblacions 
properes intentaran celebrar-los durant la 
tardor, cosa que farà que hi hagi una densi-
tat desmesurada d’aplecs durant els mesos 
de setembre i octubre.
Així és que no cal que ens trenquem el cap. 
L’any vinent serà l’any del 5è Aplec.

I les Sardanes a la Fresca?
Doncs hi estem treballant, però cal esperar 
pacientment i veure quina és la situació en la 
que ens trobarem quan arribi l’estiu. Avui tot 
i estar ja en la fase 3, encara  no seria pos-
sible fer una ballada segons la normativa 
vigent. Ja sabem que hi ha coses de la nor-

mativa que fan gràcia... Està permès 
que al voltant d’una taula s’asseguin 
10 persones, però no és possible fer 
una rotllana i ballar sardanes...

De tota manera, de ben segur que 
d’aquí al juliol les coses canviaran, 
i probablement, si prenem les me-
sures adequades podrem ballar 
sardanes els dimecres al vespre a 
la plaça.

Ben aviat us informarem.

Cuideu-vos molt, que aquest estiu 
(si la COVID-19 ens ho permet) us 
volem veure a les sardanes.

Casal de Calaf 
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Coral Ressons Diables Alta Segarra 

SANT JOAN...
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A causa de la situació actual sobrevinguda a 
causa dels efectes de la COVID-19, la Coral 
Ressons de Calaf també s’ha vist obligada a 
aturar els assajos setmanals.

No podem reprendre la nostra activitat fins 
a tenir les pautes que assenyali la FCEC 
adreçades a les formacions musicals de cant 
coral.

Aquest estiu arribem a la nostra majoria 
d’edat en un context totalment allunyat del 
que desitjàvem per celebrar una llarga tra-
jectòria. Ara mateix, divuit anys després del 
nostre debut, les nostres veus callen darrere 
les mascaretes que propicien el silenci. Quan 
en tinguem l’oportunitat, ho celebrarem tots 
plegats.

En el moment que reiniciem els assajos tam-
bé agrairem la incorporació de nous mem-
bres i poder alçar el cant per damunt el dolor i 
les pèrdues que ara ens aclaparen.

Hi tornarem!

PARÈNTESI 
MUSICAL

NOVA JUNTA DIRECTIVA!
Bike Calaf 

Benvolguts i benvolgudes,

Aprofitem aquests dies d’incertesa espor-
tiva per donar a conèixer la nova junta di-
rectiva del CLUB ESPORTIU BIKECALAF.
CAT. Som un grup de persones, amants de 
l’esport a l’aire lliure i del nostre territori, amb 
edats i objectius esportius molt diversos. 
Ens hem organitzat amb la voluntat de po-
der donar un relleu a l’associació i potenciar 
l’activitat esportiva en la nostra comarca.

Afrontem aquest repte apostant per donar 
un nou enfocament a les bases de l’entitat, 
amb la voluntat de vincular la modalitat de 
córrer, la bicicleta i els esports de muntanya 
dins d’un únic club esportiu.

Els nostres objectius principals són:

    • La creació d’una xarxa de socialització 
entre les diferents persones del territori que 

practiquem activitat física, amb la realització 
de proves esportives i activitats lúdiques i 
familiars.

    • Consolidar un club on els més petits pu-
guin aprendre i gaudir dels esports de ciclis-
me i córrer.

    • Crear espais on puguem formar-nos i 
perfeccionar en les nostres activitats es-
portives.

    • Donar eines a totes aquelles persones 
amb voluntat de competir esportivament.

Per finalitzar, volem agrair a tots els socis, i 
sobretot a l’antiga Junta del BikeCalaf per 
haver creat i consolidat aquest club espor-
tiu dins la nostra vila.

Salut i quilòmetres!

Davant la situació actual, conseqüència de 
la COVID-19, la Colla de Diables Alta Sega-
rra, juntament amb l’Ajuntament de Calaf, 
fent un exercici de responsabilitat, vam de-
cidir anul·lar les activitats previstes per la 
tarda-nit del 23 de juny.

Els nostres actes agrupen una gran quanti-
tat de gent i, a hores d’ara, ens era impossi-
ble garantir les condicions de salut i segure-
tat que aquests esdeveniments requerien.
Aquesta situació és molt difícil per a tothom, 
com a colla tenim moltes ganes de seguir 
endavant i poder trobar-nos per tornar a fer 
allò que més ens agrada: la festa i el foc.

Una mica de música i llum, després de tant 
temps dins d’aquesta foscor, ens aniran bé 
a tots, per això us anirem informant a les xar-
xes i esperem poder trobar-vos a tots quan 
ens sigui possible.

Bon estiu a tothom! Salut i foc!



A principis de mes, els 119 candidats a reno-
var els 77 llocs del Secretariat Nacional van 
deixar ben clara la seva voluntat de situar altre 
cop la societat civil al capdavant del moviment 
independentista i de construir fortalesa per 
quan arribi una nova ocasió per a la DUI. 

