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HORARIS CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 
93 869 84 91 i 93 869 85 48
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L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació. 

Dissabte 25 - Nadal

Els Pastorets de Calaf
A les 19.00 h al Casal de Calaf

Ball amb el grup Cristal
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 26 - Sant Esteve

Contacontes
A les 12.00 h al Casal de Calaf

Arribada del Patge Faruk
A les 18.00 h a la Unió Calafina

Dilluns 27 

Obertura del Parc Infantil de Nadal
De les 16.00 h a les 20.00 h al Poliesportiu

Divendres 31

Sopar de Fi d’Any 
A les 22.00 h a la Unió Calafina

Ball de cap d’any amb el grup Cristal 
A les 24.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 2

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb Elisabet Majoral
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Dimecres 5

Cavalcada de SSMM Els Reis d’Orient
A partir de les 18.00 h a la Plaça Gran

Dijous 6

ONZE NADALES i UN CAP D’ANY
de J.B. FOIX
Recital de poemes i música
Pel GRUP DE POESIA “SANT MARTÍ XIC”
de Sant Hipòlit de Voltregà
A les 18.00 h al Casal de Calaf

Dissabte 8

Gran espectacle musical
A les 20.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 9

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb Bartomeu & Sheila
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 16

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb el Dúo Cocktail
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 23

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb el Teclista Joan
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 30

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb el Trio Madison
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Dissabte 5

Festa Major d’hivern: Santa Calamanda
Missa solemne
Sardanes amb la Cobla Orquestra Maravella
A les 13.00 h a la plaça Barcelona’92
Concert amb la Orquestra Maravella 
A les 18.30 h al poliesportiu
Ball amb la Orquestra Maravella 
A les 23.00 h al poliesportiu

Diumenge 6

Ball amb Bartomeu & Sheila
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 13

Ball amb el Dúo Cocktail
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 20

Ball amb el Teclista Joan
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 27

Ball amb el Dúo Estela
A les 19.00 h a la Unió Calafina

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

DESEMBRE

HORARI PUNT 
D’INFORMACIÓ

dimarts, dijous i divendres
de 10.00 h a 13.00 h

dissabtes
de 10.30 h a 14.00 h
de 16.00 h a 18.00 h

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

tenim 
servei de 
connexió 
gratuïta 
a Internet!

GENER

FEBRER

l’agenda 
de l’AltaSegarrap. 27

Organisme 

de gestió tributària

Us recordem que des del passat 

10 de setembre, l’Organisme de 

Gestió Tributària us atendrà 

cada dijous de 10.30 h a 

14.00 h a les dependències de 

l’Ajuntament (Plaça Gran)
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Al terme de Calonge de Segarra trobem un 
indret força curiós conegut amb el nom de 
collet de les forques. Per arribar-hi cal agafar 
un corriol que s’enfila pel turó que hi ha just 
darrera de l’actual cementiri. Una vegada a 
dalt trobem un petit planell amb un solitari 
pilar de pedra, que malgrat haver-li caigut 
alguns rocs conserva una alçada considerable. 
Sembla que aquest pilar anava acompanyat de 
dos més, estaven disposats en línia i sostenien 
al capdamunt els extrems de la barra on es 
lligava la corda dels condemnats a morir 
penjats a la forca.

Aquestes forques s’acostumaven a situar en 
llocs ben visibles, elevats, a prop de camins 
o als límits dels termes, i indicaven que el 
senyor del lloc posseia l’alta justícia, o sigui 
que podia jutjar delictes de sang i imposar 
pena de mort.

A Calaf, al segle XVIII també tenim documentat 
un turó de la forca i aquest estava situat al 
límit del terme, a tocar dels antics termes 
d’Aleny i Sant Pere. Segurament podem situar 
aquest antic topònim a tocar del camí de la 
Pineda, al lloc conegut actualment com a turó 
de cal Cardona.

De fet, resseguint la toponímia menor, arreu 
trobem indrets que ens recorden l’existència 
en temps passats de forques o llocs on 
s’aplicava la pena capital, si bé rarament se 
n’ha conservat cap vestigi i això precisament 
és el que fa singular aquest racó calongí. A 
més, si us hi arribeu, cal saber que aquest 
indret forma part de la xarxa mundial de 
geocaching o de caçadors de geoamagatalls.
  

El collet de les forques

Jordi Nadal

oncs sí, tot i que aquest 
2010 hagi tingut el mateix 

nombre de dies que qualsevol altre 
any normal, hom té la percepció de 
que ha estat més llarg del que es 
voldria. Els efectes de la ferotge crisi 
que estem vivint a més d’un li han 
fet desitjar que l’any durés menys 
mesos per poder passar pàgina el 
més aviat possible.

Però, desitjos a part, les coses són 
així i malauradament no depenen 
“únicament” de nosaltres el trobar 
la seva solució. I diem que no depèn 
“únicament” de nosaltres perquè, en 
part (i aquesta és la bona notícia), 
totes i cadascuna de les persones que 
formem aquesta comunitat podem 
contribuir a millorar la situació actual 
si som capaços de creure en les 
nostres possibilitats i d’assumir que 
la situació actual suposa un repte 
que podem superar amb la tenacitat, 
l’altruisme, la intel·ligència i l’esforç 
que, des dels  nostres orígens, ens 
han caracteritzat com a poble i que 
fan que en situacions complexes 
siguem capaços de treure el millor de 
nosaltres per superar l’adversitat.

Segurament algú podrà pensar que 
aquestes paraules no són massa 

més que un missatge d’optimisme 
ben intencionat de Nadal que poca 
cosa té a veure amb la complicada 
situació en la que estem immersos 
però res més lluny de la realitat.

De ben segur que tot és opinable 
i que trobarem arguments a favor 
i en contra de cada posició però, 
com sol ser habitual en el món de 
la informació, les notícies negatives 
solen tenir més ressò que les 
positives de manera que les males 
notícies s’acaben imposant a les 
bones i hom acaba tenint una 
percepció negativa i magnificada de 
la realitat.

Per això creiem que cal explicar 
que, tot i la crisi, la nostra vila no 
s’ha aturat, que des de l’Ajuntament 
s’està treballant de manera tenaç 
per poder fer realitat els projectes 
que han de servir per poder tenir 
més i millors equipaments per a la 
nostra vila i també millors serveis 
tant pel que respecta a la vessant 
social com a la de l’ocupació, dels 
quals en trobareu més informació en 
les pàgines següents.

De la mateixa manera també 
és important dir que la majoria 

d’entitats calafines han estat capaces 
de tirar endavant activitats culturals, 
esportives, recreatives ó socials amb 
força èxit, compensant la disminució 
de recursos amb sacrifici personal, 
altruïsme, voluntat i imaginació, 
de manera encomiable. En aquest 
sentit  trobem exemples en 
qualsevol del àmbits que ens fixem 
i, tot i que “afortunadament” l’espai 
del qe disposem no és suficient per 
citar-los tots, voldriem esmentar 
especialment, per la seva marcada 
sensibilitat social, la recollida de 
donatius i productes de primera 
necessitat per al Banc d’aliments en 
la que la Parròquia, Càritas, l’Esplai 
de la Gent Gran, els comerços de 
Calaf i l’Ajuntament han treballat 
colze a colze per fer possible que a 
la nostra vila tota persona, petita ó 
gran, disposi del mínim necesàri per 
viure.

Cal doncs agraïr a totes les persones 
que cada dia s’esforcen per fer de 
Calaf un lloc tan especial, una vila de 
la que ens podem sentir orgullosos 
i un espai on tots podem donar el 
millor de nosaltres.

BONES FESTES

El millor de nosaltres

D

El collet de les forques
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El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
Joan Saura, va visitar el passat dia 2 de setembre les obres 
del nou parc de Bombers de Calaf. El conseller, acompanyat pel 
secretari general del Departament, Joan Boada,  va arribar als 
voltants d’un quart de 12 a l’Ajuntament de Calaf on el  va rebre  
l’alcaldessa, Ma. Antònia Trullàs. Després d’una breu reunió 
a les dependències municipals amb membres del consistori 
calafí i altres representants dels ens polítics de l’Alta Segarra, 
el conseller va signar en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, 
desplaçant-se posteriorment al Polígon Industrial Les Garrigues 
on s’estan duent a terme l’obres de construcció del nou parc de 
Bombers de Calaf.
El nou parc de Bombers de Calaf serà un dels primers on 
s’instal·larà un sistema de climatització geotèrmic. Aquest 
sistema permet un alt rendiment energètic i no contamina gens 
ja que, en el procés de generació d’energia, no es produeix cap 
combustió. La climatització geotèrmica consisteix en aprofitar la 
temperatura del subsòl i utilitzar-la per a la calefacció domèstica 
i per escalfar l’aigua corrent. A l’estir, aquest mateix sistema pot 
absorbir la calor de l’ambient per reutilitzar-la com a energia per 
a la refrigeració. 
El nou parc de Bombers de Calaf s’està construint en un 
solar del polígon industrial “Les Garrigues”, entre els carrers 
Isaac Newton i Fleming. El terreny, de 4.011 m2 de superfície 
que ha cedit l’Ajuntament de Calaf, permet un ràpid accés a 
les principals vies de comunicació de la zona, com ara l’Eix 
Transversal.
El parc tindrà 1.065,16 m2 de superfície construïda a més 
dels patis exteriors, on conviuran espais d’ús diferent, com ara 
l’helisuperfície, una àrea per a la pràctica de l’esport, una altra 
per a les pràctiques i l’aparcament de vehicles personals.
A la planta baixa de l’edifici s’hi ubicaran les cotxeres, la sala 
de control i el despatx del cap de parc, així com un gimnàs, 
vestidors i lavabos femenins i uns altres de masculins, i una aula 
de formació. En un dels extrems de la cotxera, que tindrà cinc 
crugies, s’hi estan disposant un taller, un magatzem i un espai 

per a la neteja i l’assecat dels Equips de Protecció Individual 
(EPI). En la planta superior del parc, els espais estaran separats 
en funció de si han de ser d’ús diürn o d’ús nocturn. Així, en una 
banda hi haurà un menjador – sala d’estar amb sortida a una 
terrassa, mentre que els quatre dormitoris s’estan construint 
just a l’altra banda d’aquesta planta.
El projecte de les obres, que suposen una inversió de 
2.759.596,90 euros, ha anat a càrrec dels arquitectes Xavier 
Farré, Santi Orteu i Glòria Piferrer, de l’estudi OP Team, SCP 
Arquitectes.
Pel que fa a la dotació de personal serà de 18 bombers 
funcionaris més 11 de reforç i la dotació de vehicles serà de 2 
Autobombes Rurals Pesades, 1 Autobomba Forestal Pesada i 1 
Unitat de Personal i de Càrrega.
El nou parc de Bombers de Calaf estarà acabat a primers de 
l’any 2011. 
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S’obre al trànsit el nou pas elevat sobre la via de tren

El passat dijous, dia 14 d’octubre, es va 
obrir al trànsit el pont elevat sobre la 
via de tren que substitueix a l’antic pas 
a nivell del carrer Pius Forn. Les obres, 
que han estat executades pel Ministe-
rio de Fomento amb un pressupost de 
487.728,64 Euros, han durat gairebé 1 
any i s’han realitzat en el  marc del Pro-
grama de supressió i millora de la segu-
retat dels passos a nivell, que pel qua-
drienni 2009-2012 preveu la supressió 
de uns 1.200 passos i la millora de la 
seguretat d’uns altres 1.300. L’obra, 
que havia d’estar acabada en el mes 
d’agost, s’ha endarrerit a causa dels 
problemes sorgits en el nou camí asfal-
tat que uneix el pas elevat amb el antic 
camí dels Prats de Rei. Una vegada 
solucionats aquests problemes, es tan-
carà el pas a nivell del carrer Pius Forn, 
però es deixarà provisionalment un pas 
per a vianants mentre no es restableixi 
el servei de trens entre Calaf i Manresa 
en el primer trimestre de 2011.

Nou pas elevat sobre la via de tren.

El conseller Saura visita les obres del nou Parc de Bombers 

Un moment de la visita a les obres.
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L’Escola de Música estrena instal·lacions
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Durant aquestes vacances nadalen-
ques es durà a terme el trasllat de 
l’Escola de Música, des del Centre 
Cívic a les antigues Aules de BUP 
al costat del CEIP, que s’han condi-
cionat per tal fi amb el finaçament 
del Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local.

Les obres han consistit en una re-
habilitació integral de l’edifici. S’ha 
reubicat l’escala d’accés, s’ha am-
pliat el vestíbul de la planta baixa i 
s’han construït 10 aules – 5 per fer 
classes d’instrument, 3 per llenguat-
ge musical, 1 sala d’assaig  i 1 sala 
de professors – També s’ha construït 
un despatx pel director i lavabos per 
homes, dones i adaptats per a disca-
pacitats, a les dues plantes. L’edifici 
compta amb accés a línia ADSL i as-
censor adaptat. S’ha incidit molt en 
l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifi-
ci, colocant-se portes especials a to-
tes les aules. S’han substituït totes 
les finestres per unes d’alumini i s’ha 
posat parquet a terra.

Amb aquesta actuació es podrà ho-
mologar l’Escola com a Escola Oficial 
de Música i accedir així a  les sub-
vencions de la Generalitat i Diputa-
ció. D’aquesta manera es rebaixarà 
d’una forma significativa el dèficit de 
funcionament 
de l’Escola. 
D’altra banda 
aquesta actu-
ació permetrà 
alliberar el 
Centre Cívic 
per tal de 
c onve r t i r - l o 
en equipa-
ment de barri, 
tal com pre-
veu la Llei de 
Barris. Final-
ment s’acon-
seguirà una 
major facilitat 
de cara als 
pares i ma-
res, al portar 
o recollir la 

canalla i una optimització de recur-
sos al integrar l’Escola de Música 
en l’illa d’equipaments educatius 
on actualment funcionen el CEIP, la 
Llar d’Infants i l’Institut de Formació 
Permanent.

Finalitzen les obres de la 
Casa Bertran

Aquest passat mes d’octubre va finalitzar la segona fase de 
les obres de la casa Bertran per tal de instal·lar-hi l’Esplai 
de la Gent Gran. Les obres havien començat l’any passat 
però s’hi van detectar uns problemes estructurals que van 
obligar a realitzar una segona fase per tal de deixar-ho tot 
enllestit. En aquesta fase s’ha instal·lat un elevador per a 
persones amb mobilitat reduïda, s’han instal·lat els equips, 
d’il·luminació i de climatització amb suport de panells solars 
així com l’acondicionament de la cuina, la sala d’usos 
múltiples, l’espai del bar i els acabats de pintura,
En aquests moments s’està ultimant un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Calaf i l’Obra Social de La 
Caixa per tal de que es pugui procedir al trasllat de l’entitat a 
les noves instal·lacions mantenint el suport técnic i econòmic 
de la Fundació a l’Esplai calafí.

Jornada de portes 
obertes al Castell

El passat, dia 1 de novembre, coincidint amb el Mercat de Tots 
Sants, es va celebrar una jornada de portes obertes al Castell 
de Calaf  per tal de visitar els treballs de rehabilitació que s’hi 
duen a terme. La jornada va comptar amb l’assistència del di-
putat Oriol Pujol, portaveu de CiU al Parlament de Catalunya, 
qui va visitar les obres en companyia de l’Alcaldessa de Calaf, 
Ma. Antònia Trullàs i dels regidors i regidores de l’equip de 
govern. L’arquitecte director de les obres de restauració, Enric 
Solsona,  va explicar als membres de la comitiva el detall dels 
treballs que s’hi estan duent a terme contraposant-los amb uns 
panells informatius que contenien imatges de l’estat inicial en 
el que es trobava el Castell en el moment d’iniciar els treballs.
Aquesta obra s’està duent a terme gràcies als convenis de col-
laboració signats entre l’Ajuntament de Calaf amb el programa 
de l’ú per cent cultural del Ministeri de Fomento i amb la Gene-
ralitat de Catalunya.  

Aspecte actual de la façana de les antigues aules de BUP

L’interior de la Casa Bertran Jornada de portes obertes, l’1 de novembre
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L’any 2005 Calaf va crear una Oficina de 
Turisme per donar servei a tots el visitants 
de la vila i rodalies. Aquest any 2010 s’han 
complert 5 anys des dels seus inicis, treballant 
pel visitant i per al poble.
Són diverses les actuacions que s’han fet per 
preparar Calaf com a destinació turística. Calaf 
té un ric patrimoni cultural que és d’interès 
per a les persones que ens visiten: l’esvelt 
campanar, l’església de Sant Jaume, la plaça 
Gran amb els seus porxos, l’antic hospital, 
el castell i els portals de muralla, l’ermita de 
Sant Sebastià, les cases senyorials com Cal 
Torrescassana, Casa Cortadellas o la Casa 
Figuerola en són un exemple. Sense oblidar el 
nostre mercat i la llegenda que l’envolta, així 
com els paisatges de la segarra calafina.
Fruit de l’esforç d’aquests 5 anys de treball, 
Calaf compta amb nombroses activitats per 
donar a conèixer el poble als que hi viuen i als 
que ens visiten. 
Des de l’Oficina de Turisme es poden contractar 
visites guiades pel casc antic de Calaf, que es 
poden fer soles o acompanyar d’un dinar i 
d’una visita a triar entre un taller d’embotits 
o un taller de formatges per conèixer com 
s’elaboren aquests productes. Tothom qui 
ho desitgi, cada diumenge al matí es pot 
visitar l’interior de l’ermita de Sant Sebastià 
i cada 2n diumenge de mes es pot pujar al 
campanar de Calaf.  Amb l’arribada del Nadal i 
de les tradicions nadalenques, volem destacar 
especialment que durant tot el gener oferim 
visites guiades al casc antic de la vila amb 
combinació amb un dinar nadalenc i l’entrada 
als coneguts Pastorets de Calaf.
A més a més de les visites que oferim, a la 
nostra Oficina hi trobareu informació de tot 
allò que es pot fer i veure a Calaf, els llocs 
d’interès dels pobles dels voltant, rutes a peu, 
museus de la comarca, rutes en BTT, activitats 
d’aventura, passejades a cavall, visites a 
castells, allotjaments rurals, activitats de lleure 
a la zona i molt més!

5 anys d’Oficina
 de Turisme
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L’educació no es dóna tant sols a l’aula si no que forma part del procés de 
creixement i tot el que l’envolta. Les activitats extraescolars són un element 
important de l’educació en el lleure i afavoreixen el desenvolupament de la 
intel·ligència emocional.
Per això des de l’AMPA de l’IES en col·laboració amb l’equip docent i en el 
marc del Pla d’Entorn us oferim les activitats següents:

Activitat Horari
Preu 
Tri-

mestre
Lloc Data Inici Dirigida

Teatre
Dimecres

 16.00 a 17.30
25 € IES 13.10.2010 Lluc Baldesano

Francès
Divendres

15.20 a 16.50
25 € IES 15.10.2010 Eva Caellas

Francès
Divendres

18.15 a 19.45
25 € IES 15.10.2010 Eva Caellas

Country
Divendres

21.30 a 23.00
25 € IES 15.10.2010 Montse Mases

Quan els joves entren a l’adolescència, és quan el procés educatiu es fa més 
difícil tant pels pares com pels educadors i pels mateixos joves, per la qual 
cosa, ha de ser el moment en que més que mai treballem plegats. Per això 
aquest any hem projectat algunes activitats obertes a tots, en que uns i altres 
poguem trobar un espai per compartir, aprendre, conéixe’ns i divertir-nos 
junts. 
Aquestes són les activitats de xinès i country que s’obren a tot el poble. El 
grup de “Xinès” està per confirmar pendent de que hi hagi un grup mínim 
inscrit, l’horari serà els dissabtes a la tarda.
A més al llarg del curs s’organitzaran un parell de caminades per tal que tot 
gaudint del paisatge i fent exercici, puguem conversar i compartir interessos, 
inquietuts i il·lusions tots aquells que formem part de la comunitat educativa. 
Rebreu més informació properament.
Si hi esteu interessats encara hi sou a temps per apuntar-vos ens podeu con-
tactar a ampaiescalaf@gmail.com. O bé a la bústia de l’AMPA  que trobareu 
al hall de l’institut.
Si voleu rebre regularment informació sobre les nostres activitats ens podeu 
enviar vostre mail i us informarem de tot.

L’AMPA de l’IES Alexandre de Riquer inicia  
les activitats extraescolars

14,3%
12,8 T
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Amb l’assistència de una quinzena de persones va començar el passat 
dia 15 de setembre, el taller “Aprofita ara que ets gran”, organitzat 
per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Calaf, que pre-
tén incidir en aspectes de qualitat de vida i benestar de les persones 
grans.
L’envelliment és un ingredient inseparable de la vida, és un procés llarg 
i lent que afecta al cos, la ment i les relacions amb el nostre entorn. 
Envellir significa saber afrontar aquests canvis biològics, psicològics i 
socials. El taller ens aportarà eines per millorar la nostra qualitat de 
vida, ens ajudarà a entendre millor l’etapa que estem vivint i a poder 
superar i adaptar-nos a les noves situacions que se’ns presenten, tot 
valorant allò que ens aporta la nostra edat.
El taller s’ha dut a terme els dimecres 15, 22 i 29 de setembre i el 6, 
13 i 20 d’octubre de les 4 a les 6 de la tarda al Institut Municipal de 
Formació Permanent .

B
enesta

r

Els participants, en un moment del taller.

La festa va tenir una molt bona participació.

A la trobada hi van participar 7 acordionistes

“Aprofita ara que ets gran”, 
un taller de qualitat de vida i benestar

Unes 200 persones van assistir a la trobada 
d’acordionistes que es va celebrar el dissabte, dia 25 
de setembre, al Centre de Dia “Casa Joan Gimferrer” de 
Calaf. L’acte es va organitzar amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzhèimer, en suport de les persones afectades 
per aquesta malaltia i els seus familiars. El concert va 
començar a les 5 de la tarda al pati del Centre de Dia i, 
durant gairebé una hora i mitja, 7 acordionistes  vinguts 
de diverses localitats del Bages van fer les delícies de tots 
els assistents al concert. Al final es va oferir un berenar 
per a tothom. Amb aquesta activitat solidària el Centre 
de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf vol sensibilitzar la 
societat sobre aquesta malaltia i a la vegada apropar-se 
a la població de Calaf i donar a conèixer els serveis que 
ofereix a la gent gran i les persones amb dependència. El 
89% dels usuaris que atén el centre presenta Alzhèimer 
o algun altre tipus de demència.
El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer va obrir portes 
l’any 2006. Es tracta d’un servei de suport a les persones 
amb dependència per ajudar-les a recuperar o millorar 
l’autonomia personal. Els seus professionals ofereixen, 
durant el dia, una atenció mèdica, terapèutica, 
psicològica i sociocultural individualitzada per facilitar 
als usuaris i usuàries totes les tasques de la vida diària 
i, d’aquesta manera, contribuir a que puguin continuar 
vivint a casa i en el seu entorn familiar habitual. En 
aquests quatre anys de funcionament, el Centre de 
Dia Casa Joan Gimferrer ha anat incrementant la seva 
activitat. L’any 2009 va atendre 28 persones.

Taller de memòria

La Regidoria de Benestar Social
 organitza un nou taller de memòria
El passat dijous, dia 14 d’octubre, va començar un nou taller 
de memòria, adreçat a persones de més de 65 anys, que es 
durà a terme tots els dijous de 15.30 h a 17.00 h a l’Institut 
Municipal de Formació Permanent.
Els tallers de memòria tenen com a finalitat la prevenció de 
la pèrdua de la memòria i del deteriorament cognitiu, així 
com la millora de l’autonomia de les persones grans. Durant 
10 sessions d’1 hora i mitja els participants al taller, mit-
jançant una sèrie d’activitats i exercicis pràctics, exercitaran 
la memòria i activaran funcions cerebrals destinades a la 
conservació i a la millora de la salut en general.

El Centre de Dia va commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer
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El dia 28 de setembre, va tenir lloc a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Calaf l’acta de lliurament de diplomes als 
alumnes que van superar l’examen per a l’obtenció del nivell 
B de català. 
Es tracta de la primera promoció d’alumnes que han fet tots 
els estudis de nivell B de català (examen inclòs) a Calaf. 
Concretament són 12 persones que van ser felicitades de 
forma molt especial per l’alcaldessa, Ma. Antònia Trullàs, la 
Regidora de Cultura, Imma Sans, i la professora responsable 
del curs, Conxita Giralt, les quals van fer esment del esforç 
i la dedicació dels alumnes per tal de superar aquest repte 
i de la importància que té per Calaf el fet de poder realitzar 
aquests cursos de nivell, de manera que no calgui anar a fer-
los o a examinar-se a Manresa o bé a Igualada.
En el curs que comença a primers d’octubre es realitzarà 
per primera vegada el nivell C de català de manera que els 
alumnes que participin en el curs es podran examinar a 
Calaf.

Alumnes d’iniciació 1 i 2

La primera promoció d’alumnes que han realitzat els estudis de nivell B 
de català, a Calaf,  rep els seus diplomes

L’Escola de Música celebra el 
Concert de Nadal

Com ja comença a ser tradició, el passat dimecres 22 de 
desembre els alumnes de l’Escola Municipal de Música de 
Calaf van oferir un lluït Concert de Nadal. El públic assistent 
va omplir de gom a gom la sala de la Unió Calafina, i prop de 
200 persones van poder gaudir de la música que van inter-
pretar les diferents formacions que van actuar: alumnes de 
Sensibilització i Iniciació cantant, grup de violoncels, grups 
de guitarres, alumnes de cant coral i conjunts instrumentals 
sols o conjuntament. El concert tanca una etapa a l’escola 
de música, perquè a partir del mes de gener reprendrem les 
classes a la nova escola del carrer Mestre Giralt.
Des de l’Escola Municipal de Música de Calaf us desitjem 
unes Bones Festes

Aquest passat mes d’octubre van començar quatre 
propostes formatives organitzades per l’Ajuntament de 
Calaf. 
D’una banda, el curs d’ofimàtica i Internet, que 
s’imparteix els dijous de 15.00 h a 17.00 h. 
També s’han programat tres cursos de català: nivell 
bàsic 2 (els dilluns i dimecres de 19.00 h a 21.00 h), 
nivell bàsic 3 (els dimarts i divendres de 19.00 h a 21.00 
h) i  el nivell C, (els dijous de 19.00 h a 21.00 h). 
Tots aquests cursos es desenvolupen a l’Institut Municipal 
de Formació Permanent i són gratuïts —excepte el curs 
de català de nivell C, en què cal pagar una matrícula 
perquè es tracta d’un títol homologat pel Consorci de 
Normalització Lingüística.

Cursos de català i ofimàtica

Foto de família dels alumnes que han superat el nivell B de català

Curset d’Ofimàtica i Internet

Curs de català de nivell C

Orquestra de guitarres modernes
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Tot i el fred que feia a primera hora, el nucli antic de Calaf es va 
omplir de visitants per tal d’assistir al tradicional Mercat de Tots 
Sants. No hi va faltar la mostra de productes de tardor  i el repar-
timent de les tradicionals castanyes i mistela entre els assistents, 
gentilesa de l’Ajuntament i portat a terme per l’associació ARCA, 
a més de la degustació del plat típic de ‘La Pala”. També es va 
poder visitar, al carrer de Sant Jaume, una exposició de diorames 
amb escenes, costums, oficis i tradicions del poble català, orga-
nitzada per l’Associació Pessebrista de Calaf. Enguany el mercat 
va ser inaugurat per Oriol Pujol, portaveu de CiU al Parlament de 
Catalunya, i en el mateix acte es va fer la presentació de l’hereu 
i la pubilla de Calaf 2010, Gerard Fortó i Clàudia Roig. Després 
d’atendre als mitjans de comunicació i d’una visita al Mercat, el Sr. 
Oriol Pujol, els membres del consistori i les autoritats convidades 
es van desplaçar fins el Castell, on s’hi celebrava una jornada de 
portes obertes, per  tal de visitar les obres de restauració.

Calaf celebra un participat Mercat de Tots Sants

Primers tràmits del projecte de la 
Residència de Gent Gran

L’Ajuntament de Calaf ha tret a concurs públic la redacció del 
projecte de la Residència de Gent Gran. El concurs es farà en 2 
fases. En la primera es realitzarà la selecció de la capacitat de les 
empreses que poden optar al concurs i en la segona es presentaran 
els projectes de les empreses seleccionades prèviament, d’on 
sortirà el projecte guanyador. La residència s’ubicarà al carrer Josep 
Tarradellas, al costat de l’actual centre de dia Casa Joan Gimferrer, 
dins d’una illa on s’emplacen varis equipaments d’us mèdic i 
assistencial, com és el Centre d’assistència primària, el Centre de 
dia, la caseta de l’ambulància d’urgències i l’edifici dotacional per 
a la gent gran. La residència es connectarà al Centre de Dia per 
tal de optimitzar costos. El projecte contempla la construcció de 
planta baixa, més dues plantes i un espai sotacoberta , amb una 
capacitat entre 54 i 60 persones residents i disposarà d’una zona 
enjardinada que limitarà amb les actuals instal·lacions del Centre 
d’Atenció Primària.

Calaf va celebrar, el passat dia 11 de setembre, la Diada 
Nacional de Catalunya. Ja des de bon matí, el poliesportiu 
va acollir les 12 hores de Bàsquet interclubs “Vila de Calaf”, 
organitzades pel C.B. Calaf.  Enguany ha estat la edició que ha 
comptat amb més participació, amb 39 equips, pertanyents a 
15 clubs de tot Catalunya. La Unió Esportiva Calaf va celebrar 
també un torneig de futbol en la categoria benjamí en el que hi 
van participar 9 equips i que va ser guanyat pel Club Esportiu 
Manresa “A”. Diumenge, es va disputar un altra torneig, aquest 
en la categoria Pre-Benjamí, guanyat pel Gimnàstic de Manresa 
“A”. A la Plaça dels Arbres es va celebrar un Circuit de Tennis 
Taula al carrer, una jornada de tennis de taula lúdica-recreativa, 
que va comptar amb una bona participació. Finalment, a la 1 
del migdia, es va celebrar a la Plaça Barcelona-92 una ballada 
de sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona.

Festes
Calaf va celebrar l’11 de 

setembre

Ballada de sardanes a la Plaça Barcelona-92 .Futura ubicació de la Residència de Gent Gran

Benestar
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La piscina municipal de Calaf va encetar 
la temporada d’estiu el diumenge 20 
de juny , amb una jornada de portes 
obertes. Els cursets de natació es 
van realitzar del 5 al 30 de juliol , 
participant-hi unes 90 persones, entre 
petits i grans.  A més dels cursets, 
a la piscina s’hi van celebrar també 
activitats aquàtiques com l’aquagym, 
que va comptar amb una nombrosa 
participació, i durant tres caps de 
setmana s’hi van instal·lar els inflables. 
Concretament els dies 10 i 11 de juliol 
hi va haver el tobogan-L, els dies 24 i 
25 de juliol, el passadís-trampa i el 14 
i 15 d’agost, el gronxador. El dia 11 de 
juliol es va celebrar l’activitat Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”. En resum una 
temporada de banys en la que el temps 
ha acompanyat i en la que hi hagut 
una molt bona assistència de gent a la 
piscina municipal.

Bona temporada estiuenca a la piscina municipal

Amb una participació de 163 ciclistes es va disputar a Calaf  
la penúltima prova del GP Massi Copa Catalana Internacional 
de BTT. 

Tot i les pluges caigudes a les darreres  hores, finalment la 
prova es va poder celebrar amb unes condicions meteorolò-
giques excel·lents, amb sol i temperatures que van superar 
generosament els 20 graus. Finalment el circuit va reduïr la 
seva corda fins a situar-se en una distància total de 9 quilò-
metres. El terreny va suportar notablement l’aigua i el pas 
del corredors tot i que en alguns punts apareguessin primes 
capes de fang. 
En categoria Elit Masculí el guanyador va estar Joan Llordella 
de l’equip Ambisist, qui va protagonitzar un apassionant final 
de cursa amb  Marc Trayter i Guillem Muñoz. En categoria 
Elit femení, Anna Villar de l’Ayala Team s’ha assegurat ma-
temàticament el títol de campiona després de sumar la seva 
quarta victòria de la temporada i completa aquesta tempo-
rada un repòquer de títols espectacular, amb les corones de 
campiona de Catalunya de BTT en les modalitats de cross 
country i marató, Campiona de l’Open d`Espanya i Campio-
na d`Espanya absoluta de cross country. 

Al marge de la classificació de les categories Elit, un dels 
ciclistes més brillants del GP Massi de Calaf va ser Ever Ale-
jandro Gómez, corredor sots-21 que, a banda de liderar amb 
contundència la seva classe, va escalar fins el setè lloc de 
la general, per davant de corredors d’entitat com Cristofer 
Bosque o Umbert Almenara.
Diego Latasa, per la seva banda, li va prendre la primera 
posició entre els sots-23 a David Lozano, que no va tenir un 
bon dia i es va quedar amb la 14ª plaça general. Als Màster 
30, Fèlix Martínez va superar per una escassa renda de 48 
segons a Francesc Xavier Carnicer. Brillant actuació d’ Adrià 
Noguera, que va aconseguir un incontestable triomf entre els 
Juniors, amb un avantatge superior als quatre minuts. Sense 
sorpreses a la categoria Màster 40, amb el campió d’Europa 
Francisco Javier Salamero erigint-se en clar dominador de la 
prova.
Jordi Quintanas també va endur-se una gran victòria entre 
els cadets, i José Luis Morales va haver de treballar de valent 
per defensar la primera plaça Màster 50 de les escomeses 
de Josep Palomino. Acabant amb el repàs per categories, cal 
esmentar la primera plaça de Judith Forés a fèmines cadet i 
la clara victòria d’Ambisist a la classificació per equips.

163 corredors van prendre part
 al GP Massi de BTT celebrat a Calaf

L’Aquagym va comptar amb molta participació.

Els guanyadors de les categories Elit masculí i femení.

La sortida es va dur a terme al Passeig de Sta. Calamanda

Es
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Joventut
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Una divertida escala en hi-fi
va cloure el Casal d’Estiu

El  passat dia 30 de juliol,  els nens i nenes que van  prendre 
part al Casal d’Estiu d’enguany van oferir un divertit espec-
tacle a la plaça Barcelona’92. Com cada any, van preparar-se 
diferents actuacions musicals per fer passar una bona estona 
al nombrós públic assistent. Un any més, el Casal d’Estiu de 
Calaf, organitzat per l’Associació Esportiva Alta Segarra, ha 
comptat amb un gran nombre d’inscrits.

Caminades de tardor
Amb la tardor, va tornar el cicle de caminades populars 
organitzades per l’Ajuntament de Calaf i Antonino Mestres. 
El diumenge 24 d’octubre va tenir lloc la primera de les 
caminades, titulada “Prendre les aigües ”, en què els 
participants van anar des de l’aeròdrom de La Llavinera fins a 
la Font Puda de Boixadors. La segona caminada de la tardor 
es va celebrar el dia 21 novembre i, amb el nom de “Pintures 
romàniques i calçada romana a Sant Puvim”, la proposta va 
ser acostar-nos a Sant Pere Desvim, nucli del municipi de 
Veciana per tal de visitar la seva església romànica del segle 
XI amb pintures romàniques recentment restaurades i un 
tram de calçada romana on també s’hi han fet treballs de 
recuperació. La tercera, i darrera caminada, es va dur a terme 
el diumenge 19 de desembre, dins dels actes de la Marató de 
TV3, i es va anar fins a Sant Pere Sallavinera. 

Calaf amb la Marató de TV3

Un any més, entitats i veïns del municipi es van implicar el 
passat cap de setmana del 18 i 19 de desembre amb la cita 
solidària de la Marató de TV3, que enguany recollia fons 
per ajudar a la investigació sobre les lesions medul·lars i 
cerebrals adquirides. Dissabte, la Unió Esportiva Calaf va 
col·locar una guardiola per tal de recollir els donatius dels 
assistents als partits que es van disputar a l’Estadi Munici-
pal. D’altra banda, al Poliesportiu, a les 7 de la tarda,  es va 
disputar un partit de bàsquet entre els equips júniors feme-
nins del C.B. Calaf i el C.B. Grup Barna. Diumenge al matí es 
va celebrar una caminada i pedalada solidària , organitzada 
per l’Ajuntament , Antonino Mestres i BikeCalaf.Cat. I a la 
tarda, al Poliesportiu, es va disputar un torneig quadrangular 
de futbol sala, organitzat per la Penya Barcelonista de Calaf 
i Comarca entre els equips de la Penya, el de Castellfollit 
de Riubregós, el de Pujalt/Sant Ramon i el dels Prats de 
Rei. Al final del torneig es va sortejar una samarreta del 
FCBarcelona entre tots els que havien comprat butlletes. 
En conjunt, en totes les activitats, es van recaudar 1.080 €, 
que s’han ingressat al compte de la Marató.Caminada a Sant Puvim.

Els equips participants al quadrangular organitzat per la Penya



12    L’Altiplà de CalafDESEMBRE 2010    L’Altiplà de Calaf DESEMBRE 201013
Neix el Consell Municipal d’Infants de Calaf

Des del  29 d’octubre fins el dia 3 de novembre el Bus de les 
Professions va visitar Calaf. 
El Bus de les Professions és una unitat mòbil itinerant que recorre 
tot Catalunya durant el curs escolar, i dóna informació i orientació a 
alumnes de tercer i quart d’educació secundària obligatòria (ESO). 
Mitjançant les noves tecnologies ofereix tota la informació sobre 
les possibilitats que ofereix el sistema educatiu, principalment la 
formació professional específica i els corresponents cicles formatius 
que es poden estudiar a Catalunya. El Bus està dirigit als alumnes 
de 4t d’ESO o de 2n de Batxillerat o d’altres estudis, especialment 
aquells que per primer cop han de triar uns estudis determinats. 
El Bus de les Professions compta amb una aula d’audiovisuals que 
permet conèixer les característiques de la Formació Professional i 
els corresponents cicles formatius, així com una aula d’orientació on 
s’hi informa del que pot ser el futur acadèmic i professional. També 
es troben equipaments informàtics on es poden fer consultes o 
rebre atenció personalitzada. A l’interior hi ha una exposició de 
treballs, objectes, maquetes i maquinària que serveix per conèixer 
de prop els diferents cicles formatius de la formació professional 
específica. També van poder visitar el Bus els pares i les mares que 
van voler informar-se sobre les sortides professionals que tenen 
els seus fills o les seves filles, així com els empresaris que van 
voler conèixer els punts de contacte entre el món professional i 
l’ensenyament.
Aprofitant l’estada del Bus de les professions, es va celebrar una 
Xerrada informativa, dirigida a mares, pares i familiars amb fills 
i filles a partir de 16 anys, La xerrada  va tenir lloc el dia 2 de 
novembre a les 18,00 h a l’IES Alexandre de Riquer, on es va parlar 
dels cicles formatius de grau mitjà i superior que es podran estudiar 
el proper curs a Catalunya.

El Bus de les Professions
va visitar Calaf

Alumnes de l’IES dins del Bus de les Professions.

El primer de Novembre és la festa de Tots Sants i al nostra país 
és tradició celebrar la festa amb castanyes i panellets. Els centres 
educatius de Calaf es van sumar a la festa i van organitzar 
diverses activitats. D’una banda, els alumnes de la Llar d’Infants 
Municipal de Calaf “La Boireta” van rebre una esperada visita: la 
senyora castanyera va arribar al centre educatiu acompanyada 
del seu gatet, el Marrameu, i portant castanyes i panellets. Els 
nens i nenes ja sabien que vindria, i per això es van preparar 
per rebre-la amb un mocador de castanyera i cantant-li la seva 
cançó. Després, la castanyera els hi va explicar un conte i els hi va 
donar  les castanyes i els panellets que havia portat per a ells. Per 
la seva banda, aprofitant el bon temps,  els alumnes de l’Escola 
Alta Segarra van anar a celebrar la castanyada al Bosquet d’Aleny  
mentre que els de l’IES Alexandre de Riquer  van anar a d’excursió 
a Calonge de Segarra.

Les escoles de Calaf celebren 
la castanyada

El passat dijous, dia 2 de desembre, va 
tenir lloc la presentació oficial a l’alcaldessa 
del Consell Municipal d’Infants de Calaf. 
Des de fa 2 anys i, en el marc del Pla Edu-
catiu d’Entorn, s’estava treballant en la 
possibilitat d’organitzar el Consell Municipal 
d’Infants per tal de promoure l’educació en 
els valors democràtics i de participació. La 
idea va sorgir durant els actes d’agermana-
ment amb el municipi francès de Soual, on 
el Consell Municipal d’Infants d’aquest mu-
nicipi va rebre a la expedició calafina que 
va anar a Soual. Per part de l’IES Alexandre 
de Riquer va sorgir l’idea de proposar als 
alumnes de 4t d’ESO la possibilitat de que 
aquest fos el tema de un treball de recerca. 
Aleshores a l’alumna Judit Soler li va agra-
dar aquest tema per tal de realitzar el seu 
treball de recerca i va posar fil a l’agulla 
per tirar endavant el repte. Es va posar 
en contacte amb l’Escola Alta Segarra i va 
crear les bases, que van ser revisades per 
l’Ajuntament, i es va posar en contacte amb 

els tutors i tutores de 4t i 5è de Primària. Els 
nens de 4t i 5è van fer una redacció amb 
les coses que els hi agraden de Calaf, les 
que troben que estan malament i com les 
arreglarien. D’entre aquestes redaccions els 
mateixos tutors va fer una 
primera selecció i, pos-
teriorment la Judit en va 
fer una segona, quedant 
10 redaccions per curs. 
Llavors es van realitzar les 
votacions a cada curs : els 
de 5è, n’havien de triar   3 
i els de 4t, 4. Així doncs 
van ser set els nens esco-
llits per tal de formar part 
del primer Consell Munici-
pal d’Infants de Calaf. Els 
seus components són Ber-
nat Busquet, Yosu Diagne 
Cristina Esteve, Martí Gar-
riga, Arnau Molina, Maria 
Prat i Joel Rañé. El Consell 

Municipal d’Infants es reunirà cada mes i 
entre les seves funcions hi ha les de recollir 
idees, suggeriments i peticions dels nens, 
proposar activitats i representar als infants 
en els actes importants de l’Ajuntament. 

El Consell Municipal d’Infants
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23 persones comencen a treballar a Calaf i comarca 

durant 6 mesos a través dels plans d’ocupació.
L’Ajuntament de Calaf i la Mancomu-
nitat Intermunicipal Voluntària Sega-
rrenca (MIVS) ha obtingut la totalitat 
dels plans d’ocupació sol·licitats en la 
convocatòria de Plans Extraordinaris 
d’Ocupació- Projecte Impuls Treball, 
convocada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat. Aquests 
plans generaran un total de 23 llocs 
de treball – 14 a l’Ajuntament i 9 a 
la MIVS -  en els propers 6 mesos i 
estan adreçats a aturats inscrits com 
a demandants d’ocupació al Servei 
d’Ocupació de Catalunya i que no ha-
gin treballat en Plans d’Ocupació en els 
darrers 18 mesos. Quan s’acabi el pe-
ríode de sis mesos, és previst que se’n 
puguin beneficiar 29 persones més (de 
maig a novembre del 2011). Pel que fa 
a l’abast econòmic de la iniciativa, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya inverti-
rà a la vila uns 238.000 euros, mentre 
que l’Ajuntament hi haurà de posar uns 

33.000 euros i el material que es ne-
cessiti per a les diverses actuacions.
Els projectes impulsats des de 
l’Ajuntament dins aquest pla ocupa-
cional tracten diferents temàtiques i 
àmbits dels serveis municipals, fet que 
permetrà l’ocupació de persones amb 
trajectòria i perfils pro-
fessionals diversos. 
Els plans aconseguits 
es concreten en el de 
rehabilitació de les an-
tigues cases dels mes-
tres (ocuparà a 3 pa-
letes, 2 manobres i 1 
lampista), el d’agents 
de conservació urbana 
(4 peons de jardine-
ria) i el de atenció a 
persones dependentes 
(4 treballadores fami-
liars). Per la seva ban-
da el pla d’ocupació de 

la MIVS ocuparà a 9 peons de brigada 
d’obres.
La contractació dels 23 treballadors 
serà d’un 70% de la jornada, mentre 
que, paral·lelament, els participants 
rebran formació amb una durada de 
40 hores. 

Prom
oció Econòm

ica

El passat dissabte, dia 2 d’octubre, 
va tenir lloc la presentació oficial 
de tots els equips de la U.E.Calaf 
per a la temporada 2010-2011. 
L’acte, que va comptar amb 
l’assistència del Delegat de la 
Federació Catalana de Futbol a 
l’Anoia, Carles Casanoves, i de la 
Regidora d’Esports de l’Ajuntament 
de Calaf, Fina Bastardes,  va co-
mençar a les 4 de la tarda amb la 
sortida al camp, per ordre d’edats, 
dels més de 120 esportistes que 
defensaran aquesta temporada els 
colors de l’equip de futbol calafí. 
Babies, Prebenjamins, Benjamins, 
Alevins, Infantils, Cadets, Juve-
nils i l’equip Amateur van rebre 

amb il·lusió l’aplaudiment del 
nombrós públic que va assistir a 
l’esdeveniment. Després de les 
fotografies de rigor i dels parla-
ments de les autoritats presents 
a l’acte es va disputar el partit de 
Tercera Categoria Regional entre 
l’equip amateur de la U.E. Calaf i 
l’Odena B que va finalitzar amb la 
victòria de l’equip de Calaf per 4 
gols a 1. 
D’altra banda, el proper dia 2 de 
gener, els equips alevins i infan-
tils de la U.E. Calaf organitzen, 
al Poliesportiu, el Primer Torneig 
Esportiu amb Ping-Pong, Bàsquet 
3x3, Futbol 4x4 i un campionat de 
Botifarra. 

Presentació oficials dels equips de la U.E.Calaf

Foto de grup de tots els jugadors de la U.E.Calaf

Entita
ts
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Imatges de la Festa Major i Fira 2010

A dos quarts d’onze, amb la sala plena de gom a gom, va te-
nir lloc al Casal la primera representació de l’obra “El retaule 
del flautista”.

I a dos quarts de dotze es celebrava al Poliesportiu el Ball a 
càrrec de l’Orquestra Amoga.

Fe
st

es

El pregó va anar a càrrec de Josep Ma. Freixa.

Concert de l’Orquestra Amoga

Taller de globoflèxia

El circ de la sal.

Artur Mas va inaugurar la X Fira de l’Eix

Tot i la contenció de la despesa de la festa, que ja va anun-
ciar l’Alcaldessa en el programa de la Festa Major d’enguany, 
Calaf va celebrar una lluïda Festa Major amb un programa 
variat, amb propostes diverses i per a tots els gustos.
El pregó del prestigiós cuiner calafí establert a Barcelona, 
Josep Maria Freixa, va donar el tret de sortida a la Festa 
Major d’enguany. Amb una bona dosi d’humor, les paraules 
de Freixa van arrancar vàries vegades els aplaudiments del 
públic assistent

Després del sopar popular, l’espectacle “El circ de la sal” del 
grup “La sal dels mars” va fer les delícies de tots els que om-
plien la Plaça Gran.

A partir de la mitjanit, Pànic, Còdigo, Col·lapse FM i Nu van 
fer ballar al jovent que va assistir al concert a la pista del 
Casal.

Dissabte, a dos quarts de dotze del matí, el President de CiU, 
Sr. Artur Mas tallava la cinta que inaugurava oficialment la X 
Fira de l’Eix, que va comptar amb nombrosos visitants al llarg 
de tot el dia.

Amb una mica de retard sobre l’horari previst degut a un pro-
blema elèctric, començava a tres quarts de set de la tarda, al 
Poliesportiu, el Concert de l’Orquestra Amoga.

Mentrestant els més menuts s’ho passaven la mar de bé a la 
Plaça dels Arbres amb el taller de globoflèxia

Concert Jove

Ball amb l’Orquestra Amoga

El retaule del flautista
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Hotel Cochambre.

Festes

Lliurament de premis del Torneig de Botifarra

Va posar la cirereta als actes del dissabte l’actuació de Hotel 
Cochambre a l’Antiga Serradora, que va fer disfrutar de va-
lent als joves i als no tan joves que hi van assistir.

Diumenge els actes van començar amb el tradicional torneig 
d’escacs

Sortint de missa, va tenir lloc, a la Plaça dels Arbres, una 
ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. Es va 
fer lliurament d’una placa commemorativa a la cobla, doncs 
fa 25 anys seguits que venen a Calaf per tocar les sardanes 
de la Festa Major.

A les 6 de la tarda, va començar a la Plaça dels Arbres, la 
cercavila amb els Gegants i Grallers de Calaf fins arribar al 
nou carrer Antoni Martí i Morera. Amb l’assistència de la fa-
mília del Sr. Antoni Martí i Morera es va dur a terme la inau-
guració oficial del carrer que porta el seu nom. En l’esmentat 
carrer la “Companyia de Parranda” va presentar l’espectacle 
infantil “Sarau”.

A les 8 del vespre començava al Passeig Santa Calamanda el 
Ball de Tarda amb l’Orquestra Liberty. Dilluns al matí es va 
celebrar a la Unió Calafina el 18è Torneig de Botifarra.

A la una del migdia va tenir lloc a la Plaça Barcelona-92 una 
ballada de sardanes amb la Cobla-Orquestra La Blanes.

A la tarda, a les 6, es va celebrar al Poliesportiu el concert i 
el ball a càrrec de l’Orquestra La Blanes. 

I a tres quarts de 10 de la nit, al finalitzar el ball, el Castell 
de Focs va cloure els actes de la Festa Major d’enguany

Castell de focs, que posava punt i final a la Festa Major 2010.

Ball al poliesportiu amb l’Orquestra Blanes.

Sardanes a la plaça Barcelona’92 el dilluns de Festa Major.

Torneig d’escacs

Cobla Lluïsos de Taradell

Inauguració del carrer Antoni Martí i Morera
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L’estudi de l’artista Alexandre de Riquer, en perill

Co
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En el districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, concretament en el carrer 
de la Freneria numero 2 amb canto-
nada de la plaça de la Pietat, es troba 
avui en dia el taller que utilitzà el calafí 
Alexandre de Riquer per crear i dis-
senyar les seves artístiques creacions 
tant en el camp de la pintura com el 
dibuix, cartells, gravats, llibres bella-
ment enquadernats, artístics mobles, 
joies, esmalts, ceràmiques, i altres 
objectes  sense descuidar la seva obra 
poètica i lideraria i la de promotor de la 
corrent modernista,que li donaren  en 
el seu temps un prestigi  tant nacio-
nal com internacional, ja que guanyà  
diverses distincions. La seva obra va 
merèixer que importants publicaci-
ons del moment com Pel i Ploma,The 
Poster,Il·lustració Catalana,les Maîtres 
de l’Affiche,Revista Hispania, The Stu-
dio, l’Avenç, Ilustración Artística, Art 
et Decoration,Joventut entre moltes 
d’altres es feren ressò de les seves cre-
acions que en el seu temps marcaven 
un camí a seguir a la comunitat cultural 
i artística de l’època on aprengueren 
d’Alexandre de Riquer les noves cor-
rents de l’art total que el modernisme 
ens ha deixat com a testimoni d’una  
època brillant que avui passat més de 
cent anys  Catalunya la mostra orgullo-
sa i en fa bandera a qui ens visita, com 
a patrimoni cultural de primer ordre.
La casa té tres pisos , al pis de dalt 
visqué la família Riquer, en un altre 
la mare Dolors Palau, fins a la seva 
mort en el 1907, Aquest edifici de la 
seva propietat, en la part superior hi 
senyoregen uns amplis ventanals que 
donen al indret de l’absis de la catedral 
de Barcelona, hi ha l’estudi-taller-vi-
venda que fou dissenyada per en Puig 
i Cadafalch, la seva majestuositat, on 
es barregen els estils medievals amb 
els barrocs i modernistes com poden 
comprovar en les fotografies que es 
publiquen, que son un ample espai en 
aquest temple de l’art lloc de reunió 
dels artistes i intel·lectuals d’aquells 
temps.. Només cal que els hi transcri-
gui una petita part dels escrits de per-
sonatges que en el seu temps el varen 
trepitjar.
Aurora Bertrana  en Memòries fins 
a 1935 “Jo anava sovint al carrer de 
la Freneria on Alexandre de Riquer 
vivía  amb tota la família i tenía  el 
taller. Aquest taller estava situat al 
últim pis de la casa que feia canto-
nada amb la plaça de la Pietat. La 
claror que per els amplíssims fines-
trals  entrava al taller venia  d’aques-
ta placeta. Alguna   nit , hom hi feia 
música  amb els llums de gas apagats.                                                                                            
Grans artistes hi havia fet sonar llurs 
instruments al clar de la lluna. Pau 

Casals, gran amic de l’oncle Alexandre 
hi tocava el violoncel sense acom-
panyament de piano. El guitarrista 
Llobet hi deixava sentir el finíssim vi-
brar de les seves cordes de guitarra.                                                                                           
 L’estudi d’Alexandre de Riquer era per 
a mi com un temple. Jo hi combregava 
no sé amb quina mena d’espècie i un 
fervor constant. Allí les hores es confo-
nien amb els minuts Jo  les vivía  com 
una embruixada. La claror suaument 
grisa que projectaven les pedres de la 
catedral, amarava el estudi, els mobles, 
les pintures, els éssers que a estones 
semblaven irreals. La flaire de l’oli de 
clavell i de trementina que s’exhalava  
de les teles a mig pintar, contribuïa a 
aquesta mena d’embriaguesa”
Eugeni d’Ors  en el Glossari (febrer de 
1911) “El taller de darrera de la cate-
dral, amb les seves col·leccions de be-
lles coses, ha estat durant molts anys 
la nostra Escola, generosament oberta 
ales curiositats i entusiasmes juvenils, 
a Riquer podríem nomenar-lo el nostre 
essencial Professor de l’Art Nou. Tots 
nosaltres li devem per això una alta 
gratitud. A mi em complau avui fer-li 
públicament  homenatge”
Juan Leon Pagano, escriptor argentí en 
el seu llibre A través de la España Lite-
raria escriu.”La tarde de ese domingo 
invernal en que subí a su hermoso ta-
ller, rico en estofas y objetos de arte , le 
hallé arrodillado y curvado en el suelo 
sobre una pieza de ebanisteria  con in-
crustaciones de metal que representa-
ba una mujer tocando el arpa -¿Como 
–pensé- este pintor y poeta es también 
tallista en madera?- Desde luego cauti-
va en él la tierna unción de su voz y la 
suavidad de sus modales. Hay algo que 
atrae en esta fuerte naturaleza melan-
cólica”
Bartomeu Sigalés  en Vell i Nou en el  
1921 “Jo havía  vist a casa seva pin-
tures de diverses époques cobrint les 
parets peces de 
ceràmica, minia-
tures, estatuetes, 
marcs i ferros 
arrodonint estè-
ticament aquell 
ambient artístic. 
Els armaris curulls 
de llibres d’art, 
manuscrits , in-
cunables, petits 
volums amb re-
lligats riquíssims  
dibuixats per ell 
mateix.               
Manuel de 
Montoliu en Me-
morias de infancia 
y adolescencia, 
1958. “A poco de 

habernos instalado en el taller de la 
calle de las Trompetas hicimos en la 
cercanía un interesante descubrimi-
ento el taller del artista Alejandro de 
Riquer. Fue Riquer el que introdujo en 
Catalunya la influencia de la escuela 
prerrefaelia inglesa, presidida por el 
pintor-poeta Dante Rossseti. Alejandro 
de Riquer era principalmente  un nota-
ble decorador e ilustrador, e imtrodujo 
el gusto moderno por el arte de los 
ex libris. Su taller tenía para nosotros 
además de su conversación, el atracti-
vo de las grandes revistas de arte  que 
él recibia principalmente de Imglaterra 
y Alemania. En aquel período yo estaba 
enfrascado en la lectura de la Divina 
Comedia. Mi entusiasmo por el florenti-
no no tería límites. ¡Cuál fué mi alegría 
al descubrir que Alejandro de Riquer 
era tan apasionado como yo del gran 
poeta italiano! Con él i con mis dos ami-
gos (J. Llongueras y F. de A. Galí) con-
vinimos que tendriamos dos días por 
semana  sesiones dantescas para leer y 
comentar en común la Divina Comedia. 
Así lo hicimos con ejemplar constancia 
durante algunos meses. Una noche 
acabada la sesión , Riquer sin decir 
nada se levantó y después de apagar 
las luces, descorrió subitamente las 
cortinas de los grandes ventanales. Nos 
quedamos todos mudos de admiración. 
Se nos había revelado un mundo mági-
co. En lo alto del cielo nítido navegaba 
la luna llena derramando su argentada 
claridad por los pináculos, las gárgolas, 
los ventanales y los capiteles, bosque 
encantado de una vegetación pétrea 
que sublimava la rica arquitectura gó-
tica de nuestra catedral”.
Joaquim  Renart, deixeble seu en el  
volum 1  del seu diari 1920 “En seu 
taller estudi del carrer de la Freneria li 
havia vist riques col·leccions de llibres, 
de guardes de llibres, de dibuixos dels 
segles XVII   i  XVIII, d’esplèndides 



16    L’Altiplà de CalafDESEMBRE 2010    L’Altiplà de Calaf DESEMBRE 201017

La meva infància és una col·lecció de diapositives difícils 
d’ordenar; el punt més persistent en el record és el meu avi. 
Amic, company de jocs i lector de petites i grans històries 
que van encomanar-me el desig i el plaer de llegir. Ell va 
ensenyar-me a mirar el cel, donar forma als núvols i contar 
estels. Quan encara no es parlava de “cangurs” jo ja en tenia 
un.
A les tardes quan sortia d’escola anàvem a buscar móres, la 
mare posava sucre al fons d’una galledeta de jugar, en volia 
moltes per fer un pastís, però pel camí ens les menjàvem 
totes i sempre arribava la galleda buida.
L’avi tenia molta imaginació i li agradava jugar. Com en 
una pel·lícula de John Wayne   convertia una gran caixa 
en un “fort”,  els indis em feien presonera i ell sempre em 
rescatava.
Quan anàvem a la platja feia castells de sorra i més tard o 
més d’hora arribaven vint pirates, que eren els dits de les 
nostres mans, i acabaven saquejant-lo, llavors tornàvem a 
començar.
A les meves cosines i a mi ens portava a Sant Sebastià, 
llavors no hi havia la font ni els gronxadors que hi ha ara, 
però pujàvem esbufegant carregades amb el berenar, la fruita 
i les cantimplores. Ell portava una novel·leta de “L’oeste” a 

la butxaca de la camisa, d’aquelles que es deien “Estefania” 
i que ara veig als “mercadillos” i fires d’antiguitats, em fa 
gràcia i una mica de pessigolles a l’estómac; la qüestió és 
que ens posàvem a jugar al mocador o a les penyores i mai 
tenia temps de llegir.
Una altre diapositiva és al Molí de la Roda. Hi anàvem tots 
amb la “citrola”, el dinar, el berenar i una corda que el meu 
pare i l’avi lligaven a un arbre. Ara la roda del molí ja no hi 
és, però recordo un estany ple d’aigua i lligats a la corda ens 
hi deixàvem caure cargolats esquitxant-ho tot.
El meu avi era un os dur de rosegar a l’hora de fer els deures, 
no em deixava en pau fins que els havia acabat, llavors em 
preguntava els rius o els minerals o les muntanyes. Vaig 
acabar per dir-li que no tenia ni deures ni lliçó.
També em va ensenyar a anar en bicicleta a l’era de una 
masia anant cap a Sant Martí. Molts anys més tard al mateix 
lloc el meu pare va fer el mateix amb el meu fill.
El meu fill té les mans com les seves, també és alt com 
un Sant Pau i té la mateixa tendresa, se li assembla tant, 
que encara puc gaudir del record del meu avi i de la meva 
infància. 

Ma Rosa Gonzàlez 

Joan Graells

Col·laboracions

enquadernacions  en talla i metall, en 
coure, en taules, i una magnífica col-
lecció d’ex libris antics i moderns, es-
pecialment anglesos, destacant-s’hi  un 
apartat d’obres eròtiques de refinat bon 
gust. Tothom  hi havia passat pel seu 
magnífic taller de la Freneria, orlat de 
coses belles, cara a l’alta arquitectura 
de la catedral, a nivell de les gàrgoles 
de la Corona  d’Aragó, refugi d’artista 
on les pedres hi cantaven i l’ambient 
era propici a la pau de l’esperit.” També 
Joaquim Renart en la circular de la Aso-
ciación de ex libristas diu “¡Oh! En las 
visitas  a su  taller de la barcelona secu-
lar , cara al macizo de la vieja catedral. 
Dentro de la casa-museo era un regalo 
hablar con el pródigo enseñanzas sobre 
las múltiples ramas. Su hablar pausado 

daba mayor fuerza a sus  ideas siempre  
concretadas.
Francesc Matheu en Lectura Popular 
numero 92 “En aquell taller situat en 
el cor de la ciutat vella, dins aquell 
ambient misteriós on no se sent altre 
remor que el plany de les campanes de 
la veïna catedral, en Riquer entregat a 
sos estudis  i a sos somnis no ha fet 
solament obra de pintor, sinó també 
d’escriptor, i el que és més de poeta.
Miguel de Unamuno, rector de La uni-
versitat de Salamanca en el 1910 es-
criu “De los más gratos recuerdos que 
de esa ciudad de Barcelona guardo, 
uno de los más gratos, creo que lo he 
dicho antes, mi querido amigo,, es de 
las horas que pasé en su casa. Recuer-
do refrendado luego por  la lectura de 
sus poesías. Así que al recibir ahora su 
“Poema del  Bosch” me prometo un rato 
vivir fuera del  tiempo y del lugar que 
son mi tormento. Lo leeré con devoción.                                                                                           
Quisiera volver ahí peró sin ruido, calla-
damente, y no a perorar, sinó a oir. Veré 
cuando lo cumplo y entonces volveré a 
estrechar su mano y cambiar nuestros 
espíritus”.
Teresa M. Sala, doctora i professora de 
l’ Universitat de Barcelona , en el seu 
llibre El Modernisme, 2008. “La casa-
taller  de l’Alexandre de Riquer al carrer 
de la Frenería, amb vistes a la catedral 
va esdevenir un espai ple de vida, a 
causa de la família nombrosa i dels 
amics artistes que sovint s’hi reunien. 
Era com un temple –museu.”
Mitjançant  amics comuns ens han 
donat l’alerta de que aquest edifici es 

vol construir un hotel. La universitat de 
Barcelona,  en els departaments d’ar-
quitectura i geografia,els de la facultat 
de belles arts, el departament de histò-
ria de l’art, ara  es mobilitzen per tal de 
denunciar aquest  cas d’oblit  del llegat 
històric artístic que és aquest edifici.
En els diaris de l’Artificier es publica 
“Aquesta casa –avui en perill de des-
aparició davant la voràgine transfor-
madora de la ciutat- hauria de ser un 
lloc de culte i de peregrinatge dins el 
patrimoni i la memòria de la cultura 
catalana,(especialment dins el Moder-
nisme) i també per els moviments Pre-
rafaelites anglesos i de l’Arts and Crafts 
Movement de William Morris. Rere  les 
vidrieres de la planta superior hi havia 
el taller, estudi  i vivenda dissenyat per, 
ni més ni menys Puig i Cadafalch del 
qual se’n conserven tots els elements 
arquitectònics. En aquest lloc hi va to-
car un jove Pau Casals a més d’activitats 
artístiques de tota mena.  En una de les 
habitacions destinada originalment a 
capella, hi ha, en un estat deplorable, 
una pintura mural del propi Alexandre 
que és d’una  qualitat excepcional.                                                                                        
És inimaginable aquest menyspreu i 
oblit d’un edifici d’aquestes caracterís-
tiques que en una cultura, per exemple 
com l’anglosaxona. L’Artificier vol fer 
una crida a aquest respecte”.
És bo de saber com a calafins, de l’esti-
ma que es té  en els ambients universi-
taris i culturals per la figura d’Alexandre 
de Riquer. Nosaltres sabrem tornar a la 
Plaça dels Arbres el seu monòlit?

Alguns records d’infància
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CB Calaf:

Nova temporada, noves metes

Ja fa uns quants dies que hem iniciat la 
nova temporada amb il·lusions renovades i 
amb l’objectiu de continuar mantenint l’alt 
nivell al que ens tenen acostumats els nos-
tres equips en aquestes darreres tempora-
des en que la pluja de trofeus i mencions  
no ha parat .
Permeteu-me però fer-vos cinc cèntims de 
l’exitosa temporada anterior, donat que no 
havíem tingut ocasió de reflectir-ho fins 
ara.
En el darrer acte de la temporada 2009-
2010, La Festa del Bàsquet   Lleidatà, que 
aquesta vegada es va celebrar a la localitat 
de Tremp, el nostre club va rebre un total 
de sis guardons: Trofeu de Campió Terri-
torial a l’equip Sènior Femení, Trofeu de 
Campió Territorial a l’equip Cadet Femení, 
Trofeu de Campió Territorial a l’equip Jú-
nior Femení, Millor Jugadora Territorial de 
3ª Categoria Femenina : Júlia Mas. Millor 
Jugadora Territorial Cadet Femení : Noèlia 
Rial, Finalista a Millor Jugadora Territorial 
Júnior Femení : Laura Fernández. També 
cal fer menció de l’ ascens al grup A de 
3ª Categoria Masculina del Sènior Masculí 
i l’ascens de l’equip Sènior Femení a 2ª 
Categoria Catalana.
Igualment vàrem aconseguir  arribar a 
les” Finals a 4” a nivell de Catalunya de 
les següents categories : Infantil Femení, 
que com sabeu es va jugar al poliesportiu 
Municipal calafí  el dia 12 de juny.  Cadet 

Femení, també el dia 12 de juny a Mollet 
i Júnior Femení, el dia 13 de juny a Co-
marruga. Com podeu suposar això és un 
altre fet sense precedents que tres equips 
femenins del mateix club i de diferents 
categories arribin a ser els protagonistes, 
en la mateixa temporada, de tres finals de 
Catalunya.
Per la present temporada els nostres rep-
tes van encaminats a treballar amb esforç 
per tal de consolidar la nostra línia de 
treball que tants bons resultats ens està 
donant i intentar, cosa que sens dubte serà 
molt difícil i complicat, igualar els resultats 
anteriors. De moment 
anem fent boca amb la 
presencia de nombroses 
jugadores i entrenadors 
a les seleccions zonals. 
Així tenim a Emma Sar-
ret, Gemma Prat i Medea 
Márquez convocades per 
la selecció Pre-infantil 
femenina i, a Anaïs Solà, 
Anna Forn i Aina Martínez 
convocades, també, amb 
la selecció Cadet femeni-
na del 96. En l’apartat en-
trenadors i entrenadores 
tenim a Miquel Puigpinós, 
Carla Selva i Joan Bus-
quet que tindran al seu 
càrrec la responsabilitat 

de dirigir com a equip tècnic la selecció 
femenina cadet del 96.
Ens enorgullim doncs, de passejar el 
nom de Calaf per totes les contrades de 
Catalunya i al mateix temps ens sentim 
segurs de la nostra filosofia de club i de 
la línia de treball que portem  a terme. No 
voldríem però, que les dificultats econòmi-
ques que estem patint, ens obliguessin a 
canviar el nostre rumb. Estem segurs que 
amb la vostra ajuda i col·laboració i la nos-
tra empenta aconseguirem portar a bon 
port la nau del nostre Club. Els nens/es i 
joves de Calaf no ens ho perdonarien.
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Dissabte, dia 18 de setembre, el poliesportiu de Calaf es va omplir 
de jugadors de dards i de futbolí català, amb motiu dels Opens 
que va organitzar l’entitat Dards Calaf. En aquesta ocasió van ser 
314 els participants en aquesta jornada, 180 en la modalitat de 
dards i 134 en futbolí. En total, es van repartir més de 4.000 euros 
en premis, en un dia ple de diversió i competició. L’organització 
està molt satisfeta amb la participació, ja que, en aquest temps 
de crisi, s’han superat en un 10% les inscripcions respecte a  la 
passada edició i veuen que la festa ja s’ha consolidat, doncs la 
gent que ve una vegada, habitualment torna a venir. Enguany van 
ser presents a Calaf jugadors de les quatre províncies catalanes, i 
fins i tot de Binèfar o Andorra. Aquest era el 9è Open de Dards i el 
6è Open de futbolí català organitzat per Dards Calaf.

Més de 300 jugadors de dards 
i futbolí es donen cita al poliesportiu

Dards Calaf

El poliesportiu es va omplir de jugadors i jugadores.

L’entitat BikeCalaf.Cat va organitzar el passat dissabte 30 
d’octubre la setena edició de la pedalada nocturna de Calaf. 
Enguany hi havia dos recorreguts: un de nivell baix de 12 km 
i un de nivell mitjà de 25 km. La sortida es va realitzar  a les 
19.30 h des de la Plaça dels Arbres i el tradicional sopar es 
va celebrar al Restaurant “La Pala” de Sant Pere Sallavinera. 
Durant el sopar es va fer un sorteig d’obsequis del club. 

7a edició de la pedalada nocturna.

BikeCalaf.Cat

Les noies de l’equip Cadet van ser campiones territorials

La pedalada va sortir de la Plaça dels Arbres 
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Josep Mases Raurich

Bombolles

No em referiré a les bombolles immo-
biliàries, aquestes que segons diuen, 
han provocat aquesta crisi econòmica 
i financera, que d’una manera o altra 
tots patim. Perquè els protagonistes 
d’aquesta historieta no en saben res de 
tot això, molt al contrari, ells només co-
neixen l’abundància i han crescut amb 
el consumisme. 
Son dos germanets, l’Edu de 11 anys 
i l’Eli de 9 anys, fills d’una família im-
portant amb molts diners i un nivell 
de vida, alt. Ells, per cert, estan molt 
consentits, doncs  des de ben petits, 
els han anat comprant tot el que han 
volgut, tant de roba, calçat o joguines, 
això sí, sempre  de Marca. Però...també 
és cert que viuen una mica distants i 
gens controlats. Avui mateix, diada de 
Reis, un dia molt emotiu pels nens, es-
tan sols i al seu aire a la sala de la llar 
de foc, perquè... els seus pares, tenien 
d’anar al concert de Reis  del Palau de 
la Música, això si,  la sala esta plena  de 
paquets que han deixat:  El tió, l’arbre, 
els “Mags D’orient,” les tietes,  els avis, 
etc... 
Doncs bé: l’Edu  ha començat a estri-
par d’una forma compulsiva totes les 
capses. Ell només busca una cosa: la 
Play Station 4 d’última generació, i no 
la troba. El que sí troba, és una consola 
infantil  i la trinxa amb ràbia amb un 
martell. Va obrint paquets i diu: “sem-
pre les mateixes joguines”. Enrabiat, 
agafa uns llibres d’il·lustracions, arren-
ca les pagines i les tira a la llar de foc, 
les tapes per la finestra junt amb el joc 
de construcció, tot cap al jardí  doncs 
de tots aquells joguets ja en tenen els 
armaris plens. Després,  també trinxa 
a cops un ordinador infantil, regal de 
l’àvia, llavors agafa un gran os blanc 
preciós de la seva germana, hi puja a 
cavall i li talla les orelles, la cua i tots 
els pèls del cap i amb uns retoladors 
intenta pintar-lo de tots colors. Ell vol 
la Play Station 4. 
 Al veure tot això, la seva germana, 
s’empipa i agafa l’excalextric, i un tot-
terreny, de  L’Edu i també els tira per 
la finestra cap al jardí, un joc de màgia 
el tira a la llar de foc, doncs ella, tam-
bé està molt enrabiada perquè busca 
un telèfon tàctil últim model, l’Iphone 
4 amb Internet incorporat, amb el 
que volia enlluernar a les amigues. I 
al comprovar que no l’hi han portat,  
agafa unes tisores i talla les trenes de 
totes les nines,  hi els estripa els ves-

tits, doncs ella, com el seu germà, té 
un armari grandiós ple de joguets i a 
més, té  totes les col·leccions de nines 
i vestits de  la Nancy de la  Barbie etc. 
Ja no en vol més de nines. Vol el súper 
telèfon iphone 4.
Cansats i avorrits, a punt de bara-
llar-se,, amb aquell munt de papers 
per tot arreu, es miren l’un a l’altre i 
de prompte, els dos es fixen amb un 
tros de plàstic molt gran que havia 
embolicat  aquell enorme os blanc, 
un d’aquells plàstics que porten unes  
bombolles,  que si les pressiones amb 
els dos dits fan uns graciosos espetecs
Agafant un per cada punta varen fer 
explotar algunes de les bombolles, i els 
va agradar molt,  però....ja estaven es-
tirant amb ràbia per veure qui es que-
dava aquell tros de plàstic, la minyona 
que fins llavors els mirava des de la 
cuina molt divertida, i al mateix temps 
amb molta pena, va agafar unes tisores 
i va partir el plàstic amb dos i en donà 
un tros a cada nen, que cadascun va 
amagar a la seva habitació amb recel, 
i cada nit abans d’anar a dormir feien 
explotar una o dues bombolles d’aquell 
“joguet” desconegut, per tal de fer-lo 
durar fins als pròxims Reis. 

El Tomi i la Tina (fotografia), de 11 i 9 
anys , son dos dels 250 milions d’infants 
que, la organització internacional del 
treball, te constància que treballen en 
el mon, especialment en països com 
Àsia, Africà i Amèrica llatina. La meitat 
d’ells, t’entra 5 i 14 anys, son explotats 
en condicions d’esclavitud i amb una 
alimentació deficient, i en molts casos 
sense rebre cap salari. (Segons Unicef, 
8’1 milions cada any  moren abans de 
complir els 5 anys)  

El Tomi i la Tina en ple segle XXI, no 
en saben res de la Play Station 4 ni del 
Iphone 4 ni què son els Reis, el tió, el 
pare Noel, ni  la crisi...... Ells, s’estimen 
molt però cap d’ells ha conegut els seus 
pares, no tenen identitat.  “Viuen” en 
un campament de refugiats del conti-
nent Africà, sense electricitat ni aigua 
potable  i el seu treball consisteix en 
remenar les escombraries d’una ciutat 
pròxima, per tal de poder menjar i ven-
dre (a qui puguin) pels barris de la ciu-
tat, alguna cosa encara aprofitable.
    Però d’en mig d’aquesta misèria 
voldria ressaltar la creativitat d’aquets 
nens. Quan tenen un ratet, son molt 
feliços fent-se  els joguets per poder-hi 
jugar desprès, i és que  la seva imagi-
nació és tal, que amb els rebutjos de les 
escombraries, com son els Tetra-briks 
grans i petits, les llaunes de begudes, 
els fil ferros, els precintes etc, el Tomi 
els converteix amb camions, tràilers, 
en carrers de cases,  ponts i tot el que 
us pugueu imaginar.
La Tina per la seva banda, amb retalls 
d’una corda de fibra molt gruixuda té 
fetes una sèrie de nines, val la pena 
veure-ho, i amb quina habilitat desfila 
la punta de la corda, convertint-la en 

boniques trenes, i en 
un preciós cap arrissat. 
Desprès en fa el cos i els 
vestidets de paper i de 
roba de color trobats a 
les deixalles, les capses 
de sabates, serveixen per 
fer-ne els llitets,  també 
va trobar unes caixe-
tes de fusta d’aquelles 
d’embalar ampolles de vi, 
que el Tomi,  va conver-
tir amb unes casetes per 
guardar cada nina amb 
els seus vestits.
    Però.....veureu que un 
dia, allà a l’abocador!, tro-
baren un tros molt gran 

de plàstic! d’aquell d’embolicar coses 
delicades que porten unes bombolles, 
que si les pressiones amb dos dits fan 
uns espetecs molt graciosos. Els va cri-
dar tant l’atenció, que els dos nens es 
divertiren junts durant molts vespres, 
fent espetegar unes quantes bombolles 
d’aquell objecte desconegut que també  
havien trobat a les escombraries. 

Que tinguem tots salut i pau, en 
aquestes festes de Nadal.

Calaf, desembre de 2010
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Des de la Parròquia Mn. Joan Sanglas

CAMPANES I RELLOTGE: Durant 
aquest any s’han fet millores als tocs 
de campanes. El sistema de martells 
i mecanisme del rellotge era obsolet i 
només portava que problemes. Calia 
renovar el mecanisme de martells 
manuals per martells d’electroimants, 
així s’ha fet. El rellotge antic necessita 
una correcció d’horari molt sovint i avui 
en dia pujar al campanar cada setmana 
a ajustar el rellotge ja no condeix. S’ha 
deixat la maquinària antiga al mateix 
lloc però parada, mentre que els tocs 
de campana tant per el rellotge com 
pels tocs litúrgics (missa, bateig, 

funerals i altres) es comandat per 
un rellotge electrònic i connectat a 
via satèl·lit. Així tenim que l’horari 
es dóna amb tota exactitud, de 8 del 
matí a 10 del vespre (de nit no toca), 
però l’esfera del rellotge del campanar 
està parada. Aquestes esferes hauran 
d’esperar temps millors per mirar si es 
fan funcionar amb exactitud.    
Els tocs de campana, sobretot els 
litúrgics, estan ben harmonitzats i 
sincronitzats segons unes partitures 
composades per Mns. Valentí Miserachs 
i així donen vida al poble i contrasten 
als altres sorolls no tant agradables. 

Tota aquesta obra ha estat pagada per 
la parròquia.
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Benvolguts,
M’han demanat que expliqui el funciona-
ment de Càritas i en concret la Càritas 
Parroquial de Calaf, ho intentarem.
Primer de tot, una comunitat cristiana que 
descuidi la caritat (ajuda al necessitat, que 
no sempre són diners) deixa de ser, d’existir, 
seria una secta i encara una mala secta. La 
caritat és un principi bàsic de la comunitat 
on s’impliquen persones i recursos. A la que 
impliques diners, ja tenim muntada; uns 
diuen que són uns “pesseteros”, altres que 
ho donen a qui no necessita, que l’església 
és molt rica... i els altres col·laboren tan 
com poden amb voluntarietat, donatius, 
aliments, etc.. Arreu on hi ha diners hi ha 
opinions de tota mena. Som així i tenim 
tot el dret de saber com s’administren els 
diners. 
En segon lloc, hi ha persones que per 
moltes raons (la crisi econòmica actual 
comença a ser un drama i ja en tenim notí-
cies, la mala sort, el descuit propi, les malal-
ties, les víctimes del sistema capitalista, la 
immigració, etc...) queden despenjats i en 
molts casos l’administració pública no els 
ajuda perquè no cauen dins els barems que 
tenen establerts. En aquests casos unes si-
tuacions són temporals i altres ja es fan crò-
niques. És aleshores quan Ajuntament i/o 
Càritas intenta pal·liar aquestes situacions, 
amb la intenció de superar aquella situació 
i en d’altres casos sabem que l’ajuda haurà 
de ser de per vida.
Tercer punt d’aclariment, tan 
l’Ajuntament de Calaf (i també els altres) 
com Càritas Parroquial, intenten actuar amb 
tota la serietat i justícia que poden i saben. 
No es fan mai “vals” per anar a comprar 
a botigues, no es donen diners per pagar 
factures de lloguers, llum, calefacció que no 
siguin oficialment tramitables. L’assistent 
social de l’Ajuntament tramita i gestiona 
tot el que pot per ajudes que de dret ja 
pertoquen i quan la situació està esgotada 
i la família continua amb carència és ales-
hores que s’ajuda amb aliments. És també 
aleshores que Càritas Parroquial intervé 
directament creant un Banc d’Aliments per 

distribuir-los tan equitativament com es 
pot a les famílies que considerem que més 
ho necessiten i que venen derivades de 
l’assistent social de l’Ajuntament.  
A qui s’atén? Primer de tot a les famílies 
necessitades residents a Calaf i també els 
transeünts. Anant pels carrers sents de tot: 
“jo també voldria que m’ajudessin”, doncs 
presenta’t a la parròquia i a l’Ajuntament i 
parlem-ne. Altres diuen “aquells tenen de 
tot i els ajuden”, doncs vés a informar-ho. 
Qui diu “he vist com compraven de tot a 
nom de Càritas o de l’Ajuntament”, doncs, 
totalment fals. En aquest aspecte caldria 
dir que cal que siguem més generosos a 
no saber-nos greu que ajudin a qui per 
una raó o altra ho necessiten i també, molt 
important, que s’informi a l’Ajuntament o a 
la Parròquia de situacions que ens passen 
desapercebudes (segur que n’hi ha) i no 
se’ls ajuda perquè no gosen demanar-ho o 
no vés a saber perquè. Farem bé d’informar 
i tot quedarà amb total reserva.
1.- Atenció als RESIDENTS a Calaf. Di-
guem per endavant que no s’atenen només 
als immigrants sinó també a gent d’aquí, 
del nostre país. És veritat que la gent del 
país tenen alguna possibilitat més d’ajudar-
se entre ells, familiars, amics... A més és 
un apartat que és totalment anònim i hi ha 
molta solidaritat entre els que més necessi-
ten i que desconeixem totalment i també cal 
agrair. Les peticions cada vegada van aug-
mentant i se segueix aquest procés (que 
potser repeteixo):  a través de l’assistent 
social es fa una valoració de tota la situació 
familiar, de treball, d’escolarització, de re-
gulació d’ajudes oficials... perquè l’assistent 
social, com a professional, pot demanar tot 
tipus de justificacions (declaració de renda, 
hipoteques, rebuts de llum, lloguer, fulla de 
salaris o d’atur...). És una valoració total de 
la situació procurant fer una escala de va-
lors més peremptoris com són l’alimentació, 
l’escolarització dels fills, l’atenció mèdica i 
medicaments, higiene, habitatge... Hi ha 
altres serveis de benestar social que també 
s’han ofert com són l’alfabetització, cursos 
bàsics de català, relacions socials, tallers 

d’aprenentatge... que també són oberts 
a tothom. En aquest camp també Càritas 
Parroquial havia treballat molt.
2.- Atenció als TRANSEÜNTS. A Calaf, a 
causa de l’estació de Renfe, hi baixen molt 
transeünts, que viuen de pidolar d’aquí a 
allà, uns perquè ja és costum i altres per-
què ja han esgotat totes les altres possibi-
litats i han de pidolar com a últim recurs; 
com que pugen al tren sense pagar bitllet, 
el revisor els fa baixar a la propera estació. 
La Parròquia els fa un val per a un entrepà 
i una beguda a consumir en un bar del po-
ble. L’any 2009 es van atendre cap a 135 
persones. Normalment també demanen di-
ners, per a continuar el viatge, aleshores és 
l’Ajuntament que els cita a l’estació del tren 
i els paga el bitllet fins a una altra estació 
d’una població gran. 
EL BANC D’ALIMENTS. S’abasteix amb 
els donatius que rep Càritas, dels ajuts i 
subvencions que rep l’Ajuntament de recur-
sos propis, de la Generalitat, de Creu Roja. 
De totes maneres encara no arribem a tot 
el que caldria. La distribució la fa Càritas 
amb l’ajut de voluntaris que van a comprar 
els aliments frescos, organitzen els aliments 
que es reben i els distribueixen: Els que es 
donen a una família depèn del que dispo-
sem, procurant que siguin variats (amb 
dieta equilibrada), alguns productes són 
frescos (fruita, carn, llet, ous...) altres són 
més fàcils de tenir-ne al magatzem i que 
són els productes que demanem quan fem 
campanyes de recollida d’aliments.
Esperem que aquesta nota orienti la nostra 
solidaritat per atendre les persones que 
es troben en dificultats per tirar endavant 
la seva vida amb la dignitat suficient que 
correspon a cada persona. Recordem la 
famosa frase de “Fa més feliç donar que 
rebre”, aquesta frase ja té prou missatge 
per a uns i pels altres. Gràcies per la com-
prensió i ajuda que rebem de tothom i no-
més cal que ho continuem amb tota lliberta 
i alegria. També estem disposats a clarificar 
formes d’actuar de Càritas.

Bones Festes!

Funcionament de Càritas Parroquial de Calaf
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No és del tot  “elemental” que la mare 
de Conan Doyle estigués boja (entenent 
la bogeria com aquella “disminució de la 
superfície de contacte amb la realitat”) 
quan el 1891 –davant la decisió del seu 
fill de voler “eliminar” Sherlock Holmes- 
li va respondre: “Te’n guardaràs prou, de 
fer cap mal a una persona tan simpàtica i 
educada.” Com afirma Borges en un dels 
seus darrers poemes (1985), “Pensar de 
tarde en tarde en Sherlock Holmes es una/ 
de las buenas costumbres que nos quedan.” 
El que segueix és una recreació personal de 
l’univers del millor detectiu del món (amb 
permís del Dr. House): l’enigma que s’hi 
planteja es resol llegint el text amb lupa.

La llefiscosa boira espessa de la nit se m’havia 
ficat al cap com si m’hagués empatxat de paté 
de foie gras i vaig prometre dos xílings al 
cotxer si em portava a casa al galop. Marejat 
com estava, vaig escoltar un crit foradant la 
nit blanca dels assassins i vaig pensar que una 
altra prostituta sagnava pels carrers. Em vaig 
sentir alleugerit quan vam arribar al 221 B de 
Baker Street i, mentre baixava del cabriolé i 
m’escampava la boira del cap, vaig saber que 
Holmes estava deprimit: els trets de pistola 
que m’havien esverat davant la porta formaven 
part del joc d’evasió que ell practicava en els 
moments més malencònicament hipocondríacs. 
Aquesta vegada, però, no havia dibuixat una V 
a la paret de l’estudi sinó una W.

 -Bona nit, Holmes –li vaig dir tot 
observant els forats de la paret que encara 
fumejaven. Sembla que ha fet un pas endavant 
vers el final de l’abecedari.

 -S’equivoca, estimat amic. Cansat de la 
reial V que presideix la nostra realitat i, incapaç 
de desfer-me’n, he baixat al pou on habita el 
meu Jo, on floreixen alhora el cos i l’ànima, i hi 
he descobert un Tu doble que fins ara no volia 
reconèixer ni anomenar.

I em va mirar amb ulls vidriosos i tristos com els 
d’un gos que desitja de ser acaronat. Coneixia 
els símptomes però no les causes i vaig veure 
damunt l’estora la xeringa hipodèrmica, buida, 
que l’havia ajudat en el seu viatge interior.

 -I ara que ha descobert la seva lletra, 
què pensa fer?

 -No ho sé, Watson. Sóc en un carrer 
sense sortida perquè aquesta lletra és un cuc 
que em podreix i que em té ferit de mort.

 -Em permet d’ajudar-lo? Sóc metge.

 -Preferiria un amic abans que un metge. 

Em van dir que la dolçor de viure té a veure 
amb la unió de dos éssers, per això l’he volguda 
tastar. Ara, però, sé que no és dolç de viure. 
Sóc un impostor perquè ho he volgut intentar 
tot sol.

 -Em sap greu, Holmes. No sabia que 
estigués enamorat.

 -Jo tampoc ho sabia. Ho he descobert 
avui quan he disparat una W a la paret.

 -Qui s’amaga darrere aquesta lletra? La 
conec, potser?

 -Ajudi’m a trobar aquesta persona 
malgrat sigui el treball més desagradable de la 
seva vida.

I va començar a pujar l’escala fent tentines.

 -No tinc cap pista –vaig dir tímidament.

Es va girar i m’esguardà fixament els ulls. I em 
contestà un renec que no li havia sentit a dir 
mai.
 -Botifarra!

I em vaig sentir marejat, per segona vegada, 
en un mateix dia.

Caricatura de Sherlock Holmes segons Nicholas Bentley

Estimat Holmes

Josep Maria Solà
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La proposta d’avui ens convida a 
acostarnos a Sant Pere Desvim, 
nucli del municipi de Veciana molt 
proper a nosaltres, amb algún 
petit tresor històric que no podem 
ignorar. Aquest “ara va de pedres” 
vol fer-vos participar de dos centres 
d’interès prou importants com 
són la seva església romànica del 
segle XI amb pintures romàniques 
recentment restaurades i un tram de 
calçada romana on també s’hi han 

fet treballs de recuperació. Ambdós 
mereixen la nostra atenció perquè 
formen part de la nostra història i els 
tenim a tocar de casa. 
Una suau caminada anant i tornant 
pel mateix lloc ens portarà de Calaf 
a Sant Puvim per l’antic camí de 
Copons que deixarem a mig camí 
per acostar-nos a aquest indret que 
els anoiencs hem anomenat sempre 
col.loquialment com: “ Sant Puvim”.

Ara va de pedres!
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Descripció de la passejada:

Sortim de la Plaça Nova (Barcelona-92), 
pel porxo on passen els cotxes. Només 
sortir, girem a l’esquerra i després a la 
dreta pel carrer Mestre Giralt. Anem 
a buscar el següent carrer que és el 
carrer Pius Forn. El seguirem cap a la 
dreta, recte fins al final, fins a trobar la 
carretera de Manresa. 

0,600 km
Som a la carretera. La travessem, 
davant nostre tenim el pas a nivell 
-existeix un projecte de tancament 
d’aquest pas , quan sigui subtituit caldrà 
anar a trobar la depuradora d’aigües per 
un altre camí-. El creuem amb precaució 
i enfilem el camí dels Rentadors que ara 
està asfaltat. A la nostra dreta queda 
l’edifici del convent. 
Al costat del camí, les instal·lacions 
de la depuradora. Seguim per la pista 
asfaltada fins arribar a l’stop de la 
carretera d’Igualada, 200 metres més 
endavant.

1,800 km.
Hem arribat a la carretera. Just abans , 
surt un trencall a mà esquerra. És una 
pista sense asfaltar que baixa paral·lela 
a la carretera. L’agafem. 

2,300 km
Som a sota el pont que travessa la 

carretera per sota. El camí segueix recte, 
nosaltres trenquem a la dreta per sota 
del pont. Arribem a l’antiga carretera, 
ara abandonada. La travessem i seguim 
amunt. A l’esquerra una antiga caseta 
per guardar les eines de conreu. Anem 
pujant pel camí que ara és encimentat. 
Quan s’acaba el ciment segueix la pista 
que corre entre roures. 

2,900 km.
A la nostra dreta queda el camí que 
va a la masia del Teodoro. Anem fent, 
sempre recte pel camí principal. 

3,350 km.
Arribem a una ampla clariana. Ignorem 
els camis que surten a la dreta i a 
l’esquerra cap a l’interior del bosc. 
Seguim sempre recte pel camí principal, 
altra vegada entre roures. 

3,600 km
Bifurcació. Una illa de matolls separa 
els camins. Ens desviem pel camí de la 
dreta que corre sobre una llosa de pedra 
en lleugera baixada. El camí s’obre 
entre camps i una mica més endavant 
passem pel costat d’un antic pou de 
pedra a l’esquerra del camí.

4,200 km
Ignorem una pista a la nostra dreta que 
ens portaria a Sant Martí. Seguim recte 
per la pista que veníem.

Una mica més endavant, veiem a la 
nostra dreta, el poble de Sant Martí i a 
sobre, dalt del turó, La Guàrdia. Seguim 
recte per la pista principal ignorant 
tots els camins que trobem a dreta i 
esquerra.
Sempre recte pel camí principal;  una 
mica a la nostra dreta, es veu l’edifici de 
Pareres amb les dues torres blanques. 
Dalt de la carena: Segur. No fem cas de 
cap trencall fins arribar a les restes de 
l’ermita de S. Ermengol.

De Calaf a “Sant Puvim”

Absis església segle XI

Restes de la calçada romana
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Col·laboracions

Aquest setembre ha arrencat una 
nova edició de la segona època del 
concurs de teatre que anualment 
convoca el Casal i, quan ens trobem 
ja a la quarta representació, de les 
set de què consta el XIII Concurs 
de teatre amateur “Vila de Calaf”, 
han passat per l’escenari casals de: 
Badalona, Barcelona, Viladecavalls i 
Canovelles. Falten els de Sant Esteve 
Sesrovires, Molins de Rei i Granollers 
–gran actuació l’any passat. El que 
hem pogut veure fins ara no ha estat 
especialment engrescador.

La seqüència ha desfilat des de 
textos banals amb representacions 
passables (Badalona), a un duet 
actoral sensacional i  text igualment 
aigualit (Barcelona), fins a guions 
d’una vulgaritat increïble, transferit 
segons una representació discreta 
donada la elementalitat de l’obreta 
(Viladecavalls), per acabar amb 
una obra d’autor reconegut, com 
és Tenesse Williams, i una direcció 
escènica magnífica (Canovelles), 
però d’un efecte particularment gris, 
sobretot pel que es podia esperar del 
contingut del programa de mà. 

Es fa difícil saber si aquest desencontre 
entre actors i autors és representatiu 
del panorama actual del teatre 
amateur de Catalunya o bé es deu a 
la tria que la comissió organitzadora 
ha fet entre les 40 obres presentades 

a concurs. Alguna prevenció potser 
està justificada. L’obra guanyadora 
del concurs de l’any passat va ser un 
extraordinari musical, ple d’efectes 
espectaculars i especials realment 
impressionants, mentre que les obres 
de més profunditat teatral, que n’hi 
va haver, van quedar reduïdes a un 
segon pla. . 

La dificultat de trobar un autor adient 
potser també està al darrere de la 
recent opció del teatre calafí per 
tornar al “Retaule”, tal com l’hem 
pogut veure per la festa major. 
Una representació que sobretot ha 
reflectit un cert desencís de l’afició 
calafina per transmetre
al públic local alguna proposta de 
major entitat de la que avui dia 
representa el “Retaule”.

Els lleus retocs d’adaptació de la nova 
versió es van emparar d’uns arquetips 
ja superats i els actors van estar tan 
encertats i afectats com sempre. 
Alguns tics semblen impossibles 
de superar. Estèticament magnífic 
ha estat el cartell anunciador de la 
representació, signat per Lluís Selvas, 
que ha situat el tema central en un 
aspecte lateral de l’objectiu irònic i 
burlesc del “Retaule”. Neus Quer ha 
dirigit l’obra amb solvència si bé es 
nota molt la seva mà en representar 
els moments de tensió amb escenes 
lleugerament precipitades.

Actors demanen autor

Antoni Miret

5,600 km. 
Ermita de S. Ermengol a la dreta del 
camí i trencall a l’esquerra que ens duria 
a Els Prats de Rei. Nosaltres seguin 
endavant fin a la nova important cruïlla 
que trobem en un revolt al peu d’un 
gran cobert de palla.

5,900 km.
Cruïlla de camins davant d’un gran 
cobert de palla. No ens interessen els 
camins que surten cap a la dreta i cap 
a l’esquerra. Seguim el camí per on  
veníem, el més fressat de tots,  que fa 
una lleugera corba, primer a la dreta 
i després a l’esquerra.  A la dreta els 
camps sembrats, a l’esquerra el bosc. 
Al fons i davant nostre l’edifici blanc de 
Pareres, a sobre, Segur.

6,100 km
Cruïlla a l’esquerra que va a cal Andreu 
en baixada.  Nosaltres seguim  planejant 
recte pel camí principal que deixarem 
d’aquí a 700m.

6,800  km.
Deixem el camí principal i agafem el 
trencall de l’esquerra que en poc menys 
d’un kilòmetre ens conduirà en baixada 
fins a creuar la carretera C1412 i entrar 
al nucli de Sant Pere Desvim. El camí i 
la direcció són evidents fins arribar a la 
carretera.

7,700 km.
Travessem la carretera i tenim davant 
nostre les bústies i el primer accés 
al poble.Si agafem el primer pujador 
a l’esquerra després de creuar la 
carretera, un camí asfaltat  ens conduirà 
dalt del turó, a les portes de l’església 
romànica del segle XI, primer objectiu 
de la caminada. Al seu interior, pintures 
romàniques recentment restaurades.
Sant Puvim té dos accessos per 
carretera a poca distància l’un de l’altre. 
L’altre punt d’intrerès de la caminada 
es troba molt a prop de l’altre accés al 
poble des de la C-1412. Aquest  accés 

no és altra cosa que un antic tram de 
la C-1412 ara d’ús quasi exclusiu per 
als veïns. Cal seguir aquest petit tram 
de carretera situat a l’est del poble i 
seguir-lo en direcció nord en direcció a 
Els Prats de Rei. Uns 300 metres abans 
d’arribar a la intersecció amb l’actual 
C-1412 trobarem un camí a l’esquerra 
que ben aviat s’enfila amunt. A mitja 
pujada descobrirem les pedres ben 
acondicionades d’una antiga calçada 
romana.
El camí de retorn el farem desfent 
exactament pel camí de l’anada.

Fi de l’excursió.

Crítica de teatre

A la canalla del nostre carrer

Feliç sóc regalant llibres
a la mainada del carrer.

Espero que llegint poesia i contes
arribin a ésser gent de bé.

El soroll de la canalla
més tranquil em fa dormir.

Salta i corre la canalla;
són flors del millor jardí.

El carrer de Sant Antoni
és carrer ple d’alegria;

gràcies a aquesta jovenalla
que hi corre i salta cada dia.

Què bonic és sentir el crit
de la creixent jovenalla;
ressona amunt i avall

com el toc de la campana
els fa córrer a l’amagatall.

Nens i nenes estudieu!
Apreneu les nobles lletres,

que si les teniu ben apreses
a la vida triomfareu.

Canalleta del carrer
aneu sempre per la vida
amb un alegre somriure,
respecteu la gent gran,

pares, mestres, amics i parents.
Si teniu aquestes virtuts,

com a gent de bé
sereu reconeguts.

Aquest món que ara arribeu
és un món ple d’avarícia,

és un llop que vol carn tendre.
No accepteu alcohol ni drogues.

Aparteu-lo a bastonades.
Sols vosaltres heu d’ésser

de vosaltres mateixos
sereno i vigilants

del llop que, amb les seves “artimanyes”,
a les tenebres us vol arrossegar.

Camineu amb el cap alt
predicant amb l’exemple;

sigui l’estrella del bé
qui guiï el vostre destí.

Sols així sereu homes i dones
dignes del poble calafí.

Amb tota la meva estima per la cana-
lla del nostre carrer

El Segarrenc
Setembre 2010
Número 6707
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S’aprova amb el vot favorable dels 
10  regidors assistents acceptar l’ajut 
econòmic de 24.682,54 € concedit 
per la Diputació de Barcelona per al 
finançament de l’actuació “Direcció 
d’obra de reforma de la Casa Bertran”.

S’aprova amb el vot favorable dels 10  
regidors assistents assignar i transferir 
a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca l’import íntegre 
del tram supramunicipal del Fons 
de Cooperació Local corresponent a 

l’anualitat 2009 (7.824,24 euros).

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia, 
del núm. 437/09 al núm. 608/09.

Precs i preguntes:

Intervé el Regidor Sr. Francesc 
Cribillers i reclama que l’equip de 
govern de l’Ajuntament sigui més 
transparent amb les seves gestions o 
amb el que fa i porti al ple els temes 
importants que són els que s’han de 

debatre i que això quedi informat i que 
la població ho sàpiga.
A continuació la Sra. Alcaldessa li 
contesta que sempre hi ha hagut 
transparència i que sempre hem 
respost a les seves preguntes.
Intervé a continuació el Regidor Sr. 
Antoni Guix i posa en coneixement 
dels assistents els comptes de la Festa 
Major. La Regidora Sra. Concepció Mas 
i el Sr. Francesc Cribillers demanen que 
les dades es facilitin per escrit.

Ple ordinari de 11 de desembre de 2009

Ple extraordinari de 30 de desembre de 2009

S’aprova amb el vot favorable dels 10 
regidors assistents el Compte General 
de l’exercici de 2006 rendit per la 
l’Alcaldessa-Presidenta, integrat pels 
comptes i estats anuals que consten 
en l’expedient i que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial 
de Comptes el dia 21 d’octubre de 
2009.

S’aprova amb el vot favorable dels 
sis regidors del grup municipal CiU, 
l’abstenció del regidor del grup 
municipal d’ERC i el vot en contra 
dels tres regidors assistents del grup 
municipal PSC-PM-GIC, el Compte 
General de l’exercici de 2007 rendit per 
la l’Alcaldessa-Presidenta, integrat pels 
comptes i estats anuals que consten 
en l’expedient i que ha estat informat 

favorablement per la Comissió Especial 
de Comptes el dia 21 d’octubre de 
2009.

S’aproven amb el vot favorable dels 
10 regidors assistents les certificacions 
d’obra núm. 1, 2, 3 i 4 de l’actuació 
“Restauració i consolidació del Castell 
de Calaf – 2ª fase” per un import total 
de 437.822,91 Euros.
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Ple extraordinari de 29 de gener de 2010

S’aprova amb el vot favorable dels 10 
regidors assistents el Conveni entre 
l’Ajuntament de Calaf i el Departament
d’Educació, en virtut del qual la 
Generalitat de Catalunya autoritza la 
realització d’obres de condicionament 
en les edificacions de l’antiga escola de 
B.U.P. i la sala d’actes situades al Carrer 
Mestre Manel Giralt, i s’inicia l’expedient 
de permuta de l’esmentat immoble.

S’aprova amb el vot favorable dels 7 
regidors integrants dels grups municipals 
de CiU i d’ERC, i amb el vot en contra 
dels tres regidors assistents del grup 
municipal PSC-PM-GIC sol·licitar la 
inclusió en el Fons Estatal per a l’Ocupació 
i Sostenibilitat Local, de les següents 
obres:
I Reforma i adaptació de les antigues 
aules de B.U.P. i de la sala d’actes per 
a ubicar-hi l’Escola de Música  amb un 
pressupost de 254.680,80 €
Ia) Redacció del projecte 20.580,00 €
Ib) Direcció d’obra 32.561,20 €
II Condicionament de la Casa Bertran per 
a local de la Gent Gran 77.148,00€ 
TOTAL ACTUACIONS  384.970,00 €
El Sr. Francesc Cribillers i fa avinent que  
el seu grup no votarà afirmativament 
la proposta d’inclusió d’aquestes dues 
obres per varis motius : un d’ells, perquè 
són unes obres de rehabilitació en que 
es destinen uns diners per unes coses 
que després necessitaran també unes 
partides per mantenir aquests espais en 
funcionament. Manifesta que un altre 

element important a l’hora de valorar i 
ponderar la posició davant del
vot, és el fet de que es continuïn les 
obres a la Casa Bertran ja que aquesta 
era una obra que el seu grup no entenia 
perquè s’incloïa. A part de tot això, 
manifesta el Sr. Cribillers que el seu grup 
té més motius per oposar-se a aquesta 
ampliació de la inversió a la Casa Bertran 
i a la proposta de les antigues escoles. 
Amb aquestes accions el que s’està fent 
un altre cop és portar activitat del casc 
antic cap a l’eixample de Calaf. Un dels 
altres motius importants és perquè els 
procediments de contractació són opacs 
i molt poc clars
Intervé a continuació el Regidor Sr. Joan 
Caballol i manifesta que el Sr. Cribillers 
torna a sembrar dubtes sobre els sistemes 
de contractació, i fa avinent que els 
sistemes de contractació estan regulats 
i a més això ho audita una administració 
superior que és l’Administració de l’Estat. 
Així mateix, el Sr. Caballol manifesta que 
l’equip de govern planteja el trasllat de 
l’escola de música per tal de  poder-la 
homologar. Això té dos avantatges, que 
és l’entrada de diners de la subvenció de 
la Generalitat que permet que l’escola de 
música deixi de ser deficitària, i per l’altre 
costat, l’escola de música estarà en una 
illa d’ensenyament, amb la qual cosa es 
facilita als pares i mares que puguin donar 
una formació extraescol ar als seus fills 
amb millors condicions.
Quant a la desubicació de l’escola de 
música del Casc Antic, el Sr. Caballol 

manifesta que amb la Llei de Barris 
aquest centre podrà donar servei a tots 
aquests ciutadans del Casc Antic, i ja no 
només donar-los un servei de cinc a nou 
del , sino des de les 9 del matí fins a les 9 
del vespre, i per tant que hi hagi molt més 
trànsit de gent, que es puguin impartir 
cursos, que es puguin fer assessories i 
que realment aquesta Llei de Barris ja es 
comenci a notar a partir de que puguem 
fer el trasllat

S’aproven amb el vot favorable dels 
10 regidors assistents les actes de les 
operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Calaf i Calonge de Segarra i 
Calaf i Sant Martí de Sesgueioles.

S’aprova amb el vot favorable dels 10 
regidors assistents la ratificació del Decret 
d’Alcaldia núm. 7/2010, de reassignació 
de les funcions de Secretaria del Jutjat 
de Pau de Calaf a la Sra. Maria Antònia 
Vilaseca Navarro.

S’aproven amb el vot favorable dels 10 
regidors assistents les certificacions d’obra 
núm. 5 i 6 de l’actuació “Restauració i 
consolidació del Castell de Calaf – 2ª fase” 
per un import total de 150.373,46 Euros.

S’aprova amb el vot favorable dels 10 
regidors assistents l’acord d’adhesió 
a la declaració institucional de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca sobre la divisió i planificació 
territorial.
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S’aprova amb el vot favorable dels 11 
regidors assistents l’ampliació de la de-
legació de funcions en la Diputació de 
Barcelona i la confirmació i clarificació de 
l’abast d’anteriors acords de delegació.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 re-
gidors assistents la formalització del Pacte 
de Salut per a l’Anoia i  la constitució del 
Consorci del Govern Territorial de Salut de 
l’Anoia i els seus Estatuts i la formalització 
del pacte de representació local.

S’aprova amb el vot favorable dels 7 
regidors dels grups municipals de CiU i 
ERC, i el vot en contra dels 4 regidors del 
grup municipal PSC-PM-GIC Ratificació 
del Decret d’Alcaldia núm. 61/2010, de 
renovació de la pòlissa de tresoreria amb 
l’entitat financera Caixa de Catalunya.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 
regidors que integren el Ple de la Corpo-
ració l’acta de les operacions de delimita-
ció entre els termes municipals de Calaf 
i Pujalt.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 re-
gidors assistents l’adhesió de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt al Consorci per 
a la Televisió Digital Local Pública de la 
demarcació d’Igualada, i el conveni co-
rresponent.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 
regidors assistents el CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES, L’INSTITUT CATALÀ 

DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE CALAF PER 
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE 
RESTAURACIÓ DEL CONVENT DE SANT 
FRANCESC, 1ª FASE.RECUPERACIÓ ES-
TRUCTURAL I RECONSTRUCCIÓ DE LA 
COBERTA”.

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia, 
del núm. 609/09 al núm. 74/10.

Precs i preguntes:

I.- Intervé el Regidor Sr. Francesc Cribi-
llers i formula una pregunta relacionada 
amb les retribucions percebudes durant 
l’any 2008 per la Sra. Alcaldessa, ma-
nifestant que van ser aproximadament 
mil euros per sobre del que va acordar 
el ple.
 L’Alcadessa manifesta que no ha aug-
mentat la retribució i fa avinent que  es 
comprovarà.
II.- El Regidor Sr. Francesc Cribillers 
sol·licita que es faciliti per escrit una re-
lació pormenoritzada de les retribucions 
percebudes per tots els càrrecs electes 
durant l’any 2009, de la mateixa manera 
que es van facilitar les de l’any 2008.
III.- A continuació el Sr. Francesc Cri-
billers pregunta com és que es comen-
cen les obres de l’àrea d’estacionament 
d’autocaravanes quan encara el projecte 
no està aprovat definitivament i si el tèc-
nic redactor del projecte ha rebut o rebrà 
una retribució addicional per la redacció 
del projecte a part del seu sou com a per-
sonal de l’Ajuntament.
IV.- A continuació, el Sr. Francesc Cribi-

llers formula una quarta pregunta relacio-
nada amb el projecte del pont sobre la via 
del tren, que afecta l’urbanisme de Calaf 
d’una forma molt considerable, i que no 
ha estat aprovat per part d’aquest Ajun-
tament, ni per decret ni per ple (a no ser 
que s’aprovés fa dos o tres anys en una 
altra legislatura).
V.- I, per últim, el Sr. Francesc Cribillers 
formula un prec relacionat amb una pre-
gunta formulada en el Ple del dia 11-12-
2009 relativa a la sol·licitud de les despe-
ses de la Festa major, informació que a 
data d’avui encara no s’ha facilitat.

Intervé a continuació el Sr. Joan Caba-
llol i, en relació amb les intervencions 
anteriors, manifesta que el projecte 
d’adequació d’una àrea d’estacionament 
d’autocaravanes s’ha fet a través d’un pla 
d’ocupació i, per tant, el cost serà el dels 
materials. En relació amb el tema del pro-
jecte de la via del tren, el Sr. Joan Caballol 
manifesta que és un projecte que es va 
aprovar en la legislatura anterior. És una 
infraestructura que és construeix a Calaf 
a cost zero per l’Ajuntament, permetrà 
salvar la línia de tren, connectarà amb 
el futur polígon del Rentador i el trànsit 
lleuger podrà connectar amb la resta del 
municipi. És una obra important per al 
municipi de Calaf, que un cop més s’ha 
fet gràcies a la gestió municipal sense que 
acabi suposant una despesa per al muni-
cipi i ha coincidit amb les obres de reno-
vació de la resta de la via, amb la qual 
cosa no s’interromprà el trànsit ferroviari 
dues vegades.

Ple ordinari de 5 de març de 2010

S’aprova amb el vot favorable dels 7 re-
gidors integrants dels grups municipals de 
CiU i d’ERC i amb el vot en contra dels 4 
regidors assistents del grup municipal PSC-
PM-GIC la ratificació del decret d’Alcaldia 
núm. 144/2010, de renovació de l’operació 
de tresoreria amb l’entitat financera Caixa 
de Manresa.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 re-
gidors que integren el ple de la Corporació 
Assignar i transferir a la Mancomunitat In-
termunicipal Voluntària Segarrenca l’import 
íntegre del tram supramunicipal del Fons de 
Cooperació Local corresponent a l’anualitat 
2010 (7.863,82 euros).

S’aprova amb el vot favorable dels 11 re-
gidors que integren el ple de la Corporació 
formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Calaf al projecte “Els Serveis Socials més 
a prop”

S’aprova amb el vot favorable dels 11 re-
gidors que integren el ple de la Corporació 
l’acceptació de la subvenció, per import de 
7.792,20 Euros, en el marc del Programa 
complementari d’Urgència Social per l’any 
2010.
S’aprova amb el vot favorable dels 11 re-
gidors que integren el ple de la Corporació 

el “Projecte per la millora del rendiment 
de Calaf” redactat per l’empresa Aigües 
de Manresa, S.A., amb un pressupost 
d’execució per contracta de 231.101,88 €.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 regi-
dors que integren el ple de la Corporació la 
subsanació de l’acord adoptat pel ple de la 
Corporació el dia 5 de
març de 2010, relatiu a l’ampliació de la 
delegació de funcions en la Diputació de 
Barcelona.

S’aprova amb el vot favorable dels 11 
regidors que integren el ple de la Corpo-
ració l’acord de correcció de l’acta de les 
operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Calaf i de Sant Martí de Ses-
gueioles, subscrita el dia 15 d’octubre de 
2009. 

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia, del 
núm. 75/10 al núm. 213/10.

Precs i preguntes:

Intervé en primer lloc el Regidor 
Sr.Francesc Cribillers i fa avinent que en el 
passat ple el seu grup va posar de manifest 
que hi havia una diferència de més de mil 
euros entre les retribucions percebudes 

per la Sra. Alcaldessa l’any 2008 i el que 
s’havia aprovat en el seu moment en el Ple 
de constitució d’aquesta legislatura, sense 
que ningú, durant tres mesos hagi donat 
resposta.
Pren la paraula el Regidor Sr. Joan Caballol 
i fa avinent que la Diputació està acabant 
de fer un informe.
El Sr. Francesc Cribillers reitera la 
sol·licitud
d’una relació de les retribucions de tots 
els càrrecs electes corresponents a l’any 
2009.
Seguidament, el Regidor Sr. Francesc 
Cribillers demana que les assignacions 
a favor dels regidors per l’assistència a 
les sessions plenàries i de la Comissió de 
Comptes es paguin amb una periodicitat 
mensual.
A continuació, el Regidor Sr. Francesc 
Cribillers formula un altre prec per tal de 
que es faci un pla de contenció de despeses. 
El Regidor Sr. Joan Caballol manifesta que 
ja fa temps que s’està aplicant una política 
de contenció de la despesa.
Finalment, el Regidor Sr. Jordi Parés, 
referint-se a les despeses de la Festa Major 
2009, demana que es faciliti un desglòs de 
l’apartat “infraestructures” i de l’apartat 
“varis”, així com també l’import dels 
ingressos que es varen generar.

Ple ordinari de 4 de juny de 2010



26    L’Altiplà de CalafDESEMBRE 2010    L’Altiplà de Calaf DESEMBRE 2010 27
G

ru
p
s 

m
un

ic
ip

a
ls

Darrerament sentim parlar de plans 
estratègics, de dinamització econòmica, 
del finançament dels ajuntaments, del 
com omplim d’indústries els polígons o 
com activem el comerç, el turisme o la 
pagesia, però la realitat és que tot son 
incerteses per resoldre la realitat  actual.
Els calafins sempre hem estat emprenedors 
i no podem caure en el desànim. Com 
a convilatans, cal pensar en la gent que 
encara conserva el seu lloc de treball per 
tal que el puguin continuar realitzant i per 
això hem de tenir confiança i fer moure 
el cercle de l´economia i, dintre de les 
nostres possibilitats, destinar els recursos 
de que disposem en el nostre entorn, 
municipi i comarca.
Però també hem de recolzar a les persones 
que es queden sense feina, cal fer-les 
costat, animar-les perquè es plantegin uns 

nous reptes professionals, diferents als que 
ara tenien, mitjançant una reorientació i 
formació més diversa, tot buscant noves 
formes de autoocupació, potser basades 
en el model cooperatiu, creant serveis que 
donin feina en l´exterior, aprofitant les 
noves tecnologies,  i altres fórmules que 
de ben segur es proposaran i sorgiran, per 
tornar a accedir al mercat laboral.
El govern municipal no pot resoldre ell 
sol, aquestes circumstàncies, però si 
que disposa d’eines i mecanismes per 
començar a resoldre alguns dels aspectes 
anteriorment citats i afavorir un ambient 
propici per sortir de les adversitats. D’una 
banda, creant taules de treball on si 
reuneixin els diferents grups polítics, les 
empreses  i algunes de les associacions 
existents per parlar de les seves 
necessitats, oportunitats disponibles, 

perspectives i perfils professionals o 
habilitats, entre d´altres qüestions que 
s´hagin de debatre, i poder afrontar 
aquestes noves realitats.
També es necessita la cooperació dels 
diferents municipis, agents socials, polítics i 
econòmics de l´Alta Segarra, cal anar mes 
enllà de interessos particulars, aquests han 
de ser pel bé general de tots, més que mai 
hem d’encarar el futur amb optimisme, de 
ben segur que ens en sortirem.
Darrerament, en les eleccions 
autonòmiques, s’han donat indicis 
d’augment de vots del algun grup polític 
amb aspectes de caire xenòfob. Això ens 
hauria de fer reflexionar, envers que és 
el que no s’està fent bé, per evitar un 
trencament de cohesió social .
El grup de Esquerra us desitja els millors 
propòsits per tothom,  en tots els àmbits.

De forma reiterada el nostre grup 
municipal ha ofert la seva mà per tal 
d’ajudar en l’objectiu de tirar el poble 
i el seu Ajuntament endavant. En la 
Ple del 27 de Juny del 2008 varem 
demanar que es redactés, un Pla 
per dinamitzar l’economia de Calaf i 
racionalitzar la de l’ajuntament, quan 
ja s’esbrinava la crisi econòmica, i 
els seus efectes sobre Calaf i sobre 
els Serveis municipals. Varem 
oferir la nostra ajuda per la seva 
elaboració. En el Ple del 10 de 
Setembre del any 2009, ara fa un any 
aproximadament, varem proposar un 

Pla de racionalització de la despesa 
municipal amb 10 punts concrets i 
quantificats, mentre l’equip de govern 
anava presentant pressupostos de 
7-8 milions de euros, amb despeses 
i inversions inassolibles. El temps, 
ho ha demostrat: s’han tancat en 3 
milions o menys.
La finalitat de les critiques 
constructives que fem des del nostre 
grup, és ajudar a millorar la gestió 
municipal, i intentar reconduir les 
actuacions quan creiem que no son 
encertades pel futur del nostre poble. 
La nostra visió, ara ja compartida 

per tothom, és que Calaf estava i 
està immersa en una crisi econòmica 
molt profunda. Tot i que no tot es pot 
arreglar, hi ha molta feina a fer des de  
l’ajuntament, que sense la necessitat 
d’invertir-hi grans recursos, pot ser 
molt eficient. 
Durant els passats 3 anys, ha mancat 
la voluntat de l’Equip de govern, per 
treballar de valent i ajuntar esforços 
per tirar endavant. Una vegada més, 
el nostre oferiment de nou, a l’equip 
de govern per col·laborar i treballar 
conjuntament en l’esforç que Calaf 
necessita. 

Emprenedors, Autoocupació, Cooperativisme

Canvi de cicle

Cada any, en arribar aquestes dates,  hom tendeix 
a revisar com ha anat l’any contraposant allò que 
n’esperava a l’inici i el que ha acabat obtenint en 
realitat, alhora que intenta projectar el seu futur 
en base a la informació de la que disposa en 
un exercici, més ó menys utòpic, de preveure 
l’esdevenir de les coses per tal de poder-les encarar 
amb millors perspectives.
A l’hora de fer balanç en l’àmbit polític veurem que, 
per una banda, els efectes de la situació econòmica 
han pesat molt en l’acció de govern de totes les 
administracions (sobretot en l’estatal i autonómica) 
amb augments d’impostos i “revisions” de les 
polítiques socials  que ben poc tenen a veure amb 
les sigles dels partits que les han dut a terme i que 
suposen “de facto” una capitulació del poder polític 
envers l’econòmic amb totes les connotacions que 
aquest fet comporta. 
D’altra banda, el govern municipal ha continuat 
aplicant polítiques de contenció de la despesa en 
el seu funcionament ordinari, realitzant esforços 
considerables per tal de no haver d’apujar els 
impostos a la ciutadania i alhora fer possible 

l’acompliment dels objectius en materia social, de 
serveis, d’ocupació i d’infrastructures.
En aquest sentit i per fer-nos una idea del que diem 
sense allargar-nos massa,  podirem enumerar els 
projectes municipals que s’estàn desenvolupant 
classificant-los en tres categories; 
La primera correspondria als que enguany s’hauràn 
dut a terme, com la casa Bertran, la nova escola 
de música, l’oficina de barri ó el nou pont sobre la 
via fèrria. 
La segona correspondria als projectes que 
conclouran en el decurs d’aquest nou any que 
encetarem, com la rehacbilitació del Castell, la 
construcció del nou parc de Bombers, la represa 
del servei de ferrocarrils, la millora de l’estació, 
l’implementació de plans d’ocupació que enguany 
han beneficiat prop de 30 persones, la redacció 
del projecte de la Residència per a la Gent Gran 
ó la redacció del projecte de la nova biblioteca 
municipal.
La tercera correspondria als que s’iniciarán a l’inici 
del 2011, com el desenvolupament dels projectes i 
programes continguts a la Llei de Barris, l’inici de la 

construcció del nou complex esportiu de la piscina 
coberta municipal ó la posada en servei d’un servei 
integral d’ocupació calafí que combinarà l’assistència 
als empresaris i treballadors de la nostra vila amb la 
captació de noves empreses per poder invertir la 
tendència actual del mercat laboral.
Finalment, no podriem acabar aquest escrit sense 
fer esment a un desitg que teniem en iniciar l’any 
que ara deixem enrere i que, afortunadament, 
està esdevenint una realitat. Aquest no és altre 
que el canvi que s’està produïnt en el Govern del 
nostre País i que, al nostre entendre, ens ha de 
permetre afrontar el futur amb millors perspectives 
per la seriositat, el rigor i la bona sintonia que el nou 
Govern de la Generalitat tindrà en general amb 
el món local i l’especial afinitat que tindrà amb la 
nostra vila.
Comencem doncs un nou any i, amb aquest, 
un canvi de cicle en el que Calaf gaudirà d’una 
excel·lent posició per poder afrontar els grans reptes 
que se’ns presenten amb més garanties d’exit.

Bon Nadal i prósper 2011
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La coordinadora ASDecideix es va presentar el 
dissabte, dia 11 de desembre, al Casal de Calaf 
davant una setantena de veïns i veïnes dels municipis 
que aglutina. Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós,Pujalt i Sant Pere Sallavinera són els 
municipis que ja han confirmat la seva determinació 
a portara terme la consulta el proper 10 d’abril, si bé 
durant les properes setmanes és possible que algun 
altre nucli se sumi a aquesta iniciativa conjunta. L’acte 
de dissabte, amb la presència del destacat periodista 
Vicent Sanchis va servir, doncs, per donar a conèixer 
les diferents comissions locals i els objectius que 
persegueixen.
L’acte es va iniciar amb la presentació de la 
coordinadora Alta Segarra Decideix a càrrec de
dos dels seus membres. La primera intervenció 
va servir per contextualitzar les consultes que es 
preveuen per l’abril en el marc del moviment que 
reclama el dret a l’autodeterminació del poble 
català, mentre que la segona va narrar breument els 
origens i objectius de la coordinadora creada. La més 
important funció d’aquesta coordinadora, van explicar 
els seus portaveus, és “intentar relligar els diferents 
pobles d’aquest àmbit geogràfic concret”, i permetre, 
mitjançant la unió d’esforços, “facilitar la realització de 
les consultes també a petits municipis aprofitant els 
recursos i el ressò que obté una campanya conjunta”.

A més de pretendre reforçar les iniciatives de cara el 
proper 10 d’abril, altres municipis que ja han dut a 
terme la consulta també sumaran els seus resultats i la 
seva experiència al conjunt de la coordinadora. Aquest 
és el cas de pobles veïns com els Prats de Rei, Sant 
Martí Sesgueioles o Torà. En el cas de Sant Martí, va ser 
un membre de la seva comissió local qui va prendre el 

torn de paraula per explicar als assistents l’experiència 
viscuda el 25 d’abril passat, i no va dubtar a encoratjar 
els veïnats de tots els pobles, per petits que siguin, a 
tirar endavant amb la proposta.

Havent escoltat a tots els ponents locals, l’acte 
va prosseguir amb la projecció d’un fragment del 
documental ‘Una lliçó de democràcia’. L’audiovisual, 
obra del realitzador Dan Ortínez, narra l’experiència 
viscuda al llarg de la consulta celebrada el passat mes 
d’abril a la ciutat d’Igualada, i va servir de preludi 
a la intervenció del ponent convidat: el periodista 
Vicent Sanchis. L’ex-director del diari Avui va centrar 
la seva intervenció en l’actual situació d’insuficiència 
a les propostes de federalisme i autonomisme que 
presenten, al seu parer, les dues alternatives de 
reforma política a l’Estat espanyol.
Acabada la darrera ponència va ser el torn d’oferir als 
assistents un petit pica-pica mentre s’intercanviaven 
impressions amb els assistens. Vàries persones van 
manifestar la seva voluntat d’esdevenir voluntaris o 
col·laboradors dels propers passos que ha d’emprendre 
la coordinadora ASDecideix.

Coordinadora “Alta Segarra Decideix” 

A
lta

 Seg
a
rra

DESEMBRE

Divendres 24

VECIANA
Missa del gall a l’església de 
Santa Maria de Veciana 
i cantada de nadales
A les 22.00 h

Dissabte 25 - NADAL

VECIANA
Missa a l’església de Sant Pere 
del Vim a les 10.00 h
Missa al Casal dels Germans de 
la Salle a Pareres a les 11.00 h

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Café-Concert de Nadal
A les 19.00 h a Cala Dela

Diumenge 26 - ST. ESTEVE

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

TORÀ
Xocolatada Popular
A les 10.30 h a la Plaça del Vall
Seguidament
Caga tió popular

Divendres 31 - Cap d’Any

TORÀ
Nit de festa amb MDF DJ’s
A les 24.00 h al Poliesportiu

GENER

Dissabte 1

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Diumenge 2

VECIANA
Concert del Cor Trinvant
al Casal dels Germans de la 
Salle a Pareres a les 11.45 h 

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Dimecres 5

VECIANA
Cavalcada de Reis
A partir de les 17.00 h

ELS PRATS DE REI
Cavalcada de Reis
A partir de les 17.30 h

TORÀ
Cavalcada de Reis
A partir de les 18.00 h

Dijous 6

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Diumenge 9

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

l’agenda 

de Calaf

p. 2

5 pobles de l’Alta Segarra realitzaran la consulta
 sobre la independència a l’abril
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RENFE
BCN Sants BCN Pl. Cat. MANRESA CALAF LLEIDA

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

10.19
17.18
20.54

11.41
18.36
22.12

LLEIDA CALAF MANRESA BCN Pl. Cat. BCN Sants

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

12.22
19.28
23.09

12.27
19.33
23.14

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.

HISPANO IGUALADINA
CALAF IGUALADA BARCELONA

De dilluns a divendres:

06.55
10.30
15.15

07.30
11.00
15.55

08.40

17.15

Dissabtes:

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA IGUALADA CALAF

De dilluns a divendres:

10.50
17.30

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

Dissabtes:

11.05
17.30

12.15
19.00

13.00
19.45

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

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

Dissabtes no festius:

07.30 08.25 08.30

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

Dissabtes no festius:

12.20 12.30 13.30

TRANSPORT PÚBLIC

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 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi) 636 480 488

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

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. També podeu 
trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159. Des del 10 de setem-
bre, us atenen a l’Ajuntament (pl. Gran, 2-4), els dijous de 10.30 h a 14 h.

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. 

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
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   L’Altiplà de Calaf

tel. 902 422 242

tel. 902 240 202

tel. 938 044 451

tel. 902 026 028

www.calaf.catconnecta’t a Calaf!
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* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa. 


