Butlletí d’informació municipal
Juny 2019 #72

El desFOLCa't arribarà
a Calaf el 28, 29 i 30 de juny

Tot a mà
Ajuntament de Calaf

93 869 85 12

Renfe T. 902 320 320

Ambulància urgències

061

Bcn Sants

Bcn Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

8:02

8:07

9:26

10:05

11:23

Bombers Oficines

93 869 92 12

15:19

15:24

16:43

17:22

18:40

Bombers Urgències

93 868 09 31

19:09

19:14

20:33

21:11

22:30

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Lleida

Calaf

Manresa

Bcn Pl. Cat

Bcn Sants

Escola Alta Segarra

93 869 82 96

8:50

10:06

10:48

12:08

12:13

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

16:07

17:23

18:05

19:22

19:27

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

19:57

21:13

21:55

23:21

23:26

Correus

93 869 85 94

Alsina Graells T. 902 422 242

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Calaf

Igualada

Barcelona (Nord)

Farmàcia

93 869 85 06

8:14 — 18:20

8:38 — 18.54

9:45 — 20:00

FECSA Avaries

800 760 706

Barcelona (Nord)

Igualada

Calaf

FECSA Informació

800 760 909

7:30 — 15:00

8:27 — 15.57

9:01 — 16:31

Funerària Montaner

93 869 84 91

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

Naturgy (Atenció client)

900 700 365

Naturgy (Urgències)

900 750 750

Grues Calaf

636 480 488

INS Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Informació Generalitat

012

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

680 444 951

Jutge de Pau substitut (Jaume Roig)

93 868 00 37

Jutjat de Pau

93 869 85 12

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències

112

Notaria

93 869 88 12

Oficina de turisme

93 868 08 33

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Piscina municipal

93 868 02 95

Transports Castellà T. 93 874 68 00

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Calaf

Repsol butà

93 803 15 17

De dilluns a divendres

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Ramon Miquel Calaf

673 062 923

Hispano Igualadina T. 902 29 29 00
Calaf

Igualada

Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 13:45— 16:00

7:30 — 14:30— 16:35

8:35 — 15:35 - 17:40

8:00 — 15:15

8:45 — 15:40

10:05 — 17:05

Barcelona

Igualada

Calaf

Dissabtes

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9:50 — 16:45

11:15 — 15:15 — 18:00

11:42 — 15:42 — 18:27

12.10 — 18.45

13:05 — 19.30

Dissabtes
Sense enllaç, consultar horaris

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

Manresa (Mercat Puigmercadal)

Manresa (Estació bus)

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

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

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

Dissabtes 7:30

Dissabtes 8:25

Dissabtes 8:30

Manresa (Estació bus)

Manresa (Pompeu Fabra)

Calaf

93 869 87 79

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

Urgències: 112

9.30 — 13.30 — 14.45
18.00 — 19.00 — 20.00

9.35 — 13.35 — 14.50
18.05 — 19.05 — 20.05

10.00 — 14.30 — 15.15
18.30 — 19.30 — 21.00

Dissabtes 12.30

Dissabtes 12.35

Dissabtes 13.30

CatSalut Respon: 061
Per demanar hora, cal trucar al 061 o connectar-se a:
www.gencat.cat/ics

*Actualització: 16/11/2018. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament de Calaf

Oficina de turisme

Aigües de Manresa

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat
www.calaf.cat

De dimarts a dissabte:
de 09.00 a 14.00 hores
Diumenge:
de 10.00 a 14.00 hores
calaf.turisme@calaf.cat
www.turismecalaf.cat

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

Jutjat de Pau de Calaf

Cementiri

Organisme de Gestió Tributària

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

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

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

Un govern de la vila
per a tota la vila
El dissabte dia 15 de juny es van constituir els Ajuntaments sorgits de les eleccions municipals del 26 de maig. Els resultats de Calaf ens van donar la victòria a
la candidatura de Junts per Calaf – Acord Municipal. En total, vam obtenir 1.046
volts que representaven el 60 per cent dels vots emesos i que ens van atorgar 7
regidors. És un resultat excel·lent que ens dota de la capacitat d’aplicar el programa amb què ens vam presentar.
No obstant la majoria absoluta aconseguida, des de Junts per Calaf – AM no
canviarem la nostra manera d’entendre la política municipal, ni la d’exercir el govern de l’Ajuntament. És clar que ara no estarem condicionats pels entrebancs i
els bloquejos que ens vam trobar durant el darrer mandat i que podrem tirar endavant els compromisos adquirits sense haver de fer marrades ni buscar sortides
alternatives.
Volem dir que ens esforçarem per trobar sempre l’acord amb els quatre regidors de l’oposició amb l’objectiu d’aprovar el màxim possible de propostes per
unanimitat.
Junts per Calaf va néixer fa una mica més de quatre anys com una candidatura
de la vila amb la voluntat de representar o de governar, si més no, per a tota la vila.
Per això donem l’enhorabona als dos partits que també han obtingut representació al consistori i agraïm a tots els votants la seva participació a les eleccions
perquè amb els seus vots enforteixen la democràcia entesa com a l’expressió i
el respecte a la diversitat i perquè ens ajuden a comprendre millor Calaf, totes les
seves i veus i totes les distintes formes de viure la vila.
El nostre propòsit ferm de governar per a tothom també se sustenta en una
lectura atenta dels resultats del 26 de maig.
Seria fàcil caure en l’autocomplaença i pensar que els bons resultats són un
aval i un premi a la feina feta durant els darrers quatre anys. És probable que en
una part sigui així. De fet, aquesta aprovació també hi ha de ser. Però, entenem
que no explica del tot el resultat.
Entenem que el resultat del 26 de maig a favor de Junts per Calaf – AM és,
d’una banda, un aval a la nostra manera de fer política i una mostra de confiança
cap a la nostra capacitat de governar Calaf, pel balanç presentat al final del mandat, i, d’una altra banda, que expressa la voluntat de donar-nos els instruments i la
majoria necessària perquè puguem tirar endavant el programa amb què ens vam
presentar.
Ens hem adreçat a l’oposició oferint-los mà estesa per al diàleg i la negociació
de totes i cadascuna de les nostres propostes al Ple. Partirem, com no podria ser
d’una altra manera, del nostre programa electoral. Però estarem oberts a rebre
les propostes que considerin oportunes. L’oposició té l’obligació de portar la veu
del gairebé 40 per cent dels vots rebuts.
Dels altres dos grups municipals n’esperem una oposició lleial, tan dura i crítica
com considerin adequat en cada moment. Però n’esperem també que l’expressin
des de la correcció i el respecte personal i institucional que tots els regidors ens
devem i devem a totes les persones de Calaf.

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions
expressades pels col·laboradors d’aquesta
publicació.
—
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Edita: Ajuntament de Calaf
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Imprès amb paper ecològic
—
www.calaf.cat

En tot cas, des de Junts per Calaf – AM ens mantindrem fidels a la nostra manera de fer i d’entendre la política municipal de servei a les persones. Amb el propòsit de fer de Calaf el poble per viure’l que desitgem i a què ens hem compromès.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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les efemèrides

L'associació ARCA celebra 25 anys de la
Trobada de Puntaires de Calaf
Entrevista a
Inés Sangrà

L

a Inés fa més de vint anys que
es membre de l’ARCA (Associació Recreativa i Cultural de
Dones de Calaf i Comarca) i
actualment n’és la seva presidenta. L’entitat va néixer uns anys abans
que de la primera trobada i realitzava
tallers de cuina, de vitralls, entre d’altres.
Com es preveu la 25a Trobada de
puntaires de Calaf?
Les previsions són bones perquè tenim
confirmades 170 puntaires i 5 parades
de venda de material on trobar patrons,
fils, agulles, coixins...
Aneu a moltes trobades de puntaires en un any?
Ui sí, cada mes n’hi ha alguna i hi ha
mesos com que cada diumenge tenim
alguna sortida arreu del país, i fins i tot
anem a Saragossa! Amb algunes ens
veiem casi igual que amb la família.
Si a cada trobada feu punt, deveu de
tenir una gran col•lecció, no?
Sí, cada una guarda les seves creacions
com un tresor. Un cop vam recollir materials de totes - també de patchwork - i
vam fer una exposició molt maca.