La confiança del diàleg amb l’estat per un pro-
cés d’autodeterminació és nul·la i només es 
dóna viabilitat real a una victòria pel 51% de 
les forces independentistes en les pròximes 
eleccions al Parlament.

El primer repte del nou Secretariat serà aca-
bar de decidir el motiu i la forma entre presen-
cial i telemàtica amb què ens mobilitzarem el 
pròxim 11-S.

L’objectiu de l’Assemblea és la independèn-
cia.

ANC Calaf El Casino de Calaf 

Aire fresc per la 
independència

Dies difícils, però no hem estat quiets

les entitats

Ampa La Boireta 

L’AMPA la Boireta ha organitzat diverses ac-
tivitats i ha aportat material a la llar, a més de 
guanyar els pressupostos participatius amb 
la proposta de la millora del paviment del pati, 
previst de realitzar aquest estiu. 
Per Nadal es va fer cagar el tió i els patges 
van dur regals als infants. Els petits també van 
celebrar el Carnestoltes, disfressats de bom-
bers, desfilant pel poble i gaudint de la festa a 
l’escola. 
La resta d’activitats que l’AMPA havia planifi-
cat pel curs –titelles, Sant Jordi i la festa final 
de curs– s’han hagut d’anul·lar a causa de la 
Covid-19.

Com totes les entitats al nostre país, des 
del 13 de març, hem hagut de suspendre 
totes les activitats programades. Segu-
rament cap de nosaltres podia preveure 
el tancament de totes les sales de teatre, 
dansa i música pel motiu de la Covid-19, 
però així ha estat.

Han estat dies difícils per tothom. Ens 
agradaria però, fer un record especial per 
les persones, algunes també sòcies del 
Casino, que malauradament no han po-
gut superar la força d’aquest virus. A elles 
i a les seves famílies, el nostre record més 
sentit.

Ha estat un temps que ens ha servit per 
reflexionar a tots plegats. I pensar com 
serà el post-covid. Nosaltres com entitat 
pensem que associacions com el Casino 
seran més necessàries que mai, ja que 
creiem que és col·lectivament, i no indivi-
dualment, com podem aconseguir reptes 
més importants com a societat.

Estem a l’espera que les normatives es 
flexibilitzin a partir de setembre, que és 
quan normalment reprenem les activitats 
una vegada passat l’estiu i esperem que 
ho facin, sobretot, perquè el virus hagi 
desaparegut.

Durant aquests mesos no hem estat 
quiets. Hem pensat què podíem fer per 
continuar fent créixer la nostra entitat i la 

mostra són dues iniciatives que creiem 
que poden ser importants:

1.- INCLUSIÓ DEL CASINO DINS EL 
CENS DEL VOLUNTARIAT.
Hem sol•licitat a la Generalitat de Cata-
lunya la inclusió a l’esmentat Cens que 
permet rebre voluntàries i voluntaris a la 
nostra Entitat amb total seguretat jurídi-
ca i que de ben segur ens ajudarà a tots 
plegats a créixer. Per tant estem oberts 
a totes i tots que ens vulgueu ajudar en 
qualsevol de les feines que comporta 
una Entitat com la nostra. Des d’ajudar a 
vendre entrades, passant per netejar les 
instal•lacions o ajudant amb el vestuari, 
l’escenografia, els llums i el so de les pro-
duccions pròpies. 
Les portes estan obertes.

2.- 1er. CONCURS DE MICROTEXTOS 
TEATRALS
Hem pensat que en aquests dies de 
confinament, una activitat possible pels 
amants del teatre i la dansa era crear nous 
textos i noves coreografies, que estem 
segurs que podrem veure al nostre espai 
més aviat que tard. Hem donat un temps 
suficient, fins al 30 de setembre del 2020, 
per poder presentar noves propostes que 
enriquirà els autors i autores i a tots ple-
gats.

Només ens queda, malgrat tot, desitjar-
vos un BON ESTIU.

Balanç del curs 2019-2020
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els grups municipals

Genoll a terra, enrojolats
En el ple d’aquest juny vam presentar i vam 
aprovar una moció en contra del racisme i
dimecres 17 vam assistir a la manifestació 
que es va fer a la plaça dels Arbres. El cas 
de George Floyd ha remogut conscièn-

cies i ha generat un moviment de repulsa arreu del món. El vídeo en 
què es veu un policia de Minneapolis amb el genoll damunt del coll 
d’un noi negre que prega que no el mati perquè no pot respirar ha 
d’obrir-nos els ulls i la ment i no creure’ns que el racisme és un feno-
men execrable que succeeix als Estats Units de Donald Trump o que 
els racistes són els altres.

Provenim d’una cultura i una educació racista. Per això ocorren 
fets com el cas del noi negre de Sabadell vexat per sis mossos 
d’Esquadra fa mig any al municipi de Sant Feliu Sasserra (El Bages) 
o l’apedregament d’un immoble de Premià de Mar en què viuen im-
migrants. 

