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E ditorial

La participació ciutadana
quests mesos hem enllestit dos reglaments 

destinats a ordenar i regular, però sobretot fomentar, 
la participació activa i directa dels veïns de Calaf en 
la defi nició i seguiment de les polítiques municipals. 
Es tracta del Reglament de Participació Ciutadana i 
del Reglament de subvencions i convenis.

El primer Reglament està en fase de negociació 
amb els grups municipals del GIC - VV i de CIU. 
El segon va quedar aprovat de manera inicial en el 
Ple celebrat el dimarts 13 d’octubre, amb els vots 
a favor de JxC - AM, l’abstenció de CIU i el vot en 
contra del GIC - VV. Ara està en exposició pública, 
durant un mes, perquè tothom el pugui analitzar i 
presentar-hi les al·legacions que consideri que han 
de millorar el text.

Darrere d’aquests dos reglaments hi ha un mateix 
objectiu: enfortir la democràcia local. És clar, 
primerament hi ha la voluntat de resoldre una 
anomalia democràtica incomprensible i de molt difícil 
justifi cació al cap de tants anys, sobretot pel que fa 
referència a la fi rma de convenis amb les entitats 
i l’atorgament de subvencions. Resoldre aquesta 

mancança ja era una raó prou sòlida com per haver-
nos-hi posat amb la urgència que ho hem fet. La 
democràcia, si no és transparent, no en pot ser.

Però, alhora és també una opció estratègica del 
nostre govern. Considerem que la participació 
ciutadana és vital per al desenvolupament polític, 
cívic, veïnal, cultural, religiós, solidari, educatiu, 
econòmic i esportiu de la nostra vila, per potenciar-
ne la cohesió social i millorar-ne la qualitat de vida. 

Perquè defi nim la participació ciutadana com a la 
capacitat d’escoltar i de tenir en compte la diversitat 
de veus i d’interessos que hi ha a la vila abans de 
prendre decisions. Un instrument bàsic n’haurà de 
ser el futur Consell de Vila que quedarà constituït 
com al màxim òrgan consultiu i de participació de 
l’Ajuntament de Calaf. Hi estaran representades 
totes les entitats i persones representatives de  
Calaf.

I perquè no entenem la relació amb les entitats sinó 
és des del rigor i la transparència. Els convenis i les 
subvencions en són les eines essencials i decisives.

A

    L’equip de govern de l’Ajuntament de Calaf es va posar el 
passat 20 de setembre a disposició de tots els veïns i veïnes 
que els volguessin plantejar dubtes i qüestions. Es tractava 
de la jornada participativa L’alcalde respon, una iniciativa 
inèdita al municipi que va despertar un gran interès entre els 
calafi ns. La sala de la Unió Calafi na va omplir-se de veïns que 
van voler escoltar en directe la valoració dels cent primers 
dies de nou govern i, després, van plantejar-los preguntes 
sobre tota mena de temes que afecten el poble.

L’alcalde, Jordi Badia, va explicar que en aquests mesos al 
capdavant de l’Ajuntament s’ha escoltat i atès tothom qui 
ho ha demanat. Badia va fer una extensa explicació de la 
situació econòmica i fi nancera amb què s’ha trobat el nou 
equip de govern, que va qualifi car de “delicada” donada 
la xifra d’endeutament (deute reconegut per la Diputació 
de 3.094.000 euros, del 96,85% dels ingressos, sense 
comptar d’altres despeses importants a les quals s’ha 
hagut de fer front i que no estaven comptabilitzades, com 
la indemnització de 90.000 euros a l’exenginyer municipal o 
els 261.000 euros que s’hauran de retornar al Ministeri de 
Foment per les obres del castell). També va anunciar que 
la Diputació començarà a treballar properament en una 
auditoria econòmica completa de l’Ajuntament, i que serà 
a principis del 2016 quan es tindrà els resultats i quan es 
coneixeran exactament totes les xifres.

Les qüestions plantejades pel públic van ser variades, i van 
fer referència a les xifres econòmiques de l’Ajuntament, a la 
velocitat del trànsit en determinades vies com la carretera 
de Manresa o la carretera de Ponts, a l’establiment de noves 
empreses o a la connexió de la xarxa d’aigua amb la Llosa del 
Cavall. També es van respondre preguntes més relacionades 
amb el civisme, com el respecte pels guals, la responsabilitat 
dels propietaris dels solars buits o la circulació de bicicletes 
per voreres i llocs reservats als vianants, entre d’altres. 

La primera jornada ‘L’alcalde respon’ desperta l’interès dels veïns
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   En la sessió ordinària celebrada el dimarts 13 
d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Calaf va aprovar 
inicialment la normativa que ha de regular la signatura 
de convenis amb les associacions del municipi, i que 
establirà les bases de la concessió de subvencions per al 
desenvolupament de les seves activitats.

Per part de l’equip de govern, Jordi Fitó va defensar la 
importància d’aquesta normativa, clau per a determinar 
d’una manera clara i transparent la col·laboració entre 
entitats i consistori, i va destacar la integració de les 
esmenes i propostes que hi ha fet el grup de CIU. Aquest 
es va abstenir, emplaçant-se a l’aprovació defi nitiva 
i argumentant que encara hi ha detalls per millorar, 
mentre que el GIC hi va votar en contra perquè, segons 
van dir, es tracta d’un text “totalment il·legal”.

En l’àmbit institucional, cal destacar l’aprovació per 
unanimitat de la moció per reivindicar la fi gura del 
president Lluís Companys, amb motiu del 75è 
aniversari del seu afusellament. El text acordava posar 
les banderes a mig pal i amb un crespó negre durant 
la jornada del 15 d’octubre, data en què fou assassinat 
Companys. D’altra banda, Junts x Calaf i CIU van 
presentar conjuntament una moció de suport al 9N i 
als seus organitzadors, proposta que va prosperar amb 
els vots a favor d’aquests dos grups i amb l’abstenció 
de GIC.

En l’apartat de precs i preguntes, el regidor Jordi Fitó va 
respondre a les qüestions sobre aspectes de seguretat 
relacionades amb la Festa Major, que havia plantejat 
CIU en el ple anterior. Aquest mateix grup va preguntar 
per la supressió de l’atenció ciutadana a Calaf per 
part de l’Organisme de Gestió Tributària, i es va oferir 
a fer front comú per reivindicar la seva importància. Des 
de l’equip de govern, Montserrat Mases va respondre 

que evidentment s’havia insistit molt en aquest tema 
però que la resposta de la gerència de la Diputació havia 
estat un “no” rotund, perquè es tractava d’un servei que 
se suprimia de totes les altres poblacions on fi ns ara es 
prestava i no es faria cap excepció.

El Ple aprova inicialment el Reglament de subvencions 
i convenis amb les entitats calafi nes

Regular la concessió de subvencions

Segons el Reglament, que ara entra en fase 
d’exposició pública, “l’Ajuntament considera que els 
convenis han de ser l’eina essencial de col·laboració 
i participació entre l’administració local i les entitats 
de la vila”, i per això se’n vol potenciar la redacció 
i signatura, per deixar establerts els pactes i les 
obligacions de cadascuna de les parts. Un cop entri 
en vigor el text, les entitats que vulguin accedir a una 
subvenció per tirar endavant una o més activitats, 
hauran de complir una sèrie de requisits: fi gurar en 
el registre d’entitats de l’Ajuntament, sol·licitar-ho 
formalment adjuntant el pressupost anual de l’entitat i 
un projecte que especifi qui l’activitat subvencionable, 
i fer-ho dins del termini que el consistori fi xarà i 
publicitarà cada any amb aquesta fi nalitat. 
Segons el Reglament, es considera objecte de 
subvenció: programacions de caràcter artístic i 
cultural; suport a la creació i producció artística i 
cultural; suport al foment de l’activitat esportiva; 
intercanvis juvenils; activitats adreçades a la 
formació dels moviments associatius; programes de 
solidaritat i de cooperació internacional; programes 
d’informació, participació i activitats mediambientals; 
programes d’integració social; projectes d’intervenció 
sobre col·lectius en situació de marginació social o 
dirigits a pal·liar les desigualtats socials.

J oventut

   El proper dijous 19 de novembre es durà a terme 
a Calaf dues sessions informatives sobre el Programa 
de Garantia Juvenil, una iniciativa adreçada a joves 
que ni estudiïn ni treballin i que tinguin de 16 a 29 
anys. L’objectiu d’aquest programa és donar-los accés 
a ofertes de feina i formatives, així com a la possibilitat 
de fer pràctiques o formar-se com a aprenents en una 
empresa.

Les reunions informatives es realitzaran a la Sala Felip 
(Plaça Gran). La primera sessió, a les 15.00 h, estarà 
oberta a les empreses, i els explicarà el paper que tenen 
dins del Programa i els avantatges que poden obtenir 

adherint-se a la iniciativa. A les 17.00 h es farà la segona 
sessió, en la qual s’informarà dels objectius del Programa 
i dels diferents itineraris que s’oferiran als joves que hi 
participin. També s’explicarà el procediment d’inscripció. 

Les sessions informatives estaran conduïdes per la 
tècnica impulsora del Programa de Garantia Juvenil 
a l’Anoia, Raquel Pérez. Des del Departament de 
Joventut del Consell i l’Ajuntament de Calaf us animem 
a participar d’aquestes sessions dirigides no només a 
joves i empreses, també a pares i mares, o persones 
que estiguin interessades a conèixer millor el programa i 
resoldre dubtes. 

 Programa de Garantia Juvenil a Calaf: 
una oportunitat per als joves i per a les empreses

P lens
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    Com en tantes d’altres poblacions catalanes, el dimarts 
13 d’octubre al vespre nombrosos calafi ns van reunir-se 
davant de l’Ajuntament convocats per l’ANC, per donar 
suport públic al president de la Generalitat en funcions, 
Artur Mas, la consellera d’Ensenyament en funcions, Irene 
Rigau i l’exvicepresidenta Joana Ortega.
Per part de l’ANC de Calaf, Antoni Miret va pronunciar unes 
paraules de denúncia per la decisió del Tribunal d’imputar 
els tres membres del govern de la Generalitat, mentre 
que l’alcalde Jordi Badia va llegir el manifest unitari de 
la campanya, en el qual es critica aquest nou atac a les 
institucions democràtiques de Catalunya. La concentració 
va acabar amb el desplegament d’estelades i amb el cant 
dels Segadors.

Concentració de suport 
a la consulta del 9N

   Les eleccions al Parlament del 27 de setembre van 
aconseguir mobilitzar com mai els ciutadans. Al conjunt 
català, es va passar d’un 67,76% de participació en els 
comicis de 2012 al 77,46% en aquesta ocasió. A Calaf les 
xifres encara són més notables i aquest 27S es va registrar 
una participació del 82,77% (respecte del 76% que es va 
aconseguir el 2012). Pel que fa als resultats, la candidatura 
de Junts pel Sí va ser la gran guanyadora a Calaf, amb 1.171 
vots (61,83%). El PSC es situava en segona posició amb 
156 vots (8,24%), seguit del PP amb 136 vots (7,18%), 
la CUP amb 128 vots (6,76%), Ciutadans amb 103 vots 
(5,44%), Catalunya Sí que es Pot amb 97 vots (5,12%) i 
Unió amb 75 vots (3,96%). Altres formacions com PACMA i 
Recortes 0-Els verds van obtenir 7 vots cadascuna.

Calaf supera el 82% de 
participació en el 27S

   Amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la liquidació 
de les taxes i preus públics de determinats serveis, 
l’Ajuntament de Calaf ha instal·lat un nou terminal per 
al pagament amb targeta a la recepció de les ofi cines 
municipals.
Així doncs, els veïns que hagin d’abonar algun import 
relatiu a llicències, o bé inscripcions a cursos, a les 
classes de gimnàstica, l’abonament de la piscina, 
etc. podran fer-ho amb targeta de crèdit en el mateix 
moment de tramitar-ho. D’aquesta manera s’estalvia 
temps als usuaris, que fi ns ara havien d’anar a ingressar 
els diners al número de compte de l’Ajuntament i tornar 
a portar el rebut a la recepció. De totes maneres, el 
sistema de pagament antic queda en vigor per a totes 
aquelles persones que no puguin o vulguin pagar amb 
targeta de crèdit. Pel que fa als imports menors de 10,00 
€, s’hauran de liquidar com fi ns ara en efectiu.

Nou pagament amb targeta
a les ofi cines municipals

   La Gerència de la Diputació de Barcelona ha decidit 
suprimir l’atenció descentralitzada que l’Organisme de 
Gestió Tributària prestava encara a alguns municipis, 
com era el cas de Calaf. Malgrat la insistència de 
l’Ajuntament per poder conservar l’atenció al nostre 
poble, la decisió de la Diputació és a nivell global i no 
contempla cap excepció. 
A partir d’ara, els veïns que hagin de consultar o 
realitzar algun tràmit relacionat amb els impostos 
ho podran fer directament a les ofi cines que 
l’Organisme de Gestió Tributària té a Igualada, o 
bé a través d’Internet. 
L’horari de l’ORGT és el següent: de dilluns a 
divendres de 8.30 h a 14.00 h al c/ Sant Carles 43-
45 d’Igualada (tel. 934729140). També us hi podreu 
adreçar per mail (orgt.igualada@diba.cat) o fer els 
tràmits per Internet a www.orgt.diba.cat.

L’ORGT centralitza 
l’atenció al públic a Igualada

Nou horari d’atenció al públic a les ofi cines municipals

El 13 d’octubre va entrar en vigor el nou horari d’atenció al públic de l’Ajuntament de Calaf, canvi que respon a 
la voluntat d’optimització dels recursos i, sobretot, al fet de coincidir amb la tarda en què també estan obertes 
les entitats bancàries (i que, per tant, moltes persones aprofi ten per fer gestions). Així doncs, el nou horari 
d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.30 h i els dijous també a la tarda, de 17.00 
h a 20.00 h.

D iversos

L’Ajuntament, 
de dol per la mort de Joan Gil

Aquest divendres 23 d’octubre, després d’una llarga 
malaltia i als 61 anys d’edat, ens deixava en Joan Gil, 
qui era agutzil municipal des del 2004. L’alcalde, els 
regidors i tot el personal del consistori volem expressar 
el nostre condol més sincer a la família del Joan, 
especialment a la seva esposa, Pilar Cardona, qui va 
ser regidora de l’Ajuntament durant la legislatura 2011-
2015 i a les seves fi lles, l’Emma i  la Clara —actual cap 
dels Escoltes de Calaf. Descansa en pau, Joan!
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L’equip de govern defensa el model públic de tanatori 
municipal per a Calaf i l’Alta Segarra

   Les discrepàncies entre Junts 
per Calaf i CIU sobre el projecte de 
tanatori per a Calaf i l’Alta Segarra 
van fer-se evidents en el Ple ordinari 
del passat 14 de setembre. El punt 
de l’ordre del dia que pretenia 
deixar sense efecte la modificació 
del POUM per possibilitar la 
instal·lació d’un tanatori privat al 
polígon no va prosperar, ja que 
necessitava de majoria absoluta i 
només va rebre els vots positius 
de l’equip de govern, els vots en 
contra de CIU i les abstencions del 
GIC. El debat sobre aquest tema 
va ser extens.

A l’antic Parc de Bombers
L’alcalde, Jordi Badia, va dir que 
Calaf i l’Alta Segarra necessiten un 
tanatori des de fa anys, i que per 
al seu grup és un tema prioritari. 
Ara bé, l’equip de govern actual 
no està d’acord amb la proposta 
que va engegar CIU a instàncies 
de l’empresa Promocions Dusfort, 
CB —i que pretenia la construcció 
privada de tres naus industrials al 
polígon, dues dedicades al lloguer 
i la tercera destinada a fusteria i 
a tanatori. Badia va explicar amb 
detall les objeccions que hi veu el 
seu equip: de tipus legal (perquè 
es tracta d’una requalificació 
que beneficiaria a una empresa 
concreta i també perquè quedaria 
adossat a un negoci de fusteria); 
d’ubicació (perquè estaria just 
al costat d’una gasolinera i en 
un parcel·la massa petita, que 
no permetria cap mena de zona 
ajardinada per oferir un espai 
més íntim a les famílies); i de 
concepte (perquè creuen que 
el tanatori ha de ser un servei 
públic en règim de concessió). 
La proposta de l’equip de govern 
era aturar aquest expedient i 
rescatar un projecte que de fet 
CIU ja havia iniciat l’any 2012: 
ubicar el tanatori a l’antic parc de 
bombers. Segons l’alcalde, això 
permetria “recuperar un edifici 
en desús, tenir un tanatori aïllat 
i amb una parcel·la prou àmplia, i 
perfectament comunicat”. 

Per la seva banda, Joan Caballol 
(CIU) va justificar el projecte del 
tanatori privat explicant que no 
hi havia cap empresa interessada 

en la remodelació del parc de 
bombers i en una concessió, 
perquè econòmicament no era 
viable. També va advertir “del risc 
que al final ens quedem sense 
res”, i va manifestar la necessitat 
de resoldre el tema el més aviat 
possible. Caballol també va dir 
que un projecte i l’altre no són 
incompatibles, que es pot seguir 
treballant en el tanatori públic 
però donant curs a la vegada a la 
modificació de planejament que 
possibilitaria un tanatori privat.

Concessió pública
L’alcalde va respondre posant 
com a exemple del risc que 
suposa un tanatori privat el cas 
d’Artés, un equipament que en 
aquests moments es troba tancat, 
després que l’empresa que el va 
construir i el gestiona prengués 
aquesta decisió per no deixar 
operar d’altres funeràries a les 
seves instal·lacions. “Més aviat 
volem anar al model de Sallent, 
una concessió pública en què 
l’Ajuntament no fixa directament 
els preus, però aquests sí que 
passen pel Ple”, va afirmar Badia.

Joan Caballol va dir que el cas 
d’Artés demostra precisament 
l’estricta normativa que regula el 
sector, i va continuar defensant 
el model privat. Per la seva 
banda, Neus Aparicio (GIC) va 
recordar que no es pot fer una 

requalificació pensant en una 
empresa concreta, i que si s’opta 
per un sistema privat ha de ser de 
lliure concurrència.

El Ple ordinari del 14 de setembre 
va servir també per aprovar el 
Compte general del 2014, amb 
8 vots a favor de Junts per Calaf i 
CIU i 3 vots en contra del GIC. La 
responsable de l’Àrea econòmica, 
Montserrat Mases, va explicar 
que l’estalvi net i el romanent 
de tresoreria són positius, i que 
l’endeutament, del 96%, és 
dins dels paràmetres permesos 
però una mica massa alt segons 
el seu grup: “Si no hi ha més 
imprevistos, intentarem reduir-lo 
en els propers anys”, va afirmar.

Bandera oficial
D’altra banda, també es va aprovar 
tirar endavant la proposta de 
bandera per al municipi, un 
disseny que inclou el color vermell 
de l’escut al fons, les flors i el gos. 
L’ha elaborat l’heraldista Armand 
de Fluvià i serà oficialitzada per 
la Generalitat de Catalunya. Josep 
Casulleras (GIC) va lamentar que 
no s’hagués fet un procés més 
participatiu i va qüestionar que 
sigui la bandera més idònia per al 
municipi. Jordi Badia va respondre 
que els elements que inclou ja 
estan prou arrelats al poble, i que 
Calaf necessita una bandera ja 
que actualment no en té.

P lens

El debat sobre el tanatori va contraposar els models de gestió del futur equipament.
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U rbanisme

   El passat 4 de setembre van 
enllestir-se els darrers treballs al 
Portal de Xuriguera, després de cinc 
setmanes d’intervencions dirigides 
pel restaurador Albert Gaset: El 
mal estat en què es trobava el 
monument feia del tot necessària 
una actuació d’urgència, cosa que 
es va aprofitar també per millorar 
l’estètica del conjunt.

Segons explica Gaset, el Portal 
presentava alteracions pel que fa 
als materials i també d’estructura. 
En el primer cas, es va fer un 
tractament específic per a cada un 
dels tres tipus de pedra empleats 
en la seva construcció, que la 
intempèrie i el pas del temps havien 
malmès considerablement. Pel que 
fa a l’estructura, es va corregir la 
deficiència en morter de calç que 
havia de donar solidesa al conjunt, 
reomplint-ne l’interior amb morter 
natural. Això ha permès, alhora, 
consolidar tot el monument. Per 
últim, es van retirar les pedres que 
coronaven el Portal i que estaven 
seriosament malmeses, i que 
constituïen alhora una amenaça; 
al seu lloc s’hi van col·locar tres 
pedres recuperades de la mateixa 
zona.

A més de tot això, es va netejar el 
conjunt del Portal i es va equilibrar 
cromàticament la pedra, fet que 
n’ha millorat considerablement la 
imatge.

L’actuació, que va tenir un 
pressupost de gairebé 17.000 

euros, va fer-se d’acord amb el 
departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ja que 
el Portal de Xuriguera està declarat 

Bé Cultural d’Interès Nacional. 
La intervenció comptava amb el 
suport econòmic de la Diputació de 
Barcelona.

Finalitza la restauració del Portal de Xuriguera,
emblemàtica entrada al nucli antic de Calaf

Imatge actual del Portal de Xuriguera, després de les actuacions de millora.

   Des de mitjan setembre, l’empresa Endesa està 
portant  a terme una important actuació de millora a 
la xarxa elèctrica d’una zona de Calaf. Concretament 
els treballs se centren als carrers d’Isidre Vilaró, i un 
tram del Mestre Manel Giralt fins arribar al Pius Forn. 
Les obres permetran instal·lar una nova línia de baixa 
tensió, que ha de resoldre les freqüents avaries i talls 
de subministrament que pateixen els veïns d’aquesta 
àrea. Durant els treballs, que finalitzaran en els propers 
dies, no és previst que hi hagi afectacions en el servei 
elèctric, excepte en cas que hi hagi alguna incidència a 
causa de les mateixes obres.

Endesa millora la xarxa elèctrica 
als carrers d’Isidre Vilaró i Mestre Manel Giralt
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   L’empresa Constructora de Calaf 
és a punt de finalitzar els treballs 
a la cruïlla del passeig de Santa 
Calamanda amb la carretera de 
Manresa, cosa que permetrà reobrir 
al trànsit aquest tram i començar a 
utilitzar la nova rotonda. Es tracta 
d’un element que ha de servir per 
pacificar el trànsit, i millorar la 
seguretat tant de les persones que 
hi circulin amb vehicle com a peu. 

Durant l’execució del projecte 
s’han fet algunes modificacions que 
en milloren el resultat final; per 
exemple, s’ha ampliat el nombre 
de punts de llum d’aquesta zona 
per tal d’augmentar-hi la visibilitat 
nocturna. També s’ha tingut present 
la circulació ocasional de vehicles 
agrícoles i altra maquinària de 
grans dimensions, per la qual cosa 
els carrils són suficientment amples 
per acollir-ne el trànsit i, a més, 
la rotonda és remuntable —per si, 
en algun cas concret i puntual, és 
necessari envair l’espai central.

Mentre duren els treballs es 
manté l’itinerari alternatiu per 
als vehicles així com l’afectació 
sobre el mercat setmanal dels 
dissabtes, mesures que han 

permès garantir la circulació per 
dins del nucli urbà, intentant 
minimitzar les molèsties que 
comporta forçosament una obra 
d’aquestes característiques.

A punt d’enllestir-se les obres de construcció 
de la nova rotonda de Calaf 

Treballs a la calçada i els vorals, amb la part central de la rotonda ja col·locada.

  Aquests dies han finalitzat les tasques de millora 
a la zona antiga del cementiri municipal, per deixar 
l’espai ben condicionat de cara a la propera festivitat 
de Tots Sants. Concretament, els treballs han consistit 
en la reparació d’algunes teulades i canals pluvials 
malmeses pel pas del temps, així com d’algunes parets 
que necessitaven una actuació urgent. La feina ha anat 
a càrrec de treballadors de la brigada municipal i dels 
plans d’ocupació, i l’import dels treballs ascendeix a 
uns 5.000 euros.

Reparacions a les teulades 
i les canals del cementiri vell

U rbanisme

   Segons ha informat aquesta empresa, les darreres 
actuacions que ha fet al nostre municipi i que han 
afectat el Raval de Sant Sebastià, l’Avinguda de la Pau 
i el Raval de Sant Jaume, han consistit en el pas de 
cablejat de fibra òptica per millorar la cobertura de 
la xarxa mòbil de Movistar. 

Movistar millorarà 
la cobertura mòbil a Calaf

   A principis d’octubre van començar els primers treballs 
de reparació dels forats que presenta el Camí del 
Rentador. Les tasques continuaran en els propers dies, 
i es planifiquen en tres fases per poder tallar el camí 
parcialment i treballar amb seguretat:
- 1a fase: tram del Convent de St. Francesc fins a la ctra. 
de Manresa (pont nou)
- 2a fase: tram des del Convent de St. Francesc fins al 
trencall de la “Masia de l’Indiano”
- 3a fase: tram des del trencall de la “Masia de l’Indiano” 
fins a la carretera d’Igualada
Les afectacions al trànsit se senyalitzaran, us demanem 
que respecteu les restriccions i hi circuleu amb 
precaució. 

Reparació del ferm 
del camí del Rentador

Algunes de les noves canals pluvials instal·lades.



8

F ormació

     Després d’una intensíssima activitat durant els primers 
set mesos de l’any, tant pel que fa a l’orientació laboral 
com a la formació ocupacional, al Centre de Recursos per 
a l’Ocupació seguim treballant en els quatre àmbits en 
què es fonamenta la nostra activitat:

- Atenció a les persones en situació d’atur 
(orientació i intermediació laboral, formació ocupacional i 
formació en competències transversals)
-  Atenció a les persones treballadores en actiu 
(orientació, intermediació i formació contínua)
- Atenció a les persones emprenedores 
(assessorament i formació)
- Atenció a les empreses 
(assessorament, formació i intermediació laboral)

Dins de les activitats formatives, el passat 15 de setembre 
va començar un curs adreçat a persones cuidadores, 
organitzat per l’Àrea de Benestar Social, i el dia 21 de 
setembre es va iniciar un curs de neteja d’instal·lacions 
industrials de 220 hores, organitzat pel Consell Comarcal 
de l’Anoia i adreçat a persones treballadores en situació 
d’atur.

Un any més, i ja en farà quatre, tornem a apostar per 
les preparacions a les proves d’accés als Cicles formatius 
de grau mitjà i superior, després dels bons resultats dels 
darrers cursos. El curs de preparació per a la prova d’accés 
als cicles de grau superior va començar el 5 d’octubre i el 
de grau mitjà el 13 d’octubre. Són dos cursos consolidats 
que realitzem des de l’any 2011, i que permeten l’accés 
a la formació professional a persones que no han pogut 
acabar l’ESO o el Batxillerat.

Reactiva’t, per a majors de 50 anys
D’altra banda, el dia 13 d’octubre es va iniciar un nou 
projecte, anomenat “Reactiva’t”, en el qual s’ofereix 
formació a la carta per tal de millorar les competències 
bàsiques i transversals com són: català bàsic, anglès 
inicial, informàtica, ACTIC, intel·ligència emocional, 
conducció de carretons elevadors, manipulador d’aliments, 
coneixement del mercat laboral i emprenedoria.

També el mateix dia va començar un curs d’alemany 
de nivell A2, i està previst que comenci el proper 4 de 
novembre un curs d’alfabetització anomenat “Lletres 
per a tothom”, adreçat a persones estrangeres que no 
saben ni llegir ni escriure. En aquest curs ens agradaria 
comptar amb persones voluntàries per tal de donar 
suport, en forma de conversa, un cop a la setmana, a les 
classes teòriques d’alfabetització. Si alguna persona vol 
col·laborar en aquest projecte es pot adreçar al Centre de 
Recursos per a l’Ocupació, on l’informarem.

Emprenedors i empreses
Pel que fa al suport a l’emprenedoria i a les empreses 
tenim previstes diverses jornades abans d’acabar l’any:
- El dia 19 de novembre durem a terme una jornada 
informativa adreçada tant a empreses com a joves sobre 
els avantatges de la contractació de joves inscrits al 
Pla de Garantia Juvenil.
- El dia 24 de novembre realitzarem una jornada sobre 
“Emprenedoria social: Idees de negoci que aporten 
solucions a necessitats socials”
- I el dia 10 de desembre una altra jornada en què 
tractarem la “Fiscalitat per a autònoms”

De cara a l’any vinent estem pendents de l’atorgament 
de diversos cursos de formació ocupacional i de formació 
contínua:

- Formació Ocupacional: Creació i gestió de 
microempreses, operacions de gravació i tractament de 
dades i documents i atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials.

- Formació Contínua: anglès A2 –francès A2 – català 
nivell B – gestió del temps – fiscalitat i altres obligacions 
per a empreses i autònoms – gestió empresarial per 
a treballadors autònoms – intel·ligència emocional 
– introducció al posicionament web – informàtica: 
sistema operatiu, internet i correu electrònic – aplicacions 
informàtiques de tractament de text - aplicacions 
informàtiques de fulles de càlcul - aplicacions informàtiques 
de bases de dades relacionals - aplicacions informàtiques 
per a presentacions gràfiques.

Cal fer esment que totes les persones interessades en la 
realització d’alguna d’aquestes activitats formatives ja 
poden adreçar-se al Centre de Recursos per a l’Ocupació 
per tal de fer la preinscripció. 

D’altra banda, el Centre de Recursos per a l’Ocupació 
tornarà a participar, com a Agència de col·locació 
col·laboradora amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
en la realització d’accions d’intermediació laboral per a la 
inserció en el mercat de treball de persones aturades, que 
començaran a finals de novembre. Aprofitem per recordar 
que des de principis de març del 2013 el Centre de 
Recursos és un dels 300 centres catalans col·laboradors 
de l’ACTIC i, per tant, totes les persones que vulguin 
acreditar de forma oficial les seves competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació i obtenir-ne 
un certificat vàlid, podran fer-ho aquí mateix.Inici del curs de preparació per als cicles de grau superior.

Inici de curs ple d’activitat 
al Centre de Recursos per a l’Ocupació
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   El cap de setmana del 10 i 11 d’octubre va ser 
intens a l’Oficina de Turisme del nostre municipi, i és 
que s’havien programat diverses visites guiades amb 
motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. 

Dissabte es va fer tres vegades la ruta “Descobreix els 
orígens de Calaf”, amb una trentena de participants 
en total. La visita els portava al nucli antic de la vila, 
observant les cases senyorials del carrer de Sant 
Jaume; entrant a l’església, a la capella dels Dolors 
i a la cripta de Santa Calamanda; i, tots aquells 
que volien, pujant també al campanar. Abans de 
completar l’ascens, Ton Illa s’encarregava d’explicar 
el funcionament del rellotge i d’altres anècdotes. Un 
cop a dalt de tot, els visitants se sorprenien de les 
fantàstiques vistes que s’albiren des del campanar. La 

visita continuava cap al castell, un altre indret històric 
des del qual es gaudeix de bones panoràmiques.

L’endemà diumenge una vintena de persones van 
pujar a peu fins al turó de Sant Sebastià. Allí encara 
se’ls van afegir més visitants, que havien pujat amb 
cotxe, i que no es van voler perdre l’explicació sobre 
el significat de l’ermita per a Calaf i per als calafins. 
L’encarregat de l’ermita, Josep Morera, va explicar la 
seva tasca desinteressada, i la regidora responsable 
de Turisme, Montserrat Mases, li va agrair públicament 
la seva acció altruista abans de donar per finalitzada 
la visita. Els assistents també van poder veure els 
quadres de Ramon Sala Coy que decoren l’interior de 
l’ermita així com tocar la campana, una tradició ben 
arrelada. 

Calaf mostra els seus atractius turístics 
en les Jornades Europees del Patrimoni

    Va ser al desembre de 2014 quan van iniciar-se els 
tràmits perquè l’Oficina de Turisme de Calaf quedés 
oficialment certificada dins de la tercera categoria del 
Registre de Turisme de la Generalitat. Per a complir 
amb la normativa calia donar resposta als requeriments 
de la inspecció tècnica, però finalment no ha estat fins 
aquest estiu quan s’ha fet les actuacions necessàries 
per poder homologar l’equipament i el servei que s’hi 
dóna. 

Així, s’ha instal·lat el monòlit indicador de Turisme de 
Catalunya a l’exterior de l’Oficina, i s’ha adequat per 
complir la normativa d’accessibilitat tant l’entrada a 
l’edifici com el mobiliari d’atenció al públic. Finalment, 
s’ha modificat l’horari segons les indicacions de la 
Generalitat, que estableix per a les oficines de tercera 
categoria una obertura mínima de Setmana Santa a 
octubre (ambdós inclosos) amb un mínim de quatre 
hores diàries, cinc dies a la setmana, sense que els 
dies de descans puguin coincidir en dissabte, diumenge 
ni festiu.

L’Oficina de Turisme ja s’ha adequat a la normativa 
i està inscrita al Registre de Turisme de Catalunya

T urisme

Visita guiada a l’església de Sant Jaume. Els participants de la matinal a Sant Sebastià.

L’indicador oficial de les Oficines de Turisme de Catalunya.
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    L’IES Alexandre de Riquer ha estat l’amfitrió, la 
setmana del 19 al 23 d’octubre, d’una cinquantena 
d’estudiants d’Alcoi (Alacant), Lorca (Murcia), San 
Clemente (Cuenca) i El Viso del Alcor (Sevilla), que 
juntament amb els alumnes calafins participen en el 
projecte ‘My town’.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és optimitzar les 
competències lingüístiques dels alumnes dels centres 
participants i, a la vegada, donar a conèixer els 
respectius entorns culturals i artístics.

El dilluns 19 d’octubre, dia de la seva arribada, els 
alumnes i professors van ser rebuts a l’Ajuntament per 
l’alcalde, Jordi Badia, qui va donar-los la benvinguda 

al poble. Acompanyat dels regidors Teresa Torrijos, 
Jordi Fitó i Montserrat Isern, Badia els va desitjar 
una bona estada i els va explicar alguns detalls sobre 
Calaf, la seva història, el seu patrimoni, les seves 
tradicions... 

Després de la rebuda, els joves van anar directament 
cap a casa de les diverses famílies que els allotjaven 
durant la setmana. Al llarg d’aquests dies des de 
l’IES Alexandre de Riquer es va organitzar un intens 
programa lúdic i turístic, perquè els joves aprofitessin 
al màxim la seva estada a la nostra terra. Així, es va 
fer una visita a Montserrat i una altra a Barcelona, i 
es va dedicar un altre dia sencer a conèixer tots els 
racons de Calaf, amb sopar de germanor inclòs.

L’ajuntament dóna la benvinguda als joves estudiants 
espanyols que participen al projecte ‘My town’

E nsenyament

    Les tasques d’instal·lació d’una 
planxa galvanitzada per protegir el 
ràfec de l’edifici de l’Escola es van 
executar durant el mes d’agost, 
aprofitant el període de vacances 
escolars. L’actuació era necessària 
donat el mal estat que presentava 
una part del ràfec, a causa de 
les inclemències del temps. Amb 
la planxa que hi ha col·locat 
l’empresa calafina Metal·listeria 
Marcet es compleix el doble 
objectiu de reparar aquest element 
i, a la vegada, protegir-lo de l’acció 
directa de la climatologia.
Els treballs han tingut un cost total 
aproximat d’uns 5.000 euros i 
s’han fet d’acord amb la Generalitat 
de Catalunya, de manera que  
l’Ajuntament hi aporta 1.900 euros 
i el departament d’Ensenyament 
els 3.100 euros restants.

Completada la protecció del ràfec 
de l’Escola Alta Segarra

Els joves i els professors, abans de ser rebuts a l’Ajuntament. L’alcalde, Jordi Badia, va donar la benvinguda als estudiants.

La planxa metàl·lica protegirà el formigó del ràfec.
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  Una flama que s’encenia 
simultàniament al castell de Calaf 
i a la torre de la Manresana dels 
Prats de Rei, donava inici el dijous 
10 de setembre al vespre a l’acte 
de commemoració de l’Onze de 
Setembre.

L’acte, dissenyat per Neus Quer, 
l’organitzaven tots dos ajuntaments, 
amb la col·laboració de les territorials 
de l’ANC i, en el cas de Prats, de 
l’ACRS. També s’hi van sumar amb 
la presència d’alcaldes i regidors els 
altres consistoris de l’Alta Segarra, 
afegint sentit a aquest acte solemne 
i reivindicatiu.

A les nou del vespre, nombroses 
persones es van aplegar a la plaça 
dels Arbres per començar una 
espectacular marxa de torxes fins 
al castell. La bandera estelada 
que hi oneja, la flama simbòlica i 
la il·luminació, formant les quatre 
barres sobre els històrics murs, van 
servir d’escenari perfecte per a l’acte. 
S’hi van llegir diversos poemes i hi va 
haver música en directe, a càrrec de 
la Coral Ressons i del violoncel·lista 
calafí Jordi Morera. També es va 
desplegar una preciosa senyera, 
enmig de forts aplaudiments. També 
es va interpretar el “Cant dels 
Segadors”, al qual el públic es va 
sumar amb entusiasme. 

El castell de Calaf acull un emotiu acte institucional 
per celebrar la Diada Nacional de Catalunya

C ultura

La marxa de torxes va començar a la plaça dels Arbres.

La Coral Ressons, una de les col·laboracions musicals en l’acte.

La flama, “germana” de la que s’encenia a la Manresana Montse Mestres, recitant, i Jordi Morera, al violoncel.
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Un espectacular ‘càsting infernal’ 
tanca la Festa Major de Calaf més participada 

     Els veïns de Calaf van viure del 4 al 7 de setembre 
quatre dies intensos amb motiu de la Festa grossa del 
municipi, enguany carregada de novetats i amb una alta 
participació. La pluja de divendres va obligar a traslladar 
els actes d’aquell vespre sota cobert, i això va fer que la 
Sala d’Actes quedés petita per poder acollir tothom que 
volia sentir el pregoner d’aquest any, Eloi Fonoll, i veure 
el 1r Gran Disbarat, organitzat per La Polseguera.

I és que van ser més de 1.600 els entrepans que es van 
repartir en el sopar popular, elaborats per l’associació 
ARCA, que cada any col·labora així amb la Festa. Abans 
del pregó, l’alcalde Jordi Badia va recordar als presents 
el sentit de la Festa Major del poble, i va convidar-los 
a gaudir i participar de tots els actes; així mateix, va 
presentar les millores que s’han fet darrerament a la 
Sala d’Actes, pel que fa a sonorització i il·luminació, així 
com la pintura i les noves cortines. Seguidament, l’actor 
calafí Eloi Fonoll va pronunciar el seu pregó de Festa 
Major en el qual va fer referència als Pastorets de Calaf, 
i al present i futur del poble i del país. Seguidament 
les entitats participants al Gran Disbarat van pujar a 
l’escenari per cantar i ballar les divertides cançons amb 
què concursaven; totes les actuacions van ser d’allò 
més aplaudides i la Sala d’Actes es va omplir de rialles 
en més d’una ocasió.

Dissabte al matí, 550 corredors sortien puntualment 
de davant del Casal per participar en una nova edició 
de la Punk-Trail. Al bon ambient que s’hi respirava 
cal sumar-hi la vessant solidària de la cursa, i és que 
els participants feien donatius per al Banc d’Aliments 
de Calaf: en total es van recollir més de 1.100 kg 
de menjar. A mig matí, les imatges festives de Calaf 
van arribar a la plaça dels Arbres, i els Geganters van 
organitzar un taller de retallables per als nens i nenes. 
També van sorprendre els visitants i paradistes unes 
enormes rates, protagonistes de l’espectacle Rats, que 
van passejar-se pel mercat durant el matí.

Grans espectacles infantils
La tarda de dissabte la van encetar els atrevits 
participants de la Kursa de Lokus de La Polseguera 
i, just després, l’espectacle Glof de la cia. Jam. Uns 

divertits golfistes van fer riure petits i grans amb les 
seves peripècies, preparant l’ambient per a la cercavila 
que va començar a continuació, que va comptar amb 
la participació dels gegants de Calaf i dels Prats de Rei, 
i amb la presència de l’hereuet i la pubilleta de Calaf, 
Joel Pérez i Gina Vilaseca. Els protagonistes de Glof 
i centenars de persones van acompanyar el seguici 
festiu fins a la plaça Gran, omplint-la pel fi de festa 
amb l’espectacle de la cia. Encara Farem Salat. Cal 
destacar la qualitat dels espectacles infantils d’aquest 
any, escollits per Xarxa Calaf, que han entusiasmat el 
públic més jove.

A més dels bons espectacles infantils, l’altre encert 
d’aquest any va ser la Plaça dels Jocs: diumenge durant 
tot el dia la Plaça de Barcelona’92 va acollir aquesta 
nova activitat, que va atraure centenars d’infants i 
famílies. Hi havia cotxes caminadors, joguines de 
fusta, jocs de construcció, sorrals i un llarg etcètera de 
propostes, que van fer les delícies de petits i grans. Les 
activitats infantils de diumenge encara es van completar 
amb l’edició infantil de la Kursa de Lokus, a càrrec de 
La Polseguera, una divertida gimcana que va fer passar 
una tarda ben entretinguda als participants i les seves 
famílies.

F estes

Eloi Fonoll, pregoner d’enguany.

El divertit espectacle “Glof”, de la cia. Jam. La cercavila de gegants, molt participada.
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Recuperant tradicions
La Festa Major és una bona ocasió per reivindicar i 
recuperar tradicions, i és per això que diumenge al 
migdia, sortint de missa, es va ballar després de molts 
anys la Metredansa de Calaf, una proposta de Conxita 
Solà que va ser molt ben acollida entre els presents. 
La cobla Lluïsos de Taradell va interpretar en directe 
la música, mentre diverses persones representatives 
del poble (l’alcalde i dues regidores, membres de la 
Parròquia, del Consell d’Infants...) ballaven aquesta 
antiga dansa. Després s’hi va sumar la resta del públic, 
així com els gegants de Calaf, en Jaume i la Calamanda. 
Les sardanes i les danses de caramelles van completar 
aquest migdia de folklore local.

Pel que fa les propostes joves d’enguany, dissabte la 
programació va sorprendre els nombrosos assistents, 
amb un cartell que incloïa la genialitat d’Astrio, el ritme 
i la festa de Muyayo Rif i la gran sessió de  música 
electrònica de Marc Marzenit. L’endemà diumenge, un 
centenar de joves van participar del nou correbars de la 
Festa Major, l’Engardelada (La Polseguera) i van gaudir 
després amb els Xeic! i els Séptimo A fins a la matinada. 
La nova fórmula per al diumenge a la nit, doncs, va 
resultar tot un èxit.
Els esports també van tenir un paper destacat en la 
Festa Major: durant el cap de setmana hi ha hagut 
tornejos de tennis de taula, de frontó, de botifarra i 

d’escacs, així com un partit de futbol sala i un altre 
de futbol. També cal destacar les dues nits de teatre 
organitzades al Casal, amb el gran èxit assolit per l’ATC 
amb Un matrimoni de Boston, i la divertida Un barret 
de palla d’Itàlia de diumenge. Les quatre exposicions, 
que van registrar una gran afluència de públic, la 
xerrada sobre pagesia i independència de l’ANC i el gran 
ambient als concerts, balls i a l’exhibició de country van 
completar una Festa Major participada com mai.

Sorprenent piroespectacle
La cirereta del pastís la va posar dilluns a la nit el 
piroespectacle Càsting infernal, organitzat pels Diables 
de l’Alta Segarra. Els dimonis dels Pastorets infantils 
van il·luminar el carrer de Sant Jaume per fer pujar 
el públic fins a la plaça Gran, acompanyats per les 
colles de diables i pels tambors. Un cop allà, des del 
balcó de l’Ajuntament, Satanàs i Llucifer van presidir 
un impressionant càsting infernal. A les ballades dels 
7 de foc (Sant Guim de Freixenet) i els Keresus (Santa 
Coloma de Queralt) s’hi van sumar aplaudides baixades 
en ràpel des del campanar i la façana de l’església, les 
enceses dels dracs i figures dels diables i, finalment, 
l’esperat castell de focs. 
Els focs artificials, llançats des del darrere de 
l’Ajuntament i amb la imponent silueta del campanar 
presidint un cel ple de coets i de colors, van ser un 
excel·lent comiat per a la Festa Major 2015.

F estes

Emotiva ballada de la Metredansa, recuperada aquest any. Satanàs i Llucifer van ser els mestres de cerimònies del càsting.
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   El cap de setmana del 31 d’octubre i 1 de novembre 
a Calaf celebrarem Tots Sants, una festa amb llarga 
tradició que, enguany, arriba amb aires renovats. 
A més d’una programació extensa i amb noves i 
originals propostes destaca també la doble ubicació 
de la Fira, amb actes a la plaça dels Arbres i també a 
la plaça Gran.

L’àvia Remei a Calaf
El dissabte 31 el protagonisme el tindrà la 
gastronomia: a les 11.00 h, a la plaça dels Arbres, 
engegarà la demostració de cuina en directe amb la 
mediàtica cuinera Àvia Remei i amb la col·laboració 
de l’associació ARCA. Amb la seva simpatia i 
espontaneïtat, la Remei signarà exemplars dels 
seus llibres al voltant de les 11.30 h i, a les 12.00 
h, presidirà el jurat del concurs de sopa de carbassa 
feta a casa (trobareu les bases al requadre adjunt). 
Serà a les 12.30 h quan es lliurarà el premi a la sopa 
de carbassa guanyadora, i es repartirà entre tots els 
assistents un tastet de la sopa que haurà elaborat 
l’Àvia Remei.

‘Tasta la Plaça’, gastronomia de qualitat en un 
escenari únic
Les propostes gastronòmiques de dissabte no 
s’acaben aquí, i és que al vespre s’estrena el “Tasta la 
plaça”: una iniciativa que pretén fer un bon maridatge 
entre gastronomia, tradició, història i música en 
directe a la plaça Gran. Ambientada per a l’ocasió, 
la preciosa plaça porxada acollirà nombroses parades 
a càrrec dels millors restaurants de Calaf i de l’Alta 
Segarra, que oferiran tastets gastronòmics d’alta 
qualitat, acompanyats de vins i cerveses artesanes. A 
més, es podrà gaudir de música jazz en directe i del 
caliu que donaran les fogueres i les torxes, un marc 
incomparable per gaudir d’un excel·lent i original 
sopar. Pagant 10 euros, cada participant tindrà dret a 
quatre tiquets a bescanviar per cada un dels tastets. 
Els tiquets es vendran el mateix dia a la Plaça.

Tot a punt per al cap de setmana 
de la Fira de Tots Sants

T ots Sants

Dissabte, premi a la millor sopa de carbassa.
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Una extensa programació festiva, 
cultural, esportiva i gastronòmica

Torna la nocturna del terror
El vespre es completarà amb l’arribada a la plaça Gran 
de la 12a nocturna del terror, com sempre organitzada 
per BikeCalaf.Cat, i amb la sorprenent ambientació que 
recrearà la pesta de 1651... Els intrèpids que vulguin 
participar-hi podran fer-ho en bicicleta,caminant o 
corrent. La sortida es farà des de la plaça dels Arbres 
i en diferents horaris segons la modalitat escollida: a 
les 19.00 h sortiran els participants de la caminada 
llarga (12 km) i de la pedalada llarga (25 km); a 
les 20.00 h els corredors (12 km); i a les 20.30 h 
els participants de la caminada familiar (5 km) i 
de la pedalada familiar (10 km). La participació és 
gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a MasBike, el 
Racó de la Bici, www.bikecalaf.cat o per WhatsApp al 
677409547 . Els participants hauran de portar algun 
llum frontal o llanterna, i els ciclistes casc.

El dia 1, Fira de la Carbassa
De cara al diumenge 1, de nou a la plaça dels Arbres, 
els més matiners podran veure l’arribada, verificació i 
pesada de les carbasses que es presentaran a concurs. 
Serà a les 9.00 h quan s’obrirà la Fira d’artesania, i 
a partir de les 10.00 h es podrà veure l’escultora Xiu 
treballant per donar originals formes a les carbasses. 
A les 12.00 h arribarà a la plaça dels Arbres una de 
les protagonistes de la festa, la Castanyera. Després, 
a les 12.30 h, hi haurà la degustació dels tastets de 
carbassa, gratuïta per a tots els assistents. Finalment, 
a les 13.30 h es lliuraran els premis a les carbasses 
guanyadores (1r premi: 150 euros; 2n premi: 100 
euros; 3r premi: 50 euros. També hi haurà un premi 
especial Alta Segarra: 50 euros). 

T ots Sants

Diumenge podrem veure les creacions de l’artista Xiu.

Les carbasses a concurs es podran admirar durant tot el matí.
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R esidus

JULIOL 2015 AGOST 2015 SETEMBRE  2015

    El 9 d’octubre nombrosos calafins van omplir la Sala 
de Fusta del Casal, per assistir a la presentació del 
llibre Córrer per ser lliure, de Núria Picas. Organitzat 
per la llibreria El Quiosc del Passeig, l’acte va tenir un 
format amè i va comptar amb la participació activa 
del públic, que va aprofitar per preguntar tot allò 
que va voler a l’esportista manresana. Al llarg de la 
presentació, Picas va explicar la seva passió per la 
seva feina, per la natura i per l’esport, i també com ha 
anat superant les dificultats i lesions que en un primer 
moment semblava que li impedirien de continuar la 
seva carrera. També hi va haver referències, és clar, 
al compromís independentista de la corredora, i a la 
situació actual del país. En acabar, es va formar una 
llarguíssima cua perquè Núria Picas pogués signar 
exemplars del seu llibre.

La presentació del llibre de Núria Picas 
desperta un enorme interès a Calaf

- Què t’ha fet decidir a publicar el teu primer llibre?

Volia apropar-me una mica a tots aquells seguidors que fa 
anys que em donen suport, que s’interessen pel que faig. 
La veritat és que n’estic contenta, fa una gran impressió 
veure el teu llibre al costat de “grans” com la quarta part 
del Millennium o el llibre del Rafel Nadal!

- Córrer per ser lliure. Un títol amb una clara doble 
intenció…

Sí! Quan corro em sento lliure, faig el que més m’agrada, 
en contacte directe amb la natura. I, és clar, també vull 
que el meu país se senti lliure. Catalunya està vivint una 
autèntica Ultratrail, dura i intensa, però ens en sortirem.

- Ets optimista? Com valores els resultats del 27S?

I tant! Per molt que ens vulguin fer creure que no, 
hem d’estar contents amb els resultats: hem tret 
una majoria independentista, hem de treure pit, hem 
guanyat! Tenim una majoria que vol que Catalunya 
sigui un estat propi, un estat normal. Ho veig més a 
prop que mai!

Tu sempre has parlat clar en aquest tema i no és 
habitual entre els esportistes d’elit…

Doncs jo animo tots aquests esportistes que amaguen 
el cap sota l’ala a dir el que pensen. És fantàstic poder 
dir el que sents, és una experiència única.

PARLEM AMB NÚRIA PICAS

E sports
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Superats ja els “100 dies de gràcia” del nou govern 
municipal —amb el qual hem de dir que, des del primer 
moment, intentem col·laborar d’una manera honesta 
i responsable en tot allò que creiem que pot ser bo 
per a Calaf— aprofi tem per fer algunes refl exions 
constructives, a aquells als quals vàrem donar un vot 
de confi ança encara que —quina llàstima— hagin faltat als 
seus compromisos i també a la veritat.
Tanmateix, a part de la nostra inqüestionable voluntat 
de col·laboració, la nostra tasca també consisteix a 
fi scalitzar al govern i assenyalar aquelles coses que no es 
fan prou bé per tal que en pugui prendre nota i, si s’escau, 
pugui rectifi car o millorar.
Cronològicament hem de dir que, a banda de felicitar-nos 
per la participació de més entitats en els actes de Festa 
Major, ens ha semblat una llàstima que no s’esmercin més 
esforços en l’àmbit de la seguretat de les persones —ja 
sigui com a espectadors o participants— d’alguns dels actes 
que, segons han reconegut, va organitzar l’Ajuntament.

També és una llàstima que s’hagi persistit en la idea de 
canviar la nostra proposta de circulació de les obres de 
construcció de la rotonda com també ho és que s’hagin fet 
coincidir amb importants afectacions als carrers adjacents 
amb el resultat de nombrosos problemes circulatoris 
que han complicat el trànsit més enllà del que seria 
raonable.
Finalment, pel que respecta a l’atenció ciutadana —a banda 
de que s’hagi reduït a una tarda l’atenció al públic fent 
més difícil l’accés de la ciutadania al seu l’ajuntament— 
hem de dir que ens sembla una llàstima el fet que s’hagi 
permès de deixar de prestar el servei de l’Organisme 
de Gestió Tributària a Calaf i que els calafi ns i calafi nes 
s’hagin de desplaçar a Igualada per resoldre els problemes 
i les consultes referents als tributs municipals. Tothom es 
pot equivocar però seria una llàstima no escoltar per fer-ho 
millor.

www.facebook.com/ciu.calaf

Una llàstima... CIU

Aquest any hem celebrat una Festa Major, segons l’opinió 
dels organitzadors, amb un gran èxit de participació. L’actual 
equip de Govern explica que ha rebut un gran nombre de 
felicitacions i ells mateixos la valoren com “la millor Festa 
Major que hem tingut mai”. A nosaltres, en canvi, ens han 
arribat queixes de persones que consideren que no es va 
organitzar una verdadera Festa Major, on tothom pugués 
disfrutar, sinó una sèrie d’actes per satisfer només els 
gustos d’una part de la població. En fi , tot és opinable.
Som conscients que les festes sempre aporten una sensació 
de satisfacció general, però: ARA QUÈ?
És hora de posar-se a treballar i a plantejar-se el futur que 
volem per al nostre poble. 
Si un dels objectius és el de constituir-nos com a capital 
de la futura comarca de l’Alta Segarra, primer cal que 
analitzem l’actual taxa d’atur que tenim al municipi. Segons 
dades estadístiques de l’Observatori d’Empresa i d’Ocupació 

de la Generalitat de Catalunya, el passat mes de febrer 
teníem 317 persones desocupades, que representen un 
20,63% de la població calafi na.
Deixem-nos de recuperar antics expedients administratius 
per aprovar la bandera municipal, sense cap tipus de 
participació dels calafi ns,  i analitzem i prioritzem una 
solució per disminuir l’atur. És hora de fomentar el 
desenvolupament econòmic incentivant la promoció 
de l’emprenedoria i afavorint l’establiment de noves 
empreses.
En desconeixem la realitat, però segons alguns comentaris 
dels veïns, existia la possibilitat que s’instal·lés al municipi 
una nova empresa que crearia 150 nous llocs de treball.  
Algú de l’actual equip de Govern s’ha preocupat de 
veure què hi ha de cert i com està a hores d’ara aquest 
assumpte?
Moveu-vos i poseu fi l a l’agulla !!!

Ara què? GIC-VV

El pressupost és l’eina bàsica per a fer política. Des de fa 
setma-nes estem treballant en el primer pressupost que 
tenim la intenció de portar a l’aprovació del Ple municipal 
de novembre. Ara, i això sí que és una llàstima, no serà 
ni el pressupost que hauríem volgut ni, més greu, el 
que Calaf es podria permetre. I això perquè la situació 
econòmica i fi nancera que ens hem trobat és molt pitjor 
del que ens van dir, que queda refl ectida en el tancament 
de l’exercici del 2014, i més greu encara de la que vam 
exposar en la jornada de L’alcalde respon.

El tancament del 2014 refl ecteix un deute de 3.094.801,46 
euros que equival al 96,85% dels ingressos, de 
3.195.540,93. Però, al marge d’a-quest deute fi nancer, 
vam trobar-ne d’altres que no estaven en el pressupost, 
com una indemnització per un acomiadament, una 
subvenció no justifi cada i que s’haurà de tornar, 

etcètera, per valor de 402.895,12 euros. I ara fa poc 
hem descobert l’existència de dos préstecs més, que si 
no són encoberts, almenys no s’han explicat als veïns, 
que fan pujar el deute total a més de 4 milions d’euros, 
un amb Aigües de Manresa, vestit com un avançament 
amb interessos que paga l’abonat a través de la tarifa, i 
el segon el pagament de la gespa artifi cial del camp de 
futbol, convertit en una subvenció.

De tot plegat ja n’informarem amb més detall en el 
moment oportú. Aviat començaran els tècnics de la 
Diputació a fer l’Informe de la situació econòmica i 
fi nancera de l’exercici 2014 que ens ha de donar la 
mesura real de l’estat dels comptes de l’Ajuntament de 
Calaf i el pes de l’herència rebuda dels uns i dels altres.

Montserrat Mases. Regidora d’Economia i Finances

Situació greu JpC - AM

G rups municipals
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C ol·laboradors Josep Vilaseca - El Segarrenc

Elegància i bon gust
   Sou collonuts! Amb la ploma dels records i amb els 
ulls molls d’alegria, haig d’escriure amb lletres d’or per 
a aquesta colla d’avis i àvies que salten, canten i ballen, 
essent portadors dels millors records de la seva joventut, 
fent que dins seu els quedi una arrel d’amor cap als 
altres i un crit de joventut, portador d’aire fresc a tots 
els centres i esplais de Catalunya. Vosaltres sou la llavor 
que germina dins d’aquest Casal; units com el pinyó dins 
de la pinya, formeu aquesta gran família que, dia a dia, 
any rere any, dins les parets d’aquest Casal però també 
a fora, reparteix bosses d’alegria.

Avui, 15 de setembre de 2015, el Centre de Dia Casa 
Joan Gimferrer ha convidat els seus usuaris, parents i 
amics a una suculent sardinada. Gràcies, moltes gràcies. 
Com a complement a la festa, la colla d’artistes de l’Esplai 
hi ha participat amb una més que brillant actuació –com 
no pot ser d’altra manera, ja que ens tenen acostumats 
a meravelloses actuacions d’escala en hi-fi dignes dels 
millors artistes catalans. Entre aplaudiments i llàgrimes 
d’alegria m’heu fet recordar la nostra gran Mari Sampere, 
que Déu tingui en la glòria.

Dit això; la memòria se’m gira enrere recordant aquells 
homes que van posar la primera pedra de l’Esplai. Amics, 
si veiéssiu com ha crescut! S’hi fan activitats de totes les 
classes i a totes hores. Matí i tarda. També s’hi ha fet 
curset de sardanes, berenars, dinars de germanor, festa 
del Pellofa amb disfresses i pregó i tot... Una estrofa deia 

així: “Carnestoltes fredes, el blat a divuit. Quants n’hi 
ha que ballen, amb el ventre buit! So aneu per un camí 
sempre coneixereu: els rics a cavall, els pobres a peu”. 
Però el que més destaca per la seva elegància i bon gust 
és aquest grup d’avis i àvies de Calaf i comarca dirigit 
magistralment per les batutes d’Isabel Gallego i Martí 
Viñas, i l’incomparable col·laborador Sebastià Bacardit. 
Les hores més meravelloses que ens fan passar tardes 
inoblidables com les d’avui al Centre de dia, són un 
record que queda gravat dins del cor d’aquest home gran 
i admirador vostre i del playback. Quan us veig dalt de 
l’escenari, cantant, ballant, el meu cor s’eixampla i d’un 
a un us vaig posant dins. Us tinc gelosia; sí, gelosia, en 
no poder estar entre vosaltres. El destí de la vida m’ho 
impedeix. Però dono gràcies a Déu per tenir la ment clara 
i la mà ferma per escriure sobre les vostres activitats 
que m’omplen d’alegria, i que fan que avui, en sortir de 
la festa del Centre de dia, amb tot l’amor i estima us 
dediqui aquest humil escrit. Entre aquestes lletres hi ha 
una petita part de la meva vida.

Un record per la senyora Maria Quingles, en glòria 
estigui. També un somriure i una abraçada a la directora 
del Centre de Dia. A tots, la més forta abraçada. A totes, 
un petó a cada galta.

Sempre vostre,

Josep Vilaseca - 15/09/15

Centre de dia - Casa Joan Gimferrer

Es presenta la nova empresa gestora del Centre de Dia

   Una seixantena de persones van participar el dimarts 
15 de setembre del dinar de germanor celebrat al 
Centre de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf.
Aprofitant que MAP, la nova empresa gestora de 
l’equipament, havia convocat les famílies a una 
reunió informativa i de presentació, es va organitzar 
una sardinada al pati del Centre, convidant també 

a tota la gent del poble que s’hi vulgués sumar. El 
grup de teatre de l’Esplai de la Gent Gran va voler-
hi col·laborar, oferint als assistents algunes de les 
actuacions de l’espectacle d’escala en hi-fi que havien 
estrenat en el 25è aniversari de l’Esplai. Tant el dinar 
com l’espectacle van contribuir a crear un ambient 
molt familiar, alegre i distès.

B enestar social

Dinar de germanor al Centre de Dia. Usuaris i famílies van participar d’aquesta jornada.
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Xarxa Calaf
E ntitats

    Al grup de Xarxa Calaf ens va fer molta il·lusió iniciar 
aquesta temporada amb una gran festa. Va ser un dia 
especial i bonic, ple de bons moments i rialles per als 
petits, però també per als grans. Moltíssimes gràcies 
a totes i a tots els que vau assistir-hi i vau voler 
compartir aquell dinar i bon teatre amb nosaltres. 

Ara que ja ha arribat l’octubre, hem tornat a aixecar 
el teló: el diumenge 18 d’octubre vam passar una 
tarda genial amb en Rocu, la tortuga Meda i molts 
d’altres personatges, gràcies al dinàmic espectacle de 
la cia. Nuri Total.

Eps! Aquest any heu d’estar alerta i seguir-nos bé 
perquè Xarxa Calaf us espera amb una programació 
més diferent i oberta.. Us anirem informant!
Bona tardor, Xarxeros!!!

Més d’un centenar de persones a la festa d’inici de temporada

Parròquia de Calaf

   La nostra parròquia, com totes, vol 
ser un espai de participació lliure per 
a descobrir la gran dimensió salvadora 
del Déu vivent entre nosaltres. 
La nostra font per excel·lència és 
la Paraula de Déu i la celebració 
dels signes cristians que són els 
sagraments. Conscients que tots els 
batejats formem l’Església de Déu 
que camina errant per aquesta terra, 
respectant el ritme i la participació de 
cada persona.

Recordem, en començar un nou curs 
pastoral, que la parròquia ens ofereix 
unes dimensions que vertebren la 
nostra comunitat:

- Celebracions dels sagraments, 
funerals i festes.

- La celebració de la missa cada dia 
de l’any. Amb més relleu el dissabte al 
vespre i el diumenge.

- Formació humana i cristiana 
amb trobades ocasionals. Enguany 
encetarem uns grups de formació 
a partir de textos bíblics. També es 
participa en la formació arxiprestal.

- Catequesi d’infants (enguany 25 
de primer i 21 de segon) i joves 
(14 de primer i 17 de segon), amb 

participació de catequistes i pares/
mares.

- Càritas, amb sensibilitat de cara 
a la gent gran (Centre de dia Casa 
Joan Gimferrer), orientació personal. 
També la distribució d’aliments, molt 
sovint comentat el treball de conjunt 
amb l’Ajuntament i ajuntaments 
veïns.

- Serveis i voluntariat. Són moltes 
les tasques i detalls que, de forma 
voluntària, es fan a la parròquia: 
música, cants, neteja del temple, 
rams, distribució dels fulls, neteja de 
roba, cants en ocasions solemnes, 
lectors, capelletes de la Sagrada 
Família, Consell Parroquial, l’economia, 
arxiu parroquial, voluntaris de 
Càritas... molts detalls que queden 
al tinter. I sobretot el bon testimoni 
que intentem donar tots perquè ens 
sentim estimats de Déu.

- Intentant estar oberts i col·laborar 
a totes les ofertes, manifestacions 
i necessitats que mouen el nostre 
poble. 
  
- La nostra parròquia té una gran 
infraestructura que cal mantenir i en 
aquests moments també es ressent 
de la crisi. Altres despeses ordinàries 

i la secretaria. Ens mantenim gràcies 
al gest generós de les col·lectes en les 
celebracions; el servei de funerals; a la 
catequesi es paga, simbòlicament, una 
quota per les despeses de material i 
calefacció; les intencions de misses.

- L’atenció personal i de secretaria, 
encara que amb uns horaris molt 
reduïts, es procura donar resposta a 
moltes consultes. No deixeu d’apropar-
vos-hi.

Ni ara ni en un altre moment no 
voldríem exigir res sinó és procurar ser 
conseqüents amb el nostre compromís 
lliure de membres d’una comunitat. 
Viure, malgrat la incertesa, molt 
oberts a la bondat de Déu.

Mn. Joan

Des de la Parròquia

Abans de dinar hi va haver vermut-concert amb Virgi Borràs.
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E ntitats

    Tot i sabent que al llarg de la 
història podem trobar moments, 
seqüències que semblen repetir-se, 
aquest és un fet que no deixa de 
sorprendre. 

Un article sobre la Coral Gebrada, 
corresponent al programa de la 
Festa Major de 1973, escrit per 
Joan Escué, n’és representatiu, tot 
i tractar-se d’un impàs de tan sols 
quaranta anys.   

“Fer país… fer poble… fer pàtria… 
Tres frases que volen dir i diuen, 
el mateix”. Aquesta primera ratlla, 
tan representativa del temps que 
estem vivint encara, quaranta anys 
més tard.

Un altre fragment: “Volem des 
d’aquí fer una doble crida. Primer: 
a tots aquells qui tenen possibilitats 
de passar (no de perdre) dues 
hores la setmana cantant i aprenent 
cançons, i o bé tinguin afi cions 
musicals o creguin que val la pena 
“fer poble” i en tots els casos siguin 
capaços de deixar el televisor. Tenen 
la porta oberta a la Coral.”  Gairebé 
la mateixa crida que exposem des 
de la Coral Ressons, cada inici de 
temporada, coincidint amb el curs 
escolar.

I una refl exió que es pot considerar 
intemporal i que massa vegades, 
quan realitzem projectes en grup, no 
tenim en consideració. “Tots els qui 

assisteixen als assaigs han de deixar 
a la porta el lluïment personal per 
donar-se a una tasca comuna, un 
error altament estès és que per 
cantar a una coral es necessita una 
bona veu; no són els personalismes 
els que formen una bona coral 
sinó la integració de totes les veus 
en un sol conjunt assolint unes 
tècniques, que es cuidarà de donar 
el director.”

L’article sencer, que comenta els 
inicis de la Coral Gebrada i d’altres 
apunts sobre la nostra cultura, es 
pot llegir a la pàgina 109 del llibre 
Història de Calaf editat aquest 
mateix any, o bé als fascicles que 
apareixien dins de la revista Altiplà.

De Coral a Coral
                  Coral Ressons

   El mercat de Calaf se celebra des del 1226, i és 
conegut arreu per la seva llegenda. Quan un/a tanca el 
ulls i imagina el mercat el veu la plaça Gran. No ho diu 
l’Associació de Veïns del Casc Antic: si busquem al Google 
“mercat de Calaf” les primeres fotografi es són del mercat 
a la plaça Gran; fi ns i tot quan ens visita TV3 (programa 
“Divendres”), on expliquen la llegenda és a la plaça Gran, i 
allà desplacem tothom per explicar els orígens i la història 
del nostre mercat. 

Tenim una plaça arquitectònicament bonica, àmplia i amb 
la majestuositat per albergar el mercat, però no ha pogut 
ser! Només haurien estat uns mesos, però no ha pogut 
ser! Com a veïns del casc antic hem perdut l’oportunitat 
de revitalitzar el barri i de promocionar el turisme, perquè 
els visitants haurien vingut a veure un mercat que es 
feia en una ubicació excepcional, sota d’uns porxos que 

antigament ja l’havien allotjat. Hem perdut l’oportunitat 
de  tornar als orígens, a l’essència del nostre mercat.

L’Ajuntament ens ha informat que s’ha pres la decisió per 
raons econòmiques, imaginem els veïns del Casc Antic 
que també han quantifi cat l’impacte econòmic que hauria 
tingut la promoció turística de la vila en una nova ubicació. 
Altres raons també han estat la “poca complicitat trobada 
per les persones afectades”. L’Associació de Veïns del Casc 
Antic encoratgem aquestes persones a continuar iniciant 
campanyes per lluitar no només contra allò que els 
perjudica la seva butxaca sinó per altres campanyes que 
busquen el bé comú, com la construcció d’una residència 
de gent gran o la millora del serveis municipals, la 
freqüència horària del transport públic... No ha pogut ser! 
I des de l’Associació de veïns mostrem la nostra profunda 
decepció.

No ha pogut ser

             AAVV Nucli Antic

    La nova entitat calafi na va celebrar el 29 de setembre 
un sopar-concert, en el transcurs del qual va fer públics 
els guanyadors del seu primer concurs de fotografi a. 

Els guardonats van ser Isidre Selva (1r premi), Pep 
Moyano (2n premi) i Inés Vinyals (3r premi),  així com 
Jordi Mas, que es va endur el premi del públic. L’associació 
fa una valoració molt positiva d’aquesta primera activitat, 
així com del sopar que li va servir de cloenda, que va 
acollir una gran participació i va comptar amb l’excel·lent 
acompanyament musical a càrrec d’Isabel Gallego, 
Guillem Duocastella i Jaume Fonoll.

El grup Anifalac lliura els premis del concurs de fotografi a

                   Grup Anifalac
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   Ja hem començat una altra nova temporada, amb 
el següents equips: Babies, Pre-benjamins, Cadets, 
Sènior Femení, Sènior Maculí “A” i Sènior Masculí 
“B”.
Per manca de nens no hem pogut fer equips Benjamí, 
Aleví i Infantils, però confi em que la pròxima 
temporada podrem crear-los. Els dos equips Sèniors 
masculins “A” i “B” van ser els primers a començar les 

respectives lligues. A mitjan octubre han començat 
les lligues el Sènior Femení i el Cadet. Pel que fa als 
més petits, els prebenjamins (faran lliga) i els babies 
(faran trobades), van jugar el primer amistós el 10 
d’octubre. 

Us convidem a animar-nos al Poliesportiu Municipal 
de Calaf, us hi esperem. Tots fem escola!  

Iniciem temporada a l’Escola de Futbol Sala Alta Segarra!

                  Coral Ressons

             AAVV Nucli Antic

                   Grup Anifalac

Club Bàsquet Calaf

Tornem-hi!

   En aquesta ocasió i mitjançant aquestes ratlles volem 
aconseguir un doble objectiu. D’una banda agrair l’ajuda 
dels nostres col·laboradors i associats que ens permet, 
una vegada més, iniciar una nova temporada amb el 
convenciment que ens farem mereixedors de la confi ança 
en nosaltres dipositada; i, d’altra banda, volem donar 
a conèixer els equips que ens representaran aquesta 
temporada en les diferents fases dels Campionats de 
Catalunya.
Començarem per l’equip Preinfantil Femení, les més 
petites de l’entitat, que tindran la difi cultat afegida 
de competir en el Campionat Territorial Infantil amb 
jugadores un i dos anys més grans ja que no hi ha 
prou equips de la seva categoria per poder fer una 
lliga regular. Des d’aquí les encoratgem a esforçar-se al 
màxim. En segon lloc tenim el Cadet Femení, que cercarà 
la classifi cació per al Campionat Interterritorial. Esperem 
que ho puguin aconseguir encara que no serà fàcil. En 
tercer lloc tenim el Júnior Femení que, sense cap mena 
de dubte, lluitarà per ser a la Final a 4 del seu Campionat 
Territorial. En quart lloc arriba el torn del Sènior Femení, 

que aquest any competirà a Tercera Catalana amb la 
il·lusió d’aconseguir l’ascens. Per últim, el Sènior Masculí 
que, amb aires renovats, lluitarà pels llocs capdavanters 
que donen opcions d’assolir l’ascens al grup A de Tercera 
Territorial.

AMPA Escola Alta Segarra

   Des de la Junta de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra hem 
començat el curs escolar amb nous projectes i noves idees 
per poder dur a terme amb tots els alumnes del nostre 
centre i del nostre municipi.
La nostra Junta es renova anualment, per potenciar el seu 
desenvolupament i poder fer partícips els pares i mares 
que ho desitgin. I necessitem de nous pares i mares que 
vulguin ajudar al funcionament de la Junta de l’AMPA. 
És per això que el proper 5 de novembre celebrarem 
la nostra Assemblea per renovar els membres de la 
Junta, sumar noves persones que vulguin formar part 
de la nostra família organitzativa i, en defi nitiva, fer-la 
forta i renovada per emprendre els reptes del futur amb 
empenta i dedicació.
Tenim grans projectes lligats al curs acadèmic (activitats 
extra-escolars, la castanyada, la Marató, la potenciació de 

la celebració de les nostres tradicions catalanes, les tardes 
de juny, el casal d’estiu...), i volem que aquests projectes 
siguin de qualitat pel bé dels nostres alumnes i de les 
seves famílies.
Diu un vell proverbi africà que “Per educar un infant cal la 
tribu sencera”. Aquest proverbi ens encoratja a treballar 
fermament i conjuntament amb les institucions locals i 
acadèmiques, per potenciar una educació de qualitat i 
una societat més justa. I reivindiquem un millor sistema 
educatiu, amb la participació de tota la societat municipal, 
on s’afavoreixi un millor desenvolupament acadèmic pel 
futur dels nostres alumnes, i també pel futur del nostre 
municipi i de la nostra societat.

Contacta amb nosaltres: 
ampaaltasegarra1@gmail.com

L’AMPA et necessita!
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‘Tornar a la societat de l’Alta Segarra allò que ens ha donat’

Àgora Alta Segarra

Un sopar i una nit de swing 
tanquen el primer Decasports de Calaf

   La sala d’actes va acollir el passat 
dissabte 12 de setembre la festa de 
cloenda d’aquesta nova iniciativa 
esportiva, acte que va encetar-se 
amb un concorregut sopar, que 
aplegava el centenar de participants 
del Decasports.
Després va ser el torn de la música 
amb el concert, organitzat per 
l’Ajuntament, de l’animat quintet The 
Swing Air Force, que va fer ballar i 
força alguns dels assistents al sopar 
i d’altres parelles que van acudir 
expressament per gaudir de la nit 
de swing. També va actuar el calafí 
Jaume Fonoll, que va interpretar dues 
peces: una d’elles amb música d’ell 
mateix i amb lletra del seu germà 
Celdoni, i la segona amb lletra pròpia 
i la coneguda música de Nabucco.
L’altra part de la vetllada va anar 
dedicada a l’esperat lliurament 
de premis del Decasports, una 
competició esportiva organitzada per 
la societat Àgora Alta Segarra que 
enguany celebrava la seva primera 
edició. 
L’equip guanyador de la categoria 
sènior, Espartanos de Cartón, es va 
endur un cap de setmana a Londres 
amb entrades per veure un partit de 
futbol del Chelsea; el segon lloc dels 

sèniors va ser per a l’Àgora Units, que 
es van emportar un cap de setmana 
a Port Aventura; el tercer guardó se’l 
van endur els Recreativo de Juerga, 
juntament amb un sopar a La Cuina 
del Mercat. Els guanyadors de la 
categoria aleví, Barça Team, i de la 
categoria cadet, Tocatardans, també 
es van emportar un cap de setmana a 
Port Aventura. Finalment, cal destacar 
el reconeixement al millor jugador de 
cada categoria: Ton Badia (aleví), 

Arnau Mas (cadet) i Ares Márquez 
(sènior), que van obtenir una entrada 
per a un partit de qualsevol secció 
esportiva del Barça, a escollir.
En el lliurament de premis hi van 
prendre part l’alcalde i regidor 
d’Esports, Jordi Badia, i els regidors 
Jordi Fitó i Montserrat Isern. L’alcalde 
va valorar la tasca realitzada per 
l’organització del Decasports i va 
encoratjar-los a continuar la feina 
perquè hi hagi noves edicions. 

    La societat Àgora Alta Segarra, 
organitzadora de la competició 
Decasports durant la festa major 
d’enguany, us ofereix ara la seva 
pàgina web agoraaltasegarra.cat 
per a espais publicitaris, però també 
per posar-hi anuncis per paraules i 
estar informats del que passa a la 
comarca.

Al mateix temps, tenim l’ambició 
d’esdevenir la pàgina informativa 
digital de referència a l’Alta 
Segarra, per la qual cosa us 
demanem la vostra col·laboració. 
Si sabeu ajuntar paraules amb 
una mica de gràcia, podeu enviar 
els vostres comentaris al nostre 
blog, que veureu a la pestanya “El 
Murri”.

Unes paraules sobre nosaltres: Fa 
cinc anys que ens vam proposar 
constituir una Fundació amb 
l’objectiu de realitzar projectes 
d’interès general per a la comarca 
de l’Alta Segarra, sempre des d’una 
òptica completament altruista. El 
lema que ens defi nia era ‘tornar a 
la societat de l’Alta Segarra allò que 
ens havia donat’.

La nostra societat i la nostra 
comarca han viscut canvis profunds, 
com una important crisi econòmica 
que ha afectat grans empreses 
de la nostra comarca, i que ha 
canviat la vida a moltes persones. 
Però no només vivim una gran crisi 
econòmica, sinó que actualment 
estan en crisi totes les institucions 

públiques: des dels ajuntaments 
fi ns al Govern central, passant 
pels sindicats, representants de la 
patronal, associacions i fundacions.

Per tot això, hem arribat a la 
conclusió que hem d’intentar posar 
el nostre granet de sorra perquè hi 
hagi un bri d’esperança de poder 
viure en un món més just. I és per 
aquest motiu que hem constituït 
inicialment aquesta Societat del 
Bé Comú: Àgora Alta Segarra. A la 
nostra pàgina trobareu alguns dels 
projectes en els quals treballem.

Per qualsevol contacte, comentari o 
contribució al nostre blog, escriviu-
nos a info@agoraaltasegarra.cat

Animada actuació dels The Swing Air Force.
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Cal Graells Equinoteràpia

    El 2010 es creava a Calaf 
Cal Graells Equinoteràpia, una 
entitat sense ànim de lucre que 
pretén millorar el benestar de les 
persones que pateixen algun tipus 
de discapacitat psicològica, física o 
intel·lectual. En aquests cinc anys 
d’existència l’activitat a Cal Graells no 
ha fet més que augmentar, gràcies 
al dinamisme dels seus impulsors 
i a la seva necessitat constant de 
reinventar-se, d’oferir nous serveis i, 
en definitiva, de créixer. 

Tal com requereix un centre d’aquestes 
característiques i amb aquesta missió, 
el veritable valor de Cal Graells són 
els seus professionals i, sobretot, 
la manera en què desenvolupen 
la seva tasca, vetllant sempre pel 
benestar dels usuaris, de les famílies 
i dels cavalls. Transmetent-los en tot 
moment la sensació de suport, de 
confort, la seguretat en les sessions i 
l’empoderament de les persones que 
realitzen les Teràpies Assistides amb 
Cavalls (TAC) i els seus familiars. A 
més, l’entorn en el qual està ubicat 
facilita el contacte amb la natura, en 
un espai immillorable. 

L’equip l’integren  professionals 
de l’àmbit psicològic, pedagògic 
(psicòleg i psicopedagog),  social 
(treballador i educador social), de la 
salut (fisioterapeuta i infermera) i del 
món del cavall (tècnics en equitació), 
a més de comptar amb voluntaris que 
realitzen una feina molt necessària en 
el desenvolupament de les sessions 
individuals i grupals.  

Actualment es beneficien de les TAC a 
nivell individual uns 30 usuaris d’edats 
ben variades, d’entre els 2 i els 60 
anys. Provenen sobretot de l’Anoia i 

de comarques veïnes com el Bages, 
l’Urgell, la Segarra o el Solsonès, 
però també de punts més llunyans. A 
més d’aquesta atenció individual, Cal 
Graells també col·labora amb entitats 
com  l’Associació Alba de Tàrrega, 
el Centre Ocupacional Espígol de 
Cervera i l’associació SARAU d’Oci 
Inclusiu.

Teràpies adaptades a cada cas
El ventall de possibilitats que 
ofereixen les Teràpies Assistides amb 
Cavalls és molt ampli. Per exemple, 
es pot fer hipoteràpia, un tractament 
complementari de rehabilitació que 
aprofita els moviments tridimensionals 
del cavall per estimular els músculs 
i articulacions. D’aquest tipus de 
treball se’n poden beneficiar persones 
amb dificultats de tipus físic, 
dany cerebral, esclerosi múltiple, 
espina bífida, lesions medul·lars, 
malalties neurodegeneratives i 
traumatològiques... També es pot 
practicar l’equitació terapèutica, en la 
qual el cavall actua com a mediador 
entre la persona i el terapeuta. 
Permet que la persona millori les 
seves qualitats emocionals, les seves 
aptituds comunicatives i les seves 
característiques físiques, a la vegada 
que l’entorn i la infinita varietat 
d’estímuls que ofereix la natura, 
configuren la trobada del cos amb la 
ment. En persones amb problemes 
relacionals i conductuals, el maneig i 
la cura de l’animal ajuden a fomentar 
aspectes de socialització. 

A banda d’aquestes teràpies, 
Cal Graells Equinoteràpia també 
ofereix escola d’equitació, rep 
grups d’escolars de totes les edats, 
organitza activitats per a associacions 
en l’àmbit social, programa sessions 
de coaching i fins i tot acull colònies 
terapèutiques amb infants i joves que 
pateixen cardiopaties congènites. 
A més a més, com a associació 
emprenedora que és, Cal Graells 
vol donar-se a conèixer dins de la 
mateixa comarca i a tot Catalunya, 
i per això no deixa de participar i 
d’inventar nous projectes.

El cavall, integrador
Una de les iniciatives en què treballen 
actualment és la “Integració social 

de nens amb necessitats educatives 
diferents: el cavall com element 
integrador”, subvencionada per 
la Diputació de Barcelona, que té 
com a finalitat facilitar i millorar 
la integració social dels nens que 
realitzen sessions a Cal Graells 
utilitzant el cavall com a mediador en 
el procés, i tenint en compte també 
el seu entorn.

En segon lloc, el projecte “Activitats 
inclusives de persones sordes en el 
món dels equins”. Des de Cal Graells 
estan unint la comunitat sorda dins 
el món del cavall i l’equinoteràpia 
a través de la normalització de la 
diversitat auditiva, dels beneficis 
que aporta el cavall i potenciant la 
inclusió en les activitats (passeig 
amb cavalls, interactuant en sessions 
d’equinoteràpia...).

Vine a conèixer Cal Graells!
L’escola d’equitació oferirà 
extraescolars, casals de setmana 
santa, casal d’estiu... així que volen 
convidar tots els infants i joves de la 
comarca a qui agradin els cavalls a 
acostar-s’hi, i a demanar informació 
sobre els horaris. 

On els podeu trobar?
Facebook: Cal Graells Equinoteràpia
Telèfon: 636.965.808 (Maite)

http://equinoterapia.calgraells.com/

Cal Graells Equinoteràpia, professionals 
i cavalls al costat de les persones 
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COMTCASE

   Des de l’actual junta de la COMTCASE volem fer 
públiques un seguit de valoracions sobre la tasca 
de la nostra entitat i la relació amb l’ajuntament 
de Calaf entorn el Festival de Música Popular i 
Tradicional de Calaf, que el proper mes de juny 
celebrarà el seu 25è aniversari. Aquesta revisió 
pretén posar de manifest alguns punts que creiem 
que han de canviar per tal que sigui viable la 
continuïtat del festival.  

- Tota l’organització, programació, contractació, 
gestió i tramitació de subvencions i cerca de 
finançament (tant públic com privat), producció, 
proveïdors, muntatge, el pes principal de la 
comunicació i difusió... En definitiva, tot allò 
que fa possible el festival ha anat a càrrec de 
COMTCASE. Per part de l’Ajuntament, la contribució 
es resumia en una aportació econòmica; la 
tramitació administrativa d’un ajut que per la seva 
naturalesa no podia ser sol·licitat per la mateixa 
COMTCASE, malgrat que la redacció del projecte 
i justificació sempre ha corregut a càrrec de 
l’entitat; i el suport logístic a través de la brigada 
municipal (com taules i cadires, punt de llum, un 
dels escenaris, lavabos mòbils).

- Responent a les exigències actuals de l’antic 
equip de govern, fem saber que durant els darrers 
anys no ha existit cap conveni ni document que 
certifiqués quins compromisos assumia cadascuna 
de les parts. No s’ha comunicat mai a l’entitat la 
voluntat d’estipular en conveni res del que afecta el 
festival, malgrat ser un esdeveniment “organitzat” 
per ambdues parts. D’altra banda, en l’edició del 
2014 l’entitat va haver de fer front a una situació 
d’incertesa econòmica fruit de l’endarreriment en 
la resolució de les subvencions del Departament 
de Cultura Popular de la Generalitat. Davant 
del risc que per a l’entitat suposava haver de 
formalitzar un seguit de contractes per uns 
imports dels quals no disposava, la COMTCASE 
va suggerir a l’ajuntament la signatura d’un 
document en el qual es comprometés a cobrir el 
possible desajust econòmic que es podria produir 
en cas que la subvenció finalment no es resolgués 
favorablement. L’ajuntament s’hi va comprometre 
de paraula, però es va negar a signar cap document 
de compromís causant l’enuig d’alguns membres 
de l’entitat, ja que la responsabilitat que queia 
sobre aquesta era molt elevada. Afortunadament, 
un cop passat el festival la subvenció es va 
resoldre favorablement i no va ser necessària la 
cobertura de fons de l’ajuntament.  

- La relació mantinguda amb l’equip de govern 
al llarg d’aquests anys en relació al festival ha 
estat de poc interès. El suport rebut ha estat 
majoritàriament a iniciativa i demanda de la 
pròpia entitat i no s’ha percebut l’entusiasme 
i les ganes de treballar conjuntament per 
fer del festival el que realment és, un dels 
esdeveniments més grans i importants de la vila. 
Per aquest motiu l’entitat tampoc va demanar 
mai un canvi en el model organitzatiu, tot i 
la clara necessitat que hi havia que aquest es 
produís. Malgrat alguna excepció personal que 
no modifica el tracte rebut en general, sovint 
la preocupació de l’ajuntament s’ha centrat més 
en detalls com la mida del seu propi logotip als 
cartells o en la reserva de les taules i cadires 
per a les autoritats, que no pas per l’esdevenir 
general del festival i per aconseguir una bona 
sintonia i mostrar gratitud i ganes d’ajudar a 
les persones que, de forma totalment altruista, 
treballen per fer realitat aquest esdeveniment. 

- Any rere any (i aquí ens atreviríem a parlar 
no solament de l’actual junta, sinó també de 
l’anterior), aquesta dinàmica ha comportat un 
desgast i un desànim entre l’equip de treball que 
fa possible el festival, cosa que ha portat l’actual 
junta de l’entitat a considerar seriosament 
posar punt i final a la celebració d’aquest 
esdeveniment. 

- Feta aquesta revisió, des de la COMTCASE no 
concebem la continuïtat d’aquest festival en els 
termes en què s’ha realitzat en els darrers anys. 
Els efectius humans de l’entitat són limitats; 
es tracta d’una activitat de gran complexitat 
i responsabilitat, que requereix molt temps i 
esforç, i sovint costa trobar gent disposada 
a assumir-los. Per tant, es fa imprescindible 
que la suposada “co-organització” que fins ara 
era un enunciat fluix de contingut, esdevingui 
realment efectiva entre l’entitat i l’ajuntament. 
Co-organitzar vol dir co-responsabilitzar-se, 
ser co-partíceps, dipositar-hi il•lusió, esforços i 
motivació per igual. Des del nostre punt de vista 
el futur del festival passa per una imprescindible 
revisió de quins recursos i energies, no només 
materials sinó també humans, poden aportar 
ambdues parts per teixir un nou model de 
funcionament que el faci viable. 

Junta de la COMTCASE

El futur del desFOLCa’t 
passa per l’assumpció d’un nou model de funcionament
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  Hi ha la sensació que l’avantatge aconseguit al 
referèndum del 27-S per les forces sobiranistes no 
ha estat del tot satisfactori, però el cert és que hi ha 
1,9 milions de vots pel “sí” a la independència i 1,6 
milions de vots pel no, i 72 diputats independentistes. 
Amb aquests resultats, la victòria del “sí” ha estat 
clara. Certifi ca que ha estat un plebiscit la participació 
del 75% del cens, la més alta en unes eleccions 
autonòmiques a Catalunya. 

A l’Alta Anoia els resultats han estat excepcionals:

Calaf: 82,86% participació, 68,59% JxSí+CUP
Calonge: 82,5% participació, 84,8% JxSí+CUP
Castellfollit: 92,4% participació, 73,7% JxSí+CUP
Prats: 79,2% participació, 77,9% JxSí+CUP
Pujalt: 82,8% participació, 80% JxSí+CUP
St. Martí: 82,8% participació, 79,2% JxSí+CUP
St. Pere: 87% participació, 90,4% JxSí+CUP
Veciana: 77,7% participació, 76,9% JxSí+CUP

Ara és el torn de les negociacions entre partits per 
aconseguir un acord d’investidura del cap del nou 
govern i iniciar tot seguit la nova legislatura, en la 
qual s’ha de materialitzar la desconnexió de l’Estat 

espanyol. El full de ruta de JuntsxSí preveu que la 
primera iniciativa del Parlament serà una declaració 
solemne d’inici del procés de desconnexió de l’Estat 
espanyol i acabarà amb un referèndum en un màxim 
de 18 mesos sobre la nova constitució catalana.

Mentrestant l’Estat espanyol continua amb la seva 
campanya d’escapçar la cara visible del procés citant 
a declarar al president Mas per haver posat les urnes 
el 9N, precisament el mateix dia en què es complien 
els 75 anys de l’afusellament del president Companys. 
Una data que, si més no, revela el poc coneixement 
de la realitat catalana que hi ha entre la judicatura a 
Catalunya.

Sota el lema “Tots som 9N”, des de l’ANC vam fer una 
crida a expressar el nostre suport als tres alts càrrecs 
de la Generalitat que van declarar al Palau de Justícia, 
enviant massivament als jutjats la carta que es troba 
en aquest enllaç: araeslhora.cat.

Des d’ara mateix animem tota la ciutadania a mantenir 
viu, il·lusionat i fort l’ànim que necessitarem per 
acompanyar l’imminent inici del procés de constitució 
de la nova República Catalana.

Ara és l’hora de la responsabilitat, ara és l’hora d’anar junts

ANC Calaf

 Bitxets 14

      Tal com us explicàvem en el 
butlletí de Festa Major, aviat farà un 
any des que un grup de mares de 
Calaf i rodalies vam decidir associar-
nos i “ofi cialitzar” les nostres 
trobades: la recent maternitat ens 
feia compartir experiències, dubtes, 
ganes de fer coses amb els nostres 
nadons... I per això cada trimestre 
treballem per organitzar diverses 
activitats, dirigides als nostres fi lls, 
però també a les famílies senceres. 
Aprofi tem aquest espai per fer-
vos-en cinc cèntims, i animar-vos 
a participar-hi. Una cosa sí que us 
garantim: ens ho passem molt bé!

Per a les mares que necessitin 
moure’s: cada dilluns de 19 h a 20 
h fem  “zumba”; cada dimecres de 
17.30 h a 18.30 h fem ioga. Totes 
dues activitats es realitzen a la sala 
de fusta del Casal.

El 24 d’octubre la pediatra Núria 
Rovira va parlar-nos sobre la 

importància de vacunar els nostres 
fi lls, una conferència aclaridora i 
d’actualitat, que va resultar ben 
interessant. 

De cara al dissabte 21 de 
novembre, us convidem a la xerrada 
d’Àngel Sanromà i Teresa Moncunill 
sobre les emocions dels infants 
(a les 11.30 h a la Sala Felip).  Serà 
el dissabte 19 de desembre quan 
prepararem la festa del nostre 
primer aniversari, amb un taller, 
un berenar i moltes sorpreses: 
estigueu atents al nostre Facebook 
(www.facebook.com/bitxets14)

Finalment, informar-vos que el 
21 de febrer anirem a l’Auditori 
de Barcelona a un concert per a 
infants d’1 a 5 anys, “Ma me mi 
Mozart”. Es tracta d’una oportunitat 
única perquè, a més d’assistir al 
concert, unes setmanes abans (29/
01/16) podrem participar en un taller 
musical a Calaf mateix. Tot plegat, 

per només 10 euros per persona. 
Si us interessa, contacteu amb 
bitxets14@gmail.com: les places 
són limitades!

Famílies i ‘bitxets’ d’allò més actius
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El principi d’una eternitat

    Malgrat el son inquiet d’aquesta nit passada, 
m’acabo de despertar amb la sensació d’estar 
d’allò més descansat. Encara estic ajagut al llit, 
tranquil i relaxat, percebo el meu el cos flonjo 
com cap altre dia. Quina quietud. Seré el primer 
en llevar-me? Potser l’últim? M’he adormit? Quin 
dia és avui? Massa dubtes a primera hora del matí 
quan, en realitat, m’és del tot indiferent. Un quart 
de nou i el pis en total silenci. Ara mateix penso 
que potser és un dia festiu i encara dormen tots.

Finalment el Martí, després de pensar-hi durant 
una bona estona, decideix llevar-se. S’asseu al 
llit i observa el dormitori. La roba que duia ahir 
està ben penjada a la cadira, les espardenyes 
damunt la catifa als peus del llit, la persiana 
lleument arremangada deixa passar la claror del 
matí que travessa tímidament la finestra. Damunt 
el tocador el retrat del dia en què el Carles es va 
casar amb la Judit, just a la dreta un altre de la 
comunió de la Laia amb el petit Bernat assegut a 
la falda.

- “Que guapos!”, pensa el Martí en veu alta. – “I 
com me’ls estimo”, afegeix emocionant-se.

A la tauleta de nit el rellotge que ja marca dos 
quarts de nou, i el retrat de la Calamanda. Cada 
nit i cada matí, de nou anys ençà, el seu primer i 
últim pensament són per a ella. Quaranta anys de 
matrimoni, els darrers quatre mesos de patiment 
però sempre junts. La Calamanda era una dona 
menuda i primeta però amb molt de caràcter i 
empenta. No l’espantà mai res ni ningú. Només 
els va poder separar la seva partida. Una llàgrima 
tèbia llisca per la galta del Martí, una llàgrima que 
mor als seus llavis.

Novament el sobta la quietud d’aquest matí. A la fi 
decideix llevar-se i esbrinar-ne el perquè. Després 
de la visita rutinària al lavabo s’arriba a la cuina. 
Mogut per la curiositat passa pels dormitoris de la 
Laia i el Bernat amb la intenció de veure’ls dormint 
com un parell d’angelets. Les cambres són buides 
i ordenades en excés. Damunt els escriptoris no hi 
ha llibres ni quaderns, tampoc llapis ni colors. Ni 
rastre de pols. 

Mig arrossegant els peus es dirigeix a la cuina 
travessant el menjador que també troba totalment 
endreçat: les quatre cadires paral·leles a la taula, 
els coixins del sofà simètrics… Tot està net i polit. 
No se’n sap avenir.

A hores d’ara, més que sorprès, s’asseu a una 
cadira de la cuina. Les tasses i els plats de sopar 
que solen omplir la pica, avui són nets i recollits. 
Aquest abús d’ordre i pulcritud trasbalsa al Martí, 
que es sent incapaç d’aixecar-se i esmorzar.

- “Què significa tot això?”, exclama en veu alta bo 
i pessigant-se la mà esquerra.

En aquest precís moment, davant una sensació no 
experimentada, pren consciència de la lleugeresa 
experimentada en alçar-se del llit. Es posa 
dempeus al terra de la cuina i comença a moure, 
una a una, les extremitats del seu cos. El genoll 
dret es doblega sense cap tipus de dificultat i el 
peu també sembla estar en perfectes condicions. 
El genoll esquerra rotula sense causar-li cap 
tortura. Estira els dos braços alhora per damunt el 
cap i s’alcen amb suma facilitat. L’absència total 
dels dolors adquirits al llarg dels seus vuitanta-
set anys, li fa creure que tot plegat es tracta d’un 
somni.

Decidit a despertar-se de nou i trobar-ho tot com 
sempre es dirigeix al dormitori amb la intenció de 
ficar-se altra vegada al llit.

En refer el camí, el trasbals inicial esdevé 
curiositat. – “Fins a quin punt pot canviar el món 
exterior dins un somni?”

El rellotge del canell assenyala ja les nou. Recordant 
que és l’hora de més aldarull als carrers, amb les 
habituals corredisses de pares, avis i nens per no 
fer tard a l’escola, s’apropa a la finestra.

Una visió totalment inversemblant l’estremeix de 
cap a peus. Una vegada més s’asseu al llit i es frega 
repetidament els ulls, ara sí totalment convençut de 
viure un somni, una fantasia de la seva ment. Però 
la curiositat i la incertesa l’empenyen a mirar altre 
cop a l’exterior.

A l’altra banda del vidre un dormitori idèntic al seu, 
amb la peculiaritat d’observar la Judit i el Carles 
plorant als peus d’un llit. Al damunt, el cos immòbil 
d’un home.

La sorpresa, un calfred i l’espant de la visió gairebé 
el fan caure. És ell mateix, el seu cos, la seva 
imatge… o tan sols un miratge?

Enmig de divagacions i dubtes tarda uns segons 
en adonar-se que sona el timbre del pis. Aclaparat 
per l’última i esfereïdora visió s’encamina a obrir 
disposat a trobar una resposta o mil preguntes més. 
En obrir la porta un altre sotrac l’obliga a agafar-
se a la maneta. Davant seu, al replà, la Calamanda 
el convida a acompanyar-la tot allargant-li la mà. 
Coberta amb un vestit blau cel irradia una bellesa 
serena i dolça com no recorda haver-li vista mai.

Just en aquest instant al Martí se li il·lumina el 
rostre i comprèn que el dia d’avui és tan sols el 
principi de l’eternitat.

M. Lluïsa Salazar
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¿Què hi fa una costella de 
balena de 4 m d’alçada penjada 
a l’interior d’una petita església 
de la Catalunya central, a 100 
km de la platja més propera? 
La història que us explicarem 
és gairebé meravellosa però 
absolutament real, i potser la 
part més enigmàtica és com s’ha 
pogut conservar un os de balena 
tan gegantí al llarg de més de 
700 anys.

El nom de l’església on es pot 
veure la costella és Sant Pere de 
Boixadors -dins el terme de Sant 
Pere Sallavinera-, i per visitar-la 
podeu demanar-ne la clau a la 
rectoria que hi ha al costat. A més 
de la costella, també hi podreu 
admirar una còpia fidel de la Mare 
de Déu de Boixadors (l’original es 
troba al Museu Episcopal de Vic): es 
tracta d’una bonica escultura gòtica 
del 1350. L’emplaçament original 
de la costella de balena, però, no 
és pas aquest: a l’inici, la costella 
estava penjada damunt de l’arc de 
mig punt de l’entrada de l’església 
que hi ha al costat del Castell de 
Boixadors, a dalt de tot del turó. 

Sembla que aquesta enorme 
costella va ser una ofrena feta per 
l’almirall Bernat de Boixadors el 
1335 com a agraïment per haver 
obtingut la senyoria de Boixadors. 
Sabem que Bernat de Boixadors 
morí a Sardenya, el 1340, d’on 
havia estat governador, i destacà 
com a cavaller, conseller i majordom 
de l’infant Alfons, a qui va deixar el 
cavall que havia perdut en la famosa 
batalla de Lucocisterna, durant la 
conquesta catalano-aragonesa de 
l’illa. A la seva mort, el rei Pere 
III el Cerimoniós va ordenar-ne la 
sepultura al convent de framenors 
de Lleida (destruït durant la guerra 
civil), al costat del seu estimat 
Alfons III El Benigne.

Com a almirall i expert navegant, 
Bernat de Boixadors podia tenir 
accés a aquest monumental os de 
balena, ja sigui com a record de les 
seves expedicions marítimes o com 

a trofeu reial. Pel seu tamany, els 
especialistes han deduït que no pot 
ser una costella ja que acostumen 
a ser més petites. Es tractaria del 
maxil·lar inferior esquerre d’un 
cetaci amb barba (o misticet): del 
tipus rorqual comú, que són les més 
freqüents en aigües mediterrànies. 
Poden arribar a fer uns 21 m i el seu 
pes oscil·la al voltant dels 55.000 
kg.

Fos una ofrena d’agraïment o un 
exvot per a la Verge Maria, aquest 
os de balena no era un objecte 
estrany en una església –com a 
mínim fins a finals del s. XVIII. 
Antigament, les esglésies eren 
veritables museus de ciències 
naturals: hi sovintejaven (penjats a 
les parets) cocodrils dissecats, ossos 
diversos (els més habituals eren les 
costelles de balena, però també 
maxil·lars i omòplats) i pells de 
diferents animals. No eren només 
una mostra d’allò sorprenent, 
notable i meravellós de la natura 
(els mirabilia) sinó que també 
s’exhibien en tant que restes de 
l’enemic vençut, mort i espellat: 
com un triomf sobre tot allò dolent 
i monstruós (el drac: el mal).

Amb el pas del temps tots aquests 
elements que formaven part del 
tresor de l’església van anar caient 
en la pols i l’oblit tot perdent el seu 
significat original. L’os de Boixadors 

es convertí en un banc per seure-hi 
els feligresos i, més endavant, es 
guardà en un magatzem del costat 
del castell alhora que es planificava 
d’edificar una nova església 
(l’actual on es pot admirar el 
maxil·lar de balena) al peu del turó, 
de més fàcil accés per als fidels. El 
1884 es va decidir traslladar l’os al 
Museu de Vic: primer, amb carreta, 
fins a l’estació  de tren de Rajadell 
(direcció Manresa), i després a Vic. 
La costella, però, va ser robada 
pel farmacèutic de Calaf, Ferran 
Grau, amb l’excusa que el rector 
no podia disposar d’aquell exvot 
sense el consentiment d’Antoni 
Grau (apoderat del Marquès de 
Foixà -i senyor de Boixadors). 
Es va fer un judici que finalment 
guanyà el rector de Boixadors; 
per tant, la costella anà a parar a 
l’antic Seminari de Vic on conten 
que alguns seminaristes joves la 
utilitzaven com a tobogan quan no 
els veia ningú.

Amb les obres que s’hi van realitzar 
(al seminari vell) i un trasllat 
provisional al nou Seminari, tota 
la col·lecció d’objectes rars que hi 
havia dins i fora d’aquelles vitrines 
antigues va anar a parar en un 
magatzem de Calldetenes, molt a 
prop de la capital d’Osona.

Durant la seva jubilació com a 
sacerdot, Mn. Lluís Bosch, fill del 
Molí de Boixadors, es va proposar 
dos objectius: fer esculpir una 
còpia de la Mare de Déu de 
Boixadors i retornar la costella de 
balena (de Calldetenes al seu lloc 
d’origen). Després de múltiples 
gestions i gràcies a la seva 
tenacitat, des del juny del 2008, 
podem gaudir alhora de la Mare de 
Déu de Boixadors i del maxil·lar de 
balena dins de l’església de Sant 
Pere de Boixadors: com si l’os de 
4 m fos el que no havia deixat de 
ser mai: un exvot per a la Mare de 
Déu. L’alumna de l’INS Alexandre 
de Riquer de Calaf, Eva Mensa, en 
va realitzar un Treball de Recerca 
el 2013 gràcies al qual s’han pogut 
investigar i conèixer molts detalls 
del que aquí hem explicat.

La costella de balena de Boixadors

L’autor de l’article amb el maxil·lar de 
balena a la seva esquerra (2012).
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Ofi cines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Ofi cina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

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

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de  Riquer 93 868 04 14

Ofi cina de turisme 93 868 08 33

Piscina municipal 93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Correus 93 869 85 94

Notaria 93 869 88 12

Informació Generalitat 012

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 680 444 951

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 07 12

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA. 
S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol 
consulta us heu d’adreçar a:

Ofi cines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fi x)

Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta baixa de 
l’Ajuntament. 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Des d’aquest mes d’octubre, l’Organisme de 
Gestió Tributària atèn exclusivament a les 
seves ofi cines d’Igualada (c/ Sant Carles 43-
45) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat). 
Podeu adreçar-vos-hi també per telèfon,  de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h (tel. 93 472 
91 40).

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.08
17.26
21.16

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.12
19.26
23.24

12.12
19.26
23.24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

08.14 // 18.20 08.38 // 18.54 09.45 // 20.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 15.00 08.27 // 15.57 09.01 // 16.31

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

HISPANO IGUALADINA   tel. 902 29 29 00
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.40 // 10.30 // 13.45 07.30 // 11.00 // 14.30 08.35 // 12.30 // 15.35

Dissabtes:
08.00 // 15.15 08.35 // 15.40 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

----  // 09.50 // 16.45 09.30 // 11.15 // 18.00 09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:
[sense enllaç, consultar horaris]

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

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

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 93 874 68 00
Calaf Manresa [Pompeu Fabra] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 // 
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 // 
15.45 // 16.00 // 19.00 

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Pompeu Fabra] Calaf

De dilluns a divendres:

9.30* // 13.30 // 14.00* 
// 18.00* // 19.00* // 
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*// 
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 // 
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30 Dissabtes: 12.35 Dissabtes: 13.30

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLIC

Dissabte 31

Recollida de sang

El Banc de Sang 
i Teixits recollirà 
donacions de sang

De 10.00 h a 14.00 
IES Alexandre de Riquer

Fira de Tots Sants

- Concurs de sopa de 
carbassa feta a casa
- Degustació de sopa 
de carbassa elaborada 
per l’Àvia Remei
- Fira d’artesania

Durant el matí
Pl. dels Arbres

Diumenge 1

Fira de Tots Sants 

- Fira de la Carbassa: 
concurs de carbasses, 
exhibició d’escultures 
de carbassa, tastets de 
carbassa...

Durant el matí
Pl. dels Arbres

12a Nocturna del 
Terror + “Tasta la 
plaça”

Gastronomia, vins i 
cerveses artesanes, 
la pesta de Calaf de 
1651, música en viu, 
el passatge del terror, 
fogueres, arribada de la 
nocturna del terror...

A les 20.30 h - Pl. Gran L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions 
expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 
93 869 84 91 / 93 869 85 48

OFICINA DE TURISME
HORARI

Dimarts, dijous i divendres: 
de 9.00 h a 13.00 h

Dissabtes: de 10.00 h a 14.00 h

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

T ot a mà

A genda

OCTUBRE

*Actualització: 27/07/15. Recomanem que confi rmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

NOVEMBRE