Cartell de la primera Trobada de Puntaires de Calaf organitzada per l'associació ARCA

I el relleu generacional com el veus?
La punta de coixí era una activitat que ja
es va perdre i es va recuperar. Així que
tot i que no hi ha molts joves, segur que
es mantindrà. De fet, a la trobada anual
que fem cada cop som més i aquest
any érem més de 3.000 puntaires.

l' 11 de setembre de 1993. Il·lustració realitzada per Lluís Selvas.

L

'Associació Recreativa i Cultural de
Dones de Calaf i Comarca (ARCA)
va organitzar el dissabte 15 de juny
a la plaça dels Arbres de Calaf de
10 h a 13 h la 25a edició de la Trobada de Puntaires, celebrada per primera
vegada a la vila l'11 de setembre de 1993.
A la trobada i hi van participar associacions de puntaires d'arreu del país i també
hi havia diverses parades amb productes
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bàsics per fer punta de coixí: com patrons de
cartolina, fil, boixets i agulles, entre d'altres.
Enguany, al ser una trobada molt especial, l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, va obsequiar la presidenta de l'associació, Inés
Sangrà, amb una placa commemorativa en
reconeixement a la tasca realitzada durant
aquests vint-i-cinc anys. D'altra banda, també va regalar a l'entitat una rèplica emmarcada del cartell original de la primera edició que

consistia en una il·lustració feta per l'artista
calafí, Lluís Selvas.

25 anys dels Geganters i
Grallers de Calaf

L

'any 1994 es va celebrar el bateig del Jaume i la Calamanda a
la plaça Gran, on calafins i calafines van poder gaudir dels seus
majestuosos i elegants balls.
Gràcies a la iniciativa d'en Ramon Montaner, el suport del consistori del moment
i l'art del Mestre Manel Casserres i Boix,
els gegants a Calaf van ser una realitat.
Enguany, vint-i-cinc després, el dia 27 de
juliol es farà la celebració d'aquell magnífic
dia amb un acte conduït per la periodista i
presentadora Elisabet Carnicé i Domper.
L'acte consistirà en una Trobada Gegantera a les 17.30 h amb una cercavila que

s'iniciarà al passeig Santa Calamanda amb
la música de gralles i tabals. En Jaume i la
Calamanda podran lluir-se i commemorar
el seu bateig acompanyats dels gegants de
Sant Joan de Vilatorrada, Rubí, Balsareny,
Els Prats de Rei, Navarcles, Torà, Montmajor, Manresa, Agramunt i Copons que
en acabar la cercavila, faran una exhibició
final dels balls de cada colla convidada.
Al llarg de l'acte, es farà homenatge a la
família Casserres de Solsona, constructors, conservadors i restauradors de gegants de forma totalment artesanal des de
fa generacions i creadors dels de Calaf.

Entrevista a
Ramon Montaner

E

n Ramon Montaner i Castellana, president de la colla de
Geganters i Grallers de Calaf
des de fa 25 anys, va ser-ne
el principal impulsor i creador l'any 1994.
Com va sorgir la idea de crear una
colla gegantera a Calaf?
Jo feia cinc anys que anava amb la colla
gegantera Ciutat d'Igualada i vaig pensar que seria interessant fer una colla a
Calaf. L'hi vaig proposar a l'Ajuntament
d'aquell moment, els hi va agradar la
idea i aquí estem 25 anys després.
Qui es va encarregar de la construcció dels gegants?
Li vam demanar a en Manel Casserres
de Solsona considerat un dels millors
constructors de Catalunya i que a més
el tenim a prop. Tot i que ja és mort i el
seu fill també i actualment tota la feina la
fa la seva néta.

Fotografia de 1994 de l'arxiu municipal. Plaça Gran plena de gom a gom el dia del bateig

Amb què o qui es va inspirar en Casserres per fer el Jaume i la Calamanda?
Per crear el físic dels gegants es va fer
un concurs on podia participar tot el
poble. Els esbossos guanyadors van
ser els d'en Ramon Torra i Campà i el
mestre es va inspirar en aquests dibuixos per crear la imatge dels gegants.

dels Gegants de Calaf Jaume i Calamanda.

Els gegants també ballen
La colla de Geganters i Grallers de Calaf
tradicionalment sempre ha estat formada per unes vint persones entre grallers i
portadors de gegants. Tradicionalment, el
flabiol i el tamborí era la música que acompanyava els gegants. Als anys 80 es va incorporar la gralla i posteriorment la percussió.

Actualment a Calaf, el Jaume, la Calamanda
i el Laureà Figuerola - incorporació de l'any
2017 en motiu del centenari del naixement de
l'economista, polític i advocat calafí -, ballen
els seus tradicionals balls a ritme de gralles i
tabals arreu de Catalunya a desenes de trobades geganteres al llarg de l'any.

Quantes trobades feu al llarg de
l'any? Quina relació hi ha entre colles geganteres?
Al llarg de l'any anem a unes 10 trobades. Uns venen a casa teva i després
vas tu a casa seva. Hi ha molt bona relació entre colles i germanor, si necessites ajuda, saps que un o l'altre sempre
et vindran a donar un cop de mà.
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les eleccions municipals

Es constitueix el nou
Ple de l’Ajuntament
de Calaf

E

l dissabte 15 de juny va tenir lloc a
la sala de plens municipal de Calaf l'acte de constitució del nou
Ajuntament (2019-2023) sorgit
de les eleccions municipals del
26 de maig.
A les 18.30 h de la tarda es va celebrar la
sessió pública del Ple de Constitució que
va omplir la sala i on van assistir els regidors
i regidores dels tres partits que conformaran el consistori: Junts per Calaf, Grup
d'Independents per Calaf i Junts per Catalunya Calaf.
La sessió va començar amb la constitució,
per part del secretari municipal, de la mesa
d'edat formada per la regidora més jove, Eli-

sabet Miquel i Verdés, i pel regidor més gran,
Jaume Simó i Soler, que va presidir el Ple.
Les 11 persones electes van presentar les
credencials, tal com estableix la llei, i van prometent el càrrec com a regidores i regidors
del consistori calafí per a aquesta nova legislatura 2019-2023.
Tot seguit, es va donar pas a l'elecció de
l'alcalde que es va fer a mà alçada. El candidat de Junts per Calaf, Jordi Badia i Perea, va
ser escollit alcalde amb 7 vots per part dels
regidors de Junts per Calaf. D'altra banda, els
regidors de GiC-VV (3) i Junts per Catalunya
(1) van donar suport amb els seus vots als
caps de llista de la seva llista.
Jordi Badia i Perea, serà alcalde per se-

Junts per Calaf guanya les eleccions
municipals amb majoria absoluta
Calaf va registrar durant les Eleccions
Municipals celebrades el diumenge 26 de
maig una participació del 74,25%, una mica
més que el 2015, on van participar un 73,46%
de persones i que suposa un total de 1.753
persones de les 2.361 del cens.
En aquestes Eleccions Municipals hi van
concórrer 3 candidatures. La força més votada va ser Junts per Calaf - Acord Municipal
(JC-AM) amb 1.046 vots i que va obtenir un
total de 7 regidors. En segon lloc, va quedar
el Grup d'Independents per Calaf - Veïns
amb veu (GIC-VV) amb 425 vots i que va
aconseguir un total de 3 regidors.
6

Finalment, Junts per Catalunya Calaf
(JUNTS) amb 210 vots va ser el partit menys
votat i va obtenir un únic regidor. D'altra banda, també es van emetre 49 vots en blanc i 23
vots nuls.

Puigdemont venç a Europa
Pel que fa a les eleccions al Parlament
Europeu, Junts per Catalunya - JUNTS va
guanyar amb un 42,92% dels vots. En segona posició va quedar ESC- ARA REPÚBLIQUES amb el 26,73% i el PSC amb el 14,62%.

Jordi Badia i Perea,
de Junts per Calaf, ha
estat escollit com a nou
alcalde del consistori
amb els 7 vots favorables del seu grup

gon mandat consecutiu, tot i que ara comptarà amb majoria absoluta després que la darrera legislatura (2015-2019) hagi governat
en minoria.
Durant el seu discurs, Badia va declarar:
"El resultat obtingut és un aval a la nostra
manera de fer, és una mostra de confiança
cap a la nostra capacitat de governar Calaf,
expressa la voluntat de donar-nos els instruments i la majoria necessària perquè puguem
tirar endavant el programa amb què ens hem
presentat sense obstacles absurds i estèrils,
impropis de la política municipal i amb què
ens hem trobat durant els darrers 4 anys."