Reconèixer el substrat racista en què hem estat educats i en què 
hem crescut és indispensable. Els avantpassats dels negres que 
avui hi ha als Estats Units no hi van arribar ni per voluntat pròpia ni 
lliures. I els països europeus, inclosa Catalunya, es van lucrar amb el 
tràfic d’esclaus, malgrat que la historiografia oficial hagi vestit d’èpica 
i civilització el descobriment i la colonització d’Amèrica.

Si volem erradicar el racisme de la nostra quotidianitat, no n’hi ha 
prou amb aprovar mocions i assistir a manifestacions i cridar consig-
nes. Hem de qüestionar-nos constantment la nostra manera de fer i 
de pensar, els comportaments i el llenguatge que emprem. Ni podem 
badar, ni podem banalitzar paraules i comentaris. 

Posem un genoll a terra com a denuncia de totes les agressions ra-
cistes que hi ha al mon, començant per les que passen a casa nostra, 
però, a l’hora, enrojolem-nos una mica per tota la càrrega que duem 
al damunt.

El terme “quarantena” ha estat en boca de 
tothom els últims mesos. Tothom sap que 
vol dir “fer quarantena”. Qui més qui menys 
l’ha patit o l’està patint.

Des del grup municipal del GIC volem agrair la tasca dels profes-
sionals que lluiten diàriament contra la pandèmia “en primera lí-
nia”: serveis socials, sanitaris, cossos de seguretat, etc.
A més a més, reivindiquem la tasca d’aquelles persones anònimes, 
que des de la seva responsabilitat i esforç, han aconseguit mitigar els 
efectes que la COVID-19 ha provocat sobre la societat: transportis-
tes, agricultors, botiguers, empresaris, autònoms, etc. Moltíssimes 
gràcies a tots.
També volem expressar el nostre condol a tots els familiars i amics 
d’alguna de les persones que han mort a causa de la malaltia, i enviar 
una abraçada a totes aquelles que han pogut superar-la.

Si volem sortir-nos-en, cal que reflexionem. Cal que comencem a 
“posar en quarantena” moltes coses.
Segons L’Institut d’Estudis Catalans “posar en quarantena” és “diferir 
la creença (en una cosa) fins a assegurar-se de la seva certesa.”
Nosaltres “posem en quarantena” la justificació amb la conjun-
tura global dels problemes endèmics locals com l’aigua, la falta de 
promoció econòmica, la mala conservació de carrers i equipaments, 
etc.
Només un exemple: S’ha decidit tancar la piscina sense ni intentar 
buscar alternatives. Com és possible que a Igualada, la “zona 
zero” del virus a Catalunya, hagin aconseguit reobrir la piscina i 
a Calaf això no sigui possible? Esperem que, malgrat la sorda pre-
potència que caracteritza l’equip de govern, ens facin cas, rectifiquin 
i l’obrin.
No es pot utilitzar el “coronavirus” com excusa per a tot. Necessitem 
més eficàcia i eficiència de gestió municipal, si no, no ens en sortirem 
i no tot anirà bé.

Re–ple de sorpreses
En el darrer ple del mes de juny no es pre-
veien massa novetats més enllà de les re-
currents modificacions de crèdit a les que 
ja ens estem acostumant sense que, des 
de l’oposició, en puguem treure massa bé 

l’entrellat...
El que havia de ser un ple de tràmit es va anar transformant en un Ple 
–ple- de sorpreses a mesura que preguntàvem per assumptes rela-
cionats amb l’ordre del dia.
En aquest sentit, degut a la nostra insistència a l’hora de plantejar 
preguntes, ens hem trobat amb la desagradable sorpresa de saber 
que –segons ens diu el Govern municipal- s’ha “perdut” el que que-
dava de subvenció de la Llei de Barris i que, segons els nostres 
càlculs, depassa els 2 milions d’euros!
Si a aquest fet li sumem que el  2019 es va tancar amb números 
vermells i que l’Ajuntament de Calaf haurà d’implementar un Pla de 
sanejament no sembla que la “fantàstica” gestió econòmica que 
ens han venut els darrers anys s’ajusti a la realitat i que, com ja havíem 

advertit, més aviat fos deguda a la inèrcia que es portava de la legis-
latura anterior, oi?
D’altra banda vàrem insistir a saber de quants diners disposarà 
l’Ajuntament per fer front a les necessitats derivades de la CO-
VID, però dissortadament no hi ha manera humana de que l’Equip de 
Govern ens doni una resposta – ni que sigui orientativa-. Ens diuen 
que ells “tenen una idea” del que podria arribar a suposar però que 
no ens la diran (?!) Això fa que ens preguntem;
Realment faran servir els diners que s’estalviaran –i les subven-
cions que rebran- per ajudar a la gent o si servirà per “tapar fo-
rats de l’Ajuntament”?
 I per acabar-ho “d’arrodonir” també hem pogut saber que el poble 
veí de Sant Pere de Sallavinera ha demanat se sortir de la Mancomu-
nitat de l’Alta Segarra perquè, segons ens va dir l’Alcalde de Calaf, no 
hi veuen cap utilitat! A aquest pas l’Alta Segarra mai esdevindrà una 
comarca reconeguda ni la nostra vila en serà capital...

