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MAIG
Divendres 30

Diumenge 15

Cinefòrum a la Biblioteca

Inici temporada piscina de Calaf:
jornada de portes obertes

Projecció del film “Europa”,
de Lars Von Trier
A les 22.00 h a la Biblioteca
Organitza: IES Alexandre de
Riquer

Divendres 20
25è aniversari del Club de
Bàsquet Calaf

Dissabte 31

22a festa del bàsquet lleidatà,

Inauguració de la nova
il·luminació del camp de futbol

Dilluns 23

Presentació de l’equip femení
de futbol de la UE Calaf i partit
d’homenatge als cadets
A les 18.30 h a Les Garrigues

JUNY

Concert ball amb Randellaires
Concert amb Trikizio
A partir de les 22.00 h a la plaça
dels Arbres

Festa de l’esport
Camp de futbol: portes obertes
Bàsquet 3x3 a la plaça BCN’92
Pedalada
Dimecres 11
VIII Jornada fisiorecreativa de la
gent gran
A partir de les 11.00 h i fins les
18.00 h al poliesportiu

de 9.00 h a 19.00 h
telèfon Montaner:
93 869 84 91 i 93 869 85 48

BIBLIOTECA DE CALAF
dilluns, dimarts i dijous
de 17.00 h a 19.30 h
dimecres i divendres
de 15.00 h a 19.30 h

A continuació, actuacions
d’aquests grups en diferents
espais de Calaf. I, després,
Afterfolc a la plaça dels Arbres!

JULIOL
2n cap de setmana de juliol

Divendres 27
Festival de Música Tradicional

Dissabte 7

HORARIS CEMENTIRI

Revetlla de Sant Joan
Ball amb l’Orquestra París La Nuit
A les 23.00 h a la plaça
Barcelona’92

Passi de grups amb Felpeyu,
Trilla, La Varda, Sarasvatï,
Tres fan ball, Xazzar, La Volée
d’Castors i Bandarra Street
Orkestra.
A les 22.00 h a la plaça Gran

Dissabte 28
Festival de Música Tradicional
Espectacle infantil amb Bandarra
Street Orkestra
A les 18.00 h a la plaça
Barcelona’92

FUTSAC 3x3 a Calaf

EXPOSICIÓ
Pintures de Ramon Puigpelat
a la joieria El Gresol
fins el 24 de juny
de dimarts a dissabte de 9.00 h a 13.00 h
de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h

HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ

Nits Culturals

a Sant Pere Sallav inera
Sant Pere Sallavinera celebrar
à les seves ja
reconegudes Nits Culturals els
propers dies 4
i 5 de juliol, en la 13a edició.
Enguany es podrà gaudir amb
l’actuació
del Trio Kandinsky que ve prec
edit d’una
excel·lent crítica i que en
aquesta ocasió
vindrà acompanyat per un
solista, el
clarinetista finlandès Harri Mäki
; també hi
haurà un recital d’òpera amb
la joveníssima
però ja reconeguda soprano
Júlia Farrés
Llongueres, i es podrà torn
ar a sentir al
baríton Toni Marsol, tan celebrat
en l’edició
de fa dos anys.
Pel que fa al concert dedicat al
públic infantil,
una vegada més, la diversió esta
rà assegurada
amb l’Auditori de Barcelona, aque
sta ocasió,
amb l’espectacle “Corda i desc
orda”.

tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

de dilluns a divendres
de 9.30 h a 17.00 h
dissabtes
d’11.00 h a 13.30 h

Us informem que des del Punt
s’organitzen visites guiades per
Calaf

Casal d’estiu 2008
de 3 a 12 anys
inscripcions fins el 13 de juny, al Punt d’Informació
Estades d’estiu 2008 i L’estiu és jove
de 12 a 15 anys.
Estades:
inscripcions al Punt d’Informació
Tallers L’estiu és jove: de 12 a 18 anys.
preinscripcions a Secretaria
de l’IES Alexandre de Riquer

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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Interconnexions
s un fet evident que la paraula interconnexió està
de moda, de fet, aquest terme ha estat emprat
de manera recurrent durant els últims mesos com a
sinònim de màxima eficàcia i solució necessària per
poder donar garantia de servei al ciutadà. El cas és
que la problemàtica derivada de la manca d’aigua a
l’Àrea Metropolitana ha posat en evidència quelcom
més greu que el fet en sí mateix de la manca d’aquest
preuat recurs: ha fet palesa la manca d’interconnexió
entre les diferents administracions que han de vetllar
per les necessitats dels seus ciutadans, als que han
“obsequiat” amb un seguit de despropòsits tacticistes
de difícil comprensió per al comú dels mortals, que
no fan res més que minvar la confiança d’aquests en
les administracions amb el conseqüent increment del
sentiment de desafecció política en general.
Arribats a aquest punt i en el marc d’una desacceleració
econòmica cada cop més evident, sembla de sentit
comú la necessitat de corregir aquests errors i canviar
l’estratègia de la confrontació per la de la col·laboració
entre les administracions per resoldre els veritables
problemes que afecten la gent i establir unes bases
sòlides, lluny de la demagògia, que aportin solucions
reals.

En aquest sentit l’Ajuntament de Calaf i els
municipis veïns, agrupats dins de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca, han pres la
iniciativa i han sol·licitat el suport del Govern de la
Generalitat a través de les línies d’ajuts que contempla
el Pla de Dinamització de l’Anoia. La proposta, de caire
marcadament transversal, fa una anàlisi exhaustiva
de la situació actual, valora les mancances presents
i futures del nostre territori i conclou en un seguit de
mesures concretes, moltes de ràpida implantació, que
permetrien fer front a les conseqüències de la crisi
que afecta sectors tradicionals de la nostra economia,
ampliant el mercat laboral, possibilitant la creació de
nous llocs de treball en sectors que presenten manca
de personal i fomentant alhora la creació i reactivació
d’empreses mitjançant una xarxa d’assessoria,
formació i intermediació tant a nivell empresarial com
laboral.
Esperem doncs que la interconnexió funcioni com
cal i que aquesta tasca que l’administració local ha
dut a terme, no s’escoli per cap forat per acabar
malbaratant-se en l’erm competencial.

Amb aquest nom és com es coneix l’actual casa de colònies
dels germans de la Salle i el seu entorn, arranjat amb fonts,
barbacoes, bancs i altres equipaments. L’indret, situat
al terme de Veciana, a tocar de Sant Martí Sesgueioles,
reuneix diversos punts d’interès. Cal tenir present que
en aquesta fondalada hi trobem un dels naixements del
riu Anoia, això dóna lloc a un paratge frescal, ombrívol i
amb bosc de ribera enmig de l’altiplà segarrenc. L’abundor
d’aigua va motivar la construcció de molins fariners.
Segurament les restes més antigues daten dels segles
XIII o XIV, i com que els molins eren un monopoli dels
senyors feudals, la seva construcció devia anar lligada a
la consolidació de la família Calders com a senyors, i més
endavant barons de Segur.
L’edifici actual és un gran casal de planta més o menys
quadrada assentat a mig pendent per tal d’aprofitar el
desnivell per fer funcionar el molí. En sobresurt una
torre amb teulada de quatre vessants i protegida per
espitlleres, que junt a la bona factura d’altres elements
com els portals, finestres, balconada o cancell donen al
conjunt un aire noble i senyorial. Bona part de l’edifici va
ser refet al principi del segle XVII, quan els barons hi van
traslladar la seva residència en ser enderrocat el castell de
Segur per castigar les activitats bandoleresques del baró
Miquel de Calders. Per aquells temps era conegut com el
Sobirà o Guardiol i era el primer dels cinc molins que els
barons posseïen al llarg de la riera. Segons un inventari
de la baronia de Segur pres el 1652 per la Sra. Teresa
de Marimon, vídua de Ramon de Calders i Ferran, baró
de Segur, sabem que el casal albergava un gran nombre
d’estances, o curiositats com que en la cambra de la torre
hi va morir el baró, que en un dels seus cellers es guardava
neu per a l’estiu, que la capella ja existia, o que el 1651
la Sra. hi féu obres per embellir el recinte. Més endavant

es dotà el molí d’una gran sínia de ferro, que acabaria
fent conèixer l’indret com a Molí de la Roda. Sembla que,
a més del molí fariner, també n’hi havia un de pelador.
Malauradament aquesta roda va ser inutilitzada després
d’un greu accident; fa uns anys, arran del condicionament
del casal per a colònies, va ser desmuntada i la gran bassa
que l’alimentava, enrunada.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

El Molí de la Roda

editorial

É
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Començades les tasques per urbanitzar
el segon espai verd de la zona oest
Recentment ha començat la urbanització
del segon espai verd de la Zona Oest,
emplaçat entre els carrers de Francesc
Macià, Alexandre de Riquer i Josep Irla.
A la zona, d’uns 3.400 metres quadrats,
s’hi construirà diversos espais per al joc
i una pista de patinatge, a més d’una
pèrgola que constituirà una zona de
passeig al voltant de la nova plaça.
Pel que fa a la vegetació, es tindrà
molt en compte les diferents èpoques
de floració de manera que cada estació
de l’any hi haurà unes vistes i uns
colors diferents. A més, s’hi instal·larà
un sistema de drenatge que permeti
recollir les aigües de la pluja per poder
regar després els arbres i les plantes.
L’actuació en aquesta zona verda és
previst que estigui enllestida després
de l’estiu, i compta amb una subvenció
de 103.271 euros del Pla Únic d’Obres
i Serveis.
Imatge de les obres, on es veu la futura zona de passeig al voltant de la plaça.

Els habitatges de lloguer protegit del casc antic i de la
zona oest, a punt per al sorteig

La promoció de Visoren - Caixa Manresa consta de 36 habitatges de lloguer protegit.

El proper mes de juny és
previst que puguin quedar
definitivament
atorgats
els
habitatges protegits per a
joves del casc antic i els
pisos
que
Visoren-Caixa
Manresa construeix a la zona
oest. Ambdues promocions
han superat ja el tràmit
d’inscripcions dels interessats:
en el cas dels 36 habitatges
de
Visoren-Caixa
Manresa,
ja s’han publicat les llistes
definitives d’admesos i exclosos
per al sorteig; properament
s’espera que es publiquin les
llistes definitives dels admesos
per optar als pisos per a joves.
Així doncs, aquest juny ja es
podran realitzar els sortejos
per determinar les persones
que podran llogar els diversos
pisos de les dues promocions.
D’altra banda, és previst
que
properament
surtin
publicades les bases per optar
als habitatges per a la gent
gran, que es construeixen just
darrere del Centre de Dia Casa
Joan Gimferrer.

L’Altiplà
de
Calaf
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Més d’un centenar de persones
a la tercera plantada de l’Arrela’t a Calaf
El sol i l’agradable temperatura van acompanyar el centenar
de calafins que van participar el passat 6 d’abril a la tercera
plantada de l’Arrela’t a Calaf. Enguany van ser 33 noves
alzines les que es van plantar, corresponents a 33 nous
nadons que han nascut a la població durant l’últim any.
El pati del convent, doncs, es va omplir d’infants, pares,
mares i famílies, a més de nombrosos veïns que van voler
veure en directe la plantada d’arbres. La simpàtica festa va
comptar amb la presència del conseller de Governació de
la Generalitat, Jordi Ausàs, i del coordinador a la Catalunya
Central, Toni Casassas. El conseller va destacar l’originalitat
d’aquest projecte, engegat per l’Ajuntament calafí el gener
de 2006, una iniciativa que segons ell “s’hauria d’estendre
per la resta de municipis catalans”. Ausàs va manifestar la
importància d’un projecte que fomenti el respecte pel medi
ambient i que, alhora, serveixi per acollir els nens i nenes
que neixen i arriben a Calaf des de diversa procedència. Per
la seva banda, l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs,

va explicar el doble objectiu de l’Arrela’t a Calaf, la vessant
mediambiental i també la vessant d’acollida i integració, i va
manifestar el seu desig que aquest projecte continuï creixent
cada any.
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contenidors marrons:
caixes de fusta, pinces,
càrregues de cafè
metàl·liques...

Medi ambient

L’acte de la plantada d’alzines va comptar també amb una
actuació, a càrrec del quintet de l’Escola Municipal de Música
de Calaf, així com amb un aperitiu per a tots els assistents.
Després d’aquesta nova edició de la festa, el Bosc dels
Nadons ja té més d’una setantena d’alzines —cada una amb
la placa corresponent, que inclou el nom de cada infant i la
seva data de naixement, perquè així puguin identificar-la a
mesura que passin els anys.

L’Altiplà
Calaf
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Un any més, els calafins pugen a Sant Sebastià
per l’1 de maig
Una concorreguda processó va encetar els actes de l’aplec
de Sant Sebastià, que va celebrar-se a Calaf el passat dijous
1 de maig. La romeria va començar a les 11 del matí a la
plaça Gran, i hi van prendre part desenes de calafins que
van pujar pel camí de Sant Sebastià fins al capdamunt
del turó. Un cop allí, va celebrar-se la tradicional missa,
mentre els més menuts jugaven amb la ludoteca mòbil de
la Xarranca, que constava de diversos jocs tradicionals i per
a totes les edats.
Després de la missa va tenir lloc la ballada de sardanes
amb la Unió Musical Principal de Berga, a l’esplanada de
Sant Sebastià. Una vegada més, l’aplec va reunir a dalt de
l’emblemàtic turó a nombrosos veïns de Calaf i també a tots
aquells que tenen algun vincle especial amb el poble.
La processó va comptar amb molts participants.

Els petits van gaudir amb la ludoteca mòbil.

La missa a l’aire lliure, molt concorreguda.

Caramelles i sardanes,
protagonistes de la Pasqua calafina

Els caramellaires, a la plaça Gran.

Ballada de sardanes a la plaça dels Arbres

Un any més, el Grup de Calafins va animar la diada de Pasqua
a Calaf amb els seus cants de caramelles, que van portar per
carrers i places del poble durant el matí. Els caramellaires
també van assistir a la missa solemne, i després van
interpretar les seves cançons a l’interior de l’església i a la

plaça Gran. Enguany el repertori de caramelles constava d’un
al·leluia i de la sardana “Les roselles”, peces molt aplaudides
per tothom. D’altra banda, a la una del migdia va començar
una ballada de sardanes a la plaça dels Arbres, amb la Cobla
Ciutat d’Igualada.

L’Altiplà
de
Calaf

  
Celebrada la tercera edició
de la Marxa en BTT
Uns quaranta ciclistes van prendre part a la III Marxa en BTT
per l’Altiplà de Calaf, organitzada enguany pel BikeCalaf.Cat
i celebrada el diumenge 18 de maig. La marxa tenia dues
opcions de recorregut, una de 25 km i l’altra de 45 km. La
climatologia finalment va permetre realitzar aquesta cursa,
que va acabar-se cap a les 12 del migdia amb un esmorzar a
la plaça dels Arbres. La Marxa ja s’havia de celebrar l’11 de
maig, però es va anul·lar a causa de la pluja.
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1r TORNEIG DE FUTBOL 7
Juny i juliol de 2008
Aprofitant que Calaf ja disposa de camp de gespa
artificial, des de la Regidoria d’Esports s’ha volgut donar
l’oportunitat que tothom que vulgui pugui jugar-hi, de
manera que el tradicional torneig d’estiu de futbol-sala
(que es disputava al poliesportiu), es convertirà enguany
en el 1r Torneig de Futbol 7 i tindrà com a escenari el
camp de gespa artificial de Les Garrigues.
Categories: Masculí, femení i mixta
Grups per edat:
Fins a 9 anys
De 10 a 12 anys
De 13 a 16 anys
Més de 17 anys
Inscripcions a l’Ajuntament de Calaf (tel. 93 869 85 12)

Més de 60 jugadors
a l’Open de Tennis Taula de Calaf

Inici temporada:
Dissabte 15 de juny (jornada de portes obertes)

Cursets de natació

Torns
del dilluns 30 de juny al divendres 25 de juliol
del dilluns 28 de juliol al divendres 22 d’agost
Grups
Blanc: iniciació 1 (no saben nedar), a partir de 3 anys
Groc: iniciació 2, a partir de 4 anys
Blau: perfeccionament 1, estils crol i esquena
Verd: perfeccionament 2, de tots els estils
Horaris:
13.15 h – 14.00 h
Blanc, Groc, Iniciació 1, Iniciació 2
10.05 h – 14.50 h
Blau, Verd, Perfeccionament 1, Perfeccionament 2
15.10 h – 15.55 h
Blau, Perfeccionament 1, Adults
16.00 h – 16.45 h
Groc, Iniciació 2, Adults, Blau, Perfeccionament 1
16.50 h – 17.35 h
Groc, Iniciació 2

Esports

Durant tot el diumenge 18 de maig, el poliesportiu de Calaf
va acollir el 12 Open de Tennis Taula de Calaf, anomenat Top
12 de Lleida ja que comptava amb la participació dels millors
jugadors d’aquesta província. El torneig, va desenvolupar-se
durant tot el dia, va comptar amb més d’una seixantena de
jugadors de diverses edats i categories. A la tarda, abans de
disputar-se la final, l’organització va obsequiar els assistents
amb coca. La competició l’organitzava el Club de Tennis
Taula de Calaf, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de la
Federació Catalana de Tennis Taula.

PISCINA DE CALAF

L’Altiplà
Calaf
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La Llei de la Dependència, ja és en marxa!
Aquest article té per objecte donar
resposta a aquelles preguntes que
molts de nosaltres ens qüestionem en
referència a la Llei de Dependència i
informar les persones dependents i
els cuidadors, dels procediments que
han de seguir per beneficiar-se de les
prestacions socials i econòmiques que
s’ofereixen per millorar en qualitat de
vida.

Grau II Dependència severa: quan la
persona necessita ajuda dues o més
vegades al dia, però no requereix de la
presència permanent d’un cuidador.

La Llei de Dependència pretén ser una
llei universal, on tothom pugui accedir
als serveis i/o prestacions que necessiti,
adreçada a tota la població amb igualtat
de condicions, i oferir assistència
pública a totes aquelles persones que
presenten alguna limitació a l’hora de
desenvolupar les activitats de la vida
diària ( AVD).

Durant l’any 2007 han estat reconeguts
els drets de les persones que tenien
una valoració de Grau III, nivell 1 i/o
nivell 2; els altres graus s’incorporaran
progressivament; aquest any 2008 es
reconeixeran els drets de les persones
amb Grau II nivell 2.

Els beneficiaris dels drets establerts
per aquesta llei seran aquells que es
trobin en situació de dependència, en
qualsevol dels graus establerts i que
resideixin al territori espanyol des
d’almenys cinc anys, dos dels quals
hauran de ser anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud.
S’estableixen tres graus de dependència
depenent de la capacitat de realització
de les activitats de la vida diària (AVD)
de la persona i de la seva capacitat
cognitiva, amb dos nivells per a cada
grau (nivell 2 més gravetat, nivell 1
menys gravetat):
Grau I Dependència moderada: quan la
persona requereix ajuda almenys una
vegada al dia per la seva autonomia
personal.

Grau III Gran dependència: quan
la persona necessita ajuda diverses
vegades al dia i necessita la presència
indispensable d’una altra persona per a
la seva autonomia personal.

La sol·licitud de reconeixement de
dependència la pot fer la pròpia persona
o representant legal, mitjançant els
Serveis Socials d’atenció primària.
Posteriorment l’organisme competent
realitzarà una valoració i emetrà
una resolució amb grau i nivell de
dependència, especificant les cures que
la persona requereix.
En aquest moment s’establirà el PIA
(Programa individual d’atenció), aquest
programa l’han de realitzar els serveis
públics, i és aquí on es determinen les
modalitats d’intervenció més adients
a les necessitats de les persones
d’entre els serveis i les prestacions
econòmiques previstes en la resolució
pel seu grau i nivell. Es tindrà en
compte l’estudi dels aspectes socials
i de l’entorn de la persona sol·licitant,

la seva capacitat econòmica, les seves
preferències, necessitats, així com
les disponibilitats de recurs a l’hora
d’acordar els serveis o prestacions més
adients a la seva situació personal.
El grau de dependència serà revisable,
a instància de l’interessat, dels seus
representants o de les administracions
públiques per diverses causes: millora
o empitjorament de la situació de
dependència o error en el diagnòstic o
barem.
Per totes aquelles persones dependents
acollides al sistema i, segons la seva
situació, la llei garantirà i regularà dos
tipus d’aportacions:
* Cartera de serveis:
- Serveis de prevenció de dependència i
promoció de l’autonomia personal
- Residències
- Servei de Centre de Dia i de Nit
- Servei de Teleassistència
- Servei d’ajuda a domicili
* Prestacions econòmiques:
- Prestació econòmica vinculada al
servei
- Prestació econòmica per a la cura de
l’entorn familiar i ajuda a cuidadors no
professionals
- Prestació econòmica d’assistència
personal
Les prestacions en forma de serveis
tindran caràcter prioritari, mitjançant
centres i serveis públics o privats
concertats degudament
acreditats.
En cas que no sigui possible l’atenció
mitjançant algun d’aquests serveis,
s’atorgaran prestacions econòmiques
vinculades a l’adquisició del servei.
Per a totes aquelles persones que tinguin
dubtes sobre la implantació d’aquest
nou sistema, s’ha posat en marxa un
Servei d’Atenció Telefònica per a la
Dependència, que té com a finalitat
abordar els dubtes dels ciutadans
davant aquesta nova llei i assessorar
els professionals de referència.
Atenció de dilluns a divendres de 8.00
h a 19.00 h. Tel. 900 300 500

Els centres de dia formen part de la cartera de serveis previstos dins de la Llei de la Dependència

Amàlia Pérez
Assistent social del Centre de Dia Casa
Joan Gimferrer
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Calaf va viure una emotiva festa de la gent gran
L’11 de maig els avis i àvies de Calaf van viure un dia molt
especial, amb motiu de la festa que l’Ajuntament organitzava
en honor seu. La missa solemne va omplir l’església de Sant
Jaume de persones grans i dels tradicionals rams de flors
amb què són obsequiades les àvies. La missa va comptar
amb els cants de la coral Ressons, que després de l’ofici
va oferir un concert amb un variat repertori. En sortir de
l’església, els assistents a la festa van desplaçar-se fins a la
sala de festes Bogart, on se celebrava el dinar de germanor.
En aquesta ocasió van ser unes dues-centes persones les
que van prendre-hi part, ja que cada persona gran pot
portar-hi un acompanyant. Havent dinat, els assistents van
poder gaudir amb un espectacle a la mateixa sala de festes,
i posteriorment tots els que van voler van poder anar fins a
la Unió Calafina, on hi havia ball amb el grup Cristal.

Unes 200 persones van participar al dinar a la Sala Bogart.

La Coral Ressons va oferir un concert a l’església.

Després de l’àpat hi va haver un espectacle i una sardana de germanor.

S’acaba la segona edició
del taller de memòria

La jornada començarà a les 11.15 h al poliesportiu amb
un taller de riure, i seguidament amb una demostració de
ball country. A les 14.00 h hi haurà el dinar de germanor, i
després el taller de “Música i moviment”. Cap a les 18.00 h
és previst el fi de festa.
Per a inscripcions, cal adreçar-se a l’Esplai de la Gent
Gran de Calaf, fins el dia 4 de juny. Es recomana vestir
esportivament.

Nou alumnes han seguit les sessions d’aquesta segona edició
del taller de memòria, que s’ha portat a terme a l’Institut
de Formació Permanent aquests dos últims mesos. Durant
les diverses sessions, les participants han pogut exercitar
la seva memòria amb activitats ben variades, de la mà de
Montserrat Queralt. El bon humor va ser el protagonista
de l’última sessió, durant la qual les alumnes van rebre
el diploma corresponent. L’Ajuntament organitzarà noves
edicions d’aquest i d’altres tallers de cara el curs vinent.

Benestar

L’11 de juny, jornada
fisiorecreativa per a la gent gran

L’Altiplà
Calaf
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Els alumnes de Calaf van celebrar un intens Sant Jordi
El dimecres 23 d’abril se celebrava
la diada de Sant Jordi, i a Calaf van
participar d’aquesta festa des dels més
petits als més grans. Així, alumnes de
l’IES Alexandre de Riquer van muntar
una parada de venda de roses a la
plaça dels Arbres. A la llar d’infants
també van celebrar la diada, i ho van
fer amb un divertit espectacle de titelles
i la representació de la llegenda de Sant
Jordi i el drac. A més, van decorar totes
les classes amb manualitats i amb
fotografies de tots els nens i nenes,
vestits de simpàtics cavallers i de
boniques princeses.
El pati del CEIP Alta Segarra es va
omplir de parades de llibres a càrrec
dels alumnes de sisè. D’altra banda,
el tradicional tast dels plats del món,
elaborats pels participants als tallers de
pares i mares, va tornar a ser un reclam.
Van ser moltes persones, petits i grans,
els que van poder degustar menjars de

Els diversos guanyadors del certamen literari del CEIP.

diversos països. Ja a la tarda, la sala
d’actes de l’escola va acollir l’entrega
dels premis del concurs literari, en el
qual prenien part els alumnes des de
1r de primària fins a 6è. A més dels

Els nens i nenes de la llar d’infants, atents a les titelles.

guanyadors, cada alumne va rebre un
original punt de llibre dissenyat per dos
alumnes de l’últim curs. Mentrestant,
els nens de parvulari assistien a una
funció de titelles.

Els alumnes de l’IES venien roses i la seva revista Alumnàtica.

El Pla Educatiu d’Entorn vol implicar les entitats calafines
Ja fa uns mesos que a Calaf funciona el Pla Educatiu
d’Entorn, una iniciativa de cooperació entre l’Ajuntament de
Calaf, el departament d’Educació i les entitats, que pretén
aconseguir l’educació integral de l’alumnat i promoure la
cohesió social. Per aquest motiu es va organitzar el 9 d’abril
una reunió per fer balanç de les activitats realitzades fins ara
i fomentar que siguin les entitats calafines qui les duguin a
terme. L’objectiu, doncs, és que el teixit associatiu municipal
s’hi impliqui a fons, organitzant les activitats projectades i
aportant noves idees.
A la reunió hi van assistir la regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Calaf, Judit Viladrich, la inspectora del
departament d’Educació de la zona, Pilar Casals, les
tècniques LIC Mònica Solà i Àngels Benito, i la tècnica de
l’Ajuntament calafí Solenn Lamour. A més d’explicar l’estat
actual del PEE i presentar l’estat de comptes, la reunió va
servir per recollir, a través d’una enquesta, les opinions dels
assistents sobre les activitats realitzades i sobre aquelles
iniciatives que consideren prioritàries.

La trobada va reunir representants de diverses entitats.
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Reunió amb l’alcalde de Manresa,
Josep Camprubí

Reunió amb els Serveis
d’Atenció Primària a l’Anoia

directori d’empreses
a www.calaf.cat
Properament entrarà en funcionament un directori
d’empreses al web municipal, www.calaf.cat.
L’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb les diverses
empreses; si esteu interessats a constar-hi, podeu enviar
les dades del vostre negoci a infocalaf@diba.cat.
L’alcaldessa va obsequiar Camprubí amb una litografia de Sant Sebastià.

Alumnes de batxillerat
a l’Arxiu Municipal de Calaf

El proper divendres 30 de maig, l’IES Alexandre de Riquer
ha organitzat un cinefòrum a la biblioteca. La pel·lícula que
es projectarà serà “Europa”, dirigida per Lars Von Trier, un
film que ha estat guardonat en diverses ocasions i que parla
d’un jove nord-americà que arriba a Alemanya tot just
acabada la segona guerra mundial. Després de pel·lícula es
farà un debat perquè els assistents puguin intercanviar les
seves impressions. El cinefòrum es farà a les 22.00 h a la
Biblioteca de Calaf.
D’altra banda, amb motiu de Sant Jordi, la Biblioteca va
portar a terme el 18 d’abril una sessió de contes dedicada
als nens i nenes. Anna Maluquer va ser l’encarregada de
narrar les històries als petits; diversos contes sobre el sol,
la lluna o els animals, que van fer passar una bona estona a
tots els assistents.

El dia 1 d’abril un grup de 2n de Batxillerat de l’IES Alexandre
de Riquer va fer una visita a l’Arxiu Municipal de Calaf.
L’activitat es va iniciar a la Casa Felip amb una explicació
que tenia com a objectiu aproximar els alumnes al treball
diari d’un arxiu, conèixer quins documents podem trobar-hi
i difondre el servei que aquest ofereix a tothom que tingui
interès a consultar qualsevol dels fons que es troben en el
dipòsit de l’Arxiu.
Un cop feta aquesta explicació els alumnes van veure in situ
alguns dels documents que podem trobar en el dipòsit i que
presenten dates extremes compreses entre els segle XIV i
fins a l’actualitat. L’activitat va finalitzar en el mateix dipòsit
de l’Arxiu. Aquí el grup va poder comprovar el gran volum
de documentació que hi ha arxivada i van veure dos llibres
d’actes del ple municipal.

Sessió de contes a la Biblioteca de Calaf.

Alumnes de 2n de batxillerat a l’Arxiu Municipal.

Cultura

Divendres 30, cinefòrum
amb “Europa” a la Biblioteca

Alcaldia

El passat 22 de maig, l’Ajuntament de Calaf va rebre la visita
de l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí, que va entrevistarse amb l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, i els regidors Antoni
Guix i Joan Caballol. La trobada es va desenvolupar en un
ambient cordial, i va servir per posar sobre la taula els
diferents temes que tenen en comú les dues poblacions,
que de sempre han tingut un vincle. Així, els representants
municipals van parlar sobre les necessitats comunes de Calaf
i Manresa, i van analitzar les actuals relacions entre tots les
dues poblacions per tal de potenciar les futures possibilitats
de col·laboració.

Sanitat

El passat mes de març l’alcaldessa de Calaf,
M. Antònia Trullàs, va entrevistar-se amb la
directora dels Serveis d’Atenció Primària a
l’Anoia, Núria Forn. La reunió va servir per
iniciar els contactes amb la directora, que
acabava de prendre possessió del càrrec, i
parlar dels temes que preocupen els calafins
i calafines sobre l’atenció primària. Així,
l’alcaldessa va exposar-li les problemàtiques
sobre l’atenció durant l’estiu o la dotació de
personal sanitari al CAP de Calaf. Forn va
manifestar que estudiaria aquests temes per
tal de trobar-hi solució, i va deixar clara la
voluntat de tenir un contacte permanent amb
el municipi per comentar qualsevol preocupació
o problema que sorgeixi.
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Ja funciona a Calaf el programa “Voluntaris per la llengua”
El mes d’abril es va presentar a Calaf
aquest
programa
de
Voluntariat
Lingüístic, promogut pel Consorci
de Normalització Lingüística amb la
col·laboració de l’Ajuntament calafí.
Es tracta d’un projecte que ja es porta
a terme amb èxit a poblacions més
grans, i que ara es vol estendre a
d’altres pobles i ciutats més petites. A la
presentació hi van assistir una vintena
de calafins, interessats a convertirse en voluntaris i aprenents, formant
parelles lingüístiques que promoguin
l’ús social del català.
El funcionament és ben simple: cada
voluntari i aprenent omple una fitxa
amb la seva disponibilitat horària,
i a partir d’aquí des del Consorci
es creen les anomenades parelles
lingüístiques. Voluntari i aprenent
agafen el compromís de quedar com
a mínim una hora a la setmana durant
deu setmanes, i d’aprofitar aquesta
estona per conversar distesament en
català. Cal dir que un dels requisits
indispensable és tenir 18 anys, i per
part de l’aprenent es demana un
coneixement bàsic de català per tal

que la conversa sigui possible. Si hi ha
algú interessat a formar part d’aquest
programa, ja sigui voluntari o aprenent,
pot omplir una fitxa que trobarà a les
oficines de l’Ajuntament i també a
l’Institut de Formació Permanent (els

dies i hores que hi ha classe de català).
El projecte ha tingut bona acollida al
nostre municipi: fins el moment ja hi
ha 14 aprenents i 19 voluntaris, i ja han
començat a funcionar dues d’aquestes
parelles lingüístiques.

De moment ja hi ha 14 aprenents i 16 voluntaris interessats en el programa.

S’estrena amb èxit
“12 sense pietat”

Josep M. Solà presenta
Històries de Calaf

El 29 d’abril el Casal de Calaf va acollir la representació de
l’obra “12 sense pietat”, dirigida per la calafina Carme Sala.
En l’obra hi prenien part dotze actors i actrius, que durant les
dues hores que va durar la funció van aconseguir mantenir
l’atenció del nombrós públic assistent. I no era per a menys,
ja que l’argument de l’obra ho requeria: es tractava de dotze
persones, d’idees i actituds ben diferents, que havien de
decidir sobre la innocència o culpabilitat d’un jove acusat
d’haver assassinat el seu pare. Aquesta responsabilitat els
obligava a debatre des de tots els punts de vista possibles
sobre el cas, en una discussió plena d’emocions i de
reaccions inesperades. L’obra comptava a més amb música
i cant en directe; tot plegat, va acabar d’arrodonir l’estrena
d’aquests “12 sense pietat” a Calaf. Els beneficis recollits
amb les entrades aniran destinats a l’entitat Club de Bàsquet
de Calaf.

Davant d’una Sala de Fusta plena de gom a gom, l’escriptor
i professor calafí Josep Maria Solà va presentar el 19 d’abril
el seu nou llibre. Es titula Històries de Calaf, i és un recull
de textos que parlen sobre el municipi i l’Alta Segarra, sobre
les tradicions, la gent, els paisatges, les llegendes, els
personatges. Tot plegat, de la forma més variada: articles,
narracions, versos... Solà se serveix de tots els gèneres per
apropar les històries de Calaf als seus lectors. Uns lectors
que no quedaran pas defraudats: al llibre hi apareixen tantes
històries i tanta gent que de ben segur els calafins s’hi
sentiran identificats. I per als de fora, es tracta d’una bona
ocasió per aproximar-se a aquesta terra i la seva gent.
La presentació d’Històries de Calaf va reunir unes cent
cinquanta persones a la Sala de Fusta del Casal de Calaf i va
comptar amb les intervencions de l’alcaldessa, M. Antònia
Trullàs, l’escriptor Antoni Dalmau i l’editor Jaume Huch.

L’estrena va reunir un públic nombrós.

La presentació va omplir la Sala de Fusta del Casal.
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Tot a punt per al 17è Festival de Música Tradicional
L’últim cap de setmana de juny, Calaf
es convertirà una altra vegada en la
capital de la música tradicional. La
COMTCASE ja té a punt el programa per
al 17è Festival de Música Tradicional de
Calaf, un certamen que porta al nostre
municipi els millors grups de folk del
panorama internacional.

a la plaça Gran, que enguany comptarà
amb els asturians Felpeyu, els catalans
Marsupialis, Sarasvatï, Bandarra Street
Orkestra, Xazzar i Trilla, els occitans
La Varda, els valencians Tres fan ball
i els quebequesos La Volée d’Castors.

Després, cada formació actuarà en un
espai del poble, fins que a la matinada
hi haurà el ja popular Afterfolc, amb
l’actuació de la Bandarra Street Orkestra. Per a més informació, podeu consultar el web www.festivaldecalaf.cat

Dissabte durant tot el matí hi haurà
mercat tradicional artesà, i a partir de
les sis de la tarda a la plaça Barcelona’92 els més menuts podran passarho d’allò més bé amb els Bandarra
Street Orkestra, que portarà a terme
un peculiar càsting de percussió popular. Els nens i nenes, doncs, es familiaritzaran amb els instruments de
vent, els tamborins, els ganzás i els
surdos. Finalment, a la nit arriba el
plat fort del festival, el passi de grups

Cati Plana i Carles Belda impartiran un curs d’acordió durant el Festival.

Cultura

Així, el divendres 27 de juny s’escalfaran
motors amb els catalans Randellaires,
que oferiran un concert i ball a partir
de les 22.00 h a la plaça dels Arbres.
A continuació hi haurà concert jove
a ritme de txalaparta i acordió, amb
l’actuació dels bascos Trikizio.

COMTCASE. Ja en són 17!

Donant continuïtat al cicle de tallers d’instruments iniciat el passat
mes de gener, us informem que el proper 31 de maig tindrà lloc
el taller de gralla a St. Martí de Sesgueioles. Per a més informació
consultar a tel. 687 34 53 90 (Gemma) o www.festivaldecalaf.cat.

Entitats

Un any més deixem enrere la primavera i entrem a l’estiu,
i amb aquest arriba la 17a edició del Festival de Música
Tradicional de Calaf. Com ja sabeu des de la COMTCASE
treballem durant tot l’any per fer possible que Calaf s’ompli
de festa i cultura el darrer cap de setmana de juny.
Us fem un avanç de les actuacions que tindran lloc enguany,
esperant amb il·lusió que en gaudiu plenament i descobriu
nous artistes que ens van deixant la seva llavor al llarg dels
anys. Aprofitem aquestes línies per agrair el suport de tots
aquells que col·laboreu amb nosaltres i molt especialment a
les empreses que ens feu costat econòmicament, ja que som
conscients de l’esforç que això suposa. Moltes gràcies a tots!

MAIG 2008
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ESCOLA DE MÚSICA DE CALAF
A través d’aquestes línies l’Escola Municipal de Música
vol transmetre un sincer agraïment a tots els que heu
fet possibles tots els actes de commemoració del 10è
aniversari: alumnes, pares, professors, els cinc regidors
de cultura de tots aquests anys (Jordi Mas, Conxita Mas,
Miquel Colom, Antoni Guix i Imma Sans), antics alumnes,
secretàries, l’associació ARCA preparant el sopar, tècnics de
so, públic...
A tots moltes gràcies!

Dimarts es va fer un concert de pianistes, dins de la Setmana Cultural.

Els concerts de divendres i dissabte van omplir la Unió Calafina.

L’Orquestra Simfònica Juvenil està formada per joves d’arreu de Catalunya.

Els joves intèrprets van oferir un concert de gran qualitat.

La soprano Montse Mestres va cantar una peça de la cantata.

El sopar d’aniversari va celebrar-se a la capella del Centre Cívic.
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Emotiu aniversari de l’escola de música de Calaf
El cap de setmana del 17 i 18 de
maig va ser especial per als alumnes
i professors de l’Escola Municipal de
Música, ja que es celebraven els actes
del 10è aniversari d’aquest centre. Així,
durant aquests dies es van realitzar
diversos concerts oberts a tot el poble,
cites musicals que van demostrar
la qualitat i l’esforç dels alumnes i
professors de l’escola.
Divendres la Unió Calafina es va omplir
amb motiu del concert que van oferir
els alumnes i exalumnes de l’escola.
Els diferents instrumentistes van
anar actuant en petites agrupacions
interpretant diverses peces, algunes
de ben conegudes. Finalment, com a
punt i final del concert, van oferir als
assistents una divertida composició,
Gats , que va comptar amb el cant
dels més menuts i amb la interpretació
d’un gran nombre d’instrumentistes.
Cal destacar que tots els alumnes i
professors lluïen la samarreta amb el
nou logo de l’escola de música, que han
rebut com a obsequi per celebrar el 10è
aniversari.
Dissabte a la tarda va tenir lloc el gran
concert del 10è aniversari de l’escola de
música de Calaf, un acte que va omplir
a vessar la Unió Calafina. Els alumnes i
professors van oferir la bonica cantata
“Un rei per a Bretanya”, basada en la
llegenda del rei Artur. L’obra va ser
interpretada pels professors de l’escola,
acompanyats al cant pels alumnes de
diverses edats. Tot plegat configurava
un concert emotiu i de gran qualitat,
que va ser llargament aplaudit per
tots els assistents. A continuació, la
festa va continuar a l’edifici de l’Escola

El públic escoltava atent el concert d’alumnes i professors de l’Escola.

de Música de Calaf, amb un sopar de
germanor preparat per l’associació
ARCA on eren convidats tots els
alumnes, exalumnes, professors, pares
i mares de l’escola.
Finalment diumenge al matí un concert
amb l’Orquestra Simfònica Juvenil
de Catalunya va tancar els actes del
10è aniversari de l’Escola. Els joves
intèrprets, que provenien d’arreu de
Catalunya, van oferir una primera part
de música clàssica i una segona part de
peces més conegudes: bandes sonores,
pop, cançons populars... Cal destacar
la gran qualitat d’aquesta Orquestra,
formada per una quarantena de joves i

dirigida pel mestre Josep Farré. Des de
l’Escola de música i l’Ajuntament es va
obsequiar els joves amb la samarreta
del 10è aniversari del centre.
El mes de febrer,
l’escola de música
va convocar un
concurs per dissenyar
el logo del centre.
El disseny guanyador
és obra d’Aloma
Giralt i, per tant,
aquest és el nou
logo de l’Escola, que
ja s’ha fet servir
per estampar les
samarretes del 10è
aniversari.

Cultura

Professors i alumnes van col·laborar en aquesta cantata.

Els més menuts van participar-hi amb els seus cants.
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Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
S’ha acabat la lliga i el nostre Barça
ens ha fallat per segon any consecutiu.
S’han deixat escapar tot els títols
possibles i a l’hora d’escriure aquestes
línies estem a punt de fer un passadís
vergonyós i humiliant en el pitjor
escenari possible, a casa de l’etern
rival. En fi, coses del futbol. Esperem
que de cara a la propera temporada
els màxims responsables del Club
(directius i, sobretot, tècnics) hagin
pres nota dels errors comesos els
darrers dos anys i posin fil a l’agulla
perquè tornin els èxits i el bon futbol.
Això sí, des de la Penya mai deixarem
d’animar el Barça, tal com ho han fet
tots els socis agraciats amb el sorteig
de dues entrades que es realitza un cop
al mes a la seu de la penya. El darrer
soci afortunat amb dues entrades
gratuïtes,
en
Xavier
Marsinyach,
almenys ha pogut gaudir d’una golejada
davant del València per 6 a 0, resultat
que feia temps que no es veia al Camp
Nou. Cal felicitar també els diversos
socis de la Penya que han acudit als
desplaçaments de Saragossa, Bilbao
i Manchester per la seva fe i pel seu
recolzament incondicional a l’equip.
Pel que fa a les activitats pròpies
del món penyístic, una delegació de
la nostra penya va acudir a la XXXI
Trobada mundial de penyes que es va
fer a principis d’abril a l’Hospitalet.
En aquesta trobada els representants
de la penya varen poder assistir
als famosos discursos del president
Joan Laporta, que tanta controvèrsia
han creat. Durant el transcurs dels
actes es va poder parlar amb el
propi president Laporta, i amb altres
membres destacats de la història del
Barça com l’Stoitxkov, el Julio Alberto,

A dalt, entrevista a Carles Frauca. A baix, membres de la Penya a Manchester.

el Txiqui Beguiristain, el Roger Grimau,
el Jordi Trias i molts altres jugadors i
exjugadors de les diferents seccions del
FC Barcelona presents a la Trobada.
Per altra banda, el passat 28 d’abril el
president de la Penya va ser escollit

per l’Associació de Penyes de l’Anoia,
Penedès i Garraf (APG) per tal de
representar aquesta associació en
una entrevista per Barça TV sobre
l’organització de les penyes en el
desplaçament a Manchester i altres
temes del món penyístic. L’entrevista,
que es va fer a la zona de les copes
de la Champions del museu del FC
Barcelona, va comptar també amb
la participació de la penya “pirata de
Gràcia” i va ser emesa al programa
infopenyes de Barça TV el passat 30
d’abril.
Per acabar, direm que ja estem
preparant el 5è torneig de futbol 3x3
futsac. Aquest any pretenem donarli una vessant solidària, i és per això
que hem iniciat contactes amb una
gran fundació (quan estigui del tot
concretat posarem en coneixement
de tothom de qui es tracta) per tal
d’ajudar a finançar un projecte solidari
a l’Àfrica. Esperem comptar amb molta
participació tant de nens com d’adults,
i així obtenir el major nombre de
recursos per poder dur a terme aquest
important projecte.

Representants calafins a la trobada de Penyes.
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Unió Esportiva Calaf
Quan la temporada està arribant al
seu final és hora de fer balanç. Sense
cap mena de dubte aquest ha estat
un gran any per al club. El juny passat
vam estrenar la gespa artificial i les
noves instal·lacions, la qual cosa ha
significat un salt de qualitat pel que fa
als aspectes materials.
Aquesta no ha estat però l’única
novetat. Enguany hem tornat a tenir
un equip sènior a tercera regional,
després de diverses temporades sense
poder tenir-lo. També hem tingut dos
equips benjamins i durant tot l’any han
estat entrenant un grup de noies que
constituiran la base per a un futur equip
femení de futbol-7. I per si això fos
poc hem fet un equip de babies (grans
jugadors de cinc anys). Realment ha
estat un any molt profitós. El bon
ambient, l’esportivitat i la companyonia
han estat presents en tots els equips del
club durant tota la temporada. Pel que
fa als resultats esportius també podem
estar contents.
Els babies han jugat un bon grapat de
partits amistosos, més de quinze des del
Nadal cap aquí, la majoria d’ells amb un
marcador favorable, tot i que això no és
el més important. Els seus entrenadors
(Gabi, Roser i Òscar Barbas) han fet
una bona feina amb ells.
Els prebenjamins, de la mà de Miquel
Molina i Xavier Busquets, han fet una
bona temporada davant de rivals
molt complicats i amb alguns partits
memorables. En teoria el proper any el
tindran una mica més tranquil perquè
molts seran de segon any.
Com ja hem dit, enguany hem tingut
dos equips benjamins: l’A, dirigit per
Jordi Vilaseca i Jordi Rial, que ha estat
format pels jugadors de segon any; i el
B, encapçalats per Jaume Mas i Quique
Sánchez. Tots dos han tingut una

temporada complicada però se n’han
sortit força bé.
Ramon Grau i Ferran Pallarés han estat
els entrenadors d’un equip aleví que
ha fet una temporada extraordinària
quedant, finalment, segon amb opcions
reals d’haver pogut ser primer.
Els infantils, portats de la mà d’Antonio
López i Farid, han estat tot l’any al mig
de la taula. Gens malament si tenim en
compte que el planter ha estat una mica
curt.
Un any més els cadets han fet una
magnífica temporada. Hores d’ara, i a
punt d’acabar-la, tenen opcions de ser
campions. Durant la pretemporada van
fer un stage de concentració.
L’equip
juvenil
s’ha
consolidat
plenament, per la qual cosa ha estat
molt important la feina desenvolupada
pels seus entrenadors: Jordi Mas,
José Manuel Navarro i Ramon Riera.
No obstant això, tot i que han fet una
bona campanya, encara podrien haver
quedat més amunt a la classificació
donat el planter tan bo que tenen. Cal
destacar que a la pretemporada van fer
un stage a Andorra i que per Setmana
Santa van participar en el XIX Trofeu
Mediterrani a Blanes.
Com ja hem dit més amunt, aquesta
temporada hem pogut tornar a tenir un
equip sènior a tercera regional. Tot i que
era palès que seria una temporada molt
complicada han fet un paper molt digne.
Els seus entrenadors han estat Gabi i
Miquel Molina. Sens dubte el proper any
tindran millors resultats esportius.
Des de la directiva de la Unió Esportiva
Calaf i des de la Coordinació Esportiva
del club, volem donar la nostra
felicitació més sincera a tots els
jugadors i els entrenadors, així com el
nostre agraïment als pares per la seva
confiança i la seva col·laboració.

Les nostres activitats, però, no s’han
acabat en la campanya esportiva.
També hem anat dues vegades al camp
de l’Espanyol per veure els partits contra
el Racing de Santander i el Saragossa.
El cap de setmana del 17 i 18 de maig
vàrem anar a França a participar en un
torneig internacional de futbol a Soual,
a prop de Tolouse, on vàrem participar
en un torneig internacional amb dos
equips, un prebenjamí i un altre de
benjamins.
La festa de cloenda de temporada la
realitzarem el proper dia 8 de juny. El
dia abans se celebrarà una jornada de
l’esport, de tal manera que el camp
romandrà obert per a tots de 10.00 h
del matí fins les 14.00 h del migdia, i
tothom que vulgui podrà fer uns quants
xuts i organitzar un partidet. Per als
més petits s’organitzaran (d’11.00 h a
12.30 h) alguns concursos (llançament
de penals, gol olímpic, etc.).
Volem aprofitar per tal de convidar-vos
a tots els interessats en la pràctica del
futbol a formar part de la Unió Esportiva
Calaf la propera temporada. Aprofitem
també per saludar totes les persones
vinculades al club i desitjar-vos un bon
estiu.
La UE Calaf, a Soual
Com ja és tradició, dos equips de la
UE Calaf van desplaçar-se el cap de
setmana del 17 i 18 de maig a Soual,
vila agermanda amb la nostra. Allà
van participar al torneig que cada
any s’organitza i van poder conviure i
gaudir amb els companys francesos.
Cal dir que els nens i nenes calafins
van dormir a casa de famílies soualeses, cosa que facilita la comunicació
i estreny els vincles entre un poble i
l’altre.

Entitats
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Josep Mases Raurich

Des de dalt del campanar

Avui, comentari de teatre
EAmic Campanar: Saps que el diumenge
vàrem anar al Casal a teatre? Doncs no
pots imaginar-te com ho vaig passar de
bé, i és per això que avui com a calafí,
i també com a aficionat, és un plaer
parlar-te de teatre. La solera teatral de
Calaf és ben palesa, ja que són diverses
les generacions que, des de fa més de
vuitanta anys, s’han dedicat a aquesta
activitat cultural que avui encara
continua amb força, i això ha fet que
arreu de Catalunya el nom de la nostra
vila estigui relacionat (entre moltes
d’altres coses) amb el teatre.
Si bé és veritat que popularment el més
conegut arreu són els nostres Pastorets,
tant per la seva qualitat artística com
per la seva espectacularitat, i que
cada any són moltes les persones que
vénen de tot Catalunya, cal remarcar
també que l’Agrupació Teatral del Casal
de Calaf, tant per la Festa Major com
durant l’any, posen en escena d’altres
obres d’un nivell altíssim, de molta
qualitat i de difícil interpretació.

I és aquí on voldria centrar el meu
comentari, donat que curiosament
i possiblement gran part de la gent
de Calaf no coneixem prou l’activitat
que cada any porta a terme aquest
grup de gent, i que amb aquestes
obres participen en els concursos més
importants de Catalunya.
Mitjançant aquest butlletí de L’Altiplà,
he cregut que era interessant i just que
tota la gent de la vila sabés d’aquesta
constància, d’aquesta afició, i d’aquest
treball que durant vint-i-un anys els ha
portat a ser considerats entre els vuit
millors grups de Catalunya, tant pels
jurats, com per les votacions populars,
pels directors d’altres grups i també
per les crítiques de la premsa escrita
de les moltes poblacions en què han
participat.
Són tants i tants, els premis guanyats:
de direcció, com a grup, de primers
actors i actrius, per muntatges etc., que
avui no tinc ni espai ni la informació
necessària per donar xifres (en tot

cas ho faré un altre dia), com tampoc
puc anomenar la quantitat d’obres
representades, algunes de les darreres
sí que tots les recordarem. Muntatges
tan diversos com: El Cafè de la
marina, Terra baixa, La Casa de
les Xives o El Sopar dels Idiotes,
entre molts d’altres. I amb tots s’han
aconseguit quantitat de premis.
Cal felicitar, doncs, a tots els actors,
directors i gent anònima —com
tramoia, maquillatge, transports i
acompanyants— que fent pinya i
sacrificant molts caps de setmana han
fet i fan possible que el nom de Calaf
sigui encara més conegut arreu del
nostre país. ¡Enhorabona!

Curiositats i supersticions
Per cert, segurament ha estat en parlar de teatre quan he
recordat una entrevista en un programa matinal de Catalunya
Radio, d’això farà uns dos o tres anys. Amb motiu de l’estrena
d’una obra de teatre va ser entrevistada l’actriu i directora
Rosa Novell. L’entrevista va discórrer en un ambient distès
i molt interessant, sobre l’obra, la direcció, l’ambientació,
l’escenari etc., i en acabar l’entrevistadora va fer aquest
comentari: “Bé doncs, no ens queda més que desitjar-vos
molt bona estrena i tal com ho féu entre vosaltres la gent de
teatre, que tingueu molta merda”.
És evident que això, llegit així, pot fer mal a la vista a qui ho
llegeixi, a les orelles del qui ho senti, i no conegui el suposat
origen de l’estranya frase. Així doncs, per tal d’aclarir-ho, la
Rosa va explicar la següent història, molt popular entre la
gent de teatre.
Resulta que en l’època daurada i més esplendorosa del
teatre, tant Londres, Paris, Madrid com Barcelona eren de
les ciutats que més sales d’estrena tenien. El públic que hi
anava tant el primer dia com els següents eren d’una classe
més aviat alta i tots ells es desplaçaven amb aquells luxosos
carruatges tibats per un, dos, i fins i tot quatre cavalls, que
“aparcaven” al costat del teatre.
Doncs bé, és molt natural que els animals, que esperaven
tota la funció a fora la sortida del seus amos, fessin les seves

“necessitats”. La premsa d’aquell temps i el públic que no
havia estat a l’estrena, jutjaven l’èxit d’assistència a l’obra
per la quantitat “d’evacuacions” dels cavalls que quedaven
a la vista al voltant del teatre cada dia en acabar la funció.
Vet aquí l’explicació. Siau Feliços i que tingueu molta... salut
i sort!
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Agrupament Escolta Alexandre de Riquer
Què fan els Escoltes?
Aquest any els Escoltes han obert les
seves mires a la vila de Calaf realitzant
activitats enfocades a vincular el poble
amb l’entitat i, també, a conèixer
realitats que no queden tan allunyades
de la nostra vida.
Visita a Apinas
A principis d’abril vam realitzar una
visita a la Residència de persones amb
discapacitat “Apinas”. En aquest centre
es va dur a terme una visita, guiada per
alguns del usuaris, que ens van ensenyar
les instal·lacions i ens van explicar el seu
funcionament. Un cop feta aquesta ruta,
els nostres nens i nenes van conèixer les
sales de joc on van compartir amb ells
el berenar i on van palpar les primeres
dificultats i deficiències dels residents.
Al mateix temps, van establir el primer
vincle real amb aquest col·lectiu. Un cop
finalitzat el berenar, es va dur a terme
una activitat conjunta entre els usuaris
i els nens i nenes, que consistia en la
realització d’un mural on cadascun dels
presents havia de marcar la seva mà i
posar-hi el seu nom. Per últim, es va
finalitzar aquesta interessant vetllada
amb unes cançons i amb un torn de
preguntes dirigides a les responsables de
la Residència. Els nens/es es van mostrar
molt satisfets i amb ganes de repetir-ho.
Amb aquesta activitat han adquirit valors
nous i han conegut una realitat diferent.

Mercat d’intercanvi de llibres per Sant Jordi
El passat dissabte 26 d’abril durant el
mercat i amb motiu de la celebració
de la diada de Sant Jordi, els Escoltes
vàrem realitzar un mercat d’intercanvi
de llibres. El mercat va ser organitzat,
publicitat i executat pels propis nens
i nenes. Amb aquesta activitat hem
pretès vincular el poble amb la nostra
entitat, així com donar a conèixer
la possibilitat d’obtenir recursos
materials sense utilitzar els diners

com a moneda d’intercanvi. Hi va
haver una bona participació per part
dels vilatans de Calaf i vam recollir un
centenar de llibres que seran cedits a
la Biblioteca. Paral·lelament durant
aquest mercat, vam establir un punt
de venda de punts de llibre, fets
manualment pels més petits del cau.
Els diners recollits amb aquesta venda
seran destinats a una associació
escollida pels mateixos nens.

Des de la Parròquia
L’abat Cassià Just,
benedictí català

persona sinó un reconeixement de
tot el que el va envoltar, el monestir
de Montserrat i la seva comunitat, la
significació i grandesa de la fe, el valor
del compromís amb el poble gràcies a
la fe ben entesa i practicada.
Saber estar en aquest nivell que
ens recorda el monjo Cassià Just no
estalvia el tempteig, l’aproximació,
els dubtes, els dolors, equivocacions i
errors; humans com som, amb dèficits
i excessos. Cassià era un explorador
que no estalviava cap esforç. I, si el
camí s’havia de refer, tornem-hi.
Simplement,
escoltem la gent de
silenci.
L’agenda Parroquial:
25 de maig: Comunions a Calaf
1 de juny: Comunions a Calaf i Pujalt
1 de juny: A la 1 del migdia, aplec
a Vilamajor
7 de juny: Final de catequesi
a St. Sebastià

Entitats

Amb motiu de la seva mort, el dia
12 de març d’aquest any, s’ha escrit
molt sobre la seva persona, la seva
obra humana i plena d’humanitat,
de la seva estimació al poble català,
de la seva obertura a creients i no
creients...
Cassià Just era monjo per tots costats,
perquè mai va ser esclau de les regles
de Sant Benet sinó que aquestes
regles el portaren a descobrir-ne
l’essència. Complidor màxim però
amb una llibertat d’esperit que es
manifestava en la seva obertura, la
seva fe, el seu compromís, l’acolliment
de les persones, la seva sensibilitat,
a l’exercici del càrrec sense poder
enganyós, constant en l’amor a Déu i
als germans.
Silenciós, escoltava els més petits, els
més joves i, sobretot, els més adolorits.
Amant de la música, sobretot de Bach,

l’escoltava i la interpretava com un
cant que sortia del seu interior.
Un monjo observant que no anteposava
res al culte del Senyor. Tocat per la
gràcia de Déu i per la sensibilitat que
l’apropava a tothom. Creient profund,
vivia arrelat als problemes humans.
I, per això, és lliure de tot lligam.
També amb naturalitat era català que
ens representa adequadament. No
s’esforçava per ser del poble: “era”
del poble.
El vot d’estabilitat que fa el monjo
no el feia llunyà, sinó ben proper. Un
dels elogis que se li feien era: “Abans
que passés somrient, ja sabies que hi
era”.
Ell, silenciós, era la veu en favor dels
drets humans. La regla de St. Benet
ho té molt present i ell ho exercia
intentant ésser compassiu i benigne,
acollint les persones de qualsevol
religió, creients i no creients.
Aquestes paraules no volen ser només
un elogi sentimental en record d’una
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El pou de la memòria

Mercè Rodoreda: La fosca solitud d’un pensament màgic

Davant l’absoluta fascinació que em produí la lectura de la novel·la
pòstuma i inacabada de Mercè Rodoreda, La mort i la primavera (1986,
1a edició), vaig escriure un article llarg per a la secció “cultura/idees” del
diari Regió 7 (Manresa, dissabte 27 de desembre del 1986). El recupero,
ara, amb algunes modificacions, en homenatge a una de les veus
literàries més importants que ha donat el s. XX, en ocasió del centenari
del seu naixement (1908-1983).

Mon cor és un jardí
i les ombres hi canten, insepultes.
Mercè Rodoreda

La primera reacció que provoca la
novel·la pòstuma de Mercè Rodoreda
és la de por: en primer lloc perquè és
la por que sentim cap allò desconegut
i ignorat. El jardí com a espai nuclear
i íntim al qual ens tenia acostumats
l’autora ja no és ni tan sols un reducte
enyorat, nostàlgic o decadent. S’ha
convertit, de sobte, en un bosc sinistre
i és sinistre perquè és el bosc dels
morts. Diguem-ho clarament: La mort
i la primavera és la recreació lúcida i
màgica del món subterrani, del món de
les tenebres que els grecs anomenaven
Hades —tant el lloc com el déu que hi
regnava. Rodoreda construirà de nou
aquest món i ens explicarà no només
com és sinó com són i què fan les
ombres que el recorren i el viuen.
I aquesta narració fa por, en segon lloc,
perquè és terriblement bella, i des de
Rilke sabem que “el bell no és res més
que el principi del paorós, començ que
encara suportem, ben just”. Rodoreda
s’abocarà a aquesta bellesa sinistra
amb el que Eugenio Trias anomena
el pensament màgic: aquell discurs
que pretén transcendir el desnivell
entre allò conegut (profà) i allò ignorat
(sagrat) mitjançant la utilització de
signes flotants —desprovistos de
significació i encarregats d’anomenar
allò que s’ignora.
La creació de l’home
A través de la veu monologant d’un
noi de catorze anys, l’autora ens
narra l’origen del poble i de l’espai on
viuen els seus personatges innominats
—no hi ha cap nom propi en aquesta
novel·la: tots són, per tant, ombres.

Josep Carner, Vencedor de la mort (1927)
La divisió s’estableix entre les ombres
amb realitat corporal que viuen i
protagonitzen els fets i les ombres
etèries que sobreviuen i sobrevolen
aquest mateix espai. “El poble havia
nascut d’un gran malestar de la terra
[...] Damunt de la terra i de les pedres
estimbades, una nit la lluna hi va deixar
dues ombres que van ajuntar-se per la
boca. I va ploure sang. I així havia
començat tot.”
Seguint
Píndar
(vuitena
pítica),
podríem afirmar que “l’home és el
somni d’una ombra”. I Rodoreda ho
extrema encara: l’home és el somni
d’amor de dues ombres. Qui reflecteix
les ombres és la lluna i la lluna és, al
seu torn, una ombra il·luminada per un
foc que la posseeix. I ara sí que tenim
tots els elements. Qui ens els ajuntarà
és un altre poeta i filòsof: Heràclit. Cito
de Kirk i Raven: “L’ànima es compon
de foc; procedeix de la humitat i s’hi
converteix; la seva total absorció per
part de la humitat és la seva mort.
L’ànima-foc està emparentada amb el
món-foc.”
El somni de tota ombra davant la
mort serà, per tant, el de tornar als
seus orígens: a la lluna-foc que la va
crear. El viatge dura mil anys, explica
l’autora, i no totes hi arriben. Les que
ho aconsegueixen poden menjar l’herba
blanca dels prats de la lluna i beure
l’aigua de l’oblit en el riu que la recorre.
Les altres, les que cauen, volten i
sobrevolen el món de les ombres-vives
fins a agafar nova empenta. “Deien
que morir era fondre’s amb l’ombra”,
diu el narrador, i més tard defineix
com és l’ànima que surt per la boca

quan un hom mor: “com una mena de
respiració, una mica lluent a la negra
nit”. Homer concep l’ànima com un alè
o un vent que baixa a l’Hades cridant
perquè s’ha dissociat del cos i no pot
continuar produint vida i moviment.
L’ànima, en grec, és psyqué, que també
vol dir papallona. El bosc dels morts de
Mercè Rodoreda és ple de papallones
blanques que voleien dins les branques
constantment.
El capitost i amo del poble creat per
l’autora és el ferrer: és coix i té les
cames tortes. De ferrer, a la mitologia
grega, només n’hi ha un: Hefaistos,
déu de la fornal i del martell. L’obsessió
del ferrer rodoredià és no permetre
que ningú mori sol: abans de morir,
“l’home del ciment” el n’omplirà per
la boca a fi d’evitar que l’ànima se li
escapi. “Perquè, saps?”, deia el ferrer,
“amb el darrer alè, sense que ningú
no se n’adoni, l’ànima fuig. I no se
sap on va [...] Perquè tinguin una vida
tranquil·la fora de la vida han de quedar
sencers tal com havien estat.” Farcits
de ciment, els homes són enterrats en
vertical a dins d’un arbre, prèviament
buidat, i que ja porta el seu nom des
que ells neixen. Aquest esdeveniment
—encimentar un home i enterrar-lo
en el seu arbre— és motiu d’una gran
festa-processó on es menjarà carn de
cavall i es ballarà, i on només poden
assistir la gent gran.
En els pobles primitius de l’antiga
Grècia, Dionís era conegut com a
Dendrités i Endendros, que vol dir
“Dionís en i de l’arbre”. Tant l’heura
com la figuera estan associats a Dionís,
que era considerat un dels déus de
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Josep Maria Solà

El ritual de la iniciació
La segona festa que se celebra al
poble constitueix, per si sola, un
ritual iniciàtic. En primer lloc, els
“guaites” (els vigilants del poble que
cerquen i controlen ombres enemigues
anomenades
“caramens”)
corren
davant d’ells mateixos seguint llur propi
alè. Després, els homes i nois ja grans
han de córrer també i agafar cadascú
un bastonet d’una soca que sostenen
dos vells. Qui agafa el bastonet acabat
en forma de forca és qui haurà de
submergir-se en el riu (transposició de
l’Estígia) que travessa tot el sota del
poble per comprovar si aquest resistirà,
un altre any, l’embat de les aigües.
Abans d’entrar “allà on l’aigua del riu
es llençava avall cap a la fosca”, l’iniciat
és despullat i se li dóna una beguda
forta perquè perdi la por. Sortir viu de
la prova voldrà dir quedar esguerrat
de la cara i del cos per sempre, tot i
que els “homes sense cara” són els qui
han vist la veritat: que el poble seguirà
dempeus i sense perill aparent, i que
dins de les fosques aigües hi ha una
ombra que impedeix que l’iniciat surti
il·lès de la prova.
L’autèntica veritat, però, només la sap
un home en tot el poble: el pres. És pres
perquè ha robat no se sap què i el tenen
tancat en una gàbia minúscula. Un dels
hostes més famosos del Caucas era
Prometeu, acusat d’haver robat el foc
dels déus i a qui Hefaistos va construir
les cadenes que el lligaven. El ferrer
rodoredià és qui ha construït una gàbia
per al pres a fi que deixi de ser persona
i renilli com un cavall. La veritat que el
pres confia al protagonista de l’obra és
aquesta: “Em va dir que el mal de viure
venia perquè érem mig de la terra i mig
de l’aire... I l’home que és fet d’aigua,
viu amb la terra i amb l’aire. I viu
empresonat”. Com diu Heràclit: “Per a
les ànimes és mort tornar-se aigua,/ al
seu torn, per a l’aigua és mort tornarse terra;/ i no obstant això, l’aigua

arriba a ser de la terra,/ i l’ànima arriba
a ser de l’aigua”.
El ritual d’iniciació suposa, doncs, un
viatge als orígens més immediats de
l’ànima, un viatge al món de l’aigua que
és alhora element creador i destructor,
i que per al nostre protagonista
representarà,
primerament,
el
coneixement de l’amor: dins el riu
s’enamorarà de la seva madrastra
(una esguerrada de setze anys) i,
més tard, d’una noia que ell sorprèn
banyant-s’hi i que no tornarà a veure
mai més. Segonament, tot endurant
el ritus iniciàtic, viurà l’aigua com un
element alliberador del pes de la vida
—”aquesta feina i aquesta tristesa de
respirar”—, i com una preparació per a
la seva mort.

només resta precipitar la pròpia mort
a fi de poder morir amb la boca buida
mentre el cos s’humiteja de rosada
negra i l’anima emprèn el vol i olora el
seu camí al llarg de l’Hades.
Per acabar, sols una pregunta que ens
corseca: què hauria passat si aquesta
novel·la hagués guanyat el Premi Sant
Jordi del 1961? La veritat és que igual
que Juan Rulfo amb Pedro Páramo,
Mercè Rodoreda podia haver accedit a
la universalitat literària únicament amb
La mort i la primavera (la comparació no
és gens gratuïta). O potser és que ella
va decidir d’esperar la seva pròpia mort
per llegar-nos el que és el fruit més bell
i més terrible del seu pensament màgic
i mític: no pas un somni amb símbols
inconscients sinó l’experiència clara i
dolorosa del seu capbussó en els plecs
més profunds de l’ésser humà. Només
podem agrair-li-ho tot rellegint el seu
llibre.

La destrucció del ser
Potser perquè l’ombra de l’home és
això, la repetició “del mateix” en forma
de rebuig, i perquè,
al capdavall, com diu
Emily Dickinson, “no és
morir el que ens fa mal:
ens fa més mal la vida”,
l’última alternativa sigui
destruir aquesta ombra
que ens rebutja per
fondre-s’hi, i esdevenir,
finalment, una veu sense
cos que murmura, un vol
vacil·lant de papallona
vers l’engruna de foc que
li pertoca.
En l’univers de Mercè
Rodoreda el desig es
descobreix en els ulls i
s’escup per la boca. És
la mort del desig: els
amants s’estiren al llit
davant la presència del
marit i s’espera fins que
la dona xiscla; “i quan la
dona xiscla, el desig fuig
del cor de l’home i del
cor de la dona”. Perquè
“el desig fa viure i per
això els fa por” i, per
tant, s’ha de matar. I
Rodoreda verbalitza allò
que no es pot dir: “s’ha
de viure com si es fos
mort per poder viure”.
Un cop descobert que
“el cor és sol a viure”, El poble i el riu segons un dibuix de Xavier Aballí (1986)

El pou de la memòria

la vegetació. Per aquesta raó, tant a
Dionís com a Ossiris se’ls tenia com a
déus de l’infern o dels morts. Tornem
a Heràclit: “Perquè (en realitat) Hades
i Dionís són un mateix (déu), per més
que ells (els homes) delirin i celebrin
festes bacanals (orgies) en honor
d’aquest últim (únicament)”.
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Ara va de fonts!
Avui ens adreçarem a Pujalt i visitarem
un indret situat molt a prop del poble,
on es poden visitar dos punts d’aigua
amb molta tradició. Els dos punts
s’anomenen Tosquella de Més
Amunt i Tosquella de Més Avall.
Encara avui, i malgrat l’extrema
secada, aquestes fonts subministren
poca o molta aigua.

Font de Tosquella
La visita és d’alt interès històric i
està ubicada en un indret bonic,
amb refugis, nius de metralladores,
barracons, trinxeres, tendes, etc.
En qualsevol cas, i per accedir a
la font, cal arribar al trencall de la
carretera que ve de Pujalt i es troba
amb la que va de Sant Ramon a Conill
(N-141). A la cruïlla s’hi arriba de

forma perpendicular. Just en aquest
punt hi ha un camí a la dreta que
corre paral·lel a la carretera. El
seguirem uns 50 metres fins arribar
a una bassa moderna recoberta de
material plàstic. Girarem a l’esquerra
i buscarem la font i el safareig a
escassos 50 m. La font es troba a
poca distància de la carretera, a
l’alçada del PK 16,5.

En un moment de la nostra història
recent, van servir també per abastir
d’aigua el nombrós contingent del
campament de l’exèrcit popular que
l’any 1938 es trobava instal·lat a pocs
metres. Recentment s’ha començat a
recuperar l’indret utilitzat per aquelles
tropes com a punt per a la neteja,
consistent en una canalització oberta,
fins on es conduïa aigua de la propera
font de Tosquella (50 metres).
Restes
d’antigues
edificacions
envolten els dos indrets, i un antic
rentador, annex a Tosquella de Més
Avall, ara buit, ens evoca un passat de
costums quasi oblidats.
Per accedir-hi, proposem situar-nos al
poble de Pujalt on haurem arribat en
cotxe o bé caminant.
Tocant a les parets de l’església, un
punt d’informació del “Memorial de
l’Exèrcit Popular” ens indica com
accedir-hi.
Aconsellem
aprofitar
aquestes indicacions, seguir les
estaques i fer la visita, al final de la
qual estarem a pocs metres de la
font.

La Font de la Tosquella (Pujalt).

Per als més caminadors, allà va la descripció de la ruta d’accés a peu fins a Pujalt:
0 h 0 min
0 km
Comencem l’excursió a la Plaça Nova.
Sortim per sota de qualsevol dels
porxos que ens comuniquen amb el
carrer Raval de Sant Jaume. Agafem
direcció a la Plaça Gran. Travessem la
plaça i anem a buscar el carrer estret
que hi ha al cantó oposat a la façana de
l’església, el carrer Xuriguera. Seguintlo amunt arribem al portal de pedra de
l’antiga muralla. Travessem el portal i
anem seguint recte per aquest carrer
que ara corre pels afores del poble i ens
portarà fins a la carretera d’entrada a
la vila.
0 h 8 min
0,640 km
Travessem la carretera de Ponts i,
recte, agafem a l’altra banda la pista
asfaltada que ens porta en direcció
a l’ermita de Sant Sebastià, passant
per davant del cementiri. Després

del cementiri, la pista deixarà de ser
asfaltada. L’hem d’anar seguint com si
anéssim a l’ermita.

direcció a Farrera que és la casa mig
enrunada que queda damunt nostre,
dalt del tossal.

0 h 18 min
1,490 km
Arribem a una bifurcació, on el camí fa
una corba a l’esquerra molt tancada.
Fem la corba a l’esquerra i anem, en
pujada, direcció a l’ermita de Sant
Sebastià.

0 h 36 min
2,900 km
Arriba per la nostra esquerra una pista
que ve de la carretera de Sant Martí.
Seguim per la dreta, recte, amunt.

0 h 24 min
1,990 km
Arribem a una bifurcació al peu de
la creu de terme escapçada. Cap a
l’esquerra pujaríem a l’ermita. Hem
d’agafar la pista de la dreta en baixada,
que ens ha de portar cap a Farrera.

0 h 40 min
3,260 km
Arribem a una bifurcació, aquí deixem
els camins fressats per dirigir-nos a
l’antiga era de la casa que corona el
tossal, Farrera. Seguim endavant, la
casa a la dreta i Sant Martí al fons a
l’esquerra. Entrem en un bosquet de
roures i garrics. L’anem seguint.

0 h 31 min
2,490 km
Al capdavall de la baixada arriba per la
nostra dreta una nova pista que ve de
Mirambell. La ignorem i seguim recte

0 h 51 min
4,200 km
Hem fet una forta baixada i arribem
a una nova pista més ampla. Seguim
cap a l’esquerra. Davant nostre, a
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l’esquerra de la carena, el poble de La
Guàrdia Pilosa, i més a la dreta la casa
de Girifràs, que és el pròxim objectiu.

0 h 59 min
4,780 km
Ens arriben dues pistes per la nostra
esquerra. Nosaltres seguim recte,
direcció Girifràs, que és aquí sobre
mateix.

d’agafar. 20 metres més endavant,
arriba una altra pista ampla per la
nostra dreta que ignorem. Seguim
recte sense desviar-nos per la pista que
acabem d’agafar i que més endavant es
convertirà en un camí fins arribar a la
carretera asfaltada.
1 h 27 min
7,130 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a l’esquerra. La casa que
tenim a la dreta és la Casanova. A la
dreta de la carretera hi ha una pista
ampla que porta a la casa i que segueix
direcció a Pujalt. Però la presència dels
gossos de la casa la fa desaconsellable.
Nosaltres preferim seguir carretera
enllà fins a la pròxima casa, que és cal
Seneca.
1 h 37 min
8,090 km
Tenim cal Seneca a la nostra dreta.
Aquí hem de deixar la carretera
asfaltada i agafar una pista que hi ha

Reconstrucció d’antigues comunes.

1 h 18 min
6,380 km
Hem arribat a un punt on la pista fa una
corba de 180 graus cap a la dreta. Just
al mig de la corba, comença una pista
a la nostra esquerra. És la que hem

1 h 53 min
9,370 km
Arribem a una pista més ampla.
L’agafem cap a l’esquerra.
1 h 55 min
9,510 km
Bifurcació. Hem d’agafar la pista de
l’esquerra, en pujada.
1 h 58 min
9’740 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a la dreta. No la deixarem
més fins arribar a Pujalt.
2 h 15 min
11,240 km
Som a la placeta de davant l’església de
Pujalt, al peu de la creu de terme. Punt
d’informació del “Memorial de l’Exèrcit
popular”.

1 h 01 min
5,000 km
Cruïlla. Aquí deixem la pista que
portàvem per agafar-ne una altra que
s’obre per la nostra esquerra i que va
clarament a la casa de Girifràs, que
tenim al damunt. Passarem pel costat
de la casa.
1 h 11 min
5,830 km
Bifurcació. La pista de l’esquerra ens
portaria a La Guàrdia. Agafem la de la
dreta, la menys fresada i que marxa
més planejant.

Rentadors de l’exèrcit popular.

Antic refugi.

a la dreta i que s’agafa després de la
casa i abans d’arribar a la caseta d’un
pou.
Agafem aquesta pista que va cap a
la casa i que, just abans de l’era, es
desvia lleugerament cap a l’esquerra
per vorejar l’era. Pista poc transitada,
però evident.

Restes de les tendes del campament.
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0 h 54 min
4,380 km
Deixem una pista a la nostra esquerra.
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Amb la rialla als llavis
a les noies del meu poble
perquè sóc bon calafí.
Sols em quedo la de tres colors,
que és la quina Sant Jordi
va cuidar per mi.
Els aires de primavera
se l’enduen lluny de mi,
i entre serralada i serralada
formen l’arc de Sant Martí.
Hi ha una ratlla vermella
que ens uneix a tu i a mi.
És la rosa de Sant Jordi,
la millor del meu jardí,
que amb la rialla als llavis
te l’ofereixo aquest matí.

Març de 2008

El Segarrenc

Benvinguda primavera,
benvinguda flor d’estiu.
Benvinguda rosa tendra
que al meu cor dones caliu.
No sé d’on vas vindre,
tampoc sé si ets rossa o morena,
però Sant Jordi em va dir
que com tu no n’hi ha cap altra.
Que ets una tendra rosa,
que ell l’ha cuidat per mi.
De roses de primavera
n’està ple el meu jardí
i el dia de Sant Jordi,
una a una les regalo
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Augmentar impostos?
Malauradament l’anunciada desacceleració econòmica, que havia de portar
l’economia del nostre país cap a un
“aterratge suau”, està esdevenint una
crisi que afecta greument el sector de
la construcció amb uns efectes directes ben evidents i d’altres d’indirectes
que podrien passar desapercebuts. En
aquest sentit, la davallada de la construcció té un efecte directe sobre les
arques municipals ja que els ingressos
obtinguts en relació amb aquestes
activitats es veuen reduïts de manera
notable. Com a conseqüència d’aquest
fet els ajuntaments veuen minvats els
seus ingressos i, per tant, també es
veu afectat el finançament per a nous

projectes i serveis que podrien estar
previstos. Davant d’aquesta situació
no són pocs els ajuntaments que, lluny
de pensar en optimitzar recursos, han
optat per incrementar la pressió fiscal mitjançant la pujada considerable
d’impostos directes o sol·licitant la
revisió dels valors cadastrals per poder augmentar els seus ingressos, tot
i gravar la situació de les economies
domèstiques en un període de crisis en
què, més que mai, cal poder disposar
de tots els recursos.
Des de CiU Calaf, creiem que aquest
no és el model a seguir, creiem que
l’administració és la primera que ha
de donar exemple i, per tant, la nostra

política davant de la crisi no passa per
augmentar els impostos dels ciutadans sinó per optimitzar els recursos
existents, reduir la despesa en tot allò
que sigui possible i cercar subvencions, ajuts i recursos que permetin
tirar endavant els diferents projectes
municipals sense haver d’incrementar
la pressió fiscal dels nostres conciutadans. Som conscients que aquest no és
el camí fàcil i que caldrà augmentar els
esforços en la gestió municipal però, de
la mateixa manera, creiem que aquest
és el camí a seguir i en aquest sentit
continuarem treballant per aconseguir
els serveis que Calaf es mereix sense
haver de penalitzar els seus habitants.

Política de llicència d’obres
Des de fa uns quants mesos es manifesta la preocupació de molts calafins
per l’estat d’uns quants solars al centre
de la vila. En tots ells s’ha enderrocat
l’edificació existent i les obres de la nova
planta en alguns casos estan a mig fer, i
en la majoria ni tan sols han començat.
D’aquesta situació en tenim uns quants
exemples: Raval de Sant Jaume núm. 32
i núm. 40, Avinguda de la Pau núm. 4 i
6, Carrer de Sant Jaume núm. 60, Plaça
del Ravalet - C/Sant Jaume (solar amb
enderrocs i brutícia des de fa 4 anys).
En alguns casos, a més de l’impacte estètic negatiu, és evident el risc molt elevat
que ocasiona als edificis adjacents. Això
és una mostra més del descontrol i manca
de seguiment en la gestió de les llicències d’obres per part del responsables de
l’Ajuntament en els darrers anys:
- Moltes queixes de retards inexplicables

(de fins a mig any o més) en la concessió
de llicències d’obres, en la devolució de
fiances...
- Queixes reiterades de manca d’equitat
en el tracte i la solució d’assumptes de llicències. A alguns calafins el seu problema
se’ls resol amb pocs dies, a d’altres se’ls
eternitza.
- L’alcaldessa atorga les llicències per Decret, i no com s’havia fet tradicionalment
per acord del Ple, i amb coneixement de
tot per tothom. Aquesta pràctica es va
trencar a partir del 2n Ple d’aquesta legislatura (9 de juliol de 2007), on es van
aprovar dos permisos d’obres.
- No es publiquen enlloc les llicències
d’obres atorgades, ni el seu valor, ni el
seu promotor, ni la duració, ni les taxes,
ni en què consisteixen, per coneixement
de la població, tal com es feia en el Butlletí
Municipal fins fa un any.

L’opacitat és la norma per aquesta Alcaldessa i els seus regidors. Han optat per no
donar informació als calafins sobre el que
fa l’Ajuntament en matèria de llicències
d’obres i d’activitats, trencant amb unes
formes molt més correctes, transparents i
democràtiques que eren tradició en el nostre poble. El govern de CiU en l’Ajuntament
respectava fins fa uns mesos aquesta bona
pràctica. Ha deixat de fer-ho. ¿Per què
serà? ¿És que hi ha alguna cosa a amagar?
Des del grup municipal PSC-PM-GIC seguirem insistint en la transparència de la gestió municipal en tots els aspectes. Quant a
les obres, les llicències de construcció i les
d’enderrocament, ho farem amb especial
cura, donats els nefastos i evidents resultats que les decisions de l’equip de govern
actual provoquen.
Visita la nostra web:
http:// calaf.socialistes.cat

Davant dels desequilibris del creixement econòmic, impulsem els nostres recursos
Actualment
s’estan
donant
desequilibris econòmics determinats
per la globalització, els increments
dels preus dels aliments, del petroli,
la desacceleració de la construcció, el
boom immobiliari, la crisi del totxo...
incidint tot això en una recessió
econòmica important a nivell mundial i
que també ens afecta a nivell comarcal
i local; com a conseqüència, s’està
generant més atur i menys consum.
Calaf i el seu entorn geogràfic de
l’Alta Segarra ha de reaccionar davant
d’aquesta situació i prendre mesures
per aconseguir contrarestar els seus
efectes, amb noves estratègies de
diversificació del sector productiu. Ara

més que mai hem de lluitar junts, tots
plegats i sense partidismes, contra
aquest enemic comú, mitjançant un
programa ampli de projectes alternatius,
de participació solidària de totes les
institucions públiques i privades, grups
polítics, entitats financeres, empresaris,
botiguers, particulars... per mantenir el
consum, sostenir-lo i generar activitat
econòmica i inversions, en rehabilitació,
recuperació urbana, millora d’espais
públics, construcció d’equipaments.
Activant també el polígon industrial,
oferint que s’estableixin
noves
empreses, tecnològiques i d’innovació,
i crear mancomunitat en aquest sentit
amb els pobles annexos al nostre,

millorar les comunicacions i promoure
un transport públic adequat a les
nostres característiques, desenvolupar
l’Institut de Formació de personal en
coordinació amb l’àmbit empresarial.
Ampliar l’oferta turística, promocionant
la riquesa del patrimoni cultural,
artístic i paisatgístic de què disposem,
potenciar la seva vessant rural,
agrícola, ramadera i artesanal, així com
l’hosteleria i la gastronomia, donant
difusió dels productes autòctons que
tenim.
Si ens ho proposem, amb aquestes
iniciatives, serem capaços de cercar
dinamisme econòmic i crear llocs de
treball entre d’altres resultats.
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Ple extraordinari de 15 de novembre de 2007

Ordenances: 1 (impost de béns
immobles), 3 (impost sobre vehicles), 6
(taxa per aprofitament del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores
de
serveis
de
subministraments
d’interès general), 7 (taxa per llicència
d’autotaxis), 10 (taxa per l’ocupació
de terrenys públic amb mercaderies,
materials
de
construcció,
runes,
tanques, puntals, estintols, bastides
i altres instal·lacions anàlogues), 11
(taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de
via pública per a aparcament, carrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena), 12 (taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa), 14 (taxa per
la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local), 15
(taxa pel subministrament d’aigua),
17 (taxa per expedició de documents
administratius), 18 (taxa per llicències
urbanístiques), 19 (taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats
i instal·lacions), 20 (taxa per la retirada
de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la
via pública), 22 (taxa per la prestació
dels serveis d’ensenyament especials
en establiments municipals), 24 (taxa
per utilització de les instal·lacions
esportives municipals), 25 (taxa per
recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans),
26 (taxa per la prestació del servei
de gimnàstica), 27 (preu Públic per la
utilització de maquinària i vehicles),
28 (preu Públic per la utilització de
l’escenari professional, taules i cadires
de l’Ajuntament de Calaf).
La Sra. Barbero manifesta que el seu
grup s’abstindrà ja que consideren
que els increments no estan prou
justificats. Mostra el seu acord en la
bonificació de la taxa d’escombraries,
ja que ells ja havien tingut en compte
en el seu programa una bonificació del
100%, no del 25% o del 50%. El Sr.
Cribillers diu que els grups de l’oposició
haurien de disposar de les propostes
fotocopiades com l’equip de govern. La
Sra. Alcaldessa manifesta que quan es
fa la convocatòria del Ple, en qualsevol
moment poden estudiar els expedients
administratius i obtenir les fotocopies

que creguin oportunes, i que en cap cas
sel’s ha negat cap accés ni a informació
ni a obtenció de còpies. El Sr. Caballol
diu que pel que fa a la bonificació
establerta en la taxa d’escombraries,
s’ha modificat per considerar més
adequat establir-ho en funció dels
ingressos. La Sra. Barbero pren la
paraula i manifesta que ells també
tenien en compte el nivell d’ingressos.
S’aprova per unanimitat la sol·licitud
de
subvenció
al
departament
d’Acció Social i Ciutadania per les
obres relatives al projecte “Centre
de dia – Casa Gimferrer”
El Sr. Cribillers exposa que estan
d’acord a sol·licitar la subvenció, però
consideren que aquest Centre de
Dia hauria d’anar cap a residència.
Fan constar que els estranya que en
algunes ocasions apareix amb el nom
“Centre de Dia- Casa Gimferrer” i en
altres moments s’anomena Casa Joan
Gimferrer. També volen saber per què se
li dóna aquest nom quan aquest senyor
el que va fer va ser vendre la casa a preu
de mercat, i es va comprar amb diners
públics, quan el seu partit estava en el
govern, i per tant no entenen per què se
l’hi ha de donar aquests honors. El Sr.
Caballol respon que quan es va vendre
la casa hi va haver l’acord de posar-l’hi
el nom de Casa Joan Gimferrer. El Sr.
Cribillers pregunta si l’acord va ser tàcit
o exprés. El Sr. Caballol manifesta que
segons semblava va ser tàcit, i així ho
confirma la persona que fer els tractes
i diu que afortunadament les persones
que hi varen ser encara estan vives.
El Sr. Cribillers exposa que de totes
formes no entenen com és possible que
una persona que ven una casa a preu
de mercat després rebi aquests honors,
mentre que una senyora que cedeix
una casa gratuïtament a l’Ajuntament
no té el mateix tracte (Casa Bertran).
Manifesta que s’ha de ser molt curós
a l’hora posar noms i donar honors.
El Sr. Caballol diu que pensen que han
actuat correctament, i recorda que la
Casa Bertran encara no és un projecte
acabat, i quan s’acabi l’Ajuntament que
hi hagi en aquells moments li posarà el
nom que cregui convenient. Recorda
que el dia que es va fer la inauguració
dels jardins ja es va agrair públicament
la donació. El Sr. Cribillers manifesta
que els honors s’han de fer públics
i explícits, i han de ser permanents
en el temps, i diu que s’haurien de
consensuar amb la resta de grups
municipals. El Sr. Caballol, agraeix que
ho vulguin consensuar. El Sr. Cribillers

agraeix que es facin propostes.
S’aprova per majoria, amb 7 vots
a favor dels grups de CIU i ERC i
4 abstencions del grup PSC-PMGIC, la proposta d’aprovació de la
sol·licitud de canvi de destinació de
l’actuació PUOSC, titulada “Projecte
tècnic per a la rehabilitació del
convent de Sant Francesc – 1a fase”,
per demanar que el seu import
s’apliqui a l’actuació “Redacció
del projecte de construcció d’una
piscina coberta annexa al complex
poliesportiu municipal”.
S’aprova per majoria, amb 7 vots
a favor dels grups de CIU i ERC i 4
abstencions del grup PSC-PM-GIC,
la moció a favor del retorn dels
“Papers de Salamanca”.
El
Sr.
Cribillers
manifesta
que
s’abstindran perquè els agradaria
debatre coses més properes al municipi,
com ara llicències d’obres, projectes
d’obra... Consideren aquesta exposició
com un requeriment a l’Alcaldessa,
perquè porti al Ple les llicències d’obres,
projectes, cosa que ja van dir en el
passat Ple i consideren que l’equip
de govern no vol la seva participació.
El Sr. Caballol respon que ja se’ls va
dir en el passat Ple que el que estan
fent és complir amb la legalitat, doncs
l’òrgan competent és Alcaldia i no el
Ple de la Corporació, i que a més les
llicències d’obres s’exposen al públic i
que no hi ha manca de transparència.
Considera que el que no es pot fer és
embolicar la troca. El Sr. Cribillers diu
que tothom pot consultar-ho, però que
ells no són tothom, ja que també són
membres electes i considera que han
de ser tractats com a tal, atès que són
representants del poble. El Sr. Caballol
manifesta que no dubta pas del que ha
dit el Sr. Cribillers, i de nou li recorda
que el que fan es aplicar la llei, i si s’ha
de canviar la normativa que es canviï
i així ho aplicaran. La Sra. Alcaldessa
pren la paraula i manifesta que sempre
se’ls ha tractat correctament i amb
educació i considera que per part d’ells
no se l’ha tractada igual.
Finalment, es dóna coneixement
de la renúncia presentada pel Sr.
Àngel Soria Fernández al càrrec
de regidor d’aquest Ajuntament. Així
mateix, s’indica que correspon cobrir la
vacant a la senyora Josefa Bastardas
i Tarrès, que segueix en la llista
respectiva, atenent al seu ordre de
col·locació.

* Extracte informatiu de les actes de les sessions plenàries aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calaf.
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S’aproven per majoria, amb 7 vots
a favor dels grups de CIU i ERC i 4
abstencions del grup PSC-PM-GIC,
les modificacions de les ordenances
fiscals 2008 següents:
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Ple ordinari de 28 de desembre de 2007
S’aprova amb el vot favorable dels
9 regidors assistents l’acta de la
sessió ordinària de data 28 de setembre de 2007.
Presa de possessió de la Sr. Josefa
Bastardas i Tarrés com a regidora
de l’Ajuntament de Calaf en substitució del Sr. Àngel Soria Fernández.
S’aprova per unanimitat la ratificació del conveni de col·laboració
entre el departament d’Educació i
l’Ajuntament de Calaf per al projecte “Aula compartida” d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’educació secundària.
S’aprova amb el vot favorable dels
6 regidors del grup de CIU i amb el
vot favorable del grup d’ERC, i amb
l’abstenció de les regidores assistents del grup municipal PSC-PMGIC, la proposta de modificació de
crèdit i de modificació de finançament d’inversions 04/2007, a fi de
poder contractar el subministrament
d’un nou camió d’escombraries, necessari per a la correcta prestació del
servei de recollida de residus.
El Sr. Manel Navarro pregunta si és necessari procedir a la venda de patrimoni. El Sr. Joan Caballol manifesta que en
el pressupost hi consten determinades
partides finançades amb càrrec a la
venda d’immobilitzat, concretament de
l’abocador, però atès que la subhasta va
resultar deserta s’haurà de tornar a fer
un altre procediment de subhasta o determinar quin rendiment es pot treure
d’aquest immobilitzat; en conseqüència, les partides que estaven finançades
amb aquesta venda s’han hagut de finançar d’una altra forma.
S’accepta, amb el vot favorable dels
6 regidors del grup de CIU i amb el
vot favorable del grup d’ERC, i amb
l’abstenció de les regidores assistents del grup municipal PSC-PMGIC, el crèdit concedit per “La Caixa
de Crèdit” de la Diputació de Barcelona per a la millora del cementiri
municipal, així com el conveni que
el regula. La concessió del crèdit és
per un import de 68.585,31 EUR, en 10
anualitats i amb un interès del 0%.
S’accepta amb 6 vots favorables
de CIU, 1 abstenció d’ERC i 2 vots
en contra de PSC-PM-GIC, la subvenció del PUOSC per a l’actuació
“Condicionament d’una zona verda

al sector oest”, amb un import de
103.271,00 euros.
El Sr. Manel Navarro pregunta si hi ha
altres zones del municipi on invertir, que
no estiguin situades al sector oest com
succeeix últimament, com per exemple
el casc antic. El Sr. Joan Caballol respon les zones verdes del sector oest no
estaven urbanitzades, i és una actuació
obligatòria en totes les noves urbanitzacions. Per tant, s’ha hagut de donar
aquest servei als veïns d’aquest sector,
tenint en compte que cada vegada hi
ha més habitants; cal solucionar els
problemes d’aquesta zona i també es
treballa per poder solucionar altres problemàtiques en altres zones.
S’aprova per unanimitat l’elecció
del Sr. Ramon Lluís Nadal Viladrich
com a Jutge de Pau titular del municipi de Calaf, i la Sra. Anna Maria
Bellot Roig com a Jutgessa de Pau
substituta.
El Sr. Manel Navarro pregunta quins
criteris s’han seguit per a l’elecció.
L’Alcaldessa manifesta que s’ha prioritzat el criteri de l’experiència i la continuïtat, ja que el Sr. Ramon Lluís Nadal
és qui està en el càrrec actualment i té
un ampli coneixement de les funcions.
S’aprova per unanimitat el nomenament de la Sra. Maria Antònia
Vilaseca i Navarro com a Secretària
del Jutjat de Pau, en substitució de
la Sra. Gemma Puig Vilaseca.
Es dóna compte dels Decrets
d’Alcaldia núm. 521 (de 24/09/2007)
al núm. 703 (de 21/12/2007).
PRECS I PREGUNTES:
El Sr. Manel Navarro fa referència al
tema de la neteja del municipi, manifestant la necessitat de portar a terme
una campanya divulgativa o informativa
per poder mantenir un poble net.
La Sra. Minerva Barbero pregunta
sobre la publicació de les actes en el
butlletí municipal. El Sr. Joan Caballol
respon que les actes no s’han publicat en l’últim Altiplà perquè encara no
estan aprovades, remarcant que en la
legislatura passada ja s’havia analitzat
aquesta qüestió i que en l’actual s’aplica
el mateix criteri de no publicar-les fins
que estiguin aprovades a fi d’evitar possibles divergències entre el text publicat
i el que els regidors han aprovat.

El Sr. Joan Caballol es dirigeix a les
regidores assistents del grup PSC-PMGIC i els pregunta si subscriuen completament el contingut de l’últim escrit
que el seu grup va publicar a l’Altiplà.
Manifesta també que l’escrit s’ha publicat, però recorda que l’Altiplà no es
fa responsable de les opinions conté i
que, a part que no és el moment en què
s’han de fer aquestes declaracions, està
ple de mentides: acusar que s’ha fet
mobbing a un membre de l’Ajuntament
és molt greu, i que és suficientment
greu com per poder anar directament
al jutjat. El Sr. Joan Caballol manifesta que una cosa és el dret i l’altre és
l’abús, i que no s’ha d’abusar d’aquest
mitjà de comunicació. Fa avinent que
els escrits que es remetin es publicaran
però que el grup PSC-PM-GIC ha de ser
conscient i responsable del que escriu.
Afegeix el Sr. Caballol que abans de la
política hi ha les persones i que aquests
plantejaments no són correctes, i demana als regidors del PSC-PM-GIC que
reflexionin sobre si aquesta és la línia
que volen seguir i si representa al seu
electorat. El Sr. Joan Caballol manifesta
que quan es publiqui l’escrit es poden
trobar amb un judici per tal que es faci
honor a la veritat, ja que “entenem que
si teniu alguna prova que s’ha fet moobbing a alguna persona us convidem
a anar al jutjat i ho denuncieu; si no
és així us demanem que us absteniu,
podeu fer tots els comentaris que vulgueu, però acusar de mobbing un equip
de govern quan, a més, s’està faltant
a la veritat de manera manifesta, ens
sembla que és passar-se de la ratlla i
voldríem expressar-vos-ho per tal que
en pròximes ocasions això ho tingueu
en compte i llavors feu en funció de la
vostra consciència.” Pren la paraula la
Sra. Concepció Mas responent “d’acord”
a la intervenció del Sr. Joan Caballol.
La Sra. Minerva Barbero posa de manifest que encara estan pendents de
contestar dues preguntes: el pressupost desglossat del cost de la festa
major i el procediment de contractació
de personal. En relació amb la primera
pregunta, el regidor Sr. Antoni Guix diu
que a causa d’una baixa del personal
de comptabilitat no ha estat possible
preparar-ho, però es prepararà la documentació i es contestarà. Sobre la contractació, el Sr. Joan Caballol manifesta
que s’ha contractat a la substituta de
la Sra. Anna Biosca, prèvia publicació
de l’oferta de treball en diferents mitjans, i fent avinent que en el procés de
selecció han intervingut la regidora, la
tècnica de personal i el secretari.

* Extracte informatiu de les actes de les sessions plenàries aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calaf.
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Ple extraordinari d’11 de febrer de 2008

Es ratifica amb 6 vots favorables
de CIU, 1 vot favorable d’ERC i 4
abstencions del grup de PSC-PMGIC, el decret per a les actuacions
susceptibles d’inclusió en el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
– Quinquenni 2008-2012. Es tracta
de 46 sol·licituds de l’Ajuntament
de Calaf per a diferents projectes.
Abans votar el Sr. Francesc Cribillers
manifesta que el seu grup considera
que presentar al PUOSC una llista de 46
projectes (la qual cosa correspon a una
inversió de 18,5 milions d’euros) no
beneficia massa a la població de Calaf;
si amb quatre anys el grup municipal
de CIU, amb els esforços que ha fet, ha
invertit un milió d’euros, haver emprès
invertir-ne divuit no és creïble, és un
“brindis al sol”. Diu que no té sentit que
es presenti al PUOSC aquest programa,
ja que s’ha de tenir en compte que
en els passats quatre anys aquest
programa va subvencionar el municipi
amb uns quatre-cents mil euros; és
evident que els tretze milions d’euros
que ara es demanen no es concediran,
Calaf no podrà gaudir-ne, això és una
mica enganyar al poble; si nosaltres
demanem a una administració pública
tretze milions d’euros sabent que ens
en donaran quatre o cinc-cents mil, no
estem fent un bon favor al poble, hem
de ser més seriosos. Manifesta que
alguna de les prioritats que consten
a la llista es podria compartir, però
el que no es pot compartir és aquest
brindis a sol demanant a la Generalitat
de Catalunya quaranta-sis actuacions
quan amb tota seguretat el dia 27 de
desembre “vostès encara no tenien ni
l’avantprojecte ni la memòria valorada
de totes aquestes actuacions. Entenem
que això és molt més seriós que enviar
al Departament de Governació, un
seguit d’inversions que es pretenen fer i
que evidentment s’hauran de finançar”
sabent que només es percebrà una
subvenció de quatre-cents cinquanta o
cinc-cents mil euros.
El Sr. Cribillers diu que el que s’hauria
de fer és aprovar els Pressupostos
per a l’exercici 2008, que encara
s’han de presentar a aquest Ple per
debatre’ls i analitzar-los, i a partir

d’aquí es podrà veure que és el que
es dota pressupostàriament, de quins
diners es disposa i quines són les
prioritats d’aquest Ajuntament; s’han
de posar els comptes al dia i s’ha de
ser més transparent. “Entregar això
al Departament de Governació, al Pla
d’Obres i Serveis, aquestes quaranta-sis
actuacions, repeteixo que és un brindis
al sol i per tant nosaltres no ratificarem
aquest decret i ens abstindrem”.

S’acorda per unanimitat l’adhesió
a la Xarxa Local SITMUN – Sistema
d’Informació Territorial Municipal,
en el marc del protocol Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat de la Diputació de
Barcelona.

El Sr. Joan Caballol respon que voldria
explicar la previsió i fa avinent que
“Calaf té una manca de serveis molt
important i s’està plantejant el tema
de la divisió territorial i la possibilitat
de la futura capital de comarca (no
sabem si aquest govern serà capaç
de tirar-ho endavant o no), però en
qualsevol cas pensem que a nosaltres
per manca de projectes, per manca de
feina, per desídia, no ens ho retrauran,
nosaltres anem a aconseguir el màxim
per Calaf, si algú ha de dir que no serà
la Generalitat”. Remarca que el govern
municipal no s’ha d’autolimitar en la
programació d’actuacions o projectes, i
que és difícil d’entendre que es critiqui
al govern per treballar massa. Quant a
l’afirmació del Sr. Cribillers referent a
la presentació de les actuacions sense
disposar de memòria o d’avantprojecte,
el Sr. Caballol fa avinent que disposar
d’aquesta documentació era requisit
necessari per tal de poder presentar
les
sol·licituds.
Manifesta
també
que es portaran a terme totes les
actuacions que sigui possible en funció
del seu finançament, fent avinent que
juntament amb el PUOSC hi ha altres
línies d’ajut que poden cofinançar les
actuacions, com són els Programes
d’inversions FEDER i Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat de la Diputació.
Acte seguit intervé el Sr. Manel Navarro
i, en relació amb l’ordre de prioritats
de les inversions, manifesta que hi ha
sectors del municipi que haurien de
tenir una programació més preferent o
prioritària, especialment les actuacions
en el casc antic.

S’aprova per unanimitat el conveni
entre
l’Ajuntament
de
Calaf,
l’Institut Català del Sòl i la Direcció
General del Patrimoni Cultural, per
a la restauració del castell fase II,
en aplicació de l’1% cultural.

S’aprova per unanimitat l’adhesió
de l’Ajuntament de Calaf al Pla
de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011
de la Diputació de Barcelona.
S’aprova
per
unanimitat
la
proposta de resolució convencional
de l’expedient de responsabilitat
patrimonial derivat de l’accident
ocorregut a la piscina municipal el
dia 9 de juny de 2007.

S’aprova per unanimitat el conveni
d’aplicació del Pacte Territorial
per a l’Ocupació de l’Anoia per al
període 2007-2011.

Les esmentades obres, que seran
licitades i executades per l’Institut
Català del Sòl, tenen un pressupost
de 180.302,00 euros, dels quals
l’Ajuntament de Calaf en satisfaria
l’import de 90.151,00 euros i l’Institut
Català del Sòl un màxim de 90.151,00
euros.
Abans de votar, el Sr. Francesc Cribillers
manifesta que el paràgraf segon de la
clàusula quarta no és una bona clàusula
(“si existís una baixa en l’adjudicació
de les obres, aquesta es repartirà
proporcionalment a les aportacions de
cada administració”). Manifesta també
que, atesa la importància d’aquest
conveni, s’ha de mantenir el municipi
informat del projecte abans de signarlo i aplicar-lo i que els pressupostos de
l’exercici 2008, encara no aprovats,
haurien de tenir aquesta dotació
pressupostària.
D’altra banda, fa referència a l’obligació
que tenen els serveis administratius
de
l’Ajuntament
de
facilitar
la
documentació necessària per tal de
poder complir les seves funcions (com
a membre/s del grup municipal PSCPM-GIC).
El Sr. Joan Caballol fa avinent que
l’Incasòl també paga la redacció
del projecte, i que aconseguir una
subvenció del 50% és motiu d’alegria
i no de crítica.
El Sr. Francesc Cribillers, en relació amb
la clàusula quarta del conveni, reitera
que en cas que es produeixi una baixa
en la licitació, l’esmentada clàusula no
és bona per a l’Ajuntament. En relació
amb el dret a la informació en general,
manifesta que quanta més se’n faciliti,
millor per a tothom.

* Extracte informatiu de les actes de les sessions plenàries aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calaf.
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Mitjançant el programa informàtic
Elector s’efectua el sorteig dels
presidents i dels vocals de les
meses
electorals,
incloent
els
corresponents suplents. Acte seguit es
llegeix en veu alta la relació obtinguda
i els regidors assistents aproven el
sorteig per unanimitat.
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

93 869 85 12
93 869 83 01
93 869 92 36

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers

93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

Casal de Gent Gran

93 869 87 02

Centre Cívic

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

Punt d’Informació Juvenil

93 868 08 33

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Notaria

93 869 88 12

Correus

93 869 85 94

Informació Generalitat

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

900 770 077

FECSA Informació

902 507 750

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 760 760

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)

93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot)

93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grua Sant Jordi Taller

93 869 85 09
636 480 488
93 869 87 66 (nit)

Taxi Ramon Manent

93 869 85 68 - 679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464 - 609 245 973

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ABS CALAF

ABS CALAF 93 869 87 79
URGÈNCIES 061
CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA
Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444
AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als
telèfons indicats.
OFICINES 93 8725522
De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522
24 h. Tots els dies
(Només s’hi pot trucar des d’un telèfon fix)

Cada dijous de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a l’entresòl de l’Edifici Europa
de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per
domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu.
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és l’Organisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us
adreceu directament a l’esmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h a 13 h a
la plaça dels Arbres, Planta Baixa de l’Edifici Europa o bé trucant al tel. 93 8698270. També
podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159.
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TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

BCN

Sants

Pl. Cat.

MANRESA

CALAF

LLEIDA

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.12
19.27
23.09

Sants

12.27
19.32
23.14

tel. 902 422 242

ALSINA GRAELLS
CALAF

IGUALADA

BARCELONA

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

* De dilluns a diumenge. Llocs de sortida de Barcelona:
· Estació del Nord (Arc de Triomf - Metro L1)
· Avda. Diagonal (Palau Reial - Metro L3). (15 min. més tard que des de l’Estació del Nord.

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA
CALAF

IGUALADA

BARCELONA

07.55
15.55

09.00
17.15

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

12.00
19.00

12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
07.15
15.15
Dissabtes:

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

Lloc de sortida de Barcelona: Avda. Diagonal (davant de El Corte Inglés)

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

De dilluns a divendres:
06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

08.25

08.30

Dissabtes no festius:
07.30

MANRESA

estació bus

MANRESA

Puigmercadal

CALAF

De dilluns a divendres:
09.00 *
13.30
14.00 *
18.00 *
19.00 *
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
12.20

* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa.

connecta’t a Calaf!

www.calaf.cat
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