Organigrama de l' equip de govern

Una organització per àrees
El nou equip de govern s'estructurarà en
tres grans àrees: l'àrea social, l'àrea econòmica i l'àrea de territori i medi ambient.
Aquestes àrees estaran encapçalades
pels regidors amb més experiència: Jordi
Badia, Montse Mases i Jordi Fitó, que en faran la supervisió i coordinació general. D'altra
banda, els nous regidors entrants se sumaran a cada àrea i treballaran àmbits concrets
de cada una.
Així doncs, el fins ara actual regidor de
Cultura, Joventut i Festes, Jordi Fitó, serà el
coordinador de l'àrea social on se sumaran
les regidores Bet Miquel i Mercè Biosca. Des
d'aquesta àrea, treballaran tots els temes
vinculats a benestar social, cultura i festes,

educació, esport, participació ciutadana, joventut i habitatge.
D'altra banda, Montse Mases, encapçalarà l'àrea d'economia, on només hi serà ella
com a regidora i s'ocuparà de tots els temes
vinculats amb hisenda, promoció econòmica, comerç i turisme, recursos humans, intervenció, administració electrònica i gestió
patrimonial.
Finalment, Jordi Badia, executarà les funcions d'alcaldia però també serà el supervisor, de l'àrea del medi ambient i territori, on
se sumaran els nous regidors Tomàs Agulló
i Jordi Biosca. Des d'aquesta, treballaran temes d'urbanisme, via pública, parcs i jardins,
pagesia i medi ambient.

Dos comissionats
tindran serveis delegats
Amb l'objectiu de treballar dos projectes
estratègics per al municipi, el govern municipal sumarà al seu equip de treball dues persones clau de la seva llista.
Teresa M. Bujons, serà la comissionada
de serveis socials i residència i se sumarà a
l'àrea social per treballar aquests dos àmbits
concrets.
Per la seva part, Sergi Fitó, col·laborarà
amb l'àrea de medi ambient i territori i en serà
el comissionat de municipalització de l'aigua.
El seu treball consistirà únicament a reactivar
tot el procés de remunicipalització de l'aigua
de Calaf amb Aigües de Manresa.
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la gent gran

Calaf tanca la Setmana de la Gent
Gran amb gran participació

Del 5 al 12 de maig, Calaf ha acollit una
desena d'actes en el marc de la IV Setmana
de la Gent Gran. Entre les diferents activitats
hi havia una exposició, una obra de teatre,
visites guiades a les botigues antigues, una
sortida a un celler, un taller, missa, ball i un dinar popular, entre d'altres.
El tret de sortida a la setmana de la Gent
Gran el va donar la comèdia familiar "Un aire
de família" que es va representar el diumenge 5 de maig a les 18 h de la tarda al Casal de
Calaf.
Al llarg de la setmana, els avis i àvies de
Calaf van poder gaudir de portes obertes a
totes les activitats de l'Espai (taitxí, Pilates,
treballs manuals, informàtica, idiomes...) i
també de l'exposició de la "Memòria Minera
de la Conca de l'Alta Segarra" que recuperava a través de testimonis orals el passat miner
desconegut de la zona.
Les sortides culturals també van ser presents durant la setmana de la Gent Gran. Dos
dies entre setmana, es van realitzar visites
guiades a les botigues antigues de la plaça
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Gran, un projecte museístic que permet fer
un viatge al passat revivint com era el comerç a principis de segle XX. D'altra banda,
el dijous 9 de maig es va realitzar la sortida a
Collbaix-Celler El Molí, on es va visitar la vinya
d'aquest celler del Bages i fer un tast de vins.
Com cada any, un dels actes més multitudinaris va ser el dinar popular del diumenge
12 de maig al Casino on hi van participar unes
250 persones i es va fer la presentació de
l'Hereu i la Pubilla de Calaf que van agrair la
participació dels assistents amb un obsequi
recordatori.

La música, protagonista
de la setmana de la
Gent Gran
El 2n Festival d'Havaneres de Secà va
tornar a omplir el Casino amb més de 250
persones el passat diumenge 12 de maig.
Novament, els artistes escollits eren un reflex
que aquest gènere compta cada mes amb
grups d'interior que també se l'han fet seu,

com les Anxovetes, des de Girona, i la Clara Bonfill, des de la Garrotxa. El darrer grup
sí que va acabar al costat del mar, allà on va
néixer l'havanera de taverna, a l'Escala, amb
Els Pescadors de L'Escala. I en acabar, la sorpresa de la nit va ser el cant conjunt dels tres
grups de l'Havanera de Calaf, que va escriure l'any 2016 Josep Vilaseca "el Segarrenc" i
que va musicar Pere Ferrer Deví a demanda
de l'Ajuntament de Calaf.
D'altra banda, el concert amb el duet Maila
i el ball amb Joan Vilandeny van completar i
acabar d'arrodonir la variada proposta musical.
En l'organització de la Setmana de la Gent
Gran de Calaf hi han col·laborat l'Esplai de la
Gent Gran, la Parròquia de Sant Jaume, el
Casino de Calaf i la Coral Ressons.

les notícies

els infants

Una vintena de nadons
planten la seva alzina a
la festa de l'Arrela't

El 2018 van néixer a Calaf una trentena
de nadons. Com marca la tradició, cada any
es celebra la festa de l'Arrela't per tal de promoure que aquests nous calafins i calafines
puguin plantar una alzina i així, arrelar al poble, independentment d'on els porti la vida.
Enguany, la festa va canviar d'ubicació
i es va celebrar al peu del castell, ja que el
2018 s'hi van realitzar diferents treballs de
millora i es volia aprofitar aquest nou espai
que compta amb unes vistes fantàstiques.
A les 11 h els grallers i geganters de Calaf
van sortir des de la plaça Gran en cercavila
cap al castell. Allí, els van rebre els alumnes
de l'Escola Municipal de Música que van interpretar tres peces del cançoner popular
català. Tot seguit, la regidora d'Urbanisme,
Via Pública i Medi Ambient, Teresa Torrijos,
va dedicar unes paraules i es va procedir a
fer la plantada conjunta amb la vintena de
famílies assistents. "Fa quatre anys, ens
vàrem proposar fer de Calaf una vila més
verda i recuperar espais on poder gaudir
del nostre entorn i de la natura, la primera alzina dels nadons la vàrem ubicar justament
en un d'aquests llocs, al bosquet del rentador, un espai oblidat que ara disposa de taules i cadires per poder-hi passar l'estona,
avui ens desplacem en un altre entorn emblemàtic de la vila, el Castell, un espai fins fa
poc tancat que pretenem esdevingui destí
de passeig, ja que la recent obertura dels
vorals ha permès que els vilatans ara gau-

deixin d'un espai fins ara inaccessible", va
explicar la regidora.
D'altra banda, aprofitant que la festa
també es vincula amb el Dia Mundial del
Medi Ambient, que se celebra a tot el món el
dia 5 de juny, es va fer l'entrega dels premis
del concurs "Calaf en flor" que consistia en
un concurs floral de balcons, finestres i espais comunitaris privats on van participar
diverses persones al llarg del mes de maig.
La guanyadora el premi Flor d'Or, que
consistia en un val de 100 € per la compra
a les floristeries "Flors i plantes Rosa Maria"
i "Hortum", va ser Maite Cano i Orpí. A més,
també es van entregar quatre vals més de
20 € per a bescanviar a les floristeries de
Calaf a Maria Guix i Vila, Mercè Fauca i Ezquerra, Emilia López i Pérez i Nüria Bonastre i Díaz.
Finalment, per tancar la festa de l'Arrela't
el grup d'animació infantil Encara farem Salat, van fer el seu espectacle "La gran festa",
mentre el públic també gaudia d'un vermut
popular.

