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Benvolguts veïns,

 Ens disposem a celebrar la quarta Festa Major del nostre mandat. Vol dir que culminem un cicle que, si 
de cas, haurà de ser renovat d’aquí a uns mesos, en les eleccions municipals de maig de 2019. Al llarg d’aquestes 
quatre edicions hem procurat de mantenir una línia coherent amb la nostra manera d’entendre les festes majors 
i amb un propòsit clar de convertir la festa grossa de Calaf en una festa de referència per als pobles i viles de 
la zona per la qualitat i la bona organització dels espectacles. Perquè veiem que durant els quatre dies que dura 
la Festa Major, Calaf es projecta de cara endins i de cara enfora, de manera que és una oportunitat immillorable 
per coneixe’ns entre nosaltres i per mostrar tot el talent individual i col·lectiu que atresorem i les magnífiques 
infraestructures de què disposem.

 En el programa d’enguany, hem insistit en aquesta idea. Vol dir que al costat dels espectacles més 
consolidats, amb grups de renom com Els Catarres, Hoffmaestro, Dàmaris Gelabert o la Princi-pal de la Bisbal, 
hi ha les exposicions dels artistes locals com Ramon Puigpelat i Xavier Calvet l’obra del Grup de Teatre de 
Calaf Un aire de família, amb la direcció de la Neus Quer, o el final de festa que coordina l’Eloi Fonoll, el màping 
i piromusical Calafany.

 I tot plegat, amb la intenció que tothom es trobi reflectit en un espectacle o en un altre i pugui gaudir de 
la seva Festa Major amb plenitud, al costat de tots els seus. Tota Festa Major, i la de Calaf encara més perquè 
s’escau el primer cap de setmana de setembre, és un moment de retrobament amb els familiars i els amics. 
És una festa per viure-la amb companyia, a les cases de cadascú que aquests dies són més que mai cases de 
tothom, i pels carrers de la vila.

 Els convidem a viure intensament tots i cadascun dels actes que hem organitzat per a aquesta Festa 
Major amb la col·laboració impagable i imprescindible de les entitats de Calaf i de la de desenes de veïns que 
de manera abnegada s’ofereixen a posar el seu temps i les seves habilitats al servei de tots vostès.

Que gaudeixin d’una excel·lent Festa Major!

Salutació
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Disseny basat en el cartell guanyador del concurs de cartells obra d’Ana Belén Naranjo

Jordi Badia Perea
Alcalde Una Festa Major per a tothom



5

Un any més tenim l’oportunitat d’escriure com ha estat 
el curs al CAU. Fem revisió i revivim mil i uns moments 
de tardes de dissabte, excursions, campaments i la 
trobada de la cançó, que va ser un gran esdeveniment 
per l’entitat i pel poble. 
Però aquest any no només ens centrem amb el curs que 
hem passat, sinó en l’aventura de ser escolta i ser de 
cau. Per això, hem demanat als nostres infants i joves 
que ho definissin, i el resultat és aquest:

El cau és un lloc per aprendre, per conviure amb la natura, 
per deixar el món millor de com l’hem trobat i sobretot per 
divertir-se i per viure sense els pares.
Castors i Llúdrigues, 6-8 anys.

Per nosaltres el cau és un món on et pots divertir i compartir 
experiències amb els amics i les amigues, on aprenem a 
conviure en el món de la natura i respectar-la. També ens 
oblidem dels problemes i tristeses de la vida. Aprenem a 
reflexionar i ajudem a les persones del teu voltant i a tu mateix
Llops i Daines, 9-11 anys.

Per nosaltres el cau és un lloc on estàs acceptat en tot 
moment, per ajudar-te, aconsellar-te i fer tot el possible per 
estar còmode, tant en l’espai com en la vida diària. Al cau 

pots tractar, parlar i aprendre sobre temes que a l’Institut 
no hi donen el mateix valor. Pots aprendre a conviure amb 
persones que anteriorment no coneixies o no havies vist. 
Finalment, pots ser tu mateix sense haver de fingir qui 
realment ets. 
Ràngers i Noies guia, 12-14 anys.

Per nosaltres el cau és una oportunitat. L’oportunitat de 
poder créixer, aprendre i descobrir-nos envoltats de molt 
amor i natura. El cau és un lloc on ens fan sentir lliures, poder 
desconnectar de tot i gaudir amb els qui tinc al costat.
Pioners i Caravel·les, 15-16 anys

El cau no és únicament un espai on divertir-se, l’ensenyament 
és també un dels pilars bàsics. Aprenem a consolidar una 
opinió pròpia, a cooperar i a respectar el nostre entorn i a 
tothom qui hi habita. El cau encoratja i ens dóna l’oportunitat 
de gaudir d’una autonomia pròpia i de la llibertat personal 
des de ben petits. El cau és una de les experiències més 
enriquidores i especials de la nostra vida. 
Truc, 17-18 anys

Agrupament Escolta i Guia Alexandre de Riquer
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Al Juny es va acabar el curs 2017-18, i en primer lloc 
des de l’AMPA ens congratulem pels bons resultats 
obtinguts pels alumnes de 2n de Batxillerat a la 
Selectivitat. Dit això, la feina dels pares i mares no 
s’acaba a casa, l’allarguem participant en l’AMPA, 
col·laborant amb l’Institut per tal de donar als 
nostres fills i filles les eines perquè es desenvolupin 
com a persones autònomes i responsables (aquest 
és l’objectiu que tots volem aconseguir) i com ho 
fem, doncs organitzant activitats extraescolars 
complementàries a la formació acadèmica, pensant 
i duent a terme tallers monogràfics d’interès pels 
alumnes, com el realitzat aquest any de “Fotografia 
amb el mòbil”. També vam poder gaudir de les 
vivències de l’escriptora Nàdia Ghulam, que va venir a 
presentar-nos el seu llibre “El Secret del meu turbant”.

En col·laboració amb l’Institut s’organitzen unes 
xerrades d’orientació acadèmica, primer amb els 
alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat, i després amb els 
pares, per tal d’informar-los del gran ventall acadèmic 
que hi ha. L’AMPA també surt fora de l’Institut i 
col·labora amb altres entitats del poble, al mes de 

desembre conjuntament amb l’entitat BikeCalaf, vam 
realitzar una jornada esportiva amb la finalitat de 
recollir diners per a la Marató de TV3.

Més endavant al mes de maig vam participar en la III 
Fira Mostra d’Entitats, organitzada per l’Ajuntament de 
Calaf. Aquest any aprofitant la jornada de l’Assemblea 
General de Socis de l’AMPA, es va fer una consulta 
sobre la jornada continuada pel curs 2018-19, amb 
una participació de 78 famílies, el resultat va ser 
favorable a mantenir la jornada partida com fins ara.

L’AMPA també col·labora amb l’Institut en la 
socialització dels llibres de text i podem dir molt 
satisfets, que la totalitat de llibres que s’utilitzen tant a 
ESO com a Batxillerat estan socialitzats, això implica 
un gran estalvi econòmic per a les famílies. De tots 
és sabut que la Biblioteca Municipal és a l’Institut, i 
tothom que vulgui pot gaudir d’una estona de lectura, 
o participar en el “Club de Lectura” que es du a terme 
cada tres mesos, on es parla del llibre llegit aquell 
trimestre.

I per acabar, parlant de l’Institut, un cop més ens 
hem de sentir orgullosos de la tasca realitzada 
i la col·laboració amb la direcció i bona part del 
professorat. I ara només ens cal desitjar-vos una 
BONA FESTA MAJOR i animar-vos a participar el 
curs vinent del dia a dia de l’educació dels nostres 
fills i filles.

MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM

AMPA INS ALEXANDRE DE RIQUER

AMPA Institut Alexandre de Riquer de CALAF
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Que ràpid passa el temps, ja tornem a 
ser a la Festa Major

Durant aquesta temporada, l’Associació ARCA a 
més de fer puntes de coixí cada tarda de 4 a 7 a la 
caseta dels mestres i de la trobada de puntaires que 
organitzem a Calaf, hem participat en les trobades 
Vilanova i la Geltrú, Borges Blanques, Sallent, 
Guissona, Anglesola, Mollerussa, etc.

Al juny de l’any vinent, celebrarem la 25a trobada de 
puntaires de Calaf.

Com sempre, continuem fent altres activitats, 
aquest any hem fet un curs de cuina en l’especialitat 
d’arrossos. Més endavant en tenim previst fer un altre 
del que ja traurem la publicitat oportuna.

També fem col·laboracions amb l’Ajuntament i altres 
entitats: Fira de la Carbassa, el sopar de la Festa 
Major, etc.

Per acabar, volem desitjar una molt bona Festa Major 
a tothom.

ARCA

Començarem dient: GRÀCIES
Gràcies a tota la gent que fa que aquest grup tingui 
tantes ganes de treballar pel nostre poble, per la 
nostra gent, la gent calafina. I també la gent que ha 
participat en els nostres concursos, tallers... Perquè 
fan possible aquesta il·lusió que tenim, per continuar 
i millorar cada dia.
També donar gràcies a l’Ajuntament i a les Entitats 
que aposten per nosaltres i per les idees que volem 
portar a terme cada any.

Estem molt orgullosos de la feina que hem realitzat 
durant tots aquests anys. Aquest ha sigut un any de 
molta feina, però també molt confortant.

Ara ja estem preparant el 4t Concurs de Fotografia, 
sobre els costums i tradicions calafines, us animem 
a participar-hi!!!

Res més que desitjar-vos una MOLT BONA FESTA 
MAJOR!!!

Grup ANIFALAC
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A punt per a una nova temporada!

De fet quan llegiu aquestes línies ja farà dies que 
haurem començat a treballar amb les mateixes ganes 
i amb la mateixa il·lusió de cada temporada, esperant 
assolir, amb nota, els objectius proposats.
Cal fer menció que aquest any, hem posat en 
funcionament l’Escola de Bàsquet, de la qual n’estem 
molt orgullosos tant de la feina feta com del seu 
funcionament.

Pel que fa a l’organització dels esdeveniments 
que s’han portat a terme al llarg de la temporada: 
Trobada de Basquetbol per a Baby’s, Escola, Premini 
i Mini, Homenatge a Francesc Domènech, Final a 4 
Campionat Territorial Cadet Femení, Fira d’Entitats, 
3X3 Bàsquet al carrer, III Campus de Bàsquet i Sopar 
de Cloenda, tots ells, van posar a prova la capacitat 
organitzativa de l’entitat i aquesta en va respondre 
vorejant l’excel·lència.

En el vessant esportiu, aquesta temporada 2018-
2019, el nostre Club tindrà representació en les 
següents categories: Sènior Femení de 2a Categoria 
Catalana, Junior Femení Territorial, Cadet Femení 
Territorial, Infantil Masculí Territorial i, sembla ser, 
Sènior Masculí Territorial. Des d’aquí els volem 
desitjar moltíssima sort a totes i tots.

Tan importants com l’aspecte esportiu ho són el 
social i l’econòmic. Sense els nostres associats i 
col·laboradors segurament no podríem tirar endavant 
i se’ns faria impossible poder persistir en aquesta 
tasca de servei als infants, jovent i adults a través del 
basquetbol. A ells també els volem desitjar una molt 
bona Festa Major!

Per últim recordar la jornada de germanor que vàrem 
viure en el Sopar de final de Temporada, per cert molt 
concorregut i, on després de passar una bona estona, 
les jugadores i jugadors més destacats/des, de la 
temporada varen rebre uns merescuts guardons.

D’altra banda, cal esmentar també, els reconeixements 
rebuts per part de la Representació Territorial de la 
Federació Catalana de Basquetbol, el dia 29 de juny 
a la Festa del Bàsquet Lleidatà, celebrada aquest any 
a la localitat de Mollerussa on, amb tot mereixement 
van ser guardonades i guardonada, l’equip Cadet 
Femení com a Campió Territorial i, la jugadora 
d’aquest mateix equip Aminata Diagne, com a millor 
jugadora de la categoria.

Només ens resta desitjar-vos a tots molt bona Festa 
Major tot recordant una estrofa de la sardana calafina:

Festa Major! Crit de joia
que ressona cor endins;

alegria que acomboia
a vells, a joves i a nins.

Club Bàsquet Calaf
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S’acaba l’estiu i quan tot just comencem a pensar en 
un nou curs escolar la Festa Major ens dóna l’aire 
fresc i l’energia suficient per iniciar-lo de la millor 
manera possible.

Des de Bitxets14 estem preparant activitats per 
a aquesta temporada i és que els més petits ens 
obliguen a no parar. Acabar d’adequar i potenciar l’ús 
de la seu oficial que vam inaugurar al febrer d’aquest 
any es troba dins dels nostres projectes principals, 
perquè els més petits i les seves famílies puguin 
gaudir-la; sobretot en aquells mesos en què Calaf 
està immers entre boires i gebrades i el fred ens 
glaça la pell.

Tenim pensades algunes activitats que tindran lloc 
a la seu i altres de diferents àmbits (cultura, salut, 

educació...) que ubicarem en indrets de la nostra vila. 
 
Volem seguir col·laborant amb entitats del poble, 
ja que creiem que fer xarxa és essencial per al bon 
funcionament de les entitats. Rutes amb bici en família, 
festa del 4t aniversari, excursió a l’Auditori, ioga per 
a mares amb nadons i embarassades, Contacontes 
2018, tallers i música en família... entre altres, són 
algunes de les propostes per a la nova temporada.

Us animem a fer-vos socis de la nostra associació 
per gaudir dels avantatges i a enviar-nos propostes i 
suggeriments al nostre correu electrònic (bitxets14@
gmail.com)! Ara sí, només ens resta desitjar-vos a 
petits i a grans una molt bona Festa Major!!!

Junta Directiva Associació Bitxets14

Un any més s’acosta el setembre i amb ell la nostra 
Festa Major. Aquest any, la colla de Diables Alta Segarra 
venim carregats d’energia.

Enguany, hem celebrat la trobada de diables de la 
Segarra Històrica a Sant Guim de Freixenet i venim 
més formats, també hem organitzat el piromusical amb 
correfoc a la Festa Major de Pujalt. Aprofitem l’ocasió, 
per convidar-vos diumenge dia 2 de setembre, a partir 
de les 22.30 h, al correfoc de Festa Major. El recorregut 
que farem començarà a la plaça dels Arbres, baixarà 
pel Raval de Sant Jaume, girarem pel carrer Teixidor 
i tornarem a pujar pel Passeig Santa Calamanda, per 
acabar fent un lluïment final a la plaça dels Arbres. Volem 
aprofitar, per recordar-vos que ens podeu acompanyar 
vestint-vos per l’ocasió i ajudar-nos a sumar i fer més 
gran la nostra festa. 
Tanmateix, ens podeu seguir a les xarxes socials, 
Facebook i Instagram, i enviar-nos fotografies i vídeos 
al nostre correu: diablesaltasegarra@gmail.com.
Bona Festa Major!!

Associació Bitxets14

Diables de l’Alta Segarra
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La Festa Major és una festa rica i diversa, plena 
d’espectacles i activitats que conformen la nostra 
identitat i el nostre patrimoni social i cultural.

És un espai de trobada intergeneracionals, on les 
tradicions, la música, els productes típics, la gastronomia, 
esdevenen rituals que configuren la festa i donen valor 
al poble com a motor de promoció cultural, econòmica 
i turística.
Des de la perspectiva de la salut pública, un dels factors 
bàsics que en els últims temps ha adquirit protagonisme 
és el consum de risc, d’alcohol i altres drogues, i les 
agressions sexuals, especialment vinculades als entorns 
d’oci, tant en esdeveniments gestionats per la indústria 
especialitzada com en aquells de caràcter comunitari, on 
es duen a terme els actes i les festes locals.

Amb aquest objectiu, l’Agencia de Salut Pública de 
Catalunya, va elaborar la Guia de recomanacions sobre 
el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals 
i el 2017 va publicar un recull de campanyes sobre la 
prevenció de la violència masclista en l’oci nocturn. 
Guiant-nos en aquestes publicacions hem escrit 
aquestes paraules per tal de sensibilitzar a la població 
sobre aquests temes
En la tríada, diversió, consum i risc, la substància 
predominant és l’alcohol, tot i que també en trobem 
altres que se li sumen, com són el tabac, el cànnabis, la 
cocaïna, les amfetamines (MDMA...), entre altres.
Encara que hi hagi un consum no problemàtic hi ha 
riscos específics, tant a curt com a mitjà i llarg termini. 
Els principals riscos associats a l’ús lúdic de substàncies 
i al context festiu són:

• Accidents de trànsit: conducció sota els efectes de 
l’alcohol o altres drogues.
• Violència sexual, sexisme.
• Mescla d’alcohol i altres drogues, intoxicacions agudes.
• Sorolls nocturns: coexistència entre veïns i assistents 
a la festa.
• Insults, agressions físiques, baralles.
• Incivisme, molèsties (vòmits, orina, brossa).
• Inseguretat a l’espai públic.
Cal fer un consum responsable i saber com actuar 
davant aquestes situacions que suposen una situació de 
conflicte.

RECORDA:
• Amb l’alcohol, menys és més i no hi ha consum de 
drogues sense risc.
• Els adults som models pels infants i joves.
• Condueix si estàs al 100% i sigues solidari/a evitant que 
els amics/es agafin el cotxe o pugin al vehicle d’algun que 
ha begut o no està en condicions.
• L’opció de no consum és la més saludable. 
• Durant l’adolescència es recomana no prendre begudes 
alcohòliques i està estrictament prohibit vendre’n o 
donar-ne a menors. (http://drogues.gencat.cat)

Tot el personal que formem part de l’equip d’atenció 
primària pensem que és important col·laborar d’una 
forma directa amb la nostra comunitat i per això durant 
el mes d’agost i fins a acabar la Festa Major, tindrem una 
taula a l’entrada del CAP amb informació concreta sobre 
els riscos associats a l’ús lúdic de substàncies i com 
actuar davant una situació conflictiva.
Us convidem per tant a visitar-nos i a preguntar-nos 
i entre tots contribuir a viure i gaudir d’una molt bona 
Festa Major.

L’equip d’Atenció Primària de Calaf us desitgem
BONA FESTA MAJOR!!

CAP de Calaf
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La temporada d’hivern i primavera d’enguany ha estat 
prou animada: Pastorets, teatre, música, cinema; 
diferents activitats que han omplert bona part dels 
caps de setmana a la comarca.

I una vegada s’acaba l’estiu, sembla que tot torna a 
la normalitat, per això hem preparat una programació 
per aquesta segona part de l’any que ens sembla molt 
engrescadora.

Iniciarem la segona part de la temporada amb l’estrena 
de l’obra de teatre: “Un aire de Família”. L’ATC ens 
presenta aquesta Festa Major una comèdia amb 
situacions que ens semblaran molt properes pel fet 
que sorgeixen d’un sopar de família. Sota la direcció de 
Neus Quer, els participants d’aquest projecte porten ja 
mesos preparant-lo perquè aquest primer dissabte de 
setembre la podem gaudir.

El dilluns de Festa Major oferirem una projecció de 
cinema per al públic infantil: “Coco”, de Disney Pixar. La 
història un noi que li canvia la vida durant la celebració 
de la Nit dels Morts.

També volem avançar-vos que el pròxim 16 de setembre 
Manu Guix serà a la Sala Folch i Torres per oferir-nos 
un concert en acústic. I fer-vos saber que ja estem 
treballant en els Pastorets. Enguany amb la participació 
de la nova directora, Mireia Cirera, que va començar a 
perfilar alguns aspectes de l’edició d’enguany el passat 
mes de juny. I per altra banda, els Pastorets Infantils, que 
també estan en marxa amb sorprenents innovacions, 
com ja ens té acostumats l’Eloi Fonoll.

Esperem veure-us pel Casal!

Bona Festa Major!

El Casal de Calaf
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Arriba el setembre una vegada més i el nostre poble 
es prepara per poder celebrar la Festa Major. Aquest 
any, ja hem pogut fer les activitats a casa: Concerts, 
teatre, espectacles musicals, totes elles de gran 
qualitat.

Hem dut a terme el primer premi Paraules, del 4 
al 18 de maig, en el que els finalistes ens van fer 
passar una estona divertida. La final es va celebrar 
a la nostra sala el dia 18 de maig, amb l’actuació del 
monologuista Víctor Parrado. El guanyador del premi 
va ser Marc Buxaderas, d’Aguilar de Segarra, i la seva 
peculiar manera de veure la vida que ens va captivar 
des del primer moment.

El passat 22 d’abril, durant l’Assemblea General de 
Socis es va decidir que la societat destinaria un 1% 
del pressupost, 1.000,00€, a la Fundació Althaia per 
tal de poder col·laborar en el projecte de l’Hospital 
de dia pel càncer infantil de Sant Joan de Déu.

Els cursos de swing, ball en línia i ball de saló, tenen 
un elevat nombre de participants.

L’Escola de Teatre Musical, acull un bon nombre 
d’alumnes i enguany ens van sorprendre amb un 
espectacle de final de curs on vam poder veure el 
gran treball que es duu a terme.

A la tardor, tornarem a tenir la segona part del cicle 
Tardor de Teatre, en el que comptarem amb una 
segona edició del Microteatre, peces curtes de 
teatre que es duen a terme en diferents cases del 
nostre poble.

El dia 4 de juliol, la Direcció General de Política 
Lingüïstica de la Generalitat de Catalunya, va 
acceptar la nostra sol·licitud per formar part del cens 
d’entitats de foment de la llengua catalana.
Tenim programat estrenar el Racó de Clàssica, que 
clourem el dia 26 de desembre amb un Concert de 
Valsos i Danses a càrrec de la Philarmònica Jove de 
Catalunya.

També tenim previstes noves propostes musicals de 
qualitat pel Festival MEB (Músiques per Escampar la 
Boira) i seguirem amb la nostra programació de balls 
cada diumenge a la tarda.

Per finalitzar, només queda desitjar-vos una bona 
Festa Major!!!

El Casino de Calaf

Entrega de 1000€ al projecte POSEM-HI EL COR de la fundació 
Althaia
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Aquest vespre, el silenci rutinari i terapèutic del santuari 
es veu trencat per multitud de passes que freguen les 
lloses que configuren el terra. El trànsit va acompanyat 
de murmuris i salutacions mentre els assistents trien un 
dels bancs on reposar natges i esquena. L’expectativa 
del concert, a punt de començar, és prou recomanable 
per arribar-hi amb antelació. I en pocs minuts ha 
augmentat de manera considerable la presència 
humana que supera, amb escreix, la concurrència 
habitual a les cerimònies dominicals.

La presentació per part de l’amfitrió del Cicle Cultural 
promet una actuació diferent del que es pugui imaginar, 
bo i recordant l’audició sensacional de l’any anterior.
Per la porta que comunica el creuer amb un pati 
interior enjardinat apareix la formació coral que fa 
emmudir a tothom. Entren amb una coordinació 
absoluta i sorprenen amb una inesperada posada en 
escena. Rodegen els bancs de la nau principal per la 
part exterior formant una rotllana irregular que deixa 
els bancs situats dins el cercle. Una primera impressió 
que ja augura una vetllada exclusiva i que posa de 
manifest la peça inicial.

Envoltats per totes les veus distribuïdes en cordes 
no només reacciona, com seria habitual, l’oïda. El 
precedent de no poder observar tots i cadascun dels 
rostres ni les boques que canten convida a tancar 
els ulls i deixar-se emplenar per les notes barrejades 
que arriben de tots els racons de l’església. Tot plegat 
provoca una curiosa reacció física i cutània. El cos i la 
pell esdevenen receptors directes de les vibracions i 
responen com un radar a l’acústica del moment. Amb 
dos dels sentits en alerta total, el tastet acaba de 
començar.

El concert esdevé un irrefutable festival de sons 
i dansa que sorprenen els espectadors a mesura 
que avança. Cada peça interpretada posseeix una 
singularitat pròpia que, sumada a la puresa de les veus 
blanques de nois i noies, li confereix un to angelical 
però malgrat això, d’una potència tremenda. La 
sincronia en els moviments que executen, els canvis 
de ritme, la combinació inversemblant de notes i 
matisos, dirigits de manera magistral per un director 
excel·lent entregat en cos i ànima, transporten a un 
espai incorpori. Durant la vetllada musical el temps 
ha deixat de comptar i l’espai físic ha esdevingut un 
magnífic marc de sonoritat immillorable que convida a 
fondre’s en cadascuna de les notes executades amb 
magistralitat.

Els aplaudiments finals, els agraïments i una peça de 
gratificació de cop i volta fan tocar de peus a terra. La 
música, en aquesta ocasió interpretada pel Cor Infantil 
Amics de la unió de Granollers, a l’empara de l’Església 
del Santuari Mercedari de Sant Ramon, és una vegada 
més, el llenguatge universal que traspassa qualsevol 
tipus de frontera. Fins i tot la sensorial.

Per fortuna, l’estiu ha estat ple d’esdeveniments 
musicals que per instants, transmuten en experiències 
inoblidables. I més d’un recinte religiós, per motius 
climatològics o acústics, ha esdevingut escenari a 
diversos concerts i de registres d’allò més variats, 
que també han sacsejat els sentits als espectadors 
assistents. Que visqui la música i que VISQUI en 
majúscules.

BONA FESTA MAJOR 2018!

Coral Ressons - A FOC LENT...
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Com cada any, després d’unes merescudes vacances, 
tornem a tenir la Festa Major aquí! Uns dies per gaudir amb 
la família, amics i veïns de la gran quantitat d’actes que 
s’organitzen. Any rere any, la Festa Major es va fent més 
participativa amb grans concerts, balls, obres de teatre, la 
kursa de lokus i una gran varietat d’activitats pels més petits 
del poble. Tot això, en gran part, és possible per la quantitat 
d’associacions que hi ha al poble que amb les seves ganes i 
energia fan viure una festa molt viva i unida per tothom.
I ja que parlem de les associacions, aprofitem aquestes 
línies per parlar de la nostra, la Penya Barcelonista de Calaf i 
Comarca. Primer de tot, voldríem fer un agraïment als nostres 
socis i sòcies, ja que sense ells seria molt difícil ser on som. 
Ens agradaria destacar el nombre de socis que hem assolit 
aquest any 2018, arribant al rècord de socis des que tenim 
documents que així ho acreditin amb un total de 305 socis. 
Moltes gràcies a tots! Per altra banda, i com tots sabeu, la 
penya no seria la penya sense la nostra activitat estrella, 
el 3x3. L’any passat des d’aquestes línies aprofitàvem per 
anunciar que l’edició del 2017 havíem igualat el rècord de 76 
equips inscrits (a l’igual que el 2015). Fins aquell moment, 
aquest nombre havia sigut el més alt de tots els anys. Aquest 
estiu però, ens vau fer tornar a superar arribant a 81 equips 
en total. Això és una fita històrica que, com a penya ens dóna 
molta feina però satisfacció i orgull al mateix temps. Tots els 
membres de l’organització i la Junta Directiva de la penya us 
volem donar les gràcies per tot i us animem a gaudir de la 
Festa Major de Calaf amb molta rauxa i civisme!!!!

Visca la penya i alegria que és Festa Major!!!!!!!
La junta

Penya  Barcelonista de
Calaf i Comarca

Tornem després d’un mes de refresc envoltats 
d’elementals (Bosc, Aigua, Aire, etc.) i preparats ja per 
l’inici d’activitats.

Uns dies que també hem aprofitat per a visitar 
nous Productors ecològics, crear nous vincles i 
col·laboracions.

Tornem amb noves propostes, noves Cistelles i 
maneres de divulgar l’ecologia de Vida, observant els 
Cicles Naturals de la Terra i de les persones, on tot es 
mou i es transforma.

Seguim proposant accions transformadores:
Setembre engeguem nous Tallers d’hipopressius, per 
mamis i per dones amb ganes de mantenir i aprendre 
sobre salut femenina.

Per qualsevol informació que vulguis conèixer o 
compartir: Tel. 722 27 26 25 · ecoment1@gmail.com

Apa doncs!
A gaudir de la Festa Major,
i crear vincles transformadors!

ECOMENT.org ecologia de Vida
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Un any més us escrivim aquestes línies per donar la benvinguda a la Festa Major. Ja fa 4 anys que la Polseguera 
és agent actiu amb els actes de la Festa Major de Calaf. Col·laborant amb l’Ajuntament de Calaf però sense deixar 
de ser crítiques i compromeses amb el teixit social i cultural del poble. El nostre objectiu sempre ha estat fer les 
festes des de la base, populars on tothom s’hi senti representat. En la lluita pels nostres objectius vam apostar des 
d’un principi per les barraques de Festa Major, ja que no es tractava d’una lluita contra els bars, sinó que volíem la 
recuperació de l’espai públic i dels marcs reguladors que prioritzessin a les entitats i a les iniciatives ciutadanes. 
Gràcies a les barraques moltes entitats del poble han finançat els seus projectes, com el nostre cas la Festa del 
Pellofa, que no seria possible sense aquest finançament.

Tot hi estar de Festa Major no oblidem el context sociopolític del moment, un any on la lluita feminista ha crescut 
amb molta força, on s’ha vulnerat la llibertat d’expressió i on dia si dia també arriben persones a les nostres costes 
que fugen de les guerres. En aquest sentit nosaltres continuem apostant per un punt lila a la nostra festa major i 
d’un protocol contra les agressions masclistes i LGTBIfòbiques. Obrim les portes de la nostra entitat a totes les 
persones, vinguin d’on vinguin. També, reclamem la llibertat d’expressió de tothom.

Una de les reivindicacions que portem dient sempre i seguim reivindicant és la participació del poble en els actes de 
la Festa Major. Creiem que l’autoorganització és la millor resposta per construir unes festes populars per a tothom. 
Així que us animem a participar de la vostra festa major.

Als carrers i a les places aixecant sempre Polseguera!
Bona Festa Major!

La Polseguera
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DIVENDRES 31
d’agost

DIMECRES 29
d’agost

SOPAR POPULAR
Els tiquets són gratuïts. Caldrà 
recollir-los prèviament a les oficines 
de l’Ajuntament, del 22 al 30 d’agost.
Màxim 5 tiquets per persona 
Col·labora: ARCA

20.30 h 
Plaça dels 
Arbres

PREGÓ de Festa Major
 

CONCERT
Judit Neddermann

KARAOKE amb
Karaokes Band

DJ Àlex

21.45 h
Plaça dels 
Arbres

Seguidament

CLOENDA de la temporada
de “Sardanes a la fresca”
amb la Cobla Contem-
porània
Organitza: Sardanistes de Calaf

21.30 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

DISSABTE 1 
de setembre

TORNEIG DE TENNIS 
TAULA Absoluts
Organitza: Club Tennis Taula Calaf

09.00 h 
Casino de 
Calaf

FIRA D’ARTESANS10.00 h 
Plaça dels
Arbres

XXV TORNEIG DE 
BOTIFARRA
Organitza: Casino de Calaf

15.30 h
Casino de 
Calaf

12.00 h 
Plaça dels
Arbres

KURSA DE LOKUS BABY
Cursa individual d’infants d’entre 9 i 
15 mesos
7 metres de lona per gatejar. 
Inscripcions gratuïtes el mateix dia.
Organitza: La Polseguera

CONCERTS

Els Catarres 

Hoffmaestro

Dj Send0

24.00 h
Plaça dels 
Arbres

PARTIT DE BÀSQUET 
amistós CB Calaf - CB 
Navàs
CB Calaf recupera el seu equip de 
Sènior Masculí i ho celebra amb 
aquest partit amistós

18.00 h
Pavelló 
Poliesportiu

CERCAVILA
amb Colla Geganters i Grallers de 
Calaf i Colla Gegantera dels Prats 
del Rei

Seguidament

TEATRE ATC:
“Un aire de família”
Direcció: Neus Quer
Venda d’entrades anticipades a 
entrades.casaldecalaf.cat
Preu socis:  12 euros 
Preu públic general: 15 euros

22.00 h 
Casal de Calaf

ESPECTACLE INFANTIL 
MUSICAL
Dàmaris Gelabert

18.00 h 
Plaça dels 
Arbres

BALL
amb el grup Excel

22.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal

KURSA DE LOKUS
Equips de 3 persones. 15€ per equip 
A partir de 16 anys. 
Organitza: La Polseguera

Inscripcions a: http://bit.ly/2niiptO

16.30 h 
Casal de 
Calaf
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DIUMENGE 2
de setembre

CINEMA INFANTIL
“COCO”
Preu socis:  3 euros 
Preu públic general: 5 euros

Organitza: Casal de Calaf

11.30 h 
Casal de Calaf

CAMPIONAT FIFA 18
per a PS4
Organitza: Jovent de l’Alta Segarra

10.00 h 
Sala d’actes 
municipal

CONCERT I BALL
amb La Principal
de la Bisbal

18.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

DILLUNS 3
de setembre

MÀPING “Calafany”+ PIROMUSICAL
Idea original i coordinació:  Eloi Fonoll 
Durada exacta de l’espectacle: 30 min 
L’espectacle “Calafany” recull la vida de Calaf en un any. La façana de l’esglèsia 
de Sant Jaume es convertirà en una pantalla gegant on es projectaran diferents 
temàtiques en 2D i 3D acompanyades d’un joc de música i pirotècnia. Comptarà amb 
una direcció escènica atrevida i transgressora a càrrec d’Eloi Fonoll que fa un any que 
treballa en el projecte. 

Agraïments a: Beth Miquel, Xavi Pérez, Sandra Oriola, Dan Ortínez, Oriol Duocastella, 
Carlos Gómez, Judit Martí i molt especialment a Marc Rovira

22.00 h 
Plaça Gran

LA PLAÇA
DELS JOCS
Hi haurà cotxes caminadors, jocs 
gegants, espais d’experimentació 
i joc lliure, joguines educatives i de 
fusta i, fins i tot, un taller de circ

10.00 - 14.00 h
16.30 - 20.30 h 
Plaça de
Barcelona ’92
En cas de pluja: 
Porxos de la plaça de 
Barcelona ‘92

TORNEIG DE FRONTÓ
Organitza: Club de Tennis i Frontó

10.00 h 
Pista de frontó

Quadrangular
d’ESCACS
Organitza: Club d’Escacs Calaf

10.00 h 
Plaça de
Barcelona ’92

BALLADA DE LA 
METREDANSA 
i danses populars
Organitza: ACE Calamanda

12.30 h 
Plaça Gran

TORNEIG DE TENNIS  
TAULA Equips Federats
Organitza: Club Tennis Taula Calaf

10.00 h 
Casino de 
Calaf

KURSA DE LOKUS 
INFANTIL
Equips de 4 persones. 20€ per equip 
De 8 a 14 anys.
Organitza: La Polseguera
Inscripcions: http://bit.ly/2njhjOG

17.00 h 
Casal de 
Calaf

FESTA HOLI 
amb Dj. Montinis
Cal portar samarreta blanca i ulleres 
protectores. Els menors de 12 anys 
han d’anar acompanyats d’un adult
Organitza: Curs de Premonitors

18.00 h 
Plaça del 
Ravalet

BALLADA DE COUNTRY 
amb Allwoods Country 
Band

19.30 h 
Plaça dels 
Arbres

SARDANES amb la Cobla 
Juvenil de Solsona

18.00 h 
Plaça dels 
Arbres

BALL amb l’Orquestra 
New Marabú

19.00 h 
pg. Sta
Calamanda
En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal

PARTIT DE FUTBOL
UE Calaf - Gironella, C.F. AT

19.00 h
Camp de 
Futbol

CORREFOC de Festa 
Major dels Diables de l’Alta 
Segarra

22.30 h 
Plaça 
dels Arbres

CONCERT
La Banda del Coche Rojo

Seguidament
En cas de pluja: 
Casino de Calaf
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ “Mirades trobades”,
de Ramon Puigpelat i Joan Codina
Del 31 d’agost a l’11 de setembre · Capella  del 
Centre de Recursos per a l’Ocupació

Horaris: feiners de 19.00 a 21.00 hores, dissabtes i festius de 
12.00 a 14.00 hores i de 19.00 a 21.00 hores

Acte d’inauguració el divendres 31 d’agost 
a les 19.00 hores 

EXPOSICIÓ dels cartells participants 
al concurs de cartells de la Festa Major 
2017
De l’1 d’agost a l’11 de setembre a l’Ajuntament

Horaris: Matins: de 08.30 a 14.00 hores

EXPOSICIÓ de fotografia documental i 
d’autor de Xavier Calvet
Del 31 d’agost al 3 de setembre · Casino de Calaf

Horaris: de 10.30 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores

Acte d’inauguració el divendres 31 d’agost a les 
19.30 h

XERRADA contra la drogodependència
3 de setembre a les 18.00 hores a la sala de 
reunions del Pavelló Poliesportiu 

A càrrec d’Àlex Florensa

ACTES RELIGIOSOS

XERRADES

Dissabte 1 a les 20.00 h
MISSA VESPERTINA

Diumenge 2 a les 11.30 h
MISSA DE FESTA MAJOR

Dilluns 3 a les 12.00 h
MISSA PER ALS DIFUNTS

Dilluns 3 
A les 13.00 h, al local parroquial

CONFERÈNCIA DE MN. ANTONI 
PLADEVALL: “Com veu Europa el 
nostre país”

AGRO ALTA SEGARRA
Certamen dedicat al sector primari que vol mantenir i potenciar la llarga 
tradició agrícola del territori

Divendres
10.00 - 20.00 h
Dissabte
10.00 - 14.00 h 

DIVENDRES 7 i DISSABTE 8
de setembre

DILLUNS 10
de setembre

AGROBAIXADA D’ANDRÒMINES
Organitza: La Polseguera

Dissabte
17.00 h
Carrer del Progrés

NOVETAT!
TRACTOR FESTIVAL DE

L’ALTA SEGARRA
Dissabte 10.00 h

SARDANES amb la Cobla Vents de Riella d’Agramunt18.30 h 
Plaça dels Arbres

Inici dels ACTES COMMEMORATIUS DE LA DIADAA continuació

Per a més informació consulteu el programa de l’Agro Alta Segarra
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Ha passat un any més. I ja en són quatre que anem 
fent activitats al voltant de la Sardana.

A banda de les ballades d’hivern i primavera al vestíbul 
de Casal de Calaf i de la ballada de Santa Calamanda 
al Casino, hem iniciat amb força la temporada d’estiu a 
la plaça Barcelona 92 el dia 9 de juny amb el 3r Aplec 
de la Sardana Vila de Calaf, que com és habitual, ha 
comptat amb la participació de les Cobles Camps i 
Lluïsos.

Una vegada passat Sant Joan, hem continuat amb 
les ballades de Sardanes a la Fresca amb mitjans 
mecànics tots els dimecres al vespre, on com cada 
any hem pogut gaudir d’una bona estona a la fresca 
de la posta de sol i l’entrada de la nit.

Enguany també ens han visitat els amics de la Colla 
Jovencells de Cervera, que ens van presentar una 
nova exhibició de sardana esportiva i punts lliures.

I per acabar les ballades d’estiu, ens queden dues 
bones ballades. El dimecres 27 d’agost a les 21.00 h 
ens torna a visitar la Cobla Contemporània, que tan 
bon gust de boca ens va deixar l’any passat. I també 
la ballada de Festa Major, diumenge 2 de setembre 
a les 6 de la tarda amb la Cobla Juvenil de Solsona, 
amb un animat repertori.

Us desitgem que passeu una bona Festa Major, i ens 
veiem per la plaça!

Sardanistes de Calaf

La festa d’aquest any 
2018 passarà a la història 
de la nostra entitat, pel 
fet de commemorar el 
89è aniversari de la seva 
celebració. Segons consta 
en el registre parroquial, 
l’any 1929 es va celebrar 
la primera benedicció 
de tractors engalanats, 
cotxes i bicicletes a la 
nostra població de Calaf. 

Hem de tenir en compte, però, que no són 89 anys 
consecutius, sinó que amb motiu de la Guerra Civil 
(de 1936 a 1941-1945) aquest acte es va interrompre. 
És a partir del 1945 que se celebra continuadament 
dins dels dies d’avui.

Amb motiu d’aquesta efemèride s’ha creat i 
musicalitzat “Els Goigs del Sant Padró” i per tal de 
fer-los extensius a la població i ajudar a la festa, s’han 
editat i ja es poden adquirir en establiments de Calaf.

Durant els últims anys hem estat arreglant la bandera 
i tot tipus d’accessoris per tal de donar més vistositat 
a les activitats de l’entitat. Ens proposem, a partir 
d’ara, obrir la nostra associació/festa a tothom qui hi 
vulgui participar, i acollir suggeriments, perquè en un 
futur puguem seguir gaudint de la festa igual o millor.

Agraïm a tots els professionals, col·laboradors, 
voluntaris, veïns i d’altres el seu esforç.

Amb educació, civisme, seny i molta cura a la 
carretera, volem desitjar-vos a tots molt bona
FESTA MAJOR!!!

LA JUNTA

Comissió de la festa de Sant Cristòfol de Calaf
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Amb motiu de la reedició de la “Topografia mèdica 
de, Calaf” per part de l’Ajuntament de la nostra vila, fa 
un cert temps que vaig poder adquirir l’imprès de la 
convocatòria per part de la Lliga Autonomista de Calaf 
dels jocs florals de l’any 1903, amb un imprès de quatre 
pàgines de la impremta de la viuda de M. d’Abadal 
d’Igualada, amb una acurada portada realitzada per 
l’artista calafí, Alexandre de Riquer que està dirigida 
“Als honorables poetes i prosistes de Catalunya i de tot 
i arreu a on la nostra llengua és parlada o coneguda. 
A fi d’acomplir l’honrosa comanda que ens feu la Lliga 
Autonomista de Calaf, us convidem a prendre part dels 
Jocs Florals que s’han organitzat amb el cartell que se 
celebrarà el dia quinze de setembre tercer dia de la 
Festa Major.”

Els premis una ENGLANTINA DE PLATA, a la millor 
poesia de sobre els fets històrics de Catalunya, ofert 
per la Lliga. També un exemplar de la TRADICIÓ 
CATALANA, ofert pel seu autor el bisbe de Vic, el doctor 
Josep Torres i Bages al poeta que presenti un himne 
curt per a ser cantat en honor de Santa Calamanda, 
patrona de Calaf. LA FLOR NATURAL, també ofert per 
la Lliga a la poesia que millor canti l’amor.

Els premis extraordinaris, quart, UNA JOIA 
AL.LEGÒRICA, ofert per l’Ajuntament de Calaf a la millor 
memòria per portar les aigües potables a Calaf. Cinquè, 
un OBJECTE D’ART ofert per La Unió Catalanista al 
treball sobre el tema política de Catalunya des dels 
primers comtes de Barcelona fins als reis catòlics. Sisè, 
UNA COPA ARTÍSTICA, ofert per la Unió Calafina en un 
treball que desenvolupi avantatges per a la societat civil 
als centres i associacions recreatives en difondre entre 

els socis les ensenyances de les arts i les ciències. 
Setè, UN MAGNÍFIC CRIST, premi del Centre Catòlic 
de Calaf al millor treball sobre Consideracions sobre la 
religió catòlica com a base i garantia de la civilització 
com a base i garantia de la civilització i ordre social. 
Vuitè, UN PLAT ARTÍSTIC, ofert per P. Enric Rosell 
a la millor poesia curta per compondre una cançó 
popular. Novè, UN OBJECTE D’ART, donat per la casa 
Torrescasana per la millor memòria agrícola que exposi 
les modificacions del conreu en les finques agràries 
de la comarca i els avantatges que en reportarien. 
Desè, ofert pel fill adoptiu de Calaf, Ignasi de Llorens 
i Gallard, UN EXEMPLAR DEL PARAÍSO PERDIDO a 
la millor poesia que canti la dona calafina. Onzè, UNA 
ARTÍSTICA ESPIGA DE PLATA, oferta en Josep Farré i 
Carulla, hisendat i batlle de Calaf a la memòria que millor 
desenvolupi a la més fàcil replantació de la vinya en la 
comarca. Dotzè, UNA ESTÀTUA DE BRONZE, “glorie” 
de Bruchon oferta per Ramon Godó i Lallana per a la 
millor poesia o bé relat literari al bon gust de l’autor. 
Tretzè, UN ARTÍSTIC CENTRE, ofert pel farmacèutic 
de Barcelona fill de la nostra vila Ferran Grau Inglada, 
al gènere literari lliure uns fets històrics relacionats 
en la vila de Calaf. Catorzè, UNA ARTÍSTICA PLOMA 
DE PLATA que ha ofert el llorejat artista fill de Calaf, 
Alexandre de Riquer al millor treball en prosa al criteri 
de l’autor, Quinzè, UN OBJECTE D’ART que ha ofert el 
diputat del nostre districte Joan Godó, a la memòria que 
exposi una millora de caràcter públic al partit d’Igualada 
o de necessitats de la comarca.

Fou escrit i firmat el vint de maig del mil nou-cents i tres.
En la Topografia mèdica de Calaf, està publicada 
la poesia guanyadora de la Flor Natural escrita pel 

periodista barceloní Joaquim Ayné i 
Rabell, titulada “lluny de la ciutat”. El 
mateix autor també va rebre el premi 
desè amb la poesia “La dona calafina”.

També en la Topografia mèdica ens dóna 
els noms dels altres guanyadors que no 
esmenta el premi que varen guanyar, 
Manel Alabert i Camps de Manresa, Pere 
Closa i Bosser de Calaf, Joan Ribas i 
Carreras de Blanes, Francesc Ubach 
i Vinyeta de Barcelona Joan Llorens 
metge de Lleida, Lluís Alemany i Ràfols 
de Sant Quintí, Josep Estadella de Lleida, 
Josep Mari Folch i Torres de Barcelona, 
Climent Vidal de Manresa, Sebastià Parés 
i Concer, i altres que no s’esmenten.

La revista “Catalunya Artística” núm. 4 de 
la segona època publicada a Barcelona 
el 8 de juliol de 1904, de la que és 
director Joaquim Aynè i Rabell publica 
tot l’exemplar que dedica a Calaf i què 
hi ha una sèrie d’escrits molts que em 
sembla que són relacionats amb treballs 
presentats als Jocs Florals que en són 
autors Sebastià Parés i Goncer, Lluis 
Vendrell, Lepold Negre, Josep Llorens 
i Mauri, Alexandre de Riquer, Ignasi de 
Llorens, ramón Forn i Susana, Manel Giral, 
Salvador Jordà i Torra, Pere Forn, Pere 
Closa, Jaume Bosch, pvre i prior, J. Ferrer 
i Carulla.

Joan Graells

EL CARTELL DE PREMIS DELS JOCS FLORALS DE CALAF DEL 1903
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Segons l’opinió d’alguns articulistes, psicòlegs 
i educadors, sembla que la societat té un gran 
problema, una “malaltia” agreujada en el temps 
actual: I és que no sabem escoltar, sigui per la manca 
de temps, les presses, les pantalles, potser pels 
mòbils, o pel munt de coses que ens “ocupen” en el 
nostre dia a dia.

Per cert, heu observat als vostres fills o... néts amb el 
mòbil a les mans, creieu que us escolten la majoria de 
vegades? No, estan aïllats. Però és clar que en molts 
d’aquests casos podríem aplicar-hi aquell refrany de: 
“Que fan els infants....”

No, no ens escoltem. Però el problema és que ni tan 
sols ho sabem, “que no sabem escoltar”. Quan algú 
ens explica una cosa, que per a ell pot ser un gran 
problema, l’escoltem realment? O només el sentim? 
Crec sincerament que ens caldria mirar-nos al mirall 
i veuríem que a nosaltres ens agrada molt que ens 
escoltin quan parlem.

Tots haurem observat en algunes tertúlies, tant 
televisives com radiofòniques - molt nombroses 
últimament - la falta d’ètica i m’atreviria a dir també 
d’educació que hi ha en la gran majoria d’elles. Es veu 
molt clar que els tertulians no s’escolten, parlen tots 
alhora, s’interrompen i a vegades cridant per poder 
destacar el seu protagonisme, fent prevaldre així 
només la seva raó. I no tan sols no s’escolten, sinó 
que ni deixen escoltar ni seguir el fil ni a l’oïdor ni al 
televident.

Saber escoltar és tot un art que no s’ensenya. Hi 
ha persones però, a les quals aquest do ja els ve 
donat. De forma natural mostren empatia i escolta 

activa envers els altres. La bona notícia és que això 
tots podem treballar per millorar-ho: procurar no 
interrompre, posar-nos al lloc de l’altre... Crec que 
parlem més que no pas escoltem, i quan escoltem, 
sabem fer-ho... mirant directament a qui ens parla?, 
fent-li senyals de comprensió? Perquè, per la 
persona que ens parla, sentir-se escoltat, és sentir-
se comprès i acompanyat.

He llegit en algun lloc un savi consell que diu: Quan 
visitis un malalt greu o... menys greu, a casa, a la 
residència o a l’hospital, no parlis molt, només frases 
curtes per fer-li saber que l’escoltes a ell. Agafa-li la 
mà, fes-li un somriure i escolta.

Salut i bona Festa Major 2018

Josep Mases Raurich 

Escoltem o sentim?
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Benvolguts Socis i Sòcies de l’Esplai. Encara que 
pot semblar que cada any ens repetim en la nostra 
salutació, per aquesta Junta sempre és un plaer, en 
aquestes dates, tenir un contacte amb tots vosaltres 
mitjançant el programa de festes per desitjar-vos 
salut i una bona Festa Major.

Com no podria ser d’una altra manera, el mateix 
desig i aquesta salutació la fem extensiva a tots 
els Calafins i Calafines, siguin residents a la vila o 
estiguin vivint en d’altres poblacions. També volem 
que la nostra abraçada arribi a tots els amics de la 
comarca, que són molts.

Com ha estat sempre des de la fundació, l’objectiu de 
l’Esplai és procurar que la nostra entitat tingui vida, 
i és per això que procurem treballar amb el cap i  el 
cor i volem que els “batecs” d’aquest cor, cada soci 
els senti en alguna o altre de les diferents activitats 
de l’esplai.

Si fem un petit balanç podem dir que estem satisfets, 
ja que  han estat moltes les activitats portades a 
terme. Què es poden millorar? és evident, però, déu 
n’hi do de les persones que hi heu participat. I esteu 
segurs que el nostre objectiu ha estat i seguirà sent 
que aquestes propostes siguin ben variades perquè 
tothom pugui escollir i li resultin més atractives.
 
Ens agradaria destacar la Setmana de la Gent 
Gran que Calaf  va celebrar aquest mes de maig 
amb una gran participació de persones en tots els 
seus variats actes. També volem deixar ben palès el 
nostre agraïment a l’Ajuntament de Calaf per la seva 
sempre estimada col·laboració en tot allò que se li ha 
demanat. Moltes Gràcies.

 Salut per tothom i Bona Festa Major 2018

La Junta

Esplai de la Gent Gran de Calaf
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Maria Lluïsa Salazar

El juliol de l’any passat Josep Cruanyes va fer una xerrada 
al Casal per explicar l’aleshores recent acord del Parlament 
i següent disposició de la Generalitat pel qual es declaraven 
nuls de ple dret els judicis franquistes a 66.000 persones, 
entre els quals hi havia 50 calafins afectats. Un dels judicis 
que cridaven més l’atenció, era el que pogués aportar més 
detalls de què va passar amb el mestre Emili Sangenís. 
Em va informar que podia dirigir-me a l’arxiu del Govern 
Militar de Barcelona i consultar l’expedient del consell de 
guerra que se li va obrir. Hi he anat dues vegades durant 
dos matins sencers, i totes dues vegades hi he coincidit 
amb l’amic Antoni Dalmau, que també ha donat a conèixer 
molta informació referida a alguns calafins. Igualment vaig 
anotar la confessió honesta d’un investigador de Tortosa el 
qual afirmava que, realment, moltes de les coses recollides 
en aquells papers són veritat, el que és molt discutible són 
els judicis que es van fer. Aquest podria ser també el nostre 
cas.

L’expedient es refereix al Consell de Guerra contra l’Ignasi 
Bosser, el sastre del carrer del Born, i el mestre Emili 
Sangenís. El primer acusat de rebel·lió, agitador marxista 
i d’haver participat en la Setmana Tràgica de 1909 i en els 
fets de 1934. El segon acusat de simpatitzar amb el Comitè 
Antifeixista creat per Companys i d’haver participat amb el 
tancament dels “Hermanos”. El primer va ser condemnat a 
6 anys de presó i el segon absolt però, així i tot, amb uns 
mesos a la Model.

El que tomba el cor i el pensament d’aquell plec de papers 
és descobrir que un d’ells és la mateixa declaració que 
el mestre Sangenís aporta en defensa seva. Està escrita 
quatre dies abans que els opositors signessin la seva 
denúncia davant la ‘guàrdia civil’ l’11.05.1939. Són 6 pàgines 
perfectament mecanografiades, amb cinta blava, denses, 
escassíssims errors tipogràfics, plantejament modèlic i 
redacció perfecta. En cap moment hi fa el més mínim retret 
als seus denunciants, que de ben segur coneixia prou bé. 

Se centra a exposar quina ha estat la seva tasca com a 
mestre i com a persona compromesa amb el seu entorn. És 
d’una serena passió molt gran.

Un primer pla de la lectura ens descriu, per sota la seva 
circumstància, gairebé tot el que va passar a Calaf del 31 al 
39. Almenys és una aproximació desconeguda fins ara: la 
seva implicació al Consell Municipal, al ‘Centro’, en la vida 
social del poble i, sobretot, la seva gran batalla, frustrada, 
per la construcció d’unes noves escoles. Fins i tot la ‘Guàrdia 
Civil’ reconeix que es tracta d’una persona intel·ligent. Va 
ser el director de la sucursal de “La Caixa” que es va obrir 
el 1930. Però, què podem pensar d’ell segons aquesta 
declaració? Aquí hauria de fer un insert de l’extraordinària 
ressenya de quatre pàgines amb records com a mestre i 
calafí que Josep M. Solà recull d’ell al seu llibre Històries de 
Calaf: simpatitzant d’Acció Catalana, músic, bon caçador, 
catalanista i home d’esquerres; “aleshores tothom ho 
era”, potser com ara, ens ha llegat la tradició oral. Avui 
dia la història situaria en un context ample que un mestre 
d’aleshores, declarant-se catòlic, transmetés el desig de 
canvi de la seva societat als alumnes fent-los cantar els 
versos inicials de “El cant del Poble” (1931) retocats, i que 
reprodueix el llibre: “Glòria, capellans marxeu / marxeu 
d’Espanya! / Un crit i una sola veu: / Visca l’Azaña”.

Crec que hi ha un punt central per a la comprensió d’aquesta 
figura calafina i que avui és exemplar. Al meu entendre 
el mestre Sangenís va ser una persona “d’esquerres”, 
d’aquelles esquerres, fins als primers temps d’esclatar la 
República, però se’n va anar apartant a mesura que els 
exaltaments del moment li van semblar fora de lloc i va 
acabar votant a les dretes. Però tot i que està escrivint la 
seva defensa, en cap moment renega del seu passat ni de 
les seves creences. Només al final, això sí, fa l’elogi a causa 
del nou règim. Però hi ha un lapsus molt significatiu en la 
data de signatura de la declaració: 7 de maig de 1938 (j).
La guerra es va acabar l’1 abril de 1939. Ignasi Bosser i 

Emili Sangenís van ser detinguts per la ‘Guàrdia Civil’ de 
Calaf el 15.5.1939 i lliurats el jutge militar d’Igualada, que va 
ordenar el seu ingrés a presó. El Consell de Guerra es va 
obrir el 13.12.1939, amb la sentència avançada més amunt. 
Emili Sangenís va sortir de la presó pels volts de febrer de 
1940 i l’Ignasi Bosser 6 anys després. El mestre Sangenís 
va ser apartat de l’ensenyament, sancionat i expedientat el 
30.9.1940 i desterrat a un poblet de Burgos, plaça que no 
va ocupar mai per motius de salut (?). El 1941 hi va haver 
una pujada dels sous dels mestres, que ell no va poder 
gaudir perquè estava suspès de sou i feina. En sortir de la 
presó “La Caixa” el va tornar a admetre a Igualada. En 1952, 
després d’un llarg plet amb el Ministerio per conservar el 
número d’escalafó (1179) que tenia en 1933, i no el 22.000 
que li atribuïa el Ministerio, reingressa al cos de mestres 
des del destí concedit com a mestre a Collbató. A 69 anys, 
un abans de la seva jubilació.

El mestre Sangenís va marxar de Calaf molt desenganyat: 
si érem de dretes, perquè li vam impedir la construcció de 
la nova escola per no perjudicar les escoles religioses; 
si érem del Comitè Antifeixista, perquè el vam tractar 
de feixista i li vam impedir l’entrada al cos d’inspectors 
d’ensenyament, que ho necessitava. Josep Ma. Solà relata 
per boca del nét Joan Sangenís que el seu avi vingué a 
acomiadar-se, d’amagat i amb llàgrimes als ulls, d’aquell 
Calaf que tant havia estimat. Al seu enterrament (1960) 
només hi assistiren dos calafins exdeixebles seus. Cal 
suposar que es troba al cementiri d’Igualada.

Tinc aquesta declaració fotografiada i transcrita a 
disposició de tots els calafins que ho demanin, perquè la 
seva aparició ens compromet al seu coneixement, reflexió 
i reparació, que bé podria passar, si més no, per una 
presència del seu nom en una façana molt particular.

ESTIMAT MESTRE SANGENÍS ...En record dels presos i exiliats

Ton Miret
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Hem de celebrar de tot cor el projecte museístic i 
turístic de l’Ajuntament de Calaf de recuperar set 
botigues de la plaça Gran sota el seu aspecte dels anys 
50: es tracta, així ho creiem i així ho argumentarem, 
d’una de les iniciatives municipals més reeixides de 
tota aquesta primera legislatura.

Sí, ja ho sabem que hi ha un precedent il·lustre 
d’aquesta museïtzació en les Botigues Museu de Salàs 
de Pallars: la gran diferència entre ells i nosaltres és 
que la seva plaça (on només es pot visitar una botiga, 
la resta són a prop) és petita i esquifida, i per arribar-hi 
necessites GPS i un parell d’entrepans (a dues hores 
i escaig de cotxe). En canvi, la plaça Gran de Calaf és 
enorme, porxada i preciosa, i és al mig d’una cruïlla de 
camins –a menys d’una hora de Lleida i de Barcelona (i 
totes les botigues són dins la mateixa plaça).

En els dos darrers articles que vaig fer per a l’amic 
Sebas, per a la revista digital que ell dirigeix, intitulada 
“SOM Gent de l’Esplai” (núm. 24 i 25 (setembre i 
desembre del 2015)): el meu article en dues parts 
es deia “10 coses per millorar Calaf”; resulta que el 
desè aspecte per millorar era precisament aquest, 
i us el transcric: “És urgent la rehabilitació del casc 
antic de Calaf –que n’és, per cert, la part més noble 
i interessant. Aquest procés de gentrificació pot tenir 
diverses fases al llarg dels anys. Calen noves idees 
i projectes engrescadors per avidar l’essència del 
nostre poble –que és el casc antic.”

El projecte de les Botigues de la plaça Gran va 
aconseguir una subvenció dels ajuts Leader, i es va 
posar en marxa el 2017 (tot i que la visita que vàrem 

fer a les Botigues de Salàs, on es va fabricar la idea, 
és del 20 de setembre del 2015). Cal dir, també, que 
aquest projecte ha aconseguit arribar a bon port, de 
manera magnífica, gràcies a CAT Patrimoni: sense 
la implicació personal i passional de Pere Tardà i 
Maite Copoví, les botigues no haguessin quedat 
tal com han quedat, fruit d’una feinada minuciosa i 
gegantina. I les Botigues s’han convertit en allò més 
útil: són un generador d’emocions i de sensacions. 
Per entendre’ns, les set botigues de Calaf actuen com 
la magdalena de Proust: provoquen el retorn d’unes 
olors, sensacions i emocions que crèiem perdudes per 
sempre; la prova és aquest veritable viatge pel túnel 
del temps (no importa l’edat que tinguis: el viatge el fas 
igual) que aquestes set botigues et proporcionen. La 
foto que il·lustra aquest article és la façana nord de la 
plaça Gran (al centre, la botiga de Cal Mestres –antiga 
casa Mensa): aquesta imatge la podreu veure en el 
futur Centre de Recepció de Visitants de les antigues 
botigues de la plaça Gran.

Si a les set Botigues hi afegiu la Ruta de les Escultures 
(n’hi ha 20 convenientment senyalitzades des del 29 
d’abril), i la Ruta Literària (amb 14 autors i 14 indrets: 
inaugurada el 22 d’abril, vigília de Sant Jordi), tindreu 
el reclam turístic (i patrimonial) més important que ha 
tingut Calaf fins ara mateix; reclam interessantíssim 
que podria ocupar tot un dia i, encara, si voleu, es 
podria completar amb la visita al castell i al campanar 
(amb això ja necessitaríem un cap de setmana sencer).

Al títol de l’article parlo de gentrificació i potser m’he 
excedit amb la paraula: gentrificació és el fenomen 
que agafa un barri deprimit i, per tant, barat, i l’omple 

d’artistes fins que es torna “trendy” i car (és el que està 
passant, per exemple, al Raval de Barcelona o al Barri 
Turc de Berlín). Això no és ben bé el que ha passat 
al casc antic calafí per la senzilla raó que els antics 
habitants han anat desapareixent i no els ha substituït 
ningú. Ignoro si en un futur proper els joves se sentiran 
atrets per anar a viure (i/o també treballar) al casc antic 
calafí. Ara mateix, aquest projecte de les botigues de 
la plaça Gran no és pas comercial sinó turístic: es 
tracta de dinamitzar el barri antic de Calaf oferint un 
reclam perquè vagis a visitar-lo, i aquest reclam és un 
“tresor recuperat”, inaugurat en dues etapes: el 4 de 
febrer i el 17 de juny del 2018 respectivament. El tresor 
el formen set botigues capaces de traslladar-te a set 
universos diferents: una bodega, la impremta de Ca 
l’Oller (les màquines antigues encara funcionen!), la 

merceria-perfumeria de Cal Garriga, l’Escola de nens 
(que dirigia el mestre Echaurren), la pastisseria de Cal 
Mestres, els “ultramarinos” de Cal Feu i la pastisseria-
taller d’art de Cal Sala.

Allò que sempre implica una gentrificació és un 
ennobliment -una transformació física i cultural 
de la zona on té lloc-, i això és el que ens omple de 
satisfacció i orgull amb les Botigues de la plaça Gran, 
perquè ens fem nostres els mots de Pere Crisòleg: 
“Nobis vixerunt veteres, vivimus nos futuris, nemo sibi” 
(els antics van viure per a nosaltres, nosaltres vivim per 
als que vindran, ningú no viu per a ell mateix). És la 
cadena de la tradició, el fonament més seriós i sòlid 
d’una cultura i d’un país.

GENTRIFICACIÓ DEL CASC ANTIC (les botigues de la plaça Gran)

Josep Maria Solà
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La Festa Major de Calaf marca un abans i un després en 
el calendari que ens aproxima, un any més, a l’apocada 
rutina i a un, fins ara, canvi climatològic evident.
Malgrat les temperatures força atípiques d’enguany, 
l’estiu que ja cueja ens ha permès, poc o molt, de 
prendre una relativa distància dels costums més 
ordinaris i familiars. En el millor dels casos fins i tot 
ens pot haver concedit una oportunitat d’allunyar-nos, 
durant un temps acotat, a qualsevol racó del planeta 
terra. Aquesta mobilització, més propera o llunyana en 
quilòmetres, representa l’ocasió propícia per gaudir, 
observar i admirar costums, cultura i arquitectura 
diferents (o no) de la que s’ha cultivat a casa nostra.

Tot d’un plegat, com més lluny ens creiem del lloc 
que millor coneixem, una fesomia o una veu que ens 
resulta familiar, ens transporta d’una revolada als 
carrers i places de la vila. I durant uns segons viatgem 
sense pagar bitllet ni peatge, a l’espai amatent on 
tots ens reconeixem i sabem a quina casa trobar-nos, 
mentre identifiquem aquell rostre que ens acaba de 
desconcertar, entre aquells que conviuen més pròxims 
a cadascun de nosaltres.

De nou al poble, en retrobar-lo a qualsevol zona, un 
somriure intern delatarà la nostra sorpresa i potser ens 
atrevirem a saludar-lo amb més efusió de l’acostumada.
També és probable trobar-se, a una distància extrema 
del poble, amb veïns que han triat el nostre mateix destí. 
En aquests casos l’estupefacció és mútua i un “hola què 
tal?” la salutació més que probable encara que es tracti 
d’algú que només coneixem de vista. I aquesta topada 
del tot inesperada pot ser l’inici d’un lligam especial a 
partir d’aquest moment insòlit.

A les portes del setembre tornem a trepitjar les mateixes 
rajoles que dia rere dia, hivern i estiu coneixen el nostre 
caminar i la ruta diària. Cal esmentar que en aquesta 
minúscula zona geogràfica amb forma de bacallà, la 
tardor i la primavera resulten gairebé invisibles a la pell.
Les distàncies que delimiten el nostre terme faciliten 
els desplaçaments a peu i gaudir: d’un paisatge tan 
observat, del sol i les ombres del migdia, dels carrers 
i places que configuren el traçat del poble i de les 
persones que formem part del col·lectiu calafí.

I el campanar, com un autèntic far de secà, a cada retorn 
al nostre lloc d’origen ens mostra la ruta inequívoca per 
revenir a la llar. Fins i tot a l’abric de la boira, l’agulla 
més alta malda per fer-se visible als ulls de calafins i 
forasters, pels quatre punts cardinals marcats a la 
cartografia i els múltiples accessos a la vila.

BONA FESTA MAJOR 2018!

Maria Lluïsa Salazar

DE RETORN

Ramon Puiggròs Compte
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Des de l’Ajuntament volem expressar el nostre més profund
agraïment a totes les persones, entitats i anunciants

que han col·laborat en la Festa Major de Calaf d’enguany,
sense la seva inestimable ajuda no hagués estat possible.

GRÀCIES