Moltes sorpreses i malauradament cap de bona!
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Tot anirà bé 
Equip Atenció Primària de Calaf 

Després d’un llarg període de confinament degut a la 
pandèmia del Coronavirus, en la que tot s’ha aturat, 
arribem a una nova etapa, el desconfinament, en la qual 
s’estableixen unes fases per portar-lo a terme. Aques-
tes fases serveixen per anar-nos adaptant a la nova si-
tuació que ens ha generat la pandèmia. 
Al CAP, com tothom, ens hem vist molt afectats des que 
va començar a principis de març. D’un dia per l’altre, 
vam haver de tancar tots els consultoris i deixar de fer 
visites tal com les fèiem. Vam haver d’aprendre sobre 
una malaltia que no coneixíem i sobre la que encara 
ens queda molt per aprendre. Vam haver de buscar 
fórmules per atendre a les persones sense poder-nos 
pràcticament veure, canviar protocols i procediments a 
correcuita.
Encara immersos en aquesta gran onada que ens ha 
envestit, podem assegurar que tot el personal que 
treballem al CAP estem per ajudar-vos a la prevenció i 
atendre els problemes de salut generats per la pandè-
mia i tots els problemes de salut crònics i aguts, tant si ja 
existien com si estan apareixent de nou. Donar aquest 
servei, tan preuat, sobre la salut és la nostra raó de ser. 
Hem hagut de canviar moltes coses i d’altres hem pogut 
mantenir-les, però fent-les d’una altra manera. Alguns 
dels canvis probablement seran per molt temps o per 
sempre i altres seran temporals segons evolucioni la 
nova situació. 

Destaquem els següents canvis:
    1. Sempre que sigui possible no s’ha de venir al CAP. 
Cal trucar per telèfon o demanar una consulta a través 
de la pantalla de cita prèvia o a través de l’eConsulta a 
La Meva Salut (LMS). Els administratius ho programa-
ran perquè el mateix dia es posin en contacte amb vo-
saltres, via telefònica, el metge o la infermera, en funció 
del motiu de consulta.
    2. Després d’un primer contacte telefònic es decidirà, 
conjuntament el malalt o la família amb el personal sa-
nitari, quin és el millor tipus de visita per resoldre el pro-
blema que es plantegi. Pot resoldre’s amb la mateixa 

trucada telefònica; a través d’una vídeo consulta; amb 
una visita presencial al CAP o amb una visita a domicili.
    3. S’ha eliminat la recepta en paper. Amb la targeta sa-
nitària es poden recollir els medicaments a la farmàcia.
    4. Fem les analítiques imprescindibles; de dilluns a di-
vendres sempre que no siguin dies festius. 
    5. Quan una persona presenta símptomes suggestius 
de Coronavirus es realitza una PCR (prova per detectar 
la presencia del virus), a ser possible durant les prime-
res 24 hores d’aparició dels símptomes, i s’aconsella 
l’aïllament al seu domicili pel malalt i els convivents, i se 
li pregunta per tots els contactes des de dos dies abans 
de l’inici dels símptomes. 
   6. Telefonem i fem seguiment dels pacients afectats 
de Covid-19 i fins fa poc dels contactes. Actualment el 
seguiment dels contactes el fa Salut Pública. 
    7. Per urgències podeu telefonar al CAP en horari noc-
turn. Abans de la pandèmia, ateníem al telèfon de les 
08:00 a les 20:00 hores i en horari nocturn no es podia 
telefonar al CAP.
    8. En pediatria: durant el confinament i la fase 1 de des-
confinament només hem fet vacunacions a lactants fins 
a quinze mesos. A partir de la fase 2 anirem ampliant 
edats progressivament. 
   9. S’ha posposat la vacunació escolar fins al pròxim 
curs.

Com abans: 
    1. Si teniu qualsevol malaltia aguda, sigui dolor al pit, 
sensació de falta d’aire, pèrdua de coneixement o qual-
sevol símptoma que us sembli una cosa urgent,  cal ve-
nir al CAP de forma immediata o trucar de forma urgent 
(al CAP o al 112).
    2. Si patiu un accident, també cal una visita urgent i 
podeu venir sense problemes o trucar en cas que no us 
pugueu desplaçar.
    3. Les malalties cròniques i l’atenció domiciliària les se-
guiran atenent el seu metge o metgessa i/o infermer/a 
de capçalera.  
Han estat uns mesos molt difícils, però ens anem nor-
malitzant, intentant millorar a cada pas que fem. Sempre 
preparats, per si hi ha un rebrot de la malaltia i hem de 
tornar enrere. 

Ens trobareu sempre que ens necessiteu. No tin-
gueu por en demanar-nos ajuda. Abans de venir al 
CAP, sempre que sigui possible, telefoneu i expli-
queu-nos que necessiteu i buscarem la millor solu-
ció. 

I, no oblideu, rentar-vos les mans freqüentment, 
mantenir la distància de seguretat entre persones i 
usar la mascareta si no es pot mantenir.
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La primavera 2020 al Centre de Dia 
La primavera atípica

Centre de Dia - Casa Joan Gimferrer 

Ja ho teníem tot a punt per decorar el centre de primave-
ra, havíem elaborat unes flors amb papers d’estampats 
primaverencs que teníem clar que quedarien precioses 
a les parets del Centre de Dia. 
Teníem ganes de dies de bon temps per començar a  fer 
sortides: a esmorzar, a fer activitats intergeneracionals 
amb la Llar d’infants i l’escola, poder passar les tardes al 
nostre jardí, fent petar la xerrada o fent jocs, organitzant 
la sortida de cada any, etc. En definitiva, gaudir del bon 
temps, tan esperat al municipi després de l’hivern em-
boirat i gebrat. 
De cop, tot això que esperàvem amb candeletes, es va 
aturar. Des del dilluns 16 de març, el Centre de Dia està 
tancat. I tot això que he apuntat anteriorment que tant 
ens agrada, aquest any no serà possible. Tot i que es-
perem poder obrir aviat i començar a tornar a la nostra 
quotidianitat, tant de bo poguéssim celebrar la revetlla 
de Sant Joan! Sempre estem a punt per a qualsevol ce-
lebració i aquesta està a les portes! Quines ganes tenim 
d’agafar la rutina de cada dia i retrobar-nos. 
Tot i això, aquestes setmanes de retir a casa, protegint-
nos tant com podem, no hem estat parats ni un moment. 
L’equip de professionals del Centre de Dia ens hem 
hagut de reinventar i pensar com podem ajudar a les 
persones grans del Centre de Dia a mantenir les seves 
capacitats cognitives i el seu estat físic i ocupar el seu 
temps lliure i el de les seves famílies proposant-los ac-
tivitats. 
Així doncs, ens hem posat a treballar i cada setmana 
els fem arribar activitats cognitives i també exercicis 
d’activitat física perquè puguin fer-los a casa amb su-

port de les seves famílies. Cada setmana truquem a les 
persones usuàries i a les seves famílies, perquè tot i la 
distància que ens separa aquestes setmanes no dei-
xem de pensar els uns amb els altres, ens preocupem 
pel seu estat de salut, tant mental com físic i emocional. 
I ells es preocupen i pateixen per quan podran tornar al 
centre, en tenen moltes ganes. També hem fet videotru-
cades amb les persones usuàries, equip de professio-
nals i famílies per veure’ns les cares després de tantes 
setmanes i això ens va fer una il·lusió tremenda a tots!! 
Ah, i també, amb totes les persones que ho han necessi-
tat hem anat al domicili a ajudar-los amb tot el que els fes 
falta perquè totes les persones estiguessin ben ateses. 
Això sí, ho hem fet ben protegides! 
Saber que les persones usuàries estan bé, que es man-
tenen animades, ocupades i envoltades de la família ens 
tranquil·litza i ens ajuda a pensar que tot passarà i que 
aviat ens podrem tornar a retrobar. Al cap i a la fi, nosal-
tres som una família i el Centre de Dia és casa nostra. 
Ara, el centre, les sales que gaudeixen de moviment 
constant, d’activitats, de riures, d’històries de vida de 
pel·lícula, estan buides i fredes... De moment, allà, el 
temps s’ha aturat, esperant aviat poder tornar a la nor-
malitat. 

Cristina Berenguer 
Directora tècnica i psicòloga 

del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer
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Des de la Parròquia
Mn. Joan Sanglas, rector

CONFINAMENT
La crisi pandèmica amb motiu de la Covid-19 ha posat 
potes enlaire el món sencer. S’han aturat sistemes, ins-
titucions i persones. Però també ha posat en relleu un 
seguit de valors latents que passaven desapercebuts 
en la voràgine rutinària i diària.  Les crisis ens donen una 
oportunitat per fer una espècie d’auditoria existencial, 
per aturar-nos i pensar com vivim. També per pensar en 
el futur, pensar en com volem viure i què hem après de la 
situació viscuda. 

La parròquia ha viscut aquest confinament amb absèn-
cia de celebracions o en absència de fidels, fins al di-
marts 19 de maig. L’aspecte més sentit ha estat no po-
der acomiadar els nostres germans difunts amb una 
cerimònia que segur es mereixien, afegint  més dol als 
familiars, amics i parroquians. Al seu temps farem els 
funerals que s’escaiguin. Ara hem reprès el culte amb 
assistència progressiva i controlada de feligresos. Una 
prova de fe i de compromís que hem d’agrair per damunt 
de tot.

CÀRITAS   
Aquesta atenció als més necessitats no ha parat durant 
el confinament, tot el contrari. Ha augmentat el nombre 
de famílies ateses. Uns voluntaris van organitzar un 
Gran Recapte que per a Caritas, va ser un regal inespe-
rat, uns 700 quilos d’aliments de bona qualitat. Gràcies 
als organitzadors i tots els que hi ha vau contribuir. 
En aquest període han coincidit altres aspectes com 
buscar nous voluntaris per a reorganitzar el magatzem 
i l’entrega de lots d’aliments, uns problemes puntuals al 
local de Caritas i la gestió per a la lloga d’un nou local. 
Sempre amb coordinació i suport dels serveis socials 
de l’Ajuntament. En mig de dificultats, inesperades aju-
des i solucions. Moltes gràcies.  

VITRALLS
Durant el mes de febrer tots els calafins van rebre infor-
mació a domicili referent a la restauració dels vitralls de 
l’església de Calaf. Podem dir que s’ha acabat aquesta 
obra. Ha estat un treball minuciós amb resultats ex-
traordinaris.
Recordem: El 24 de juliol del 2018, una forta pedrega-
da va malmetre, sobretot, tres vitralls. Vitralls d’un valor 
incalculable. El pressupost era, aproximat, de 85.070 €. 
Al final n’hem estalviat 2.000 €. Ara es va pagant a ter-
minis, tot aquest deute. Es va fer la campanya per a re-
collir donatius, que anava a bon ritme, però la Covid-19 
també ha fet que aquell ritme quedés aturat. Esperem 
refer-nos. Gràcies i endavant. Alhora us convidem tant a 
visitar els vitralls com a continuar col·laborant per eixu-
gar aquest deute que és patrimoni de tots.
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Dos poemes inèdits 
d’Alexandre de Riquer 
Joan Graells 

Remenant i ordenant al mateix temps en aquests dies 
de confinament, he trobat dos manuscrits d’Alexandre 
de Riquer, amb dates del 25 de gener i 5 de febrer del 
1906, nou anys posteriors a la publicació de ‘Quan jo era 
noi’ de les memòries de la seva infantesa en aquestes 
terres que sempre ha portat en la seva memòria.

En la seva correspondència amb Apel·les Mestres, 
guardada a l’Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, so-
vint escriu de la cruesa dels hiverns a Bassols i a Calaf.

La temàtica d’aquests poemes és el temps amb les difi-
cultats de l’hivern i, al mateix temps, l’espera de la prima-
vera, que amb molt de gust em plau divulgar-los.



28

els col·laboradors

JOSEP VILASECA i COLELL
“El segarrenc”
(15/02/1936-31/03/2020)

Vaig camí de la vellesa 

vaig camí del més enllà;

però, me’l miro amb un 

somriure

que més de pressa em fa

caminar.

Per aquests camins de la 

vida

sóc home conegut,

els poetes així ho diuen

que al cel seré ben rebut 

Josep Vilaseca i Colell 

Calaf, sempre et recordarà. Descansa en pau. 

El poeta i escriptor calafí, Josep Vilaseca i Colell, ‘El Segarrenc’ qui també era col·laborador habitual d’aquesta revista 
ens va deixar el passat 31 de març a causa de la Covid-19.  Per això, des d’aquí, l’espai des d’on ha compartit part de la 
seva obra amb tots els calafins i calafines li volem retre un darrer homenatge recordant-lo i compartint un escrit de 
comiat que s’inclou dins de la seva pròpia obra. 

Des de feia més de 50 anys, quan un accident el va obligar a deixar la seva vida laboral, el calafí va centrar els seus 
esforços  en l’escriptura, una afició que tenia des de ben jove.  La seva àmplia obra està formada, especialment, per 
prosa i poesia, però també hi ha contes i la lletra de l’Havanera de Calaf. 

El 2017 Vilaseca va cedir la seva obra a l’arxiu municipal de Calaf.  El fons que va aportar a l’arxiu està format per 47 
llibres -  amb recopilacions de textos i la partitura de l’havanera -, sis contes, 13 narracions en prosa, 21 poesies sense 
agrupar i un text premiat en un concurs literari. 

L’arxiu és públic per a totes aquelles persones que vulguin consultar la seva obra i així, recordar-lo.
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DE LA TERRA DE SIGAR

ELS QUI SE’N VAN 
Josep Maria Solà 

Aquest article (pensat abans del Coronavirus) voldria 
ésser, ara, una mena de rèquiem, com una oració in-
tempestiva per a totes les persones que ens han deixat 
aquests darrers mesos a causa o no de la Covid19. 
Tothom hauria de merèixer la dedicatòria d’unes pa-
raules en el moment d’acomiadar-nos-en. Vet aquí les 
meves humils paraules en un món, el nostre, que sense 
elles, les persones que se’n van, s’ha encongit una mica, 
s’ha fet una mica més inhòspit i més lleig. Aquestes rat-
lles voldrien ser l’abraçada impossible que ens ha estat 
robada per culpa de la pandèmia. L’ordre dels noms se-
gueix la cronologia del seu traspàs.

Teresita Moreno (1959-2018). Teníem els fills de la ma-
teixa edat i ens vam començar a fer gràcies a la Guar-
deria. M’han dit companyes seves que, quan va arribar a 
Calaf, era la interna més simpàtica de les Monges –i aju-
dava totes les que s’enyoraven. Tenia un caràcter obert, 
extravertit i bonhomiós (crec que es feia amb tothom), i 
duia el rellotge a l’hora vella, expressament. Era senzilla i 
sofisticada alhora: una combinació molt poc freqüent al 
nostre entorn. El seu rostre era lluminós: per això la tro-
bem tant a faltar, perquè ens hem quedat a les fosques, 
tot de sobte. Vam poder acompanyar-la en la malaltia 
del seu marit, i això encara ens va unir més. Sempre que 
vaig al Ke diví  la recordo, perquè, en part, el restaurant 
va ser obra seva, i per això m’agrada d’anar-hi perquè 
me la fa present, i el seu record entranyable, també.

Toni Abelló (1965-2019). No som de la mateixa gene-
ració, però ens va unir el fet que llegíem com a condem-
nats a mort i escrivíem molt, també. El Toni era una de 
les persones més cultes de la nostra terra i, sens dubte, 
el millor escriptor que ha tingut mai Calaf (seria bo que 
algú de la seva família transcrivís els seus articles –o en 
fes una selecció-, i els publiqués: són realment nota-
bles, i ens donarien una imatge d’ell molt més comple-
ta). Va ser al davant d’unes quantes Mogudes (festival 
contracultural calafí dels anys 80); va portar Fernando 
Sánchez Dragó a Calaf; va escriure per a la secció Idees 
(Regió 7) en l’època d’Eudald Tomasa; va protagonitzar 
unes conferències dalinianes inoblidables, i es va de-
clarar deixeble de Ramon Sala Coy, amb qui compartia 
cinefília i lectures. Fou un dels fundadors de la revista 
calafina El Firal (1984-85). Potser sí que ens van distan-
ciar algunes divergències polítiques municipals –irònic, 
m’acusava de ser amb els d’Acció Catòlica. Espero que 
hagi trobat la pau, i que ens il·lumini des de l’Altra Porta.

Montse Martí (1956-2019). Érem de la mateixa colla. 
Crec que la Montse va ser la persona a la qual jo em 
volia assemblar, o sigui, jo volia ser professor d’anglès, 
com ella. No dic cap mentida si afirmo que ella va ser 
qui ens va fer estimar tot allò anglès des de molt joves: 
ens feia unes classes particulars d’anglès (per a princi-

piants) a casa seva, a cal Birreta, i encara guardo el llibre 
que fèiem servir, com una relíquia. Ens va fer conèixer 
L.S.Lowry, el pintor de Manchester, i em feia llegir el dia-
ri britànic The Guardian: com que devorava la premsa 
anglesa, tenia una visió molt més panòptica i omnicom-
prensiva del món que no pas nosaltres. La Mercè Badal, 
en unes colpidores paraules que li dedicà a Sta Maria 
d’Igualada el passat 4 de desembre, observà que “al 
poble, la boira ens aplanà el cap durant la infantesa, ens 
avisà que no sempre hi ha un horitzó on poder fixar la mi-
rada i l’expectativa, i que calia caminar a les palpentes i 
entrebancar-se en multitud de pedres.” Considero que 
per als qui vam poder gaudir de la seva amistat, no vam 
ensopegar tantes vegades en tantes pedres, gràcies a 
la seva lucidesa i als seus consells.

Per acabar, m’agradaria escriure els primers versos de 
l’únic poema d’amor de Salvador Espriu (Amb música 
ho escoltaries potser millor, 1954), que el compositor 
i guitarrista Toni Xuclà va musicar (amb la veu d’Espriu 
recitant el seu propi poema) en un CD de l’any 2013 (es-
colteu-lo a YouTube, sisplau): “Et diré sempre la veritat./ 
I si et parlo sovint de la meva/ quotidiana, solitària mort,/ 
i amb cruel accent carrego/ aquesta única síl·laba/ del 
meu petit saber […]”.

Peu d’il·lustració: Les portes de la mort (William Blake, 
1806)
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Pasqua sense Caramelles 
Josep Mases Raurich  

Per culpa d’aquesta estranya 
situació que tots estem vivint, 
aquesta Pasqua no hem tingut 
caramelles. Per mi, que ja tinc 
uns quants anys, és la primera 
Pasqua sense aquella alegria 
que portaven a la vila els cants 
dels caramellaires. Doncs 
avui mitjançant aquest Altiplà, 
he volgut tenir un record de la 
lletra d’unes de les més boni-

ques caramelles que vàrem cantar fa més de seixanta 
anys i que portaven per títol Les Roselles.

Molts de vosaltres les recordareu, jo a pesar del temps 
encara les tinc ben  gravades a la memòria. Les va es-
criure el Mossèn Ignasi Ribas i Prunes, un jove vicari 
llavors destinat de poc a Calaf. Una persona molt treba-
lladora, intel·ligent i oberta que molt aviat  va connectar 
amb el jovent i va deixar feta una bona tasca. Cal dir que 
com en altres  moltíssimes caramelles, li posà la músi-
ca el mestre Francesc Vives “El Cisquet de Sant Martí”, 
gran músic i gran persona. També un sentit record per 
tots dos.

Josep Mases Raurich

Les Roselles 
Ja les roselles vermellegen                                            
dintre les ones del sembrat                               
i junt amb elles vermellegen
els nostres cors enamorats

Són vermelletes les roselles 
com nova sang que empeny el cor
i porta al front de les donzelles
el vermelló del primer amor. 

Que són formoses
Gràcils i airoses
Les roselles dintre al blat
Tan enciseres
 i rialleres
a mi m’han enamorat

El vent els bressa
la cara encesa
com el foc del nostre pit
i els acarona 
la humil corona 
que els fa de vell vestit

M’han encisat el cor de joia
perquè són gràcils i gentils 
i amb les espigues fan la toia
símbol d’amor dels cors humils

  Per això amb tes mans jo faig anella
  i esguardo fit dels teus ullets
 que semblen cors d’una donzella
en mig dels pètals vermellets  
                                          

 Lletra: Mn Ignasi Ribas                                                                                                                                            
             Música: Francesc Vives   
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Cuina de supervivència. Així de ras i curt és com qualifi-
ca el seu tracte amb el tema nutrició. 

A la Júlia cuinar li suposa  un gran  repte: des d’elaborar 
un menú prou sa i equilibrat a fer les compres pertinents 
i acabar barallant-se amb els estris de la cuina. Tot i 
l’enrenou que li provoca feinejar a la cuina, es proposa  
aprofitar aquests dies de confinament, que també pa-
teix,  per assajar un tipus de cuina més treballada però 
sense arribar a l’anomenada de disseny, del tot allunya-
da de les seves  intencions inicials. Sempre li ha semblat 
que les hores entre armaris i fogons és el temps més 
malaguanyat.

Assetjada per les contínues mostres de receptes cu-
linàries a través de programes televisius i les   xarxes so-
cials, es veu amb cor de preparar tot un menú  i no morir 
en l’intent, bo i superant la mandra que li suposa.
Recorda les hores que la mare passava davant els fo-
gons rostint la carn dels canelons, guisant el conill a foc 
lent i les olors de la seva infantesa li emplenen el nas. En-
cara veu els seus dits emmascarats pelant albergínies  i 
pebrots escalivats.

El plaer d’iniciar una col·lecció a Instagram amb les 
fotografies dels plats cuinats d’ara endavant també 
l’engresca a encetar aquesta aventura. Abans haurà 
de planxar les estovalles que guarda a l’armari, encara  
per estrenar continuant aquell costum antic de comprar 
el parament complet per la llar  abans de casar-se. A 
la lleixa de sobre les estovalles, una col·lecció de tova-
lloles i una altra de llençols. També les olles, cassoles i 
paelles es tornaran útils i visibles.

S’arremanga, escalda els tomàquets amb la por de 
cremar-se els dits, posa l’aigua a bullir esperant que 
no revessegi l’olla, fregeix la ceba fins a deixar-la 
caramel·litzada, bat les clares amb l’esperança que 
mantinguin la consistència, tamisa la farina per empol-
sinar la coca, rosteix el conill vigilant-ne  els esquitxos, 
blanqueja els rovells...   Tot el matí a la cuina dona per re-
sultat un menú complet per llepar-se’n els dits malgrat el 
patiment per acabar-ho tot a l’hora. A l’hora de prendre 
el cafè se  sent d’allò més satisfeta  i s’anima a encetar 
un periple tant engrescador com saludable al mateix 
temps. 

De cop i volta, una imatge dantesca la torna a una realitat 
decebedora. El taulell  i els fogons mostren una excep-
cional parada de plats, cassoles i cullerots per rentar i 
més tard guardar al seu lloc corresponent.

Tot i  satisfeta d’haver-ho aconseguit, la Júlia no acaba 
prou convençuda de voler passar tots els matins de 
diumenge trastejant queviures i estris culinaris. Però 
tampoc es vol donar per vençuda a la primera. Orgu-
llosa d’aquella merescuda recompensa i els elogis re-
buts per la família,  es promet repetir l’experiència una 
vegada al mes i anar  descobrint  tants aliments com li 
queden per  tastar i sabors nous que li despertin les 
papil·les gustatives encara adormides. De moment, de 
dilluns a dissabte mantindrà  la mal anomenada “cuina 
de supervivència” ràpida i senzilla  que li ha donat  prou 
bons resultats  fins ara. 

Les fotografies penjades a Instagram i la quantitat de 
‘m’agrada’ obtinguts en una sola tarda també l’animen a 
continuar aquesta  nova i gustosa afició. No té pas inten-
ció de decebre els seus seguidors.
Aquell mateix vespre prepara els llibres de cuina guar-
dats durant anys, gairebé nets i impecables amb la in-
tenció d’empotinar-ne pàgines senceres amb els dits 
tacats de salses i esquitxos de la paella, també rebre-
gar-ne les puntes tot assenyalant les receptes més ex-
quisides per repetir-les en una nova ocasió.

Bon profit!

Mª Lluïsa Salazar

GASTRONOMIA
Mª Lluïsa Salazar
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Aquest estiu a Calaf... 
#TriaSalut
La fase de represa permetrà  realitzar algunes de les activitats so-
cials, esportives i culturals fins ara limitades. Recorda que la clau 
per evitar riscos de contagi i possibles rebrots és:    