Practica ioga a
espais emblemàtics de Calaf

E

ls dilluns de juliol de 19 h a
20.30 h Thània Paulini i Bet
Miquel realitzaran diferents
pràctiques de ioga a zones
del nucli antic de Calaf, els
dies 1 a l’esplanada del castell; 8 a la
plaça Ravalet; 15 davant del CRO i 22 a la
plaça Gran.
Les activitats seran gratuïtes i obertes
a tothom, l’únic que cal és portar aigua i
una màrfega. En cas de patir alguna patologia cal avisar prèviament per correu:
iogacalaf@gmail.com

La ruta a balmes
catalanes visitarà
espais de la batalla de l'Ebre

L

es sortides a balmes de Catalunya continuen i aquest mes
de juny es visitarà un espai de
memòria històrica com és la
balma i l'hospital de Santa Llúcia, punts emblemàtics de la batalla de
l'Ebre i que es troben prop de la Bisbal de
Falset.
La ruta es realitzarà el diumenge 30
de juny i sortirà de Calaf a 2/4 de 8 del
matí de la plaça dels Arbres amb autobús. En aquesta ocasió, es tornarà a Calaf a 2/4 de 7 de la tarda, ja que es farà parada per dinar dins la balma amb el pícnic
que portarà cadascú i que l'organització
complementarà amb alguns productes.
El recorregut històric transcorrerà
uns 9,4 km entre balmes i oliveres i serà
de fàcil nivell.
Les inscripcions s'han de realitzar
personalment a l'Oficina de Turisme de
Calaf, de dijous a dissabte de 09 h a 14
h o per telèfon - trucada o whatsapp - al:
659 495 020.
El preu són 10 euros i inclou transport
i assegurança.
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la cultura

Pentakkordeon, El Diluvi, Moonshine Wagon i RIU, els plats forts de la 28a edició del
DesFOLCa’t

El Festival de Música Popular i Tradicional
de Calaf i l'Alta Segarra arriba aquest any a la
seva 28a edició. El festival, que se celebrarà
del 28 al 30 de juny, reunirà els millors grups
de folk i convertirà Calaf, un any més, en la
capital catalana de la música popular i tradicional amb una tretzena de grups i diverses
activitats paral·leles.
El DesFOLCa't tindrà una inauguració
de luxe amb un concert únic i irrepetible que
reunirà dalt de l'escenari alguns dels cinc millors acordionistes del món. Sota el nom de
Pentakkordeon actuaran a Calaf l'escocès
Gary Blair; el colombià Antonio Rivas, que
ja ha visitat el festival en més d'una ocasió;
l'italià Roberto Lucanero; el búlgar Petar Ralchev i el català Joan Garriga. Antonio Rivas,
creador de l'espectacle vol presentar una
paleta de colors i sabors de diversos acordions d'arreu del món, partint dels colors
primaris i passant per la diversitat de matisos
fruit de les interaccions musicals dels diversos acordionistes.

Els plats forts de la 28a edició
La programació d'enguany combina
grups d'arreu del món en un total de 13 concerts. Escalfaran motors del festival els concerts de The Denim Rips i Bucket Brothers,
que tindran lloc el divendres 28 de juny a la
plaça Ravalet.
The Denim Rips són una “string band”
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totalment acústica formada a Les Borges
Blanques. Oferiran un concert al més pur
estil de les formacions de música tradicional
americanes de les dècades del 1930 i 1940.
Bucket Brothers són una divertida banda de germans i amics que defineixen el seu
estil com a “roots music selection”. En els
seus concerts disparen a ritme de swing, dixie i rock and roll. Tancarà la nit de divendres
la proposta After Folk JAM Session.
El dissabte 30 de juny obirà la programació el concert de Sandra Bautista a la
plaça CRO (18 h), un dels descobriments de
l'actual pedrera musical catalana, que beu
de la tradició anglosaxona i també d'autors
sudamericans, sobretot de Jorge Drexler.
A continuació serà el torn de Cafè d'Alger
a la plaça de les Eres (19 h), que oferiran un
repertori de la música chaâbi i les músiques
del sud. Donant-li un so particular cantaran
en català, en francès, en àrab i en amazic
aconseguint que les veus de la polifonia es
combinin perfectament amb el rocksteady
rítmic. En aquest concert hi participarà la co-

munitat àrab de Calaf. A la mateixa hora a la
plaça Gran tindrà lloc el concert de RIU, un
projecte de sis joves músics amb l'objectiu
de treballar i revisitar la música popular dels
Països Catalans.
El plat fort de la 28a edició serà el ja
esmentat Pentakkoredon a la plaça Gran
(22.30 h). La programació es reprendrà en
diversos espais a les 00 h. A la plaça Ravalet actuaran els Moonshine Wagon, que es
basen en la barreja de “bluegrass accelerat
i punk acústic”, que té les seves arrels en la
música tradicional d'Anglaterra, Irlanda i Escòcia amb influències d'estils musicals afroamericans, principalment el jazz i el blues.
Al mateix moment a la plaça de les Eres
tindrà lloc Folkatr3s amb el seu repertori de
ball folk, balls de parella i en cercle. A cavall
de Catalunya i Euskal Herria i amb la barreja
d'altres cultures.
Un dels concerts més esperats d'aquesta
edició serà El Dilvui, a la plaça Ravalet (1.30
h). El grup de mestissatge mediterrani de
l'Alcoià acaba de llançar el seu nou disc “Junteu-vos” (2019 Halley Records), que promet
ser una revolució del seu ja conegut folk festiu, ara més arriscat, amb lletres que apel·len
a la construcció de la col·lectivitat, a ajudarse mútuament i al clàssic “junteu-vos” d'Ovidi
Montllor. La formació segueix amb naturalitat
diversos estils musicals, com cúmbia, reggae, rumba i folk d'arrel.
Tancarà la programació de dissabte el DJ
Marcel Casellas que oferirà la seva sessió a
les 3 h a la plaça Ravalet. La programació del
DesFOLCa't acabarà diumenge 30 al matí a
la plaça dels Arbres amb una Matinal de Cultura Popular i el Vermut Glosat a càrrec de
Cor de Carxofa.
D'altra banda, també s'estan tancant totes
les activitats paral·leles com Microconcerts
de l'alçada d'un campanar, el 2n Concurs
de Música Itinerant al Mercat de Calaf i
una Matinal de Cultura Popular que es detallaran en els propers dies.

el turisme i la promoció econòmica

les notícies

Les botigues antigues de
Calaf guanyen un Premi de
Turisme Rural Sostenible
El passat dijous 30 de maig, a l'Auditori
del Vinseum de Vilafranca del Penedès, es
va celebrar la III Edició dels Premis Turisme
Rural Sostenible que es van crear l'any 2015
des de l'entitat sense ànim de lucre TURALCAT (Confederació del Turisme Rural
i l'Agroturisme de Catalunya). L'objectiu de
la iniciativa és impulsar la sostenibilitat del
turisme a les àrees rurals catalanes i atorgar
un reconeixement públic a les millors iniciatives que contribueixen a fer avançar el
turisme de les àrees rurals catalanes cap a
sistemes de gestió i desenvolupament cada
vegada més sostenibles, tant des del sector
públic com en el sector privat.
L'Ajuntament de Calaf havia presentat el
projecte de "Les botigues de la plaça Gran,
un tresor recuperat" i aquest ha rebut el premi a la millor iniciativa de desenvolupament
rural a través del turisme.
A l'acte, hi han assistit part de l'equip
tècnic de la Regidoria de Turisme i Comerç
i la seva regidora Montse Mases, que ha
manifestat el seu agraïment al jurat i sentir-

se molt satisfeta amb aquest segon premi
després que l'any passat s'aconseguís
el d'innovació turística de la Generalitat.
"Aquests reconeixements ens garanteixin
que el projecte de les botigues sigui un projecte viu i vagi creixent amb futures noves
botigues que permeten la recuperació del
patrimoni comercial de la vila i la dinamització turística de Calaf".
En total, a la gal·la es van entregar nou
premis més vinculats al turisme rural i sostenible.

Cal Cisteller s’incorpora a
les botigues antigues

El passat mes de febrer, Rosa Maria Duocastella i Cortadellas va signar un conveni
amb el consistori per tal de cedir la seva antiga merceria Cal Cisteller, ubicada al carrer
sant Jaume 10 de Calaf, al projecte de les 7
botigues museïtzades de la plaça Gran.
"Estic contenta perquè en comptes de
tenir la botiga tancada, aquesta es podrà
utilitzar per fer un servei al poble i així donar
a conèixer com era el comerç local antigament", va afirmar la Rosa Maria en el moment
de donar les claus de l'establiment als tècnics del consistori.
L'establiment va tancar les seves portes al
públic el 2014 i estava especialitzat durant el

segle XX amb merceria, gèneres de punt i labors i amb els pas dels anys, va anar ampliant
i actualitzant la seva oferta incorporant diferents objectes de regal i paraments de la llar.
Durant tres mesos, l'Ajuntament va executarels treballs necessàris per a l'adaptació
de l'establiment com a nou espai a local
museïtzat. Entre d'altres, també va fer un
inventari i catalogació de tots els mobles i
materials actuals de la merceria i finalment,
va executar les obres de rehabilitació i museïtzació.
El darrer 12 de maig es va realitzar l'acte
d'obertura de la nova botiga que va atreure
l'atenció de molts veïns i veïnes. Complementant la jornada, també es podia visitar
una exposició de vestits antics (1890-1936)
a la sala Felip, centre de recepció dels visitants de les botigues, on es podien veure peces de roba històriques de l'època cedides
per Maria Teresa Rúbies de Balaguer i de les
col·leccions de les botigues antigues de Calaf i Cat Patrimoni.

L'Ajuntament de
Calaf publica la
licitació per a la
construcció i explotació d'un tanatori

L

'Ajuntament de Calaf ha tret
a licitació la construcció i
l'explotació d'un edifici destinat a tanatori. El pressupost
de la licitació és de 97.291,25
€ sense IVA i la durada del contracte és
de 25 anys.
El cànon que s'estableix a les clàusules és fix durant tota la concessió i es
determina en un import anual de tres
mil vuit-cents noranta-u euros amb
seixanta-cinc cèntims (3.891,65 €), l'IVA
no inclòs, que representa un import total
per total la concessió de noranta-set mil
dos-cents noranta-u euros amb vint-icinc cèntims, IVA no inclòs.
Les empreses interessades poden
presentar les seves ofertes a través del
registre electrònic del portal de contractació pública de la Generalitat fins al
divendres 21 de juny a les 14 h.

El Tasta la plaça
serà el 27 de juliol

U

na de les cites gastronòmiques imprescindibles de les
nits d'estiu de Calaf tornarà
a realitzar-se aquest any a
Calaf.
El proper 27 de juliol a les 20h de la
tarda i fins a mitjanit, la plaça Gran comptarà amb una quinzena d'establiments restauradors i productors - que oferiran
una gran varietat de propostes de tast
d'alta qualitat del territori.
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l’entrevista

Celebració de l’ascens de la UE Calaf a 2a catalana al balcó de la Casa de la Vila

Jaume Puigpelat “Koeman”

2n capità del
1r equip de la
UE Calaf
"Ser un grup tan unit
també ajuda a superar més de pressa les
dificultats"
Jaume Puigpelat “Koeman” és graduat en Enginyeria Agrària i Alimentària per la Universitat de Lleida i
exerceix com autònom en l'àmbit
agrari i forestal a l'Alta Segarra.
Es considera a si mateix com una
persona molt activa i sociable,
amb ganes d'aprendre i viure experiències noves. A la seva època
d'estudiant va anar a l'Argentina com
a estudiant en pràctiques.
És un apassionat de la naturalesa,
l'esport i sobretot del futbol. Fa 22
anys que es dedica al futbol i mai ha
marxat de la UE CALAF, estan sempre entre els capitans i enguany com
a segon. Gaudeix d'un bon sopar
amb amics i família.
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“

Sempre he
pensat que es
un plaer jugar
amb els companys de tota
la vida

”

Recordes qui va començar i per què a dir-te
Koeman?
Doncs va ser el César, un dels primers entrenadors
que vaig tenir aquí a Calaf, quan jo tenia uns 7 anys.
Em va començar a dir així per les similars característiques físiques i tècniques que jo tenia amb l'aleshores
jugador del Barça, Ronald Koeman. Després els companys d'equip cada cop hem cridaven més per aquest
nom, fins que ja m'ha quedat com a nom “futbolístic".
Quants anys fa que jugues a la UE Calaf i amb
quin número i posició?
Des dels 5 anys que estic al Calaf. I excepte un any
que no vam poder fer equip, he estat sempre aquí.
Jugo de migcampista ofensiu i defensiu, i també algunes vegades he fet de defensa central. Amb el primer equip sempre he jugat amb el número 20, però
he portat altres dorsals amb el futbol base. No sóc
supersticiós en aquest sentit.
Vas tenir mai alguna oferta per marxar del Calaf?
Sí, i fins i tot de part d'alguns equips de més nivell.
Sempre he pensat que és un plaer poder jugar a
l'equip del teu poble, amb la majoria de companys
de tota la vida, i a més, fer-ho a bon nivell competitiu. Hi ha un ambient al vestidor immillorable. Mentre
aquestes característiques es compleixin, no he tingut mai cap intenció de marxar.
Quina és la temporada, partit o el moment més
difícil que has viscut amb el club?
Potser pel que fa a resultats, la pitjor temporada va
ser la tdel 2016-17 que vam salvar a l'equip del descens a la penúltima jornada.
Ara bé, el partit que sempre recordaré és el de la promoció d'ascens, que vam patir una clara derrota al
partit de tornada aquí a Les Garrigues, amb un camp
ple com mai he tornat a veure. Per sort, al final, vam
assolir l'ascens igualment per compensacions. Però
com deia abans, en ser sempre un grup tan unit també ajudava a superar més ràpidament les dificultats.

Celebració del ascens a 2a Catalana del primer equip de la UE Calaf al camp de futbol les Garrigues de Calaf

“

Vam tenir
vàries incorporacions que
ens ha fet un
equip molt
complet

”

Si no et trobem entrenant o jugant a futbol, quina
altra afició tens?
No et sabria dir cap altra afició en concret, m'agrada
fer tota mena d'esport i em considero socialment actiu
amb els amics i familiars.
També gaudeixo dels moments de desconnexió amb
la natura i els animals.
T'hauria agradat dedicar-te al futbol d'una forma
professional i remunerada?
Suposo que com molts nens quan era petit deia que
volia ser futbolista. I tot i que sempre he estat molt
compromès allà on he jugat, no he tingut suficient dedicació i sempre he tingut altres prioritats per plantejar
poder dedicar-m'hi.
Quina creus que ha estat l'èxit per una temporada tan bona que ha portat l'equip a guanyar la
lliga invictes?
Entrenament, constància i qualitat. Penso que en
aquestes categories són fonamentals els entrenaments, sobretot els de l'hivern sovint a temperatures
sota zero. La majoria de setmanes fèiem tres entrenaments, amb 15 o més jugadors presents.
Després òbviament influeix la qualitat dels jugadors
i cos tècnic. Vam tenir diverses incorporacions que
ens ha fet un equip molt complet, amb moltes alternatives en l'àmbit tècnic i tàctic, i capaços de jugar bé
amb diferents estratègies (iniciativa de joc, replegament defensiu, contraatac, etc.)
Creus que la fita que heu aconseguit amb la UE
Calaf ha tingut prou notorietat als mitjans de comunicació?
Penso que sí, hem sortit a diversos mitjans televisius
i periodístics, especialment rellevant com a convidats
al Club de la Mitjanit d'Esport 3. És important que se
segueixi incidint i potenciant el futbol i l'esport regional, perquè a més d'il·lusió i motivació també fa equip
i "poble".

I ara, quin és l’objectiu d’aquesta nova temporada?
D'entrada el principal objectiu serà la permanència.
Però veig l'equip preparat i capacitat per afrontar la
nova categoria que exigirà molt més i qui sap si amb
la dinàmica positiva que portem, podem pujar més
amunt. Suposo que partit a partit anirem veient les
nostres aspiracions.
És mantindrà l’equip o hi hauran canvis i nous
fitxatges?
Com cada any hi ha altes i baixes de jugadors a l'equip
i segurament aquest any també serà així, i més, tenint
en compte el salt de qualitat que haurem d'afrontar.
Penso que el més important seria poder mantenir i
consolidar el bloc d'aquest any, tant en jugadors com
en equip tècnic.
Quins aspectes creus que encara toca millorar
per seguir avançant i fer créixer el club?
Crec que és important mantenir i treballar bé amb
tots els equips del futbol base per poder consolidar
el futur del club. També penso que s'ha de reforçar el
vincle entre junta, socis i jugadors perquè tots podem
ser més participatius de les decisions del club. En general, però estic content perquè som una bona pinya.

I per acabar, alguna frase que vulguis dedicar a
l’afició i/o al club?
Doncs paraules d'agraïment a tots perquè hem tingut
un gran suport des de principi de temporada, també
als partits de fora de casa. Recordarem sempre especialment el partit que vam jugar a Les Garrigues que
va significar la primera posició matemàtica. Va ser una
gran festa per tots. I de cara a la següent temporada
esperem tenir tant o més suport de tothom per poder
afrontar junts el nou i il·lusionant repte a segona catalana.
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les obres

S'inicien les obres de consolidació de
l'Ermita de Sant Sebastià

L'Ajuntament de Calaf va demanar a través del catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona en l'exercici del 2014 la redacció
d'un estudi previ de projecte per a la consolidació de l'ermita de Sant Sebastià. A partir
d'aquí, el 2015, el Servei de Patrimoni Local
de la Diputació, va encarregar un estudi arquitectònic on es realitzava una diagnosi de
l'ermita, identificant no només les patologies que l'afectaven, sinó les seves causes
i proposant diferents fases d'intervenció

per restaurar la capella. L'estudi definia diferents fases i en una inicial, la que s'ha començat actualment, constatava que calia
reparar les esquerdes de la nau i la volta,
substituir part de la coberta i estabilitzar estructuralment els murs.
El passat mes de maig, es van iniciar les
obres d'aquesta primera fase amb un pressupost d'uns 76.000 euros - finançat per la
Diputació - i executades per l'empresa Mulé
Calaf.

L'objectiu d'aquesta rehabilitació permetrà recuperar la imatge original de l'ermita i
aprofundir en el coneixement històric, constructiu, artístic i simbòlic del bé per millorar
el seu valor patrimonial, respectant i mantenint la imatge consolidada del monument. A
més, també es milloraran les condicions de
conservació i manteniment, salubritat i de
condicionament ambiental.

Tot a punt per iniciar les obres per transformar en un passeig la carretera de Manresa
Al llarg del mes de juny han de començar
els treballs per redissenyar l'actual carretera
de Manresa i reduir l'espai dels vehicles en
favor dels vianants. Per això, es realitzaran
un conjunt d'intervencions a la via pública
per estrènyer l'amplada actual de la calçada,
amb el fi de disminuir la velocitat dels vehicles
i aconseguir més espai. A més de millorar les
amplades de pas dels vianants, els treballs
també buscaran donar continuïtat i millorar
l'accessibilitat dels itineraris de vianants tant
en sentit longitudinal com transversal.
En conjunt, la sèrie d'actuacions per a la
millora de la via i de l'entorn urbà proper que
es plantegen són:
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- La construcció d'una vorera continua en
el marge dret amb amplades de pas lliures
superiors a 1,80m que en certs punts permet
la creació de zones de descans i estada.
- La implantació de nou passos de vianants accessibles a la cruïlla amb el carrer de
la Carretera Llarga.
- La millora del sanejament de l'àmbit amb
l'arranjament de part del col·lector actual i la
redistribució dels elements de recollida de
les aigües pluvials.
- La renovació de l'enllumenat públic
adaptant-lo a la nova secció de la carretera.
- La millora de la xarxa d'aigua potable actual i la implantació de nous hidrants contra

incendi.
- Plantació d'arbrat i arbustives per a buscar la imatge d'un passeig que es pugui perllongar al llarg de tota la travessera.
Les obres tindran una durada de
set mesos i el seu cost ascendirà a
563.289,485€ dels quals, 389.807,50 €,
corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació i
173.490,98 € corresponen a l'aportació
econòmica de l'Ajuntament de Calaf després de la seva adjudicació.

els esports

les notícies

Tot en marxa per la nova temporada de la piscina municipal!

El 22 de juny la piscina municipal de Calaf obrirà les seves portes per la temporada
d'estiu. Com cada any, oferirà als calafins i
calafines comprar un abonament per tota la
temporada i inscriure's a cursets de natació
que s'organitzaran per diferents nivells i diferents horaris.
Per tal de gaudir d'aquest equipament
d'una forma econòmica, els calafins i calafines poden fer-se un abonament. Aquest
es podrà adquirir a partir del 20 de juny a
l'Oficina de Turisme portant una fotografia
de carnet i fent un ingrés amb codi bancari o
transferència al compte corrent de La Caixa i
entregant el resguard. A partir del 22 de juny,
també ho podran fer a la mateixa piscina fer
amb el mateix sistema o pagant amb targeta.
L'abonament de les piscines de Calaf
també permet diferents descomptes amb
el carnet jove, el monoparental, el de famí-

lia nombrosa o el de discapacitat. per podeu gaudir d'aquest beneficis només caldrà presentar-los en el moment de fer-se
l'abonament.

Els cursets de natació
es realitzaran de
l'1 al 26 de juliol
Els cursets de natació de la piscina de Calaf es realitzaran de l'1 al 26 de juliol de 14.45
h a 17 h i estan destinats a nens, joves i adults.
Enguany, s'ha decidit fer una proposta
de millora i s'organitzaran per nivells i no per
edats. Hi haurà nivells d'iniciació, mig i perfeccionament.
La reunió informativa serà el 28 de juny a
les 20h a la piscina.

Inscripcions obertes per a la
16à edició del 3x3 de fubtol
De l'11 al 14 de juliol, la plaça Barcelona '92
de Calaf tornarà a convertir-se en un petit
estadi de futbol. Un estiu més, la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca organitza el 16è
3x3 de futbol - 12è Memorial Jordi Borràs.
Les inscripcions es poden fer al Taller
Auto Calaf i al correu electrònic pbcalaf@
hotmail.com fins al 5 de juliol. Aquelst darrer
divendres, també es podran formalitzar a la

Èxit del 3x3 de
bàsquet de Calaf
que bat rècord
d'inscripcions

E

l 3x3 de bàsquet de Calaf ha tornat a batre rècord
d'inscripcions, superant la
trentena de l'any passat.
Un total de 21 equips infantils i 17 equips d'adults - masculins,
femenins i mixtes - van participar en
aquesta edició, organitzada com cada
any pel Club de Bàsquet de Calaf, que va
tenir lloc el diumenge 16 de juny.
Des de les 10h del matí, el carrer Mestre Giralt es va omplir d'aficionats del
bàsquet per participar a una nova jornada de 3x3 un campionat on es juguen
partits ràpids i intensos de 12 minuts.
En total, més de 150 persones de 38
equips diferents es van anar trobant a la
pista ubicada davant de la sala d'actes.
Al llarg del matí, van jugar els equips de
les categories d'Escola-Premini, Mini
(masculí, femení i mixte), Infantil (masculí i
mixte) i Cadet femení; a la tarda, van jugar
les categories Júnior (masculí i femení) i
Sènior (masculí, femení i mixte).
Cada categoria competia per un premi i a més, també hi havia la categoria
MVP d'habilitat (Most Valuable Player Millor Jugador/a) i la de campió/ona del
concurs de triples.
Els resultats van ser:
Escola/pre-mini - Els pumes salvatges
Mini masculi/mixte - City Calaf
Mini femení - Els guixos
Infantil masculí/mixte - The buos
Cadet femení - Notthingam presses
Junior masculí - Churraskillos
Junior femení - Con mucha altura
Senior mixte - PacoTeam
Senior masculí - Daltons
Senior femeni - MICC
Guanyador concurs habilitat (MVP):
Martí Planell
Guanyador concurs triples:
Oriol Carrera

seu de la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca entre les 20.00 i les 21.00 hores.
Les inscripcions són limitades i és per
aquest motiu que l'organització recomana
no espera a darrera hora per formalitzar-la.
Per més informació consulteu:
https://www.facebook.com/pbcalaf
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Gaudeix de la revetlla de
Sant Joan a Calaf!

Calaf gaudirà aquest 23 de juny de la
revetlla de Sant Joan. A partir de les 18 h, a
la plaça dels Arbres, es repartirà la coca i la
xocolata entre totes les fogueres inscrites
mentre s'espera l'arribada des de Ponts de
la flama del Canigó, portada per Bike Calaf.

És necessari inscriure les
fogueres fins al 20 de juny
A més, també s'aprofitarà la festa per
anunciar el guanyador o la guanyadora del
concurs de cartells de Festa Major del 2019

i per fer l'entrega dels 30 premis de la campanya "Barris antics, compra i guanya" que
han dut a terme durant el mes de juny diferents comerços de Calaf.
En acabar, es llegirà el manifest que
Òmnium Cultural ha elaborat per celebrar
aquesta festa ancestral vinculada al solstici
d'estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. Tot
seguit, els Diables de l'Alta Segarra faran
una cercavila amb el Cucarell que conduirà
als assistents fins davant de la Sala d'actes
municipal on tindrà lloc el sopar popular.
A partir de les 21 h la festa continuarà al
carrer mestre Manel Giralt on hi haurà el sopar i el ball amb Joan Vilandeny. Els tiquets
es podran comprar aquell mateix dia per
10 euros o anticipadament per 8 euros a
l'Oficina de Turisme o l'Ajuntament.
Al llarg de la nit, els Diables realitzaran diferents baixades de lluïment amb pirotècnia
des de la plaça dels Arbres i que acabaran
a la revetlla.
A partir de la 1 h de la matinada, els
punxadiscos Dj. Ceba, Dj. Campa i Dj. Judit
MIT amenitzaran la festa que acabarà amb
una encesa final a les 02.30 h a càrrec dels
Diables de l'Alta Segarra entre el carrer del
Mestre Manel Giral i el carrer Pius Forn.

Pujalt, Aguilar de Segarra i
Calaf acolliran la 4a edició
dels Festivals Alta Segarra
Pujalt, Aguilar de Segarra i Calaf són els
tres pobles de l’Alta Segarra que enguany
prenen el relleu d’altres localitats on anteriorment s’ha celebrat el certamen com són
Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Sant
Martí de Sesgueioles, Castellfollit de Riubregós i Veciana.
Pujalt acollirà el concert de Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor el divendres 12 de juliol
i el de Mishima l’endemà dissabte, 13 de juliol. El següent cap de setmana, serà Aguilar
de Segarra qui prendrà el relleu el divendres
19 de juliol, amb l’espectacle La tendresse
d' Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band
Project mentre que dissabte seran Roger
Mas i la Cobla Sant Jordi els que pujaran
dalt l’escenari. El darrer cap de setmana
dels Festivals se celebrarà a Calaf, on el
26 de juliol tindrà lloc el concert de Gui16

llem Roma i l’endemà dia 27, es tancarà la
quarta edició amb l’espectacle "Léon amb
The Pinker Tones, el Quartet Brossa i el
Quartet Mèlt.
El preu de les entrades oscil·la entre els
12 i els 17 euros, segons el concert, i hi haurà
l’opció d’agafar les entrades amb abonament. També hi ha l'opció d'incloure un tast
gastronòmic organitzat pel Grup ANIFALAC.

Un únic cartell
finalista del
concurs de la
Festa Major

E

l passat 10 de juny va finalitzar la data de presentació
per participar al concurs de
cartells de Festa Major. En
aquesta edició s'hi havien
presentat un total de vuit propostes,
dues de les quals, van quedar descartades perquè no tenien els requisits mínims de qualitat exigits a les bases.
El jurat va valorar d'1 a 5 les obres
presentades segons:
- Qualitat de la tècnica utilitzada
- Qualitat estètica de la proposta
- Originalitat
- Adequació de la difusió de la Festa Major de Calaf
- Adequació a la temàtica proposada
(Gegants de Calaf)
Després de les votacions del jurat,
només una proposta ha tingut la puntuació mínima per ser seleccionada i al
no haver-hi més finalistes, no s'ha pogut
realitzar la votació popular.
El cartell i persona guanyadora és donaran a conèixer el proper 23 de juny a
les 18.30h a la plaça dels Arbres de Calaf.

Primer Estiu Jove
de Calaf

L

a primera setmana de juliol
des de la regidoria de joventut
han planificat diverses activitats destinades als joves que
es realitzaran en diferents espais de Calaf.

Activitats per dies, hores i ubicació:
- Dilluns 1 de juliol de 16-18h Taller de teles a l’Espai benestar
- Dimarts 2 de juliol de 16-18h - Taller
d'autodefensa per a noies a l’Espai Jove
- Dimecres 3 de juliol de 10-13h Taller de graffiti a l’Espai Jove
- Dijous 4 de juliol 10-20h Torneig de raquetes a la piscina
- Divendres 5 de juliol de 10-22h Torneig de raquetes a la piscina
Per més informació i inscripció prèvia
per a totes les activitats whatsapp al
679964662

les notícies

l'educació

L'Escola de Música de Calaf
tanca el curs amb el concert
MERCADANSA
Els alumnes de l'Escola de Música Municipal de Calaf van oferir el seu concert de
final de curs el passat dissabte 8 de juny a les
11.30h del matí.
En aquesta ocasió, l'espectacle es va realitzar a l'aire lliure i es va escollir la ubicació de
la plaça dels Arbres, amb l'objectiu de compartir també la música amb els paradistes i
clients del Mercat de Calaf, que es realitza
cada dissabte en aquell emplaçament.
L'espectacle, amb el títol de MERCADANSA, era una combinació de peces del
cançoner popular català que van anar inter-

pretant tots els alumnes dividits per cursos.

L' Associació Calamanda va
col·laborar amb diferents
danses on hi participaven
alumnes i públic
En aquesta ocasió, el ball també es va
sumar a les interpretacions musicals, ja que
l'Associació Calamanda va col·laborar amb
l'Escola de Música fent diferents danses on
hi participaven els alumnes i es convidava al
públic assistent a sumar-s'hi.

Les cooperatives
de l'Escola Alta
Segarra al Mercat
de Calaf

C

om cada any, l'Escola
Alta Segarra ha creat
dues cooperatives amb
els alumnes de 5è amb
l'objectiu de treballar els
valors de la cultura emprenedora i el
cooperativisme a l'escola.
Durant el curs escolar, l'alumnat ha
creat i gestiona dues cooperatives - Siglaf i Dragons - amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres
agents socials del municipi.
Com a projecte final, han dissenyat
i elaborat amb materials reciclats diferents productes decoratius, moneders,
suports per a mòbils, etc.
El passat dissabte 8 de juny els alumnes van vendre tots els seus productes
al mercat de Calaf i una part dels guanys
la destinaran a una ONG.

la promoció econòmica

Comprar als comerços de
Calaf torna a tenir premi!
"Barris Antics, compra i guanya" és el
nom de la campanya de dinamització comercial que organitzen els municipis de
la xarxa Barris Antics amb Projectes i que
compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, de les quatre diputacions catalanes i de la sectorial patronal de comerç
(PIMEComerç).
La campanya cerca recuperar la centralitat del barri antic i convertir-lo en el lloc
de referència per a la vida comercial i cívica
del municipi al mateix temps que promou
l'activitat del comerç de proximitat, impulsa
el consum i el coneixement dels productes
locals, dóna a conèixer el potencial turístic
del barri i difon el patrimoni cultural i paisatgístic.
Després de la bona acollida de l'any
passat, Calaf és un dels 30 municipis que
enguany repeteix aquesta iniciativa. Durant
el mes de juny, per fer una compra mínima

als comerços participants de la vila, el client
rebrà una butlleta que haurà d'omplir i dipositar en una urna de cartró per entrar al
sorteig.
Entre tots els participants de Calaf, el dia
23 de juny, durant els actes de la revetlla de
sant Joan, es celebrarà el sorteig on es donaran a conèixer els clients guanyadors.
Els premis consisteixen en experiències
gastronòmiques, nits d'hotel, visites guiades, espectacles i productes típics que ofereixen la resta de municipis participants en
la campanya.
Des de Calaf, el premi que s'ha ofert als
participants d'altres municipis consistirà en
una visita guiada a les botigues antigues i al
patrimoni històric de Calaf + Sopar per a
dues persones al Tasta la plaça + Obsequi
de regal que s'haurà de realitzar el dissabte
27 de juliol.

Nou Hereu
i Pubilla de Calaf

E

l pasat mes de maig es va realitzar el sorteig entre tots els
aspirants. Els guanyandors
van ser en Pau Guix i Zamora, com a hereu; Ona Sotillos
Simón, com a Pubilla i Guillem Segura i
Giné com a fadrinet. En aquesta ocasió,
no hi haurà cap Dama ja que no s'hi havia
presentat cap més nena.
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el reportatge fotogràfic

Estat actual de l'ermita de Sant Sebastià 2019

L' ERMITA DE SANT
SEBASTIÀ
Calafins a Sant Sebastià - 1 de maig de 2019

18

A mitjans del segle XVII, el poble de Calaf va patir la pesta bubònica,
que en 10 mesos va causar la mort de bona part de la població. Els calafins van creure que la intercessió de Sant Sebastià fou clau per a la
seva desaparició i per això, van fer un vot a Sant Sebastià i van construir l’ermita en agraïment. La seva construcció va finalitzar l’any 1693
i des de llavors va començar la tradició de pujar-hi cada 1 de maig en
peregrinació. L'ermita, considerada Bé d’Interès Local, està situada al
turó de Sant Sebastià. És d'arquitectura senzilla, destacant un arc de
mig punt a la porta d'entrada i el campanar d'espadanya.

Calafins a Sant Sebastià a les dècades dels anys 30-40-50
L'ermita al llarg dels seus 326 anys ha patit diverses restauracions:
A les acaballes del XIX i fins a l'any 1881, es van reparar els danys ocasionats per la caiguda de la volta de canó que cobria l'ermita, es va fer
l'arranjament d'una nova capçalera, es va substituir la coberta, i s'hi va
col·locar una cisterna i una font.
Entre els anys 1950 i 1978, es van realitzar diverses campanyes de
restauració de l'interior de l'edifici i també es va substituir la coberta de
teula àrab per teula marsellesa.

L'any 1996, es va reurbanitzar l'entorn de la capella, creat accés amb
vorera perimetral i es va fer l'enjardinament actual. També es va suprimir l'arrebossat de morter de calç per un nou rejuntat de ciment Portland.
Actualment, els treballs de consolidació consistiran en la reparació de les esquerdes de la nau i la volta, substitució de la coberta i i
l'estabilització estructural dels murs.

Treballs de consolidació 2019
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Casal de Calaf

Parròquia de Sant Jaume

Aquesta primera
part de l'any està
sent molt activa!

DES DE LA PARRÒQUIA

Durant aquesta primera part de l'any han passat
per les sales de la nostra entitat un bon nombre
d'espectacles i activitats d'allò més variades, entretingudes i enriquidores: Música, teatre, pastorets, conferències, màgia, exercici físic, sardanes,
l'escola de teatre, i un llarg etcètera de trobades
de persones que, ocupades en l'avenir, cerquen
espectacles, activitats i alternatives per poder
oferir-nos una nova programació per la temporada vinent, que com cada any, esperem que sigui
engrescadora.
Notícia important és que durant els mesos
de juliol i agost, el vestíbul i el bar romandran
tancats a causa d'unes obres de rehabilitació i condicionament dels locals del soterrani
i la instal·lació d'un ascensor que permetrà
l'accés sense barreres arquitectòniques als
soterranis i la sala d'exposicions des del vestíbul, i que estarà a punt per a la Festa Major.
I no més important és el canvi de direcció del bar i
la consergeria, de la qual més endavant us en donarem detalls.
Per altra banda, i això ens fa molta il·lusió, l'ATC
està preparant dues obres de teatre:
Rumors de Neil Simon. Una comèdia que ens farà
riure molt, dirigida per Martí Viñas, que s'estrenarà
per la Festa Major i de la qual en podrem gaudir
dissabte i diumenge.
I Les Bruixes de Salem, que s'estrenarà durant els
primers mesos de l'any 2020 i que la Carme Sala
està preparant amb molta empenta.
S'està treballant també en la nova temporada
de Pastorets, que sota la direcció de Mireia Cierera, enguany intentarà millorar una mica més el
magnífic espectacle de Nadal que des de Calaf
oferim.
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Estem a punt de tancar un curs més
d'activitats parroquials.
• Amb tota humilitat hem avançat en
el ritme de treball del Consell Interparroquial de Pastoral, amb representació de totes les parròquies de
l'Alta Segarra.
• El dia 12 d'octubre, les parròquies
de l'Alta Segarra, amb un bon nombre de participants, vam participar
en el viatge a Sant Pere de Casserres (Osona), missa a Tavèrnoles i
l'assistència al concert "Epíscopus"
(de Mns. Valentí Miserachs) a la catedral de Vic. Un dia de bona convivència i bon nivell cultural. (La fotografia correspon a aquest apartat,
tant si creieu que s'hi pot posar com
no hi va la foto, amb tota lliberta, cal
suprimir aquesta nota en vermell)
• S'han seguit a bon ritme les activitats catequètiques; les celebracions
litúrgiques (funerals, misses, sagraments) són participades i acollidores.
• Ens qüestionen les notícies sobre
els abusos sexuals que s'han comès
dins l'església. No ho podem justificar de cap manera; cal demanar
perdó, purificar, prevenir els nostres
errors i pregar intensament.
• Ens qüestiona la disminució de
nombre de fidels en les celebracions
dominicals, malgrat tot el testimoni i
l'esperança està ben viva.
• L'àmbit caritatiu, juntament amb
serveis socials de Calaf, Sant Martí,
Calonge i Pujalt, la parròquia hi dedica tot l'esforç silent i efectiu. Gràcies
a la resposta generosa dels nostres
pobles en les campanyes de recolli-

da d'aliments.
Pensant
Després de les convocatòries
d'electorals estatals, europees i
municipals, un es queda amb certes inquietuds. Els debats públics,
en la confrontació entre les parts,
el llenguatge tendeix a degenerar en expressions agressives,
l'argumentació es redueix a expressions d'efecte, les propostes
s'expressen amb eslògans reductius més que no pas amb elaboracions de projectes ben fonamentats.
Tanmateix l'accés de l'emotivitat, les
pors, prejudicis, ingenuïtats, reaccions apassionades, no ajuda al bé
dels ciutadans i no afavoreixi la participació democràtica.
La participació democràtica i la corresponsabilitat per al bé comú creixen si es comparteixen pensaments,
programes i desitjos i no sols recerca compulsiva de resposta a les
necessitats. Per tant és oportuna la
reflexió sobre la realitat amb un atent
sentit crític i que explora camins amb
un realisme apassionat i il·luminat.
La raó i la participació de tothom
ha de prevaldre per damunt
d'apassionaments que porten al
fanatisme, a l'escepticisme, a respostes falses a problemes difícils i
complicats.
Apel·lem a la raó que es pot també
anomenar "bon sentit" –expressió
d'un sentit bo–, la intel·ligència i la
competència que poden crear consens, aliances i credibilitat.
En fi, som autoritzats a pensar.
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Bitxets14

ANC

Arriba el juny i
fem balanç

Persistir i persistir

El temps passa volant, i quan tens canalla, encara més!! La intensitat del dia a dia
fa que les rutines et facin passar l'hivern
com un coet i ens trobem altra vegada a
final de curs. Tot i això aquesta temporada a Bitxets14 no ens hem avorrit pas! Les
futures mares i les mares recents han fet
ioga durant tota la temporada, una activitat ideal per a compartir amb altres mares
i per connectar també amb el nadó. Al
primer trimestre vam fer tallers de Narració de contes i de música en família. Amb
col·laboració amb el Casino de Calaf, vam
riure amb l'espectacle Hats del Jam, i a finals de novembre vam celebrar el nostre
4t. Aniversari.
El plat fort de l'hivern va ser la xerrada
que hem coorganitzat amb l'Ampa de la
Llar d'infants, sobre les emocions, amb la
consultora de criança Míriam Tirado, referent per a moltes mares. Per Sant Esteve,
vam organitzar el tradicional Conta Contes, on calafins i calafines van entretenir
petits i grans amb contes lligats a alguna
frase de Manuel de Pedrolo, a més a més
aquest acte va tenir un punt solidari, ja que
vam recaptar fons per la Fundació Althaia
per a la millora de l'atenció a la infància i
l'adolescència.
L'any nou el vam començar slow, amb la
xerrada de la Vinyet Durant sobre un estil
de vida familiar més relaxat i també ens van
encantar les titelles de fusta de Marionetarium. Com cada any, vam visitar l'Auditori,
apropant la música clàssica als més petits...com sempre un plaer. I els últims tallers han estat sobre primers auxilis, amb
la Noelia Reñé, sobre la disciplina positiva
amb la Clara de Mamilatte i sobre lactància
amb SOSmama. Ah! I per Sant Jordi vam
pedalar i explicar contes amb la Bacicleta.
Hem acabat, doncs, el curs amb un munt
de nous coneixements i experiències relacionades amb la criança i la família! I abans
d'acabar volem fer una crida a les noves
mares:
Bitxets14 és compartir, riure, aprendre,
desmitificar, connectar, és veure que la
maternitat pot ser dura, però que és intensa i apassionant, és acceptar que no hi ha
maneres ideals de criar i adonar-se que
tot i que hi ha mil maneres de ser mare i mil
maneres de ser fill, totes passem per les
mateixes situacions. I compartir-les, les fa
més fàcils!!!!
Res, a gaudir de la família, la canalla, les situacions i de l'estiu!!! Tornem al setembre!

La no admissió del recurs al Tribunal dels
Drets Humans d'Estrasburg, els comentaris desfavorables que l'acompanyen, i
el possible efecte limitat dels dictàmens
de l'ONU fan evident la dificultat d'avançar
davant un estat opac i totpoderós. En canvi, els darrers vídeos del judici mostren que
tenim força suficient per plantar-li cara.
Aquells crits invencibles de Votarem! Som
gent pacífