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Carta als veïns 
de Calaf
Benvolguts veïns,
En el darrer número de L’Altiplà, els tres representants del grup municipal GIC – 
VV van publicar un article en què es feien tres afirmacions falses i d’una gravetat 
extrema que em veig obligat a desmentir de manera contundent i documentada, 
en aquest mateix espai, per a defensar el meu honor i salvaguardar l’actuació de 
l’actual govern municipal.

En primer lloc, afirmaven que el sou d’alcalde és de 50.000 euros. És la segona 
vegada que fan aquesta afirmació, rotundament falsa i injuriosa. El sou d’alcalde 
derivat de la dedicació exclusiva va quedar aprovat pel ple de l’Ajuntament el juliol 
del 2015. Per fixar-lo, vam seguir dos barems: el límit de 40.000 euros que esta-
bleix la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i la 
recomanació de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de quatre vegades el 
sou mínim, ambdós per a municipis de fins a 5.000 habitants. Vam agafar el barem 
de l’ACM. El sou l’any 2017 va ser de 36.235,12 euros bruts.

En segon lloc, afirmaven que al cap de poc d’arribar a l’alcaldia vaig “regalar”, “in-
comprensiblement i d’amagat”, 230.000 euros d’una subvenció per a la xarxa 
d’aigua. No és cert. Aquesta subvenció va ser concedida l’any 2013 pel Consell 
Comarcal de l’Anoia i estava finançada per la Generalitat. Els terminis previstos en 
el conveni fixaven el 31 de desembre del 2015 per adjudicar l’obra i el 31 de desem-
bre del 2016 per a l’execució. Malgrat aquests terminis, l’anterior govern de CiU 
ni va licitar l’obra ni va consignar la inversió en els pressupostos de 2014 i 2015, 
i va intentar, sense èxit, que Aigües de Manresa n’assumís el finançament i que 
el Consell Comarcal n’ampliés els terminis. Quan vam entrar al govern l’estiu del 
2015, ens vam trobar sense l’obra licitada, sense partida pressupostària prevista 
i amb un deute del 130 per cent. Aquestes raons feien del tot inviable assumir la 
subvenció i la secretària – interventora la va desestimar. La política de contenció 
que vam implantar ha permès que l’any 2017 hàgim invertit 655.000 euros i que 
hàgim reduït el deute financer fins al 49 per cent i el total fins al 64 per cent.

I, en tercer lloc, els tres representants del GIC – VV afirmaven que hem perdut 
100.000 euros per al mateix concepte. En aquest cas, es tracta d’una subvenció 
demanada a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019’ i que la Diputació, en una resolució del 18 de desembre del 2017, 
va decidir desestimar ”per menor valoració i esgotament del crèdit” (òbviament, 
no totes les subvencions que es demanen són concedides).

Ara: aquest any, hem aconseguit que la Diputació ens atorgui 150.000 euros 
complementaris de subvenció del 100 per cent per a les Botigues de la Plaça 
Gran, la Unió Calafina i la piscina. El GIC – VV hi ha votat dues vegades en contra 
de rebre-les, com també va votar en contra d’una altra subvenció del SOC que 
ens permetrà contractar 9 persones.

És una manera de fer política que ni entenem, ni compartim. Però que en cap cas 
ens allunya de la nostra voluntat de servei a les persones.

Atentament, 

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf 

l’editorial
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Tot a mà
Renfe    T. 902 320 320

Bcn Sants Bcn Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

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

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

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

Lleida Calaf  Manresa Bcn Pl. Cat Bcn Sants

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

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

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

Alsina Graells    T. 902 422 242

Calaf Igualada Barcelona  (Nord)

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

Barcelona  (Nord) Igualada Calaf

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

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

Hispano Igualadina    T. 902 29 29 00

Calaf Igualada Barcelona 

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 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

Transports Castellà    T. 93 874 68 00

Calaf Manresa (Mercat Puigmercadal) Manresa (Estació bus) 

De dilluns a divendres

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

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

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

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

Manresa (Estació bus) Manresa (Pompeu Fabra) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9.30 — 13.30 — 14.45
18.00 — 19.00 — 20.00

9.35 —  13.35 — 14.50
18.05 — 19.05 —  20.05

10.00 — 14.30 — 15.15
18.30 — 19.30 —  21.00

Dissabtes  12.30 Dissabtes  12.35 Dissabtes  13.30

*Actualització: 01/06/2018. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79

Bombers Oficines 93 869 92 12

Bombers Urgències 93 868 09 31

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

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 37

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Farmàcia  93 869 85 06

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació  902 507 507

Funerària Montaner  93 869 84 91

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Grues Calaf 636 480 488

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 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

De dijous a dissabte:
de 9.00 a 14.00 hores
Diumenge:
de 10.00 a 14.00 hores
calaf.turisme@calaf.cat
www.turismecalaf.cat

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

Jutjat de Pau de Calaf Cementiri Organisme de Gestió Tributària

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

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

L’Organisme de Gestió Tributària atén exclusivament a les seves oficines d’Igualada 
(c/ Sant Carles 43-45) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat). 
Podeu adreçar-voshi també per telèfon, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00
hores (T. 93 472 91 40).
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El casc antic de Calaf pren vida!

el reportatge

D
esprés de sanejar el deute mu-
nicipal i poder disposar de par-
tida pressupostària, en aques-
ta segona part del mandat, el 
govern municipal ha iniciat la 

realització de diferents projectes de millora 
en el manteniment i arranjament de places i 
carrers. En especial, s’ha fet una aposta per 
revitalitzar el casc antic amb l’objectiu de 
tornar a recuperar part del seu dinamisme 
i centralitat.

Com a molts municipis de Catalunya, el 
nucli històric de Calaf va viure als anys 80 un 
procés de degradació, reflex de la paràlisi en 
la planificació urbana, l’absència d’inversions 
- tant públiques com privades - i el procés de 
creixement de barris nous.

El centre històric de la vila disposa d’un 
seguit d’elements patrimonials de gran valor, 

com són les muralles i portals, l’església de 
Sant Jaume, el castell i la plaça porxada (de-
clarada Bé Cultural d’Interès Nacional). Per 
això, destinar recursos a la seva rehabilitació 
i millora suposa un benefici per a l’interès cul-
tural i turístic de la vila.

A més però, al casc càntic també hi viuen 
i hi treballen molts calafins i calafines i cal te-
nir en compte la part més social. Dels 3.508 
habitants actuals, 663 resideixen al nucli 
històric, un 20% de la població, i d’aquests, 
un 80% són persones menors de 65 anys i 
per tant, en edat de treballar. Tenint en comp-
te aquestes dades, l’Ajuntament de Calaf, a 
través de diferents programes com la Llei de 
Barris, ha iniciat un treball de planificació ur-
bana del centre de Calaf per millorar les de-
ficiències actuals d’alguns carrers, voreres 
serveis i edificacions – tant de caràcter pú-

blic com privat - per així dignificar la qualitat 
de vida de les persones residents i millorar la 
connectivitat del nucli antic.

També s’han realitzat diferents projec-
tes de foment de la formació i ocupació dels 
joves per evitar- la dispersió. Des del Cen-
tre de Recursos per l’Ocupació, ubicat al 
carrer Xuriguera, desenvolupen des de fa 
anys diferents projectes de dinamització del 
barri antic. Els darrers anys, han potenciat 
sobretot la inserció laboral a través de plans 
d’ocupació d’atenció a les persones, millora 
d’accessibilitat o operari de manteniment 
i neteja. Això ha suposat poder donar una 
oportunitat laboral a unes 50 persones.

La darrera actuació iniciada per 
l’Ajuntament són les obres del carrer 
Sant Pere  que va des de la plaça de les 
Eres al carrer Sant Jaume. L’obra ha co-
mençat aquest 11 de juny i es calcula que 
duri uns dos mesos. Es preveu substituir 
el paviment, part del clavegueram, la xar-
xa d’aigua i el soterrament dels travessa-
ments aeris de carrer de la xarxa elèctrica 
i telefònica. El cost total d’adjudicació del 
projecte és de 149.999,21€ i l’empresa 
que el realitzarà és Mulé Calaf, S.L. 

Algunes de les millores i arranjaments del casc antic s’han realitzat al 
portal de l’Hospital, al carrer de Xuriguera i al voral de Castell.

S’inicien les obres al 
carrer Sant Pere 

El voral del castell, un espai on passejar

Aquesta obra s’ha realitzat al llarg dels 
mesos d’abril, maig i juny i és fruit de 
l’expropiació. L’objecte de la proposta ha 
estat habilitar l’espai com a zona de pas i 
poder dotar el castell d’un accés circular 
per permetre vorejar l’entorn de la seva mu-
ralla.

A més, amb aquests treballs també s’ha 
millorat el desguàs de les aigües pluvials que 
actualment no estava resolt, s’ha executat 
la preinstal·lació d’un futur enllumenat i s’ha 

col·locat una pilona extraïble per impedir 
l’accés als cotxes privats. Les obres les ha 
realitzat l’empresa Mulé Calaf S.L. i tindrà un 
cost de 25.321,76 €.

L’obra preveu en un futur obrir un pas a la 
part sud a fi de connectar amb el camí exis-
tent i les escales d’accés al recinte del cas-
tell.

L’obertura d’aquest camí d’accés s’ha 
pogut fer gràcies a l’expropiació de finques 
d’uns 121,38 m² de la zona del castell.

La  reurbanització del carrer de Xuriguera
La característica principal d’aquest carrer 
és la seva geometria irregular. De traçat 
medieval, el carrer Xuriguera és un dels ca-
rrers més antics del recinte i, en part, envol-
tava l’antic castell de Calaf. Aquests donats 
geomètrics i topogràfics han condicionat el 
desenvolupament urbanístic de Calaf i són 
el que donen el caràcter únic del seu nucli 

antic.
L’objectiu de la remodelació, que es va 

acabar a principis del 2018 i va incloure el 
carrer del Forn, va ser principalment millo-
rar la pavimentació i reduir al màxim la forta 
pendent. Es va fer una plataforma única per 
facilitar el pas dels vianants on també hi po-
guessin accedir els cotxes per aparcar als 

garatges interiors. A més, també es van rea-
litzar millores en l’enllumenat i en les xarxes 
de telefonia, de clavegueram i d’aigua pota-
ble.

El cost d’adjudicació del projecte va ser 
de 203.607,83 € i la instal·lació. L’empresa 
constructora adjudicatària va ser Ribalta i 
Fills S.A. 

La restauració del Portal de l’Hospital
El portal de l’Hospital o del Carme, junta-
ment amb el portal de Xuriguera, són les 
úniques restes de les antigues muralles de 
Calaf, amb data de l’any 1580 i estan inclo-
sos dins el catàleg de béns a protegir com a 
bé d’interès cultural.

El portal de l’Hospital es trobava en mal 

estat a causa de l’erosió de la pedra i patia 
un procés de degradació important. La res-
tauració va substituir els morters en mal estat 
per morters de calç, utilitzant també produc-
tes consolidants específics per restaurar el 
suport de lapidi, per cada tipus de pedra. A 
més, es va aplicar una reintegració cromàti-

ca amb pigments naturals de les juntes entre 
les pedres.

Les obres es van desenvolupar sota 
la supervisió del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya a càrrec de 
l’empresa Albert Gaset a finals del 2017 i van 
tenir un cost de 10.880,00€.

Les botigues antigues museu

La plaça Gran, un tresor recuperat 

L
a plaça Gran de Calaf era el centre neuràlgic del comerç 
de la vila i del territori, gràcies a la celebració del famós 
mercat de Calaf que s’hi realitzava des de l’any 1226.

Aquest fet va suposar l’obertura de més de 40 comer-
ços al voltant de tot el casc antic però als anys 50, el mercat 

va canviar d’ubicació i això va provocar que a poc a poc, les botigues 
anessin tancant les seves portes o traslladant-se. El projecte “Les 
botigues de la plaça Gran, un tresor recuperat” retorna la vitalitat a 
aquesta plaça porxada en forma de museu, representant les boti-
gues originals tal com eren als inicis del segle XX.

Al febrer es van obrir les 4 primeres botigues: la impremta Juan 
Oller, la merceria Cal Garriga, l’aula de repàs i la bodega. Aquest 17 
de juny es van obrir 3 més: la pastisseria Cal Mestres, el colmado Cal 
Sala i l’Ultramarinos Cal Feu i es va fer la inauguració oficial amb una 
jornada de portes obertes, visites teatralitzades, degustacions i un 
vermut popular a l’estil dels anys 50.

Des de febrer l’Oficina de Turisme ha realitzat visites guiades els 
caps de setmana i a hores a convenir i es calcula que hi ha passat més 
de mig miler de persones.

El DesFOLCa’t també s’emplaça
Les propostes culturals també han apos-
tat per revitalitzar el casc antic. El Tasta la 
plaça, iniciativa que uneix gastronomia, mú-
sica, patrimoni, història i tradició, recupera 
cada juliol des del 2015 la plaça Gran de 
Calaf com a centre de la vila. La proposta és 
tot un èxit i cada any aglutina a mig miler de 
persones que gaudeixen de la gastronomia 
d’establiments de l’Alta Segarra amb una 
gran varietat de productes d’alta qualitat del 
territori. 

D’altra ban     da, en aquesta edició el 
Desfolca’t també torna a aquest emplaça-

ment i recupera aquesta ubicació emblemàti-
ca que el va veure néixer ara fa 27 anys progra-
mant-hi el plat fort del festival, l’acordionista 
basc Kepa Junkera.

La resta d’escenaris singulars del 
Desfolca’t estaran situats orbitant i connec-
tant a la plaça de forma radial a través de di-
versos carrers, carrerons i passos facilitant 
així l’accessibilitat, la proximitat i la indepen-
dència de cada proposta musical. 

A més, les botigues de la Plaça Gran tam-
bé acolliran alguns dels concerts en petit for-
mat i tallers de música tradicional. 
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el ple municipal  

El Ple desestima les al·legacions 
presentades per un veí

Reordenació urbanística pel tanatori

Un dels primers punts del Ple del passat di-
lluns 11 de juny era una proposta d’aprovació 
inicial d’una modificació puntual del pla 
d’ordenació urbanística municipal. Aquesta 
es referia a la reordenació de l’espai del cos-
tat del cementiri per a fer-li un futur tanatori.

CiU va abstenir-se per “no obstaculitzar el 
projecte”. Tot i això, Joan Caballol, el seu por-
taveu, va insistir amb què els estudis de cos-
tos, tècnics i de serveis no estaven fets i va 
lamentar que s’hagués vetat la seva proposta 
perquè “ara ja tindríem tanatori a Calaf”.

El GiC-VV hi va votar a favor perquè la 
seva aposta també era situar-lo al costat del 
cementeri. Tot i això, també van lamentar 
que s’hagi “tardat tres anys a fer la modifica-
ció urbanística” i van voler manifestar 
que no tenien informació detallada de 
com es faria i que per tant, no podien 
valorar si el projecte s’estava fent bé 
o no.

Jordi Badia, alcalde de Calaf, va 
voler matisar que Junts per Calaf no 
va vetar el projecte de tanatori plan-
tejat per CiU sinó el “model de tanatori 
privat”, ja que l’exemple recent d’Artés 
no els ho aconsellava. En aquest sen-
tit, Badia va insistir que la proposta de l’equip 
de govern és un “tanatori de titularitat muni-
cipal”, a preus públics però amb una “gestió 
privada d’accés universal” per totes les fu-
neràries.

Al·legació per modificacions de crèdit

El proper punt del Ple proposava no ad-
metre a tràmit l’al·legació presentada per un 
veí en relació als expedients número 14, 15 i 
16 /2018. Aquesta reclamació afectava una 
partida de 150.000 euros en subvencions de 
la Diputació a través del Programa Comple-
mentari de Reforma i Millora d’Equipaments, 
destinats als projectes de les botigues anti-
gues, la piscina municipal i la Unió Calafina.

CiU va explicar que si el que es votava 
eren els tres punts del pressupost, s’haurien 
d’abstenir perquè el seu posicionament no 
havia canviat sobre el pressupost. Final-
ment, tal com demanava l’informe de secre-
taria, van votar a favor d’aprovar inadmetre 
l’al·legació perquè estava “poc justificada”.

A més, van manifestar que no es podia 
“permetre perdre subvencions del 100%”, 
tot i que potser ells no prioritzarien aquests 
projectes. Tot i això, J. Caballol, va manifes-
tar que si el veí que ho havia demanat volia 
intervenir en el Ple i explicar-se, ho trobaven 
correcte.

Per la seva part, el GiC-VV van votar-hi en 
contra per motius de procediment i no pel 
contingut. Neus Aparicio va explicar que el 
seu grup votava “en contra de les modifica-
cions de crèdit com a procediment”. A més, 
en aquest cas, tampoc entenien la fórmula 
“d’inadmissió a tràmit” i consideraven que 
s’hauria d’haver fet una “no acceptació per 
manca d’objecte”. A més, va manifestar que 
el que cal és que el govern es sotmeti a “una 
moció de confiança” per aprovar el pressu-

post i “negociar més amb l’oposició”.
Jordi Badia, alcalde de Calaf, va respon-

dre al GiC-VV que en el cas d’aquestes sub-
vencions que arriben al 100%, “és impossible 
incloure-les en el pressupost que es planifica 
al mes d’octubre” fins que no les atorguen. A 
més, Badia va defensar que “no hi ha cap altra 
manera que les modificacions de crèdit per 
acceptar les subvencions” i que, en aquest 
cas, la política i argument del GiC-VV no tenia 
“massa sentit”. Pel que fa a la intervenció del 
veí, Badia va explicar que no era regidor i que 
en aquest punt del Ple no podia intervenir, 
però que a la part final, en el torn del públic ho 
podria fer - tot i que no ho va fer -.

Així doncs, amb els 5 vots a favor de JxCa-
laf, l’abstenció de CiU i els 3 vots en contra del 
GiC es va aprovar inadmetre les al·legacions 
i per tant, va quedar aprovada definitivament 
la modificació de crèdit del pressupost per 
acceptar les tres subvencions.

Contractació del sistema de videoactes

L’últim punt va ser l’aval per contractar el 
sistema de videoactes a través de la compra 
agregada de l’Associació Catalana de Muni-
cipis. Aquest sistema, permet visualitzar en 
directe els Plens i automatitza la transcripció 
literal de les actes. El cost per implementar-
ho, aprovat en el pressupost, és de 24.1800€ 
en instal·lació i 5.539€ anuals en manteni-
ment.

Junts per Calaf va presentar la proposta 
però va manifestar que s’abstindria, ja que tot 
i que era un reclam de l’oposició i proposta de 
secretaria, trobaven “excessiu el cost per un 
municipi com Calaf”. Badia, va proposar al Ple 
altres alternatives més econòmiques com la 
contractació a una empresa externa la gra-

vació i retransmissió en directe del 
Ple, amb un cost d’uns 160 € per Ple o 
la retransmissió amb un mòbil a través 
de xarxes socials com Facebook o 
YouTube.

CiU va votar a favor tot i que van la-
mentar que a la comissió informativa 
no s’hagués informat de les altres al-
ternatives. També va manifestar que el 
seu grup “aposta per la transparència” 
i creu que pel que fa a “administrar les 

dades de l’Ajuntament”, penjar-ho al YouTube 
no és una “manera correcta” i en canvi el sis-
tema de videoactes és oficial.

Josep Casulleras del GiC-VV va explicar 
que entenen que hi ha maneres “senzilles i 
accessibles” de retransmetre els plens i que 
la proposta de les videoactes “no tenia mas-
sa sentit” pel seu cost. Tot i això, si l’equip de 
govern no pensava aprovar-ho, no entenien 
per què ho proposaven. Finalment, va dema-
nar una alternativa per fer “públics, accessi-
bles i permanents els plens”, que és el que ells 
reclamen, ja que amb els àudios no passa.

Badia va defensar que amb el sistema 
d’àudios no s’havia pagat una plataforma 
il·limitada perquè les descarregues i escoltes 
són “ínfimes” i no té sentit guardar un àudio de 
fa 3 anys. Tot i això, amb el tema vídeo creia 
que tindria més interès per part de la gent.

Al final, no es van aprovar les videoactes 
amb les 5 abstencions de JxCalaf, 3 vots en 
contra del GiC-VV i 3 vots a favor de CiU.

També es va aprovar una modificació urbanística per la futura construcció del tanatori municipal al 
costat del cementiri i es va desestimar implantar el sistema de videoactes.

L’equip de govern informa d’un deute de 116.935€ i 
l’impagament de 54.090€ per part del Ministeri d’Hisenda

F
ora dels punts de l’ordre del dia, 
la regidora d’Hisenda, Montse 
Mases, va explicar en el torn de 
precs i preguntes que el Ministeri 
d’Hisenda havia deixat de pagar a 

l’Ajuntament de Calaf des d’aquest mes les 
quotes mensuals que fan referència a la Par-
ticipació de Tributs de l’Estat amb un import 
de 54.090 € al mes. El motiu és que el 2012 
l’Ajuntament va sol·licitar la cancel·lació i 
baixa del Registre d’Ens Locals de Cata-
lunya de la Societat Municipal d’Habitatges 
de Calaf S.L, i a la vegada, el mateix Ajunta-
ment havia de fer els tràmits necessaris per 
a la cancel·lació de la Societat pel que fa al 
registre mercantil. Aquest últim tràmit no es 
va dur a terme i el Ministeri reclama la reso-
lució per poder desbloquejar el pagament a 
l’Ajuntament de Calaf.

Montse Mases va explicar que la informa-
ció havia arribat al coneixement de l’equip de 
govern a principis d’abril i que ni l’actual equip 
de govern, ni cap tècnic era coneixedor 
d’aquest problema perquè l’expedient ja es-
tava a l’arxiu i constava com a tancat. En po-
sar-se en contacte amb el Ministeri per poder 

fer els tràmits necessaris per tancar-la bé i 
arreglar el problema, els han reclamat pre-
sentar la comptabilitat de la Societat durant 
la seva activitat. Per això, va demanar a CiU 
que els hi fessin arribar, ja que tampoc no es 
disposa d’aquesta informació al consistori.

J. Caballol es va mostrar sorprès que “si fa 
6 anys que no es va fer bé, tallin ara els paga-
ments, sense previ avís”. També va explicar 
que aquesta empresa l’havia iniciat el grup 
del GiC-VV amb Diputació i que en el seu mo-
ment van decidir “tancar-la amb el secretari” 
i que aquesta “no pot tenir comptabilitat per-
què mai havia tingut activitat”.

D’altra banda, Montse Mases, també va 
informar d’un nou deute del qual l’equip de go-
vern havia estat informat el passat 11 de maig. 
Aquest puja a 116.935,34 € i estava contret 
amb la Mancomunitat per l’Atenció dels Mi-
nusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia 
pels períodes del 1994-1999 (19.637,14 €) i 
del 2006-2013 (97.298,20 €).

Mases va explicar que s’havia trobat infor-
mació referent al període 94 al 99 de correus 
entre l’alcalde i la Mancomunitat i s’estava es-
tudiant aquesta informació. Sobre el període 

del 2006-13, va demanar als regidors assis-
tents de CiU el perquè es va deixar de pagar 
durant aquests anys.

J.Caballol va explicar que eren desconei-
xedors del deute però va garantir que dona-
ran “la resposta necessària” i per això, par-
laran amb la regidora de benestar d’aquella 
època per saber que va passar. Tot i això, es 
va manifestar molest que aquests temes es 
traguessin al Ple quan ells sempre han estat 
“disposats a ajudar” i que hi veia “efecte pre-
electoral”.

Mases, va assegurar que ho deia al Ple 
per “informar a la població” i perquè tot i que 
amb altres coses sí que hi ha col•laboració, 
quan es tracta de “resoldre un deute” no ha 
tingut “mai cap resposta”, com en el cas del 
deute del Castell on manifesta que “gràcies a 
la col·laboració d’INCASOL i no pas de CIU” 
van poder obtenir les certificacions neces-
sàries per estalviar a Calaf 125.000€; o en 
el cas del deute amb Aigües de Manresa en 
què ningú de CIU respon a les preguntes rea-
litzades en diferents ocasions.

S’aprova una moció en suport dels professors de l’IES Palau i 
una per l’alliberament dels presos polítics i retorn dels exiliats

Els tres grups que conformen el consistori, 
Junts per Calaf, CiU i GiC-VV van aprovar 
per unanimitat presentar conjuntament i do-
nar suport a dues mocions vinculades amb 
la defensa de l’escola pública catalana i dels 
drets polítics i socials.

La primera moció era en suport al profes-
sorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Bar-
ca que havia proposat l’Assemblea de pro-

fessorat del Palau i la 
Plataforma de suport 
9 del Palau de Sant 
Andreu de la Barca.

El text demana 
“l’immediat arxiu del 
procediment judi-
cial obert contra els 
professors d’aquest 
centre i d’altres ini-

ciats amb la mateixa motivació contra profes-
sionals de l’escola pública catalana” i exigeix 
que s’aturi la “campanya de criminalització” 
contra el model educatiu català i que les ins-
titucions educatives i polítiques facin públic 
l’informe de la inspecció educativa que exo-
nerava el professorat d’El Palau.

Finalment, manifesta “l’absolut compro-
mís amb la convivència i la pau entre totes 

les persones que viuen a Catalunya, així com 
amb la resta de pobles de l’Estat espanyol, 
Europa i el món”.

L’altra moció exigia l’alliberament de pre-
sos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia 
de la deriva antidemocràtica i autoritària de 
l’Estat espanyol.

En aquesta es manifesta que cali “garantir 
el respecte absolut dels seus drets polítics, 
ciutadans i humans, sense veure’s sotmesos 
a cap judici pel seu lliure exercici polític” i a 
més, manifesta “suport incondicional als al-
caldes i alcaldesses investigats per la fiscalia 
només per posar urnes”.

Per acabar, denuncia la “manca de sepa-
ració de poders a l’estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comu-
nicació per part de l’estat”.

L’impagament del Ministeri és a causa que al desembre de 2012 no es va cancel·lar correctament 
la Societat Municipal d’Habitatges de Calaf S.L . El deute correspon als períodes de 1994-1999 
(19.637,14€) i de 2006-2013 (97.298,20€) i està contret amb la Mancomunitat per l’Atenció dels 
Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia.
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El festival, que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol, 
reunirà els millors grups de folk i convertirà Calaf, un any més, en la 
capital catalana de la música popular i tradicional amb una dotzena 
de grups i un gran nombre d’activitats paral·leles.

Els caps de cartell d’aquesta edició seran Kepa Junquera, que 
presentarà el seu darrer treball, Moxie, Lídia Pujol, Pau Riba i Joan  
Garriga i el Mariatxi Galàctic. 

Completen un cartell de luxe Vent Endins, La Viu viu, Pony Pisa-
dor, Dj Mussol + PD Belda, Duetu, Ballaveu, un concurs de música 
itinerant, una matinal de cultura popular i un vermut glos-
sat amb Cor de Carxofa.

Per altra banda, al llarg del dia es realitzaran di-
verses pujades musicals a l’emblemàtic campanar 
de Calaf a càrrec del músic Ramon Redorta.

 El basc Kepa Junkera i Moxie, grup de folk irlan-
dès d’estil urbà, inauguren el Festival

Amb una trajectòria de 27 anys, el festival 
no abaixa el llistó i presenta una programa-
ció encapçalada per Kepa Junkera, que 
inaugurarà la 27a edició en el marc de la 
gira de presentació del seu darrer tre-
ball, FOK, millor disc de l’any de folk per 
la crítica dels Premis Enderrock 2018.

Junkera no necessita presenta-
cions a casa nostra i amb FOK, pre-
senta un apropament cap a la cultu-
ra catalana, amb temes de la cultura 
dels països catalans en un doble 
CD que es compon amb més de 
50 cançons i que ha comptat amb 
la participació d’uns 218 músics més els 
tècnics, estudis, fotògrafs, càmeres i per-
sones que han ajudat a tirar endavant aquest 
darrer treball discogràfic.

El grup irlandès Moxie, acompanyarà 
Junkera en la inauguració i presentarà el seu 
darrer treball discogràfic, Planted. La banda, 
formada a finals de 2011, presenta un estil molt 
propi d’entendre el folk irlandès a través de 
diversos estils com el rock, el Jazz o el House. 

Trencant fronteres d’estils i gèneres, defineixen la seva música com a 
Neo-Irlandesa i arriben al DesFOLCa’t per fer ballar sense parar tota 
la plaça Gran. Moxie, banda molt jove, amb gran talent i amb un futur 
prometedor, actuarà per primera vegada a Catalunya en el marc del 
DesFOLCa’t.

El DesFOLCa’t canvia d’ubicació i es desplaça a 
espais singulars de Calaf

En aquesta edició, el nucli del festival torna a la Plaça Gran de Ca-
laf, espai que es converteix en el centre neuràlgic del DesFOLCa’t. 
D’aquesta manera, es recupera aquesta ubicació emblemàtica i 
que recull la memòria col·lectiva de calafins i segarrencs, que van 

veure-hi néixer el festival ara fa 27 anys.
La resta d’escenaris singulars del DesFOLCa’t estan situats orbi-

tant i connectant a la plaça de forma radial a través de diversos ca-
rrers, carrerons i passos facilitant així l’accessibilitat, la proximi-

tat i la independència de cada proposta musical.
Les botigues de la Plaça Gran acolliran alguns dels 
concerts que es traslladen per dinamitzar aquests 

espai que s’han obert el passat mes de febrer con-
vertits en llocs restaurats i museïtzats, com per 

exemple La Bodega o la Merceria Perfumeria 
Cal Garriga, ubicacions ideals per progra-

mar-hi tallers de música tradicional i con-
certs de petit format.

La plaça de les Eres, la plaça del Ra-
valet, el Mercat de Calaf, el Casino de 

Calaf, el campanar de l’església 
de Sant Jaume, la portalada 

de la Capella de l’Antic Hos-
pital, la plaça dels Arbres 

i, evidentment, la plaça 
Gran, completen la llista 
dels diversos espais on 
es podrà viure la millor 

música tradicional.

el Desfolca’t

Arriba la 27a edició del 
DesFOLCa’t, el Festival de Música 
Popular i Tradicional de Calaf

la gent gran   

Clou amb èxit la Setmana de la 
Gent Gran amb gran participació

P
Per tercer any consecutiu, Calaf 
ha organitzat tota una setmana 
d’actes en homenatge a la Gent 
Gran amb l’Esplai de la Gent 
Gran, l’ARCA i el Casino i on hi 

han col·laborat la coral Ressons i la Pa-
rròquia Sant Jaume. El Festival d’Havaneres 
de Secà ha estat la novetat d’aquest any on 
hi han assistit 250 persones.

Del 14 al 20 de maig Calaf ha acollit una 
desena d’actes diversos en el marc de la III 
Setmana de la Gent Gran. Entre ells hi havia 
dues exposicions, una trobada d’havaneres, 
una sortida cultural, una xerrada, una obra de 
teatre, missa, ball i un dinar popular.

Una de les novetats d’aquest any de la 
setmana, va ser el 1r Festival d’Havaneres de 
Secà que va omplir el Casino el dissabte 19 
de maig. El festival incloïa tres propostes ben 
diferents dins del gènere: l’havanera tradicio-

nal de costa amb el grup de Calella “Port Bo”, 
l’havanera de taverna amb el grup d’Igualada 
“La Guingueta” i l’havanera lírica a càrrec de 
la soprano Indira Ferrer-Morató i el pianista 
Antoni Mas.

Els tres grups van conformar un festival 
molt complet que va acabar amb una sorpre-
sa final, la interpretació conjunta de les míti-
ques “El meu avi” i “La bella Lola” que va fer 
treure els mocadors blancs a l’aire a tots els 
assistents. Tampoc hi va faltar el tradicional 
rom cremat gentilesa de Jordi Vilaseca.

Una de les altres activitats destacades va 
ser la sortida a “Les cases de Matamargó”. 
Aquesta excursió va generar molt interès i en 
pocs dies es va omplir l’autobús per anar-hi. 
La visita guiada tenia lloc a una masia del mu-
nicipi de Pinós, a la comarca del Solsonès, un 
monument protegit i inventariat dins el Patri-
moni Arquitectònic Català.

Les exposicions també van ser de gran in-
terès per al col·lectiu de gent gran. Sobretot, 
cal destacar que més d’un centenar de per-
sones van visitar l’exposició “La practicanta, 
una vida dedicada al servei de la sanitat” en 
honor a M. Àngels Pujol i Bacardit que es po-
dia veure a Cal Matrícules, antic dispensari de 
la practicanta, i que explicava part de la seva 

història sanitària, familiar, del seu àmbit social 
i col·laboratiu amb el poble, els seus viatges 
arreu del món i les mostres d’agraïment en el 
moment de la seva jubilació.

El diumenge 20 de maig es va realitzar 
la cloenda de la setmana. A les 11.30 h hi va 
haver missa amb el tradicional concert de la 
Coral Ressons que va acabar amb una foto 
de germanor. Tot seguit, el Casino va acollir 
el dinar popular on s’hi van inscriure 200 per-
sones.

L’alcalde, Jordi Badia, va dedicar unes pa-
raules i va remarcar que l’èxit de participació 
de la setmana de la gent gran és gràcies al fet 
que la programació es dissenya i organitza 
a partir de les propostes de la mateixa gent 
gran per tal de garantir que tothom hi pugui 
trobar el seu espai. Per això, va manifestar “la 
importància d’establir canals i instruments 
des de les administracions públiques per po-
der aprofitar millor la saviesa que atresoren la 
Gent Gran, a partir de la seva experiència, pel 
benefici comú”.

Finalment, el ball amb el quartet Pep i Maria 
José va cloure els actes.

El 1r Festival 
d’Havaneres de Secà 
va omplir el Casino de 
Calaf amb més de 250 

persones
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l’entrevista

Com recorda els seus inicis en l’àmbit sanitari 
quan, per l’època, encara era un sector molt mas-
culí?

Certament, el sector dels metges i practicants ma-
joritàriament era ocupat per homes, com també és 
cert que les infermeres i llevadores eren dones.

L’orientació familiar cap a un tipus de treball femení 
va ser una mica la barrera que moltes dones van tro-
bar per desenvolupar els oficis que realment volien i 
formar-se professionalment.

En el meu cas, els meus pares van creure als mes-
tres de la meva escola que els van aconsellar que el 
millor per la meva voluntat era incorporar-me al sector 
sanitari.
 
Per què va voler venir a Calaf?

Una mica per tornar als meus orígens, retrobar el 
meu entorn familiar i per la proximitat. També perquè 
la feina sanitària a l’entorn rural tenia l’atractiu de poder 
desenvolupar tot un ventall de coneixements mèdics.
 
Que l’atreia de la seva feina de practicanta?

Potser el contacte amb la gent del poble i comarca. 
Poder entrar a les seves cases i viure les seves inquie-
tuds. Aquesta proximitat i veure l’agraïment personal 
després d’una malaltia era la millor recompensa.

I el que menys li agradava? El més dur?
Precisament la proximitat també feia que mol-

tes vegades, la preocupació per les seves malalties, 
els seus patiments i les seves pors, fossin difícils 
d’interioritzar dins meu. El més dur de tot són els casos 
on les malalties són irreversibles, són els pitjors mo-
ments per les famílies i pel sector sanitari, sens dubte.
 
Vostè va haver d’assumir algunes tasques 
d’infermera i llevadora a banda de practicanta. 
Quines assistències recorda en aquest sentit?

Voldria comentar que si un practicant no dispo-
sava d’una altra titulació o carrera sols podia exercir 
de practicant. En el meu cas, en ser també llevadora, 
vaig poder assistir aproximadament uns 200 parts 
a Calaf i comarca. Tot un plaer en l’àmbit personal 

“El més dur
de tot són els 
casos on les 
malalties són 
irreversibles

”

M. Àngels Pujol Bacardit

La practicanta 

“Allò que té preu, 
poc valor té, i una 
vida no té preu”

La M. Àngels va complir 90 anys el 
passat 13 de maig. Acompanyada 
de familiars, amics, companys del 
sector i veïns de Calaf va rebre un 
sentit homenatge a la plaça de la Ra-
valet pels més de 40 anys  que va fer 
de practicanta a la vila.

Va néixer a Sant Pere Sallavinera i 
es va fer practicanta per vocació i 
per ganes de treballar. Amb 18 anys 
va anar a estudiar a Barcelona i en 
aquesta ciutat va començar a exer-
cir al laboratori de l’Hospital Clínic 
als matins i a la tarda a l’Hospital de 
la Madalena on era encarregada de 
la farmàcia. Finalment l’any 1951 va 
aconseguir – amb esforç i insistèn-
cia - una plaça de practicanta a Ca-
laf. 
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portar al món unes noves vides. Els mitjans en aque-
lla època eren molt precaris, però tot i això, gràcies 
a Déu, no vaig tenir cap incidència negativa. La resta 
de la feina era dispensar injeccions.

La feina d’una practicanta suposava estar dis-
ponible gairebé les 24 hores i 365 dies a l’any. Ha 
estat complicada la conciliació familiar i feina?

Complicada no. Molt complicada! No pots planifi-
car moltes activitats perquè el teu temps el poses una 
mica a disposició dels teus pacients.

Per sort, els meus pares sempre m’han donat su-
port i ajuda per tot. També el meu espòs Jaume, en 
aquella època molt avançat als temps, no tan sols 
m’acompanyava a fer domicilis per la comarca sinó 
que també intentava amb totes les feines de la casa 
que el meu descans fos la seva prioritat. Aquí veus 
realment la importància d’un entorn familiar i uns 
amics com l’Antonieta, que t’omplien d’unes energies 
renovades el dia a dia laboral.

I els nens? La rebien amb desconfiança o por?
No puc destacar cap situació que no fos de respec-

te a la gent. Tothom s’ha portat molt bé. Hem de pen-
sar que quan una persona està malalta i veu que amb 
el tractament millora i es posa bé, tot és agraïment. 
Lògicament tot comporta el seu sacrifici i moltes ve-
gades als pacients, sobretot als nens, no els agraden 
les injeccions, però tot té el seu preu. Podríem dir que 
tot el que et fa mal et curarà.

Tot i la seva implicació en la feina, l’apassionava 
viatjar. En recorda algun en especial?

Cada viatge té uns records especials. Els paisat-
ges, les cultures, la seva diversitat, fan que en cada 
país puguis veure i destacar situacions característi-
ques. Per peculiars potser diria Rússia, Egipte o el Ca-
nadà, però repeteixo que d’allà on vas sempre treus un 
bon grapat de records i vivències.

Quan es va jubilar va continuar amb un compro-
mís social amb el poble. De quina manera?

En tenir més temps, vaig continuar visitant malalts, 
participant en el Consell Parroquial amb diferents ac-
tivitats, col·laborant també com a voluntària al Centre 
de Dia i també vaig estar 4 anys a l’Ajuntament com a 
cap de l’oposició, entre d’altres.

El més valuós d’aquelles experiències és que van 
ser molt enriquidores i ho aconsello a tothom que 
vulgui repartir part del seu temps amb els altres. Val 
la pena col·laborar dins les nostres possibilitats i no 
tancar-se en un mateix, en una etapa de la vida en què 
per sort, es poden fer moltes activitats i voluntariats.

Si hi ha algun/na jove estudiant d’infermeria que 
la llegeix, quin consell li agradaria fer-li arribar?

Més que consells, sols reforçar que la seva idea 
d’entrar en el món sanitari el desenvoluparà molt com 
a persona, millorant la vida dels altres i col·laborant 
amb els seus coneixements a donar un suport vital als 
pacients i familiars. Molt important seria que mai dei-
xin d’estudiar i millorar professionalment. Això ajudarà 
a resoldre millor molts casos on la salut és el més im-
portant. I per acabar, una petita reflexió:

“Allò que té preu, poc valor té, i una vida no té preu”.
  
Finalment, com va viure aquest homenatge que 
el poble li va fer.
    Amb molta emoció en veure que després de tant 
temps la gent encara recorda amb molt sentiment 
aquells dies que vam compartir alegries, patiments i 
moments difícils. Un acte molt bonic i sobretot amb 
moltes emocions en retrobar-me amb gent que vaig 
portar al món o persones que volien saludar-me i re-
cordar anècdotes i vivències que vam compartir.
Voldria aprofitar aquesta entrevista per donar les 
gràcies a tots ells i també a l’Ajuntament de Calaf, per 
aquest acte i la placa de record a la façana de la casa 
del meu antic consultori.
També agrair molt especialment a totes les entitats i 
persones que han escrit al llibre de dedicatòries i vi-
vències que ara formen part de la meva lectura diària, 
el millor tresor, uns records que m’emocionen i for-
men part de la meva història en un lloc molt destacat.
Gràcies per fer-me sentir única i important en aquest 
dia que quedarà molt i molt al meu interior.

“ Podríem dir 
que tot el que 
et fa mal et 

curarà

”

11
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els homenatges

Els nadons s’arrelen a Calaf 
plantant una alzina

Francesc Domènech, l’entrenador de 
més edat en actiu a Catalunya

Tercera edició 
de la mostra 
d’entitats de 
Calaf

E
l 2017 van néixer a Calaf més 
d’una trentena de nadons. Com 
ja és tradició des de 2006, 
l’Ajuntament organitza la festa 
de l’Arrela’t a Calaf on promou la 

plantada d’un arbre entre totes les famílies 
per tal que els seus fills i filles quedin arrelats 
a la vila per sempre.

El diumenge 3 de juny, una quinzena de 
famílies, acompanyades pels grallers de Ca-
laf i l’heureu, la pubilla, les dametes i els fadri-
nets van fer el recorregut en cercavila des de 
darrere la via del tren - carrer Cels Xaudaró - 
fins al bosquet. Allí, se les va anar anomenant 
una a una, van col·laborar en la plantada de 
l’alzina col·lectiva i van rebre un obsequi de 
part de l’Ajuntament.

L’alcalde, Jordi Badia, va dirigir unes pa-
raules recordant que amb aquesta plantada 
els nadons feien “un acte de compromís en-
vers Calaf” i que “malgrat que la vida els porti 
lluny, en aquest bosquet sempre hi tindran 
les seves arrels”. A més, va destacar una se-
gona simbologia: “vetllar perquè aquesta al-

zina creixi, vagi enfonsant les arrels i s’enlairi 
ben amunt és una tasca i compromís dels 
governs municipals, perquè igual que han de 
fer amb la resta de veïns i veïnes, cal treballar 
per al seu benestar i el seu progrés”.

A partir de les 12 h, la resta d’actes de 
l’Arrela’t van tenir lloc al Casino. La regidora 
de Medi Ambient, Teresa Torrijos, va donar 
la benvinguda de nou a tots els assistents i va 
donar pas als espectacles.

Tot seguit, els més petits de l’Escola de 
Música de Calaf van fer un tastet de la canta-
ta “50M de segons” que just havien estrenat 
el mes de maig amb motiu del seu 20è ani-
versari. Finalment, va tenir lloc l’espectacle 
infantil “Que peti la plaça” a càrrec del grup 
Xip Xap que va fer ballar petits i grans amb la 
versió infantil d’algunes de les cançons ac-
tuals de pop rock.

El vermut i els especta-
cles de l’Arrela’t es van 

desplaçar al Casino

les notícies

L
a plaça dels Arbres va acollir 
una mostra molt represen-
tativa d’entitats culturals, es-
portives, d’oci i lúdiques en 
la tercera edició de la Mostra 

d’entitats de Calaf.

Des de les 10 h del matí i fins a les 13 h, 
tots els assistents van poder apropar-
se a alguna de les casetes informatives 
i resoldre dubtes o interessar-se per les 
activitats que proposaven les diferents 
associacions calafines.

Aquest any hi van participar més 
d’una vintena i com hi ha novetat, s’hi va 
sumar per primer cop la comunitat islà-
mica de Calaf.

Finalitza el projecte 
Intergeneraciona’t

D
urant els mesos de febrer, 
març, abril i maig un grup 
de joves d’entre 17-18 anys 
i avis i àvies de l’Esplai de la 
Gent Gran han desenvolu-

pat un projecte intergeneracional basat 
a visitar i compartir experiències amb 
les persones del Centre de dia.

El projecte va finalitzar amb una petita 
celebració, on es va passar un vídeo de 
les trobades, dos dels joves van fer un 
concert i finalment van poder-se menjar 
galetes que havien cuinat prèviament.

El passat 21 d’abril el CB Calaf, conjunta-
ment amb la Representació Territorial de la 
Federació Catalana de Basquetbol a Lleida, 
va retre homenatge a l’entrenador Francesc 
Domènech, per la seva llarga trajectòria al 
bàsquet, essent un exemple d’il·lusió, ser-
vei, constància i treball, tant com a entre-

nador o directiu, en els diferents clubs dels 
quals ha format part al llarg dels anys que 
l’ha portat a ser l’entrenador, de més edat en 
actiu de Catalunya.

L’acte va comptar amb la presència de la 
representant de la RTFCQ a Lleida, Ingrid 
Solé, del president del CB Calaf, Joan Bus-
quet, de l’Alcalde de Calaf, Jordi Badia, que 
van fer entrega d’unes plaques commemo-
ratives a l’homenatjat, així com un pastís per 
part del CB Calaf quan faltaven 2 dies pel seu 
85 aniversari.

Com a clausura de l’acte es va projectar 
un audiovisual on personatges més propers 
a Francesc Domènech el felicitaven per 
l’efemèride.

l’escola municipal de música 

Ple absolut a la cantata 
dels 20 anys de l’Escola 
Municipal de Música

14a Trobada de la 
cançó, a Calaf

l’educació 

Finalitzat el període per sol·licitar les 
beques escolars per al curs 2018/19

13

les notícies 

E
ls escoltes i guies de la De-
marcació de la Catalunya 
Central van celebrar el cap 
de setmana del 5 i 6 de maig 
la catorzena Trobada de la 

Cançó a Calaf. Diumenge al matí, tot i 
la pluja, es va realitzar l’acte central tal 
com estava programat a la plaça Barce-
lona 92, ja que s’havia cobert amb una 
carpa per previsió.

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va 
rebre els gairebé 1.500 escoltes i guies 
agraint-los l’extraordinària tasca cultu-
ral i social que fan. A més, va explicar el 
“repte” que suposava per un poble petit 
la logística d’un acte d’aquesta enverga-
dura. Per això, va agrair l’esforç i treball 
de l’Agrupament Alexandre de Riquer 
de Calaf que va aconseguir implicar mo-
nitors, mares i pares perquè la trobada 
fos un èxit.

La Trobada de la cançó d’enguany 
es va basar en la història del Pol i la Lua, 
dos joves de Calaf. La boira que s’havia 
instal·lat feia dies a la vila s’havia men-
jat la felicitat, alegria i colors dels joves 
i l’objectiu era que, a través de cada 
cançó que interpretaven les diferents 
agrupacions, s’aconseguís recuperar la 
motivació, actitud i ganes de mobilitzar-
se dels protagonistes.Al llarg de gaire-
bé dues hores, els 18 agrupaments van 
pujar a l’escenari i van cantar cançons 
preparades especialment per la mostra.

L’Ajuntament de Calaf va obsequiar 
els agrupaments participants en aques-
ta catorzena Trobada de la Cançó amb 
un fulard groc i una alzina.

L’Escola de Música de Calaf va organitzar el 
dilluns 14 de maig a les 19 h al Casal de Calaf 
la cantata “50 milions de segons”, un con-
cert amb una gran participació per celebrar 
la seva creació ara fa 20 anys.

L’espectacle va comptar amb 
col·laboració de l’Escola Alta Segarra. Hi van 
participar 260 cantaires alumnes de l’escola, 
8 músics professors de l’Escola de Música i 
2 actors d’excepció, Lloll Bertran i Eloi Fonoll.

Les entrades es van posar a la venda el 3 
de maig i en només una tarda ja s’havien ve-
nut gairebé totes. Això va fer que l’aforament 
del Casal de Calaf - que també va voler 
col·laborar amb aquest acte - estigués com-
plet i que més de 600 persones gaudissin de 
l’espectacle.

Isaac Fonoll, director de l’Escola de Mú-
sica i Montse Marsans, directora del cor, 
van donar la benvinguda al públic assistent i 
van agrair a totes les persones que de forma 
desinteressada i voluntària havien fet possi-
ble l’acte com els tècnics, professors, mares i 
pares i personal de l’Ajuntament.

Jordi Badia, alcalde de Calaf, va dirigir un 
agraïment al govern municipal que vint anys 

enrere va tenir el coratge de crear l’Escola de 
Música Municipal i a tots aquells que al llarg 
del temps havien apostat per fer-la créixer. A 
més, també va destacar que la música és un 
instrument tremendament eficaç per lluitar 
contra la desigualtat econòmica i social, ja 
que influeix en la capacitat d’aprenentatge, 
creativitat, desenvolupament motriu i socio-
afectiu. Per això, va garantir que des del con-
sistori s’apostaria per donar eines i facilitats 
perquè tots els nens i nenes puguin accedir 
a l’Escola de Música i que aquesta continuï 
sent pública.

La cantata “50 milions de segons”, amb 
música de Joan Vives i text de Piti Español, 
va ser interpretada pels alumnes de primària 
de l’Escola Alta Segarra dirigits per Montse 
Marsans i també per tots els alumnes de llen-
guatge de l’Escola de Música (de 4 a 12 anys) 
dirigits per Maribel Sibila.

El títol de l’obra feia referència al temps 
que una persona destina a l’Escola, és a dir, 
és la suma de cada dia, hores i minuts que 
representen tots els cursos escolars traduïts 
en segons.

E
l consistori va tancar el darrer 
dia 19 de juny el termini de pre-
sentació de les sol·licituds per 
demanar beques per a llibres 
i material escolar per al curs 

18/19. La partida atorgada a aquests ajuts 
és de 6.500 euros i va destinada a alumnes 
de famílies amb una situació socioeconòmi-
ca desafavorida.

Per optar a la convocatòria, calia  estar 
empadronat a Calaf, estudiar en algun dels 
dos centres municipals i reunir els requi-

sits socioeconòmics que s’especifiquen 
a les bases com: no disposar de més d’un 
habitatge en propietat, no destinar més de 
500 euros mensuals al lloguer o compra 
de l’habitatge, no tenir una renda neta per 
membre de la unitat familiar igual o inferior a 
569,12 euros al mes i no rebre cap altre ajut 
pel mateix concepte.

Finalment, s’han presentat una seixante-
na de sol·licituds, les resolucions dels ajuts 
es notificaran del 20 al 29 de juny.
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la promoció econòmica

Calaf es suma a la campa-
nya “Barris Antics. Molt per 
descobrir, molt per oferir”

Inaugurada la 
senyalització de 
la “Ruta de les 
escultures”

les notícies

U
na trentena de persones va 
formar part de l’acte inau-
gural de la senyalització de 
la “Ruta de les Escultures” 
on l’alcalde de Calaf, Jordi 

Badia, va dedicar un reconeixement 
especial a totes aquelles persones que 
van participar en les trobades interna-
cionals d’escultors i també va realçar el 
llegat escultòric de la vila. “Amb aquesta 
ruta que inaugurem, remarquem l’obra 
i l’artista en el triple sentit que tenen: el 
cultural, l’urbanístic i el turístic”, va expo-
sar Badia en el seu discurs.

Seguidament i acompanyat dels re-
gidors de l’època Ramón Bujons i Jordi 
Mas van descobrir la senyalització de 
l’escultura “Maternitat”, ubicada a la 
plaça dels Arbres, i van donar inici a la ca-
minada popular per la ruta.

Acompanyats del guia turístic, es va 
iniciar la ruta d’uns 10 km aproximada-
ment per les 20 escultures i es va fer una 
breu explicació de cada una d’elles.

Un cop arribats a la plaça Catalunya, 
els veïns de La Pineda van rebre als cami-
nats amb un avituallament de fruita i cafè 
per agafar forces per continuar. La pluja, 
que ja començava a fer senyals, va fer la 
seva aparició a quarts de 10 amb molta 
intensitat. Per això, es va donar per fina-
litzada la caminada.

Durant el mes de juny, les compres en al-
guns comerços calafins poden tenir premi, ja 
que Calaf serà un dels 37 municipis catalans 
que participarà en la campanya “Barris an-
tics. Molt per descobrir, molt per oferir”.

Es tracta d’una campanya comercial per 
ajudar a donar a conèixer la vila i on hi han 
accedit participar de forma voluntària alguns 
dels comerços. Cada vegada que algú faci 
una compra mínima, rebrà una butlleta que 
haurà d’omplir i dipositar en una capsa.

Entre tots els participants, el dia 23 de 
juny, en els actes de la revetlla de sant Joan, 
es celebrarà el sorteig on es donaran a 
conèixer els 37 clients guanyadors. Entre 
tots els municipis es repartiran un total de 
1.369 premis valorats en 100.000 euros. Els 
premis consisteixen en experiències gas-
tronòmiques, nits d’hotel, visites guiades, 
espectacles i productes típics de cadascun 
dels municipis participants en la campanya.

A més, entre els comerciants partici-
pants, també es farà un sorteig i el guanyador 
anirà a gaudir del premi a Vilanova del Camí.

Des de Calaf, el premi que s’ha ofert és pel 
21 de juliol, en el marc del tasta la plaça que 
inclou una visita guiada a Les Botigues Anti-
gues i Patrimoni històric de Calaf + Sopar per 
a dues persones al tasta la plaça + Obsequi 
de regal.

 
Els comerços calafins que participen a la 
campanya són:
- Arrels Perruqueria 
- El Quiosc del Passeig 
- Farmàcia Font Sabala 
- Forn de Pa Fitó - Condis supermercat 
- La Cuina del Mercat 
- Ferreteria Calaf 
- La Senalla 
- Perruqueria Elvira 
- Perruqueria Anna Roldan -  Imatge 
- Coaliment / Casa Florentina

Més de 2.000 persones a la 
3a Eco Fira de Calaf 
Diumenge 13 de maig es va celebrar la 3a 
Eco Fira de Calaf, la fira ecològica de l’Alta 
Segarra i de l’Anoia. Amb un eix temàtic que 
girava al  voltant de l’aigua i la sequera, van 
passejar, comprar, visitar i assistir a les con-

ferències, més de 2000 persones.  
Enguany el certament va comptar amb 

més de 50 empreses i projectes d’arreu de 
Catalunya, dedicats a tems relacionats amb 
l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat. 

l’any Manuel de Pedrolo 

any Manuel de Pedrolo els equipaments 

Calaf ja té pista 
de pàdel

15

La vila ja disposa d’una pista de pàdel 
gràcies a l’acord a què es va arribar en-
tre l’Ajuntament de Calaf, la Penya Bar-
celonista de Calaf i Comarca i el Club de 
Tenis i Frontó. 

El passat mes de maig, les dues 
entitats van establir un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament on es 
recullen una sèrie de pactes per tal de 
construir, gestionar i dinamitzar una pista 
de pàdel municipal.

El conveni determina que el consis-
tori cedeix gratuïtament l’ús privatiu de 
l’espai municipal no útil entre la pista de 
frontó i les pistes de tenis per a la cons-
trucció i dinamització d’una pista de 
pàdel amb la possibilitat d’una segona 
pista a la Penya i al Club. Aquestes dues 
entitats, com a contraprestació, es faran 
càrrec de la gestió quotidiana de les acti-
vitats i la instal·lació i es comprometen a 
complir la normativa del reglament d’ús 
de les instal·lacions esportives munici-
pals de Calaf.  

El passat diumenge 27 de maig amb 
l’objectiu de recórrer alguns dels indrets de 
la Segarra natal de l’escriptor i així aprofun-
dir en la seva figura i obra, unes 40 persones 
van sortir des del Casal de Calaf en autobús 
direcció el Castell de Montcortés per parti-
cipar en la ruta “Seguint les passes de Pe-
drolo”.

A les 08.30 h es va iniciar la ruta des de 
Montcortés, on la regidora, Montse Mases, 
va recordar que enguany, des de la regidoria 
de Cultura, estava previst realitzar diverses 
activitats al llarg de l’any per recordar i home-
natjar l’escriptor amb motiu del centenari del 

seu naixement. Tot seguit, en Pere Tardà, va 
iniciar i guiar la caminada direcció al castell 
de l’Aranyó, on va néixer l’escriptor l’any 1918.

En el decurs del trajecte, es va fer parada 
obligatòria i explicació al columbari romà, una 
construcció funerària d’època romana.

Un cop arribats a l’Aranyó, la filòloga 
Vanessa Grau, va fer una introducció de 
l’escriptor Manuel de Pedrolo i la seva prolífi-
ca obra, tot explicant detalls i anècdotes de la 
seva infantesa, estius a La Segarra i relacions 
familiars, que anà ampliant al llarg del trajecte.

La ruta va continuar cap a les fortifica-
cions Republicanes i l’Aeròdrom de la guerra 

civil. A banda de conèixer-ne la importància 
històrica i veure part de les instal·lacions que 
encara es poden visitar, es va explicar la vin-
culació que M. Pedrolo va tenir amb la gue-
rra, ja que es va allistar de forma voluntària a 
l’exèrcit popular republicà on va anar-hi com 
a auxiliar d’infermeria primer i després acabà 
fent-hi de mestre.

Finalment, la caminada va acabar a les 
13 h al castell de Concabella que actualment 
acull a la tercera planta l’Espai Pedrolo, un 
centre d’interpretació on s’hi troba una expo-
sició sobre l’autor.

A les 11.00 hores del proper dissabte dia 23 
de juny, la piscina municipal de Calaf obrirà 
les seves portes i enguany, restarà oberta 
fins al 9 de setembre amb algunes novetats 
i millores respecte al 2017.

Les entrades, cursets i abonaments 
han abaixat els seus preus i com a novetat 
hi haurà abonaments individuals de 15 dies 
i d’un mes. Els abonaments s’expediran a 
l’Oficina de Turisme de Calaf dijous 21 i di-
vendres 22 de juny. A partir d’aquesta data, 
es farà directament a les instal·lacions de la 
piscina.

Prèviament a l’obertura de portes, i per tal 
que estigui tot a punt per a l’estiu, l’empresa 
Vallimper S.A ha realitzat les obres de man-
teniment a la piscina petita per un valor apro-
ximat de 7.880 euros.

S’ha instal·lat una làmina LINER, un nou 
revestiment, substituït l’enrajolat, evitant així 
la possibilitat que es facin mal als peus els 
usuaris més menuts a causa del despreni-
ment de les peces de vidre de gresite que hi 
havia.

Aquest revestiment és una sola peça de 
PVC que recobreix la totalitat del vas de la 
piscina. Aquesta làmina té una vida útil que 
voreja els 10 anys i pràcticament no reque-

reix manteniment, per tant es reduirà des-
pesa corrent en aquest sentit i també és un 
element preventiu de cara a possibles fuites 
d’aigua a causa de l’edat del vas de la piscina.

A la piscina gran també s’han fet treballs 
de manteniment. S’ha repassat el revesti-
ment actual, s’han substituït les reixetes del 
boral que estaven fetes malbé i s’ha netejat 
tota la calç. També s’han ajustat els parà-
metres de l’aigua, inclòs el tractament anti 
algues a totes dues piscines.

A escala d’instal·lacions, s’han netejat a 
fons els vestuaris i el bar i s’ha desbrossat la 
zona enjardinada. Per fer el control de l’aigua, 
enguany es comptarà amb el suport tècnic 
de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és 
millorar la qualitat de l’aigua i de l’equipament 
en general i, per aquest motiu, periòdica-
ment es traslladaran a la instal·lació dos tèc-
nics especialitzats.

Unes 40 persones segueixen les passes d’en Manuel de Pedrolo

La piscina obre el 23 de juny 
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el medi ambient  

Com seran els 
horts?

JA PODEU 
SOL·LICITAR UN 
HORT URBÀ A CALAF

Els horts urbans són un sistema de cultiu pensat per la 
producció d’hortalisses i verdures a petita escala dins dels 
pobles i ciutats, en patis, balcons i terrasses. 

Els objectius dels horts passen pel desenvolupament de 
valors ambientals, la recuperació d’espais amb l’horta com 
a element central i la promoció de l’alimentació saludable i la 
socialització.

DRETS I OBLIGACIONS 

Les persones beneficiàries dels horts urbans podran con-
rear tot tipus d’hortalisses, verdures i flors, sempre que no 
estiguin prohibides i sempre per l’autoconsum, no podent-se 
comercialitzar. També disposaran de compost, d’accés a un 
punt d’aigua i d’un espai per guardar les eines.
Serà obligatori aplicar els principis de l’agricultura ecològica 
i utilitzar un sistema de reg gota a gota, a més de dur a terme 
una rotació de cultius. Per tal que els usuaris adquireixin els 
coneixements necessaris en aquestes matèries, hauran 
d’assistir a un curs d’horticultura ecològica i fertilització orga-
nitzat per l’Ajuntament.

Els horts urbans de Calaf compten amb un 
total de 19 parcel·les, distribuïdes en tres ti-
pologies diferents: 

- PARCEL·LES SUBJECTES A TARIFA 
 (8 parcel·les de 50 m2)
 La tarifa és de 36,98€/any amb una  
 fiança de 100€. L’atorgament serà de 2  
 anys, prorrogable dos anys més

- PARCEL·LES EDUCATIVES
 (3 parcel·les)
 L’atorgament serà de 2 anys, prorroga- 
 ble dos anys més

- PARCEL·LES DE CARÀCTER SOCIAL 
 (8 parcel·les)
 L’atorgament serà d’un any, prorroga- 
 ble any a any fins a un màxim de 4

Com sol·licitar un hort? 

- Fotocòpia del DNI

- Informe negatiu del Registre de la Propietat 
o també una Declaració Responsable con-
forme no tenen cap altre parcel·la agrícola 
en propietat o lloguer

- Jubilats: certificat de pensió

- Prejubilats o aturats: informe de via laboral 
actualitzat

- Beneficiaris de PIRMI o similar: certificat 
conforme s’és beneficiari del PIRMI o similar

- Família amb algun membre a la unitat fami-

liar amb discapacitat: certificat de disminu-
ció de la Generalitat

- Famílies nombroses: fotocòpia del Títol de 
Família Nombrosa

- Famílies monoparentals: fotocòpia del Títol 
de Família Monoparental

- Sol·licitants d’hort educatiu: projecte d’hort 
urbà (objectius, persones responsables, 
participants, programa de treball, metodolo-
gia, seguiment i sistema d’avaluació)

- Altra documentació per acreditar els crite-
ris de selecció

Hi podran participar les persones físiques 
majors d’edat empadronades a Calaf que no 
disposin de títol de propietari, arrendatari o 
similar de cap altre hort o terreny de conreu.

També ho podran sol·licitar entitats socials i 
ambientals i els centres d’ensenyament del 
municipi.

CONDICIONS
- Només es podrà presentar una sol·licitat 
per unitat familiar, entitat o centre educatiu

- No haver estat sancionat prèviament com 
a usuari dels horts urbans

- Pels de caire educatiu, caldrà ser el re-
presentant d’un centre educatiu de Calaf o 
d’alguna associació o entitat

- Les entitats hauran d’estar inscrites en el 
registre municipal d’entitats

- Pels de caire social, caldrà estar en segui-
ment pels Serveis Socials de l’Ajuntament

Després d’una primera fase on s’hi han presentat una desena de sol·licituds fins al 18 de juny,  
ara s’inicia una segona fase. 
Si compleixes les condicions, les sol·licituds s‘han de presentar a l’Ajuntament de Calaf (Pl. 
Gran, 2) d’acord amb el model estandarditzat i adjuntant tota la documentació requerida . 

Tens temps  fins al dia 20 de juliol.

DOCUMENTACIÓ 

16 17

Qui pot sol·licitar 
la parcel·la?
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les festes 

Els Catarres, Judit Neddermann i Dàmaris
Gelabert presentaran els seus nous discos a
la Festa Major de Calaf
En l’àmbit internacional destaca el grup suec d’ska, hip hop i reggae Hoffmaestro

La Festa Major de Calaf del 2018 es farà del 31 d’agost al 3 de set-
embre i oferirà un ampli ventall d’actes per a tots els públics repartits 
en 4 intensos dies. D’entre les diferents actuacions musicals, des-
taquen:

Judit Nedderman, obrirà la Festa Major amb un concert a la plaça 
dels Arbres el divendres 31 d’agost on ens descobrirà “Nua” el seu nou 
treball. L’artista maresmenca de veu prodigiosa oferirà un concert 
amb cançons carregades de sentiments, reivindicacions i reflexions.

Els Catarres seran un dels plats forts del concert de dissabte nit. 
A les 24h, també a la plaça dels Arbres, els d’Aiguafreda tancaran a 
Calaf una gira d’estiu que se’ls preveu intensa després de la parada de 
més d’un any i mig on han estat treballant en el nou disc “Tots els meus 
principis”. El trio s’ha electritzat amb aquest nou treball però mante-
nen el seu estil desenfadat de festa major caracteritzat per cançons 
“saltimbanquis” i “patxangues” que agraden i fan ballar a tota la família.

El grup Hoffmaestro també farà parada la nit de l’1 de setembre a 
Calaf després d’ Els Catarres. Aquest grup suec, considerat un dels 
millors del seu país, té un estil personal i propi que neda entre l’ska, 
soul, country, hip hop, folkrock, reggae o punk. Amb un incendiari di-
recte, que els ha fet omplir els escenaris de grans festivals europeus 

- com el “Hurricane” d’Alemanya, el “Peace & Love” de Suècia o el 
“Clownia” de Sant Joan de les Abadeses, entre d’altres - donaran pas 
a DJ Sendo que tancarà la festa de dissabte.

Les tradicionals orquestres i grups de versions també seran pro-
postes imprescindibles d’aquesta Festa Major. 

Enguany, Calaf comptarà amb algunes de les millors de Catalunya 
com La principal de la Bisbal, La Banda del Coche Rojo, New Ma-
rabú o Excel.

La reconeguda Dàmaris Gelabert actuarà amb la seva banda el 
dissabte 1 de setembre a la tarda. Aquesta pedagoga i musicotera-
peuta presentarà el seu nou treball “Naturalment”, una proposta va-
riada que va des de la música mediterrània fins al country passant pel 
rock, la rumba i la bossa nova. Cançons per gaudir de bona música 
en família que transmeten i reafirmen valors imprescindibles com la 
importància d’escoltar la gent gran, de menjar saludablement, de res-
pectar i estimar els animals, de llegir, de l’amistat, de l’ecologia, etc. A 
més, no hi faltaran els clàssics com “Bon dia”, “Soc ric” o “Comença 
l’estiu” que s’han fet molt populars entre els nens i nenes ja que es can-
ten tant a casa com a l’escola.

Una de les propostes destacades i innovadores d’aquest any, serà 
l’espectacle que tancarà tots els actes de Festa Major. S’està treba-
llant en una proposta que combina la pirotècnia d’un castell de focs, 
la cultura popular de Calaf i les vídeoprojeccions d’un mapping amb 
una direcció escènica atrevida i transgressora a càrrec d’Eloi Fonoll, 
director artístic d’Els Pastorets infantils de Calaf.

“Calafany” és el nom d’aquest espectacle que representarà Calaf 
en un any. El mapping, o videomapatge, és una tècnica de projecció 
utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de dues o tres 
dimensions sobre qualsevol tipus de superfície. Normalment, es pro-
jecten sobre superfícies irregulars, com ara façanes, i en el cas de 
Calaf, aquest es farà a la façana de l’església de Sant Jaume el dilluns 
3 de setembre a les 22h. 

Un “mapping” calafí tancarà la 
Festa Major de Calaf 

Votació popular per escollir el cartell 
guanyador de la Festa Major de Calaf

P
er tercer any consecutiu, Calaf 
va obrir un concurs per escollir el 
cartell de la Festa Major amb un 
premi de 300 euros on s’hi po-
dien presentar persones de més 

de 16 anys de qualsevol municipi de l’Alta 
Segarra.

El tema principal de l’edició del 2018 ha 
estat Calaf i l’univers literari de Manuel de Pe-
drolo i s’hi han presentat onze propostes. Un 
jurat mixt format per tècnics de l’Ajuntament 

i professionals del disseny i de les arts gràfi-
ques ha fet una preselecció vetllant que les 
obres presentades s’ajustin a les bases i n’ha 
escollit tres de finalistes per passar a votació 
popular.

Des del 13 fins al 21 de juny, totes les per-
sones majors de 16 anys i empadronades a la 
vila de Calaf han participat i votat mitjançant 
la pàgina web de l’Ajuntament participacio.
calaf.cat o bé, amb una butlleta a la bústia di-
positada a la recepció de l’Ajuntament.

Cada participant ha pogut votar una úni-
ca vegada i si es comprovava que hi havia un 
incompliment d’aquestes condicions, el seu 
vot quedava invalidat. 

El guanyador o guanyadora es donarà 
a conèixer en el marc de la revetlla de Sant 
Joan, el 23 de juny, a les 18 h a la plaça dels 
Arbres mentre s’espera l’arribada de la flama 
del Canigó.

Tot a punt per la revetlla de 
Sant Joan a Calaf!
Les entitats Bike Calaf i Diables de l’Alta 
Segarra organitzen conjuntament amb 
l’Ajuntament de Calaf la revetlla de Sant 
Joan a la vila. 

La jornada començarà a les 18 h a la plaça 
dels Arbres tot menjant coca i xocolata men-
tre s’espera l’arribada dels ciclistes del Bike 
Calaf que portaran  la flama del Canigó.  

S’aprofitarà aquest moment per entregar 
el premi del concurs de cartells de la Festa 
Major de 2018, el qual aquest any es decidirà 
a través d’una votació popular entre els dies 
13 i 21 de juny. 

També es farà l’entrega dels 37 premis de 
la campanya “Barris antics. Molt per desco-
brir” a què Calaf s’ha sumat aquest any i que 
preveu dinamitzar el teixit comercial de la vila.
     Un cop arribada la flama, es repartiran els 
fanalets per encendre les diferents fogue-
res inscrites a l’edició d’aquest any. 

Seguidament, es llegirà el manifest i amb 
una cercavila a càrrec dels Diables de l’Alta 
Segarra, encapçalada pel drac Cucarell, 
s’anirà fins al carrer Mestre Giralt per a gaudir 

del sopar popular.

Venda anticipada de 
tiquets pel sopar 

popular 

El menú d’aquest any del sopar popular 
inclou pica-pica, amanida, botifarra amb 
mongetes, pa amb tomàquet i coca de Sant 
Joan - acompanyat de begudes i cafè -. 

Els tiquets es poden comprar anticipa-
dament per 8 euros a l’Ajuntament de Ca-
laf de 09 h a 14 h i els dijous de 17 h a 20 h i a 
l’Oficina de Turisme de dimecres a divendres 
de 09 h a 15 h. 

També es podran adquirir el mateix dia a 
10 euros. 
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Les mines no van destacar per la qualitat dels seus lignits, però van 
esdevenir clau en èpoques d’escassetat d’energia, en què l’augment 
de la demanda va propiciar que el carbó segarrenc es convertís en un 
producte valorat.
Aquestes explotacions durant dècades van comportar la mobilització 
de múltiples persones i l’arribada d’altres tantes, atretes per l’oferta la-
boral, així com la proliferació d’indústries paral·leles que van buscar el 

benefici de la proximitat de l’energia, com les fàbriques de guix, ciment 
o de ceràmica, dues altres indústries associades a la comarca.
Amb el tancament de la darrera mina, el 1994, la tradició minera de la 
conca quedà completament silenciada.
Per això, s’està desenvolupant un projecte de recuperació de la me-
mòria històrica basat en una web i una exposició itinerant.

Properament a www.mineriaaltasegarra.cat

el reportatge fotogràfic

Mèmoria de la Conca 
Minera de 
l’Alta Segarra

El paisatge de l’Alta Segarra és ple de sorpreses, de secrets enterrats 
en els quilòmetres de galeries mineres que hi han deixat els més de 
150 anys d’explotació del carbó, una activitat no prou reconeguda que 
ha donat sentit a la comarca, i que ha contribuït a definir la identitat 
actual dels seus pobles i de la seva gent.
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Estem fent un curset d’informàtica al 
Casal de la Gent de Calaf i comarca, que 
resulta molt interessant, perquè aprenen 
molt, la professora és molt eficient, ho ex-
plica molt bé i té molta paciència.

La informàtica és molt interessant, es 
poden fer moltes coses: un document, una 
carta, un dibuix, modificar-lo, consultar 
moltes coses a Internet, passar la compta-
bilitat de la casa amb Excel i moltes coses 
més.

El que més m’agrada és l’Excel. Amb 
aquest programa es poden fer factures, re-
buts, portar la comptabilitat i si li donés les 
dades bé, no s’equivoca mai.

No és difícil saber utilitzar l’ordinador per 
les coses que sabem fer i si les practiquem 
sovint. Cada dia trobem coses noves que 
es poden fer i no en sabem la meitat. Per 
tant, és necessari que puguem anar fent 
cursets.

Vindre a cursets és molt important, ja 
que repasses les coses que no fas habi-
tualment, les que no recordes, les que no 
has fet mai i les que van sortint.

A casa meva el que més faig servir és 
l’Excel, ja que aquest programa em permet 
portar la compatibilitat i moltes més coses. 
També consulto moltíssimes coses a inter-
net i faig alguns escrits com ara cartes, re-
daccions i alguna cosa més.

Finalment, només em queda dir que és 
molt important saber utilitzar l’ordinador 
perquè a part de fer moltíssimes coses, 
per exemple inserir dibuixos, ampliar-los, 
pintar-los, posar-los-hi marc, texts, i altres 
coses, a les persones grans i a tots en ge-
neral també ens permet integrar-nos en la 
societat que vivim i no quedar-nos al marge.

Miquel Nadal Puigpelat

L’ANC és l’entitat que des del 2012 orga-
nitza, conforma i lidera la societat civil en 
la seva voluntat per assolir la independèn-
cia de Catalunya. El seu paper ha estat 
decisiu per votar la independència el 9-N, 
al que ha seguit el referèndum de l’1-Oct. I 
la immediata declaració d’independència 
del Parlament el 27-Oct.

L’ANC, però, és l’assemblea més gran del 
país amb gairebé 40.000 socis de ple 
dret. Aquest caràcter assembleari im-
posa que qualsevol responsabilitat dins 
l’assemblea té una durada en el temps 
molt limitada. En el cas de la Territorial de 
Calaf aquest termini està llargament su-
perat. Especialment si tenim en compte 
que hi som des de les primeres reunions 
allà pel 2010, amb el posterior Decideix. 
Hi som des d’aleshores fins a proclamar la 
República en aquesta mateixa pàgina i al 
carrer des de diversos altaveus.

Ara la continuïtat de la Territorial reclama 
un relleu. A Barcelona ens limiten alguns 
dels recursos, la Territorial no és el que 
era i les nostres reserves no donen per 
gaire més. Potser fins a l’11-S encara sí. 
Per continuar cal el relleu estratègic amb 
un nou coordinador, tresorer i secretari, i 

Finalitzades ja les competicions, és mo-
ment de fer balanç dels resultats, força 
bons, dels nostres equips.

El Sènior Femení ha assolit el seu objectiu 
de conservar la categoria després de su-
perar al CB Valls en un Play Out, al millor 
de tres partits. Les calafines van liquidar 
amb solvència l’eliminatòria amb un 2-0, 
fent innecessari un tercer partit i un any 
més jugaran a Segona Catalana Femeni-
na.
L’equip Junior Femení va arribar a jugar 
la Final a 4 de la seva categoria però va 
caure eliminat a la Semifinal davant el BC 
Andorra.
El Cadet Femení, en canvi, va ser el Cam-
pió Territorial de la seva categoria i jugarà 
el Campionat de Catalunya a Calella, el 

vocals. Estem en un altre moment. De la 
restitució a la constitució. Elisenda Pa-
luzie ha dit que tindrem una altra opor-
tunitat com la que va significar l’1-Oct. 
i ens cal mantenir-nos units per ser-hi 
presents. Que no es dispersi la unitat de 
la societat civil calafina i comarcal.

Llibertat presos polítics

pròxim dia 10 de juny. Des d’aquí els desit-
gem moltíssima sort.
L’Infantil Femení, no va aconseguir jugar 
la Final a 4 de la seva categoria per culpa 
del bàsquet average. Cal esmentar que 
aquesta temporada han tingut molt mala 
sort amb les lesions.
Els més petits del club, el Preinfantil Mas-
culí, ha fet una molt bona temporada, mal-
grat la manca d’experiència, doncs ha si-
gut la seva primera competició federada.
Ara ja només ens queda per cloure la tem-
porada, la Festa de clausura de la tem-
porada, 10 de juny i el 3 X 3 de Bàsquet al 
carrer el 16 de juny.

Finalment, desitgem un molt bon estiu a 
tots els nostres associats, espònsors i 
col·laboradors.

ANC Calaf

Club Bàsquet Calaf 

Curs informàtica 
Casal de la Gent Gran 

Final de Temporada

Aprenem 
informàtica, 
Gent Gran Activa 
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Per un relleu estratègic 

 
les entitats

Coral Ressons 

Cor Trinvant

Episcopus

El Cor Trinvant crea bellesa
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El passat diumenge 27 de maig, a les 6 de la tarda, damunt l’escenari 
del Casal de Calaf, i dins el cicle de “Músiques a Cau d’Orella”, tingué 
lloc l’estrena del nou concert del cor polifònic calafí (dirigit per Maribel 
Sivila), anomenat “Memòria de poetes”. El concert estava format per 
14 poemes musicats per a cor, subdividit en tres parts: cadascuna 
introduïda pel recitat d’un poema acompanyat de música. El primer 
poema va ser La poesia de Marc Granell (amb el canon de Pachelbel); 
el segon va ser Carpe Diem de Josep M. Solà (amb l’Arabesque núm 1 
de Claude Debussy); i el tercer va ser l’inici del cant sisè de Margaridó 
d’Apel·les Mestres (amb “Fantasia i fuga sobre el tema de “La dida” de 
Mn Valentí Miserachs).
Els poetes triats, i harmònicament cantats, anaven des de Martí i Pol, 
passant per Maragall, Espriu, Caterina Albert, Ovidi Montllor, Lluís 
Llach i Leonard Cohen. Amb l’entrada, s’incloïa un programa de mà be-
llíssim (amb fotografies de Joan Bobet i els textos dels poetes recitats 
i cantats).
Cada peça fou presentada per Jordi Servitje, i acompanyada amb la 
projecció en una pantalla de la fotografia de l’autor del poema que es 

cantava. Tal com ja va passar en l’anterior concert “Cantem Mil Anys” 
(2015), el Cor Trinvant va ser custodiat pels excel·lents músics del Trio 
Segarrenc (Isaac Fonoll, David Morera i Joan Mestre).

Amb 17 anys de trajectòria ininterrompuda, el Cor Trinvant ens va 
oferir un concert impecable, magníficament il·luminat i sonoritzat: un 
veritable homenatge a la poesia i a la música més essencials. Amb un 
escenari ple fins a vessar, el públic assistent va gaudir totalment d’un 
concert amarat d’emoció, memòria i bellesa. Per molts anys, Trinvants!

L’època més festiva i musical és, sens 
dubte, l’estiu.
Els sons, compassats o estridents, 
s’escampen per carrers i places i om-
plen l’aire de joia tot convidant a moure 
el cos encotillat pel fred d’un hivern llarg i 
una primavera d’allò més aigualida.
També ens permetrà una pausa meres-
cuda i descansar del projecte més im-
mediat que ens té ocupats.

Els qui van apropar-se a visitar-nos el 
dia de la Fira de les Entitats, van poder 
conèixer el gran repte que tenim entre 
mans: una nova partitura musicada per 
Mn. Valentí Miserachs sobre la figura del 
bisbe Torras i Bages.

Sota el títol “Oratori musical Episcopus: 
Diàleg Patriarcal” s’hi amaguen múltiples 
matisos, combinacions de notes, com-
passos, melodies i moviments musicals 
que converteixen l’obra en una peça úni-
ca, original i sorprenent. El llibret ha anat 
a càrrec de Josep Ruaix i Vinyals. I la po-
sada en escena comptarà amb diverses 
corals de la Diòcesi de Vic i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès Oriental.
Cada partitura que estrenem represen-
ta un nou desafiament. Si hi afegim la di-
ficultat de tractar-se d’una peça extensa 
i amb la música escrita per Mn. Valentí 
esdevé una fita singular, un esforç que 

es veu premiat el dia de l’estrena. Formar 
part d’un projecte d’aquestes dimen-
sions comporta un treball continu i exi-
gent, però que recompensa en veure’s 
formar part d’un gran grup de persones, 
tan diferents però tan afins, que compar-
teix una mateixa afició: el cant coral.

Calendari d’actuacions:

12 d’octubre       Catedral de Vic
13 d’octubre        Ripoll

14 d’octubre        Igualada
3 de novembre    Manresa

10 de novembre  Sagrada Família de 
Barcelona

Més endavant informarem dels preus i les 
condicions per assistir als concerts. 

AMPA La Boireta 

Un any mes el curs s’acaba i els nens i nenes 
de La Boireta es preparen per fer una gran 
festa de final de curs, per celebrar que s’ho 
han passat molt bé aquest any i per aco-
miadar els Dofins i els Pops que marxen a 
l’escola dels grans.
Aquests últims mesos han fet moltes cose-
tes!!
El Febrer es van disfressar d’animals marins. 
Ens van acompanyar els pares, mares, avis, 
àvies, tiets, tietes...i finalment es van ajuntar 
amb els alumnes de l’escola i l’institut i van fer 
gresca i xerinola a la Plaça ‘92,
Per Sant Jordi van gaudir d’un espectacle 
musical amb representació molt divertida i 
entretinguda i als pares ens van fer una gran 
sorpresa amb un regal d’un drac que treia foc 
per la boca!!!!
També van venir a visitar-nos uns animalons 
molt bonics i van passar tot el mati amb els 
nens i nenes, van jugar, acariciar i fins i tot els 
hi van donar el bibi!
Els més grans de la llar, el passat 1 de juny, 
van anar a la granja escola Les Pedreres de 
Sant Fruitós de Bages, i van passar tot el dia 
fent activitats relacionades amb els animals 
i la seva descoberta, s’ho van passar d’allò 
més bé i van portar un ou de record.
Però el curs encara no s’ha acabat i encara 
els queda dies de diversió i aprenentatge!

Bon estiu!

Benvolguts pares i 
mares!
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vagin habituant a competir Prebenjamins, 
aquest any hem fet 2 prebenjamins, els 2 
han fet una temporada força destacada, 
però menció especial pel “B”, que tot i ser 
el primer any que han participat en la lliga 
federada, ho han fet molt bé Benjamins, 
temporada notable de l’equip Benjamí, 
se’ls ha fet la temporada curta, ja que han 
anat clarament de menys a més Alevins, 
temporada molt regular, fent un futbol for-
ça atractiu. Han acabat a mitja taula Infan-
tils, han aconseguit el subcampionat, ex-
traordinària temporada, destacant per un 
estil molt vertical i de contraatac Cadets, 
temporada notable dels cadets, potser ens 

Estem a les portes de tancar una nova tem-
porada, una vegada més toca fer balanç.

La veritat és que sempre poden anar millor 
les coses però la valoració general es força 
positiva. No es tracta de veure classifica-
cions, sinó de veure si els nostres jugadors 
han tingut una progressió adequada, en 
definitiva el que volem és que creixin futbo-
lísticament i també que es formin en deter-
minats valors com poden ser el companye-
risme, el respecte, l’esforç, la solidaritat...
Babies, aquesta temporada bàsicament 
només han entrenat, per la següent pre-
pararem una sèrie de partits, perquè es 

ha faltat fer un futbol una mica més vistós, 
però han aconseguit una meritòria sisena 
posició 3a Territorial, aquest any vam plan-
tejar una temporada molt ambiciosa, con-
feccionant una gran plantilla, després per 
diferents circumstàncies no es van complir 
les expectatives, però han acabat en una 
meritòria setena plaça Ja per acabar, espe-
rar que la temporada vinent sigui tan lluïda 
com la present.
      
 JUNTA UE CALAF

Unió Esportiva Calaf 

Parròquia de Sant Jaume 

Tanquem temporada

Càritas - Banc d’aliments

les entitats
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Una vegada més donem a conèixer algunes dades de l’activitat solidària del nostre poble.

• De què s’abasteix el banc d’aliments de Càri-
tas?
o De donatius personals amb diners i amb 
espècie.
o De donatius i col·lectes parroquials.
o Aportacions econòmiques de l’obra social 
CaixaBank.
o Campanyes de recollida d’aliments.
o Aportacions econòmiques dels Ajunta-
ments (Calaf, Sant Martí Sesgueioles i Calon-
ge de Segarra).
o Amb aliments que serveixen Creu Roja, Ex-
cedents de la Comunitat Europea.
o Fundació privada “Banc dels Aliments”.
o Amb moltes hores de voluntaris i els profes-
sionals del Consell Comarcal-Ajuntament.

• Protocol de distribució d’aliments i altres 
ajudes econòmiques. Una vegada detectat el 
cas de necessitat, tant per part de l’assistència 
social com per Càritas parroquial:
o Un assessorament i valoració professional 
per part de l’assistenta social municipal i de la 
regidora de benestar social.
o Derivació cap al banc d’aliments que gestio-
na Càritas Parroquial.
o Distribució de lots d’aliments una vegada al 
mes per a cada família sol·licitant.
o Ajudes econòmiques si s’escau.

o Moltes hores de voluntaris de Càritas.

• Usuaris de Càritas: Persones i famílies que 
per moltes causes no poden viure dignament 
per manca de recursos econòmics, malalties 
o altres penúries econòmiques. Normalment 
famílies en atur, desplaçades i amb hipote-
ques inassolibles o imprevistes.

• La tasca de distribució i preparació de lots la 
fa Càritas amb persones voluntàries.

• Última gestió de Càritas Parroquial: Contrac-
te amb la Fundació BANC DELS ALIMENTS. 
Aquest contracte permet a Càritas distribuir 
aliments frescos: verdura, fruita, congelats i 
productes làctics frescos. També, gràcies a 
un contracte amb una distribuïdora de la co-
marca de l’Anoia, serveixen els productes de 
què disposen cada quinze dies.

• El Banc dels Aliments de Barcelona és ges-
tionat per una Fundació privada benèfica 
independent, apolítica, aconfessional i sen-
se ànim de lucre, el principal objectiu de la 
qual és recuperar els excedents alimentaris 
i distribuir-los entre les entitats locals perquè 
els facin arribar a les persones necessitades. 
Lluita contra el malbaratament: buscar noves 

fonts de productes “consumibles però no 
comercialitzables” per redistribuir-los entre 
els més necessitats, promovent el seu apro-
fitament mitjançant les “xarxes solidà-ries de 
proximitat”, reduint la petjada ecològica per 
transports innecessaris. La distribució justa 
d’aquests aliments.

Gràcies per la col·laboració i confiança de 
tanta gent.

Mn. Joan

El grup Anifalac, el formen un grup de persones 
sense ànim de lucre i amb moltes ganes de tre-
ballar pel poble de Calaf, organitzant activitats de 
petit format, per tothom.
Ha sigut un any de molta feina i ens sentim orgu-
llosos, per la gran participació en els diferents ac-
tes organitzats.

La nostra finalitat és fer arribar a tothom 
l’entusiasme per la cultura del poble Calafí.

Al mes d’abril vam organitzar, com casa any, el 
mes cultural, un mes ple d’activitats com:
• Concurs de “montaditos”
• Taller de teràpies naturals
• Concurs de pintura lliura
• Cursa infantil
• Jocs d’enginy per gran i petits
• Taller de cuina vegetariana
• Taller de percepció subtil
Tot això realitzat per una colla de professionals.

Al mes d’octubre vam portar a terme el 3r concurs 
de fotografia dedicat a la nostra vila, on el tema 
era: “L’indret més bonic o més lleig de Calaf”. Vam 
oferir un sopar per a tots els assistents, premis als 
guanyadors i amenitzat per un grup musical.

Per aquest any, estem preparant diverses con-
ferències... una d’elles és sobre drogues, amb un 
testimoni real que fa poc que ha sortit del centre 
penitenciari, després d’haver sigut tractat durant 
13 anys per un psicòleg.

També ja tenim en dansa el 4t concurs de fotogra-
fia on el tema serà sobre els costums i tradicions...
Esperem, per pròxims actes la vostra estimada 
participació, per què junts poder fer que Calaf si-
gui un lloc agradable i que deixi empremta social-
ment i culturalment en la nostra història.

Grup ANIFALAC Unió de pagesos 

Ens sentim 
orgullosos de la 
participació 
ciutadana 

La Fira Agro Alta Segarra, 
referent en transferència 
tecnològica

les entitats

L’activitat agrària sovint ha estat denigrada pels qui en desconeixen els 
seus valors i sovint també poc valorada pels que la practiquen. La crisi que 
ha trasbalsat la nostra societat en la darrera dècada —dic trasbalsat per no 
dir que l’ha posat a lloc—, sobretot el sector de la construcció, però també la 
indústria i el comerç, ha fet que tots plegats ens n’adonéssim de la potència 
del sector agroindustrial català, basada en el fet de tenir un sector productiu 
proper, fort i modern. Un sector productiu, tant agrícola com ramader, amb 
professionals ben formats i entregats a la seva feina, amb una alta tecnifica-
ció i una constant recerca de la millora, tant productiva com mediambiental, 
que esperona l’agroindústria de casa nostra abastint-la de matèries primeres 
de qualitat.

Tota aquesta xarxa productiva està ben teixida, ben organitzada. Tant a 
l’àmbit sindical, amb el lideratge constant d’Unió de Pagesos, com a l’àmbit 
productiu, amb cooperatives i organitzacions de productors, així com també 
tècnicament, amb iniciatives de recerca tant públiques com privades. Una de 
les grans feines del sindicalisme agrari ha estat posar en valor la feina que es 
fa a pagès, i recuperar l’autoestima d’una feina ben feta i d’uns productes de 
qualitat. Una  de les grans feines del cooperativisme i de l’associacionisme 
productiu ha estat posar en valor econòmic allò que som capaços de produir 
i que moltes vegades no som capaços de vendre bé. A la nostra zona, bàsica-
ment productora de cereals, el cooperativisme no ha estat mai arrelat del tot, 
i darrerament una mala experiència l’ha esborrat del mapa durant la següent 
generació.

Una de les grans feines de la recerca, avui en diem transferència tecnològica, 
ha estat informar i formar, detectar els problemes per aportar-hi solucions, i 
buscar noves oportunitats i nova tecnologia per a millorar la productivitat i la 
rendibilitat de la nostra feina. Ho fa molt bé l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), encara que cal més pressupost. Un dels grans rep-
tes de la recerca és excel·lir en la investigació i la transferència de coneixe-
ments per aplicar-ho a les nostres produccions. De ben segur que els profes-
sionals ens hi hem d’esforçar, i l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) és l’eina 
que potser ens cal. La Fira Agro Alta Segarra és un referent per fer arribar 
aquests coneixements  als professionals agraris de les nostres contrades.

Joan Vidal i Marsal
Coordinador Comarcal de la Unió de Pagesos a l’Anoia
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les entitats

El jurat de la II Nit de l’Esport i la Cultura a l’Alta 
Segarra ens van donar el premi a la “Millor 
aportació cultural per a la promoció de la 
cultura a Calaf”, per la trobada de la Segarra 
Històrica que vam celebrar l’any passat.

Aquest estiu els Diables Alta Segarra tenim 
un calendari molt estret, ple d’activitats que 
ens permetran seguir creixent com a colla.
Per començar tenim la Revetlla de Sant Joan 
a Calaf, on organitzarem diversos lluïments 
de foc, llum i fum acompanyats pels nostres 
dracs i els tabalers durant la tarda i la nit. A 
part organitzem un sopar popular al carrer 
Mestre Manel Giralt, on seguidament farem 
ball amb orquestra i música dels nostres 
PD’S per a tots els públics.

Si voleu seguir les nostres activitats durant 
aquest estiu ens podeu seguir a les xarxes 
socials, Facebook i Instagram.

Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que si 
voleu formar part de la nostra colla, sigui com 
a tabalers o com a Diables per cremar, ens 
podeu fer arribar un correu a: diablesaltase-
garra@gmail.com

Que passeu un estiu diabòlic! Salut i foc!!

Una vegada més arriba l’estiu i amb ell les ga-
nes de sortir de festa i passar-ho bé!

Des del mes de desembre la colla hem es-
tat fent moltes coses. Els nens i nenes del 
CEIP Alta Segarra, aquest any han treballat 
la cultura del foc, els més petitons P3 i P4 
van visitar els nostres dracs, els vam explicar 
que els havien fet artistes calafins i també les 
històries que tenien tant el Cucarell com el 
Cucamil que els van agradar força. Amb els 
més grans, de 3r i 4t de primària vam anar un 
dia a explica’ls qui som i què fem el grup de 
Diables. Van fer moltes preguntes i es van 
interessar molt. També hem col·laborat amb 
la Comissió de Reis en la rebuda dels Reis 
Mags, animant el Concurs de Botigues el 
dia de Carnaval amb el grup de tabalers, que 
també van animar la Rua del Carnaval de Els 
Prats de Rei.

Diables Alta Segarra 

Bitxets 14

A l’estiu tota carretilla viu

Música, teatre, salut, Montessori... 
ens ho passem bé aprenent!

Arribem a l’equador del 2018 i gairebé a les 
portes de les vacances escolars, un moment 
que a Bitxets14 volem aprofitar per fer un 
repàs de les activitats realitzades i, de pas-
sada, pensar-ne de noves per començar 
després de l’estiu. Vam encetar l’any inaugu-
rant la nostra seu social, a l’antic ajuntament; 
vam fer-hi una petita festa que va servir per 
obrir les portes a totes les famílies que van 
voler conèixer l’espai. Vam continuar amb la 
interessant xerrada de la doctora Laia Martí, 

sobre un tema que a mares i pares ens preo-
cupa molt: la salut dels nostres petits i, espe-
cialment, davant de quins signes d’alarma és 
millor que consultem a urgències. 
El mes de març va ser ben musical, amb la 
sortida a l’Auditori de Barcelona per assis-
tir al concert “Setze cordes”, i amb el taller 
previ que vam realitzar al Casal. A l’abril vam 
col·laborar amb l’Escola Alta Segarra per ce-
lebrar Sant Jordi, amb una versió del nostre 
darrer Contacontes. El mes de maig, doble 

activitat: el dissabte 19 la Clara González, 
de Mamilatte, ens va acostar a la pedagogia 
Montessori, als seus interessants materials i, 
sobretot, a la seva filosofia. 
Concentrar-nos en allò que fem, respectar 
els ritmes dels infants, calmar-nos i deixar 
de banda les presses... En definitiva, seguir el 
nen i acompanyar-lo en la seva pròpia des-
coberta del món. I el dissabte 26 vam coor-
ganitzar amb el Casino de Calaf l’espectacle 
“Berta la Caputxeta, 3a generació”; una obra 
divertidíssima que va fer riure tots els bitxets 
i també els no tan petits... 

Finalment, també vam participar en la darre-
ra edició de la Fira d’Entitats, el passat 2 de 
juny, amb una mostra de fotografies i amb ac-
tivitats diverses per als més joves de la casa.
Aquest ha estat el nostre any fins ara... però 
al setembre hi tornarem, amb més activitats 
i idees. Ens hi ajudeu? 

Estarem encantades de rebre les vostres 
propostes a bitxets14@gmail.com. 

Moltes gràcies!

els grups municipals

Un deute incomprensible i una 
crítica hilarant

En el ple de juny vam informar de dos fets 
sobrevinguts i inesperats. Primer, Hisenda 
ens ha bloquejat la participació del tributs 
de l’Estat (54.090 euros mensuals) perquè 
l’anterior govern es va “oblidar” de donar de 

baixa la Societat d’Habitatges de Calaf al Registre Mercantil i presen-
tar-los la comptabilitat dels anys en què va existir. Mirem de resoldre-
ho, malgrat que no trobem als arxius de l’Ajuntament la documentació 
que ens demanen.
I, d’una altra banda, hem sabut d’un nou deute, de 116.935,34 euros 
amb la Mancomunitat per l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la 
comarca de l’Anoia. Data dels períodes 1994-1999, en què s’haurien 
quedat a deure 19.637,14 euros, i 2006-2013, en què l’impagament se-
ria de 97.298 euros. També estem mirant de treure’n l’entrellat. Durant 
la seva intervenció, el portaveu del CiU se’n va excusar dient que, “en 

tot cas, el deute ja estaria prescrit”. Nosaltres creiem que tots els deu-
tes s’han de pagar, però ens agradaria subratllar que no estem parlant 
d’un deute amb una multinacional, una gran empresa o un banc, sinó 
de la mancomunitat per ajudar els minusvàlids psíquics.

També vam aprovar inicialment una modificació del planejament 
per poder construir el tanatori al costat del cementiri. CiU hi va votar 
en contra. El GIC-VV a favor perquè és on ells volien fer-lo. Ara: ens 
acusen d’haver trigat tres anys. Les crítiques són legítimes i sanes, 
malgrat que n’hi ha de més fonamentades que d’altres. Per exemple, 
causa hilaritat que et critiquin de no fer un tanatori en tres anys quan, 
a banda de dedicar-se a posar pals a les rodes (la primera intenció era 
fer-lo a l’antic Parc de Bombers però ens ho van bloquejar), resulta 
que ells no van ser capaços de fer-lo en els 40 anys en què entre CiU i 
GIC han governat Calaf.

(QUAN) FAREU ALGUNA COSA?
L’alcalde Badia i el seu equip fa tres anys 
que no governen. A no ser que governar 
sigui cobrar un sou desorbitat i no fer res 
útil per a la societat.

Faran un balanç tan cofoi com vulguin però el fet és que han dedicat 
tres anys a enganyar-nos en l’assumpte del deute municipal, a apu-
jar-nos els impostos, a regalar els nostres diners a la Guàrdia Civil 
per un edifici en ruïnes que ja era nostre, a renunciar a milers d’euros 
de subvencions que ja teníem atorgades, a encobrir irregularitats 
pròpies i alienes, a contractar amics i parents, a tenir carrers plens 
de forats i voreres plenes d’herbes, a exercir de xèrifs posant multes 
a tort i a dret i a organitzar festes i festetes que ningú sap quan ens 
costen...

Ni que sigui per populisme, ara que tindrem eleccions abans d’un 
any, no podrien fer alguna cosa útil?

Encara no és el moment de deixar venir l’aigua de la Llosa de Ca-
vall? La instal·lació fa anys que està acabada però a Calaf continuem 
amb l’aigua insalubre del nostre subsòl suposadament contaminat 
de carbó i d’urani, poca broma... La Residència d’Avis, projectada 
des de fa més de 15 anys, encara no la necessitem? Hi havia tots 
els diners per dur a terme aquest projecte que evitaria a les per-
sones grans haver de marxar lluny del seu poble quan necessiten 
aquest servei, però els diners s’han esfumat i la residència no hi 
és. El tanatori, encara no cal? Després de tres anys ara comencen 
a parlar de si es podria fer on hi ha el cementiri... tan complicat és? 
Tampoc no necessitem accions de promoció econòmica que donin 
oportunitats de treball i feina digna? Encara no? Cada dia hi ha 
més botigues tancades i més gent que ha d’anar a treballar a fora.

No saben com fer-ho? Doncs potser que pleguin, perquè la seva 
gestió ens porta a una decadència absoluta.

És culpa de l’oposició?
Sembla que a l’actual Equip de Govern 
no els acaba d’agradar que fem la nostra 
feina com a oposició i que posem en evi-
dència les irregularitats, incompliments i 
contradiccions de la seva gestió -tal i com 

queda ben palès a cada Ple-.
Tot i que la tasca no és agraïda, tenim l’obligació de controlar al 
Govern i assenyalar les coses que no es fan bé; com l’autorització 
sui generis per fer un nou centre de culte sense tenir en compte 
l’opinió dels veïns/es, la realització d’obres abans de contractar-les, 
l’incompliment sistemàtic de les previsions d’obres, la demora de 
tres anys -i els que queden- per tenir tanatori, o la signatura de con-
venis “poc clars” amb entitats a les que se’ls traspassen responsabi-
litats -indelegables- enredant-les amb la promesa d’uns ingressos 
incerts -entre moltes d’altres-.
Tampoc sembla que hi hagi massa interès en la transparència ni en 

la participació ciutadana, més aviat al contrari. En aquest sentit hem 
vist com -després de tres anys de legislatura- s’han anat retallant 
les intervencions del públic als plens a nivells més propis de règims 
d’altres latituds i s’ha anat endarrerint la retransmissió dels plens per 
internet sistemàticament.
Però “segur” que tot això no és responsabilitat del Govern sinó que 
és culpa de l’oposició i, “per compensar” volen reprendre la campan-
ya de descrèdit iniciada fa 3 anys amb expedients -que no hem po-
gut consultar- que es remunten a finals del segle passat (fa 25 anys) 
en que ni tan sols hi havia representació de CiU a l’Ajuntament.
En aquest sentit és especialment aclaridor que la regidora adme-
tés -mentre ens assenyalava- que els va arribar un avís de Madrid 
el passat mes de febrer però que no el van llegir fins el mes d’abril...

Sort que la plantilla no parar de créixer!
Que tingueu un bon estiu.
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els col·laboradors els col·laboradors

La meva terra i jo
Josep Vilaseca
“El segarrenc”
Juny 2010
Número 6651

La meva vida comença a la vila de Calaf.
Era un dia de boira espessa. Al febrer tot era glaçat.
El meu primer plor va ésser mirant a Montserrat.
Sóc feliç a aquesta terra de fira de l’eix i gros mercat.
L’alegria dic als llavis d’ésser calafí i de viure en aquesta 
terra que, la trepitjo de dia i la somio a la nit.
Ha viscut amb alegria i he plorat de disgust; quan un plo-
ra, és que estima. I el que estima és un bon fill. I les llà-
grimes del qui estima els disgustos llencen lluny. He vist 
sol, pedra i glaçada, vent serà i tramuntana. He sentit la 
grossa campana que tocava al·leluia i feia córrer la ca-
nalla. I unes dones que ploraven; havien perdut el ser del 
qui més estimaven.
He passat de les nits fredes als dies calorosos. Cons-
tipats de primavera, els de l’hivern, més dolorosos. He 
gaudit de bona salut. A poc a poc he perdut. He caçat 
conills i llebres. La perdiu roja he esplomissat. He sem-
brat civada i ordi. He collit camps de blat; amb les mules 
he girat la terra per fer perdre la roella i el card.
He cantat a les eres de Calaf mentre les mules xafaven 
espigues d’ordi i blat. Els meus cants sempre eren i són 
cants d’amor i llibertat. Com la primavera és tendra o 
flairosa com els prats de la Cerdanya; on pastura la vaca 
i cent corders fan gros ramat.
He jugat per carrers i places; a més d’un veí he fet empi-
par. I, a la meva testa blanca, mitja lluna hi duc marcada 
d’un cop de roc ben tirat.
A d’una testa blanca el meu segell duu marcat.
A la meva joventut, oradors vaig escoltar Vaig quedar 
meravellat de la divina paraula tan ben expressada per 
oradors de carrera i ministres de déu amb sotana.
Els uns explicaven anècdotes i aventures; els ministres 
dels qui al cel mana, deien: que el qui blasfema, a l’infern 
feia fum i cremava. Jo escoltava meravellat el d’un i de 
l’altre. Amb la meva imaginació de jove incult s’anaven 
gravant les teories, tan ben expressades, d’aquella 
benèvola gent.
D’aquesta manera vaig aprendre els primers coneixe-
ments de la rima i la prosa. Ja que, veritat sigui dita, dins 
la meva ment d’infant ja s’hi bellugava un guirigall de pa-
raules que només feia falta lligar-les i expressar-les amb 
el seu gest corresponent.
Però mai hauria cregut haver de viure els problemes de 
l’Estatut; pobra Catalunya! Es prepara una guetzara on 
quedarem ben fotuts.
Una vegada més, els de la capital del toro, ens hauran 
ben fotut.
Però, cim deia no sé qui i no sé pas a on, a dormir d’hora 
i a llevar-se de matí i vigilar que no ens fotin; i, amb no-
blesa i dignitat, un gran Estatut hem d’aconseguir. Si no 
engeguem-ho tot a parir.
Visca el vi, el cava de Sant Sadurní, amb el qui brindarem 

quan tinguem tots els papers de Salamanca i l’Estatut 
ens sigui servit amb aromes de Montserrat embolicat 
amb paper fi.
I aquí us dic adéu; ja he dit tot el que volia dir.
Ha crescut molt de pressa; sóc home d’edat avançada, 
em trobi cansat, me’n vaig a dormir.

Bona nit!

El  sant 
de la muntanya

Des del més alt de la muntanya
d’on es veu Montserrat,
hi ha una blanca ermita
i el sant més venerat.
Sant Sebastià gloriós,
el nostre poble
de pestes,
fent que no torni el passat.
Sigueu protector de les cases,
ordi i blat,x
tot guardant de pedra seca
hortalisses i jardins
i l’església del nostre poble, que cuida tots els calafins,
guardeu-la de llamps i foc;
i el poble us encendrà un ciri
amb una plegaria al cor.
Tot donant-vos les gràcies
per haver-nos deslliurat de pestilències
i la blasfèmia heu desterrat.
Gràcies mil us dóna el poble
que, de pestes, heu guardat.
Un nou ciri encenem.
Gràcies mil per haver-nos protegit.
El que escriu amb mala lletra
us demana de cor
que a Calaf no hi hagi frontera
i que tot ens estimem de cor.

Juliol 2014
Número 7892

Apel·les Mestres no és l’autor de la 
Llegenda del Mercat de Calaf
De la terra de Sigar
Josep Maria Solà 

Hem de fer una rectificació perquè si no, s’anirà repro-
duint l’error aquí i allà: la llegenda del mercat de Calaf no 
és d’Apel·les Mestres o sigui, no se la va inventar pas ell, 
a ell li va contar la seva àvia (i a la seva àvia, vés a saber 
qui la hi havia explicat). Mestres presenta aquesta lle-
genda en un recull que titula Tradicions (1895), i ara sa-
bem, gràcies a l’amic Joan Graells, i al seu article “Recti-
ficació sobre la llegenda del Mercat de Calaf” (L’Altiplà, 
núm. 23, juliol 2008), que Antoni de Bofarull presentava 
la mateixa llegenda que Mestres, però 15 anys abans (a 
la revista La Lllumanera de Nova York (1874-1881), núm. 
66 (1880)), i deduïm, per tant, que la del mercat de Ca-
laf pertany a l’immens tresor de les llegendes populars 
anònimes –i això ens la fa, encara, més entranyable. 
De fet, el mateix Apel·les Mestres al Prefaci d’aquestes 
Tradicions, on figura amb el núm. CI la llegenda del Mer-
cat de Calaf, ja ens avisa que el conjunt de tradicions 
que llegirem ell les va escoltar (i després escriure) con-
tades per la seva àvia: “nascuda al començament del 
segle XIX; avesada de naixença a fugir de francesos, 
d’epidèmies, de carlins, de matines [...] bressada per 
criades muntanyeses, totes cantadores, totes ronda-
llaires; dotada d’una memòria prodigiosa i, per dir-ho 
així, d’intuïció folklòrika, era una tradició vivent, un veri-
table monument de la literatura popular catalana”. 
I ara ve el meu descobriment (de fa relativament poc: 
així ho vaig escriure al volum de conferències “Calaf, 
mil anys” (2016)) pel que fa a la llegenda del mercat de 
Calaf. Reconec que ha estat serendipity (l’art de trobar 
el que no estaves buscant), però el que ara us contaré 
situa l’origen de la nostra llegenda a la Grècia Clàs-
sica, ni més ni menys! La primera pista me la dóna 
el pedagog Gregorio Luri en un article de l’Ara 
(17.08.14), on afirma que el grec Antífanes (no el 
confongueu amb Antístenes, que era un deixeble de 
Sòcrates) es va imaginar una ciutat en la qual les parau-
les es glaçaven a l’hivern. La gent les havia de 
guardar per descongelar-les a l’estiu i 
saber el que s’havia dit en les s e v e s 
converses. 
M’assabento que Antífanes 
és un comediògraf del s. IV 
AC, coetani de Plató: és un 
dels autors del que conei-
xem com a “comèdia nova”. 
L’amiga i hel·lenista Marga-
lida Capellà m’informa que 
n’ha trobat una referència en 
un llibre del metge humanis-
ta polonès Andrzej Szcze-
klik (Catarsis, Ed. Acantila-
do). El metge conclou que 
tan sols en el llindar de la 

vellesa, els deixebles de Plató començaven a compren-
dre el significat de les paraules del mestre que havien 
escoltat de joves.

A Antífanes el coneixem per les fonts indirectes. O si-
gui, no s’ha conservat cap text seu. El que sabem ho diu 
Plutarc a Moralia (potser el 845 B De la vida dels deu 
oradors; o també el 9, 4-6 de La vida de Demòstenes). 
Plutarc parla que Antífanes contava en broma que en 
una ciutat no identificada les paraules, no ben pronun-
ciades, es congelaven pel fred i que després, quan es 
descongelaven, els habitants escoltaven a l’estiu el que 
s’havia dit durant l’hivern. Això mateix passava amb els 
discursos de Plató als seus deixebles quan eren joves: 
que aquests els comprenien tard i tentinejant quan es 
feien vells. I que això generalment succeeix amb la filo-
sofia en general.

Fet i fet, aquest detall ens situa, als calafins i a la nostra 
llegenda més mediàtica, al bell mig de l’antiga tradició 
grega, la qual cosa ens hauria d’omplir d’íntim orgull. I 
aquest origen grec ens porta directament a llegir amb 
uns altres ulls unes paraules misterioses de l’il·lustre 
metge Dr Ignasi de Llorens, citades a la pàg. 158 de la 
“Topografía médica de Calaf” (1904), reeditada en fac-
símil pels amics de ca l’Oller, on es pot adquirir:
“[…] por ella puede convencerse el lector de que el hijo 
de Calaf es ático y algún tanto epigramático, y que po-
see un grado de educación psíquica bastante superior 

al de la mayoría de los pueblos rurales de Ca-
taluña.”

Resumint: la llegenda del mercat de 
Calaf és una llegenda popular i anò-

nima i, a més, segons 
hem vist, amb uns més 

q u e probables orí-
gens hel·lènics 

(segle IV AC). És 
per aquest motiu, 

imagino, que el 
Dr Llorenç ens 

defineix, als 
calafins, com 
a àtics (de la 

regió d’Atenes) 
i una mica epi-
g r a m à t i c s 
(amb un con-
tingut satíric 
important).
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els col·laboradors els col·laboradors

Drets i deures de la ciutadania 
en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària
Equip Atenció Primària de Calaf 

Al 2015 es va actualitzar la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elabo-
rada al 2001.
La Carta s’inspira en el nostre model sanitari, que situa a les persones com a element central de la salut.
La Carta es regeix per principis ètics inspiradors i vertebradors de la societat sobre els quals les persones hi tenen 
un paper actiu, respectant i acceptant:
• El reconeixement de la dignitat de la persona.
• El principi de la llibertat i autonomia en la presa de decisions.
• El principi d’igualtat de les persones.
• El principi d’accés a la informació i al coneixement en salut.

En aquest article, ens centrarem, en els drets i deures que fan referència al punt 4 de la Carta, sobre la INTI-
MITAT i la CONFIDENCIALITAT.

DRETS
1- Dret a preservar la privacitat i la intimitat de la persona.
Allà on la persona sigui atesa, té dret a què se li assigni un 
espai de privacitat i intimitat.

2- Dret a la confidencialitat de la informació.
La persona té dret a què la informació de les dades dels 
actes sanitaris es mantingui dins del secret professional 
estricte i el dret a la intimitat.

3- Dret a decidir qui pot estar present durant els actes sa-
nitaris.
La persona té dret a ser informada de la possible presèn-
cia de professionals no directament relacionats amb l’acte 
assistencial (p. ex. estudiants...) i pot acceptar o no, aques-
ta presència.
La persona té dret a decidir i explicitar quins familiars o 
persones vinculades poden estar presents en l’acte as-
sistencial.
En relació amb els menors i a partir dels 16 anys, s’ha 
d’aplicar el mateix criteri que amb un major d’edat, accep-
tant la presència dels acompanyants que el menor dema-
ni.
Entre els 12 i 16 anys, el menor pot demanar privacitat i 
confidencialitat en la consulta o acte sanitari, si bé han de 
ser els professionals els que valorin el context i la madure-
sa emocional i intel·lectual de la persona menor.
Els menors tenen dret a poder estar acompanyats pels fa-
miliars o acompanyants durant els actes sanitaris o hospi-
talització amb l’objectiu de minvar les possibles seqüeles 
psicològiques que se’n puguin derivar.

4- Dret a què es respecti la llibertat ideològica, religiosa i 
de culte.
La persona té dret a què es respectin els seus valors mo-
rals i culturals i les seves conviccions ètiques, espirituals i 
religioses. En tot moment, i fent especial èmfasi en situa-
ció d’ingrés, la persona té dret a sol·licitar o rebutjar tant 
suport espiritual com atenció religiosa segons la seva 

creença, i té dret a què es faciliti l’accés a qui li proveeixi 
aquest suport. La pràctica que derivi d’aquest dret ha de 
ser compatible amb la pràctica mèdica i respectuosa amb 
les normes del centre i amb les altres persones.

DEURES
1- Deure de respectar i mantenir la intimitat i la confiden-
cialitat de terceres persones.
La persona té el deure de respectar la intimitat i la confi-
dencialitat de terceres persones en tots els àmbits as-
sistencials on es produeixi l’atenció sanitària, incloent-hi 
l’atenció domiciliària. Aquest deure inclou el respecte a les 
normes d’ús de mitjans de gravació i reproducció dins de 
l’entorn sanitari o en qualsevol acte assistencial.

2- Deure de respectar la llibertat ideològica, religiosa i de 
culte.
La persona té el deure de respectar els valors morals, 
culturals i les conviccions ètiques, espirituals i religioses 
sorgides de la llibertat ideològica, religiosa i de culte de 
terceres persones en un entorn de respecte mutu.

Extret de la Carta de drets i deures de la ciutadania en rela-
ció amb la salut i l’atenció sanitària, editat l’octubre del 2015 
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Tot i l’aparent tranquil·litat que el caracteritza, el Juli està inquiet pensant si la decisió d’assistir al sopar d’avui és prou 
encertada. Només se li podia ocórrer a la Marta d’organitzar una festa semblant, somriu mentre es posa els texans. 
Serà interessant trobar-se tants anys després i celebrar plegats que en complim cinquanta, va argumentar anima-
da com sempre. Mogut per una incipient curiositat s’emmiralla abans de sortir: minúsculs plecs al voltant dels ulls, 
un etern somriure que l’ha posat en més d’un compromís i quatre cabells blancs que encara el fan més atractiu, com 
li diu cada diumenge la seva germana petita, la Núria. Aturat darrere la porta imagina, una vegada més, l’aparença 
dels antics companys de classe i un calfred li recorre l’espinada. El mateix que va experimentar el dia que es va 
quedar tancat al cobert de l’avi.

El poble, encara amb una aparença rural, els permetia moure’s amb total llibertat i explorar tots els racons: coberts i 
estables eren els llocs preferits. Aquella tarda es va amagar de la calor al cobert del Nasi. En sentir com algú tancava 
la porta per fora i posar-se dret darrere una bala de palla es va adonar que no estava sol. La Laia se’l mirà sorpresa 
mentre ell somriu. Podien passar hores abans no els trobessin a faltar. Aquella tarda que van estar junts es van con-
fessar les pors del passat i del futur, la felicitat del present i un futur prometedor que els esperava un cop acabat el 
batxillerat. Res més. Els sermons dels diumenges fermaren els seus cossos adolescents. Coincidiren quatre anys 
després al funeral de la seva mare. Tots dos sabien que no es tornarien a veure. La Laia deixava tots els lligams amb 
el poble sota la làpida on deixava la mare, al costat d’un pare que no havia arribat a conèixer.
Sap que avui es trobaran. Fa un parell de mesos va confirmar l’assistència pel grup de whatsapp. Encara en recorda 
aquella mirada angelical a la memòria malgrat les llàgrimes que li lliscaven galtes avall, tot just complets els divuit. 
S’ha mantingut ferm en la decisió de no cercar-ne cap imatge per internet malgrat la insistència inicial de la Marta. 
Juli, no siguis talòs, que gairebé tots tenen Facebook, el burxava dia sí dia també mentre enllestia els últims detalls 
del sopar.
Això sí, ha decidit arribar dels primers per permetre’s el luxe de poder saludar tothom amb calma i valorar els canvis 
físics dels avui homes i dones amb qui havia compartit hores de classe i esbarjo. Amb més o menys dificultat els va 
reconeixent a mesura que travessen la porta oberta de bat a bat. Malgrat algunes variacions evidents al rostre i en 
algun cas en una veritable transformació corporal, cadascú manté un rastre peculiar que li permet identificar-los. 
Petons, abraçades, copets a l’espatlla barrejats amb amplis somriures, crits de sorpresa i emocions contingudes 
precedeixen una nit que promet.

Veu entrar la Laia enmig d’un silenci que només ell és capaç de percebre. Manté intacta aquella mirada encisadora, 
i els ulls d’un blau intens que sempre l’han corprès. Se saluden amb un tímid somriure que passa desapercebut als 
ulls de tothom amb l’alegria de retrobar-se.
Poc abans d’acomiadar-se, amb l’alcohol esbravat a la copa constata com els anys han passat per a tots i, en cada 
rostre, s’hi reflecteixen tant els cops de sort com els fracassos. Com els cinquanta tan sols són dos números, pen-
sa, i el zero simbolitza un nou naixement, un període ple d’oportunitats i noves lliçons per aprendre. Com si es trac-
tés d’una etapa a superar ara ja sense límits, sense pors, coneixedors de totes les regles del joc. El moment idoni 
per renovar els vots amb la vida i tornar a creure que tot és possible encara. I que malgrat la mateixa evolució laboral, 
sentimental i emocional tenim tot el dret a somniar i a fer castells en el vent, amb la mateixa il·lusió de l’adolescència 
però amb la saviesa que ens atorga l’edat. I ara, despullats de vergonya i de por a cap represàlia que no sigui la 
pròpia, ens toca gaudir del temps que ens queda, conscients de la llibertat que ens permet la maduresa assolida.

Hores després obre els ulls per perdre’s en els de la Laia qui, després d’una llarga nit, encara dorm al seu costat.

Cinquanta
Lluïsa Salazar
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juny
Dimecres  20
Club de lectura: El carreró dels 
miracles de Nagib Mahfouz
Biblioteca municipal  - 19.90 h
Organitza: AMPA INS Alexandre de 
Riquer

Dissabte 23
Revetlla de Sant Joan 
Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf – 
Bike Calaf  - Diables Alta Segarra

Obertura Piscina Municipal  
Horari: 11h a 20h 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge  24
Ball amb Jordi Caselles 
Plaça de Barcelona 92’ - 19.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat - La 
Coppe - El Rebost de l’Ànima

Dimecres 27
Sardanes a la fresca 
Plaça de Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 29 - dissabte 30
Desfolca’t 
Consultar programa a part
Organitza: COMTCASE - Ajunta-
ment de Calaf

Divendres 29 
Festa de final de curs  de la llar 
d’infants La Boireta 
Llar d’infants La Boireta - 17.00 h
Organitza: AMPA La Boireta 

juliol
Diumenge 1
Desfolca’t 
Consultar programa a part
Organitza: COMTCASE - Ajunta-
ment de Calaf

Escala en Hi-Fi Esplai de la Gent 
Gran 
Jardinet de l’Esplai de la Gent Gran 
Hora: 17.30 h
Organitza: Esplai de la Gent Gran 

Dimecres 4
Sardanes a la fresca 
Plaça de Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 6 - dissabte 7 - 
diumenge 8
Festa Major de la Pineda 
Consulta programa a part
Organitza: Associació de Veïns de 
la Pineda

Diumenge 8
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Piscina municipal 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dimecres 11
Sardanes a la fresca 
Plaça dels Arbres - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dijous 12 - divendres 13 - dissab-
te 14 - diumenge 15
15è 3x3 de futbol de Calaf i 11è 
Memorial Jordi Borras 
Plaça de Barcelona ’92
Organitza: Penya Barcelonista de 
Calaf i Comarca

Dissabte 14
Benedicció de cotxes
Hora: 18.00 h
Organitza: Comissió de Sant 
Cristòfol 

Missa per Sant Cristòfol
Església de Sant Jaume -  20.00 h

Diumenge 15
Sant Cristòfol - 
Ball amb “Pere Rico Duet”
Passeig Santa Calamanda - 19.00h
Organitza: Comissió de Sant 
Cristòfol 

Dimecres 18
Sardanes a la fresca 
Plaça de Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 20
Sopar popular Barri nou
C. Calonge de Segarra - 21.00 h
Organitza: Veïns del Barri Nou

Dissabte 21
Tasta la plaça
Plaça Gran - 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dimenge 22
Ball amb Som-hi Band
Plaça de Barcelona 92’ - 19.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat - La 
Coppe - El Rebost de l’Ànima

Dimecres 25
Sardanes a la fresca 
Plaça Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Divendres 27
Festivals Alta Segarra – 
Xarim Aresté  
Les Eres del Tardà  - 22.30 h
Organitza: Àgora Alta Segarra

Dissabte 28
Festivals Alta Segarra – 
Els Amics de les Arts
Les Eres del Tardà  - 22.30 h
Organitza: Àgora Alta Segarra

Diumenge 29
Ball amb Juan Abarca
Plaça de Barcelona 92’ - 19.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat - La 
Coppe - El Rebost de l’Ànima

 agost
Dimecres 1
Sardanes a la fresca 
Plaça de Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dissabte 4
Campionat de Botifarra i sopar al 
carrer La Sort
Programa a part 
Organitza: Comissió de veïns del 
carrer de La Sort

Diumenge 5
Ball amb Elisabet
Plaça de Barcelona 92’ - 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat - La 
Coppe - El Rebost de l’Ànima

Dimecres 8
Sardanes a la fresca 
Plaça de Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 12
Ball amb Joan Abarca
Plaça de Barcelona 92’ - 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat - La 
Coppe - El Rebost de l’Ànima

Dimecres 15
Sardanes a la fresca 
Plaça de Barcelona 92’ - 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 19
Ball amb Charly Music
Plaça de Barcelona 92’ - 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat - La 
Coppe - El Rebost de l’Ànima l’a
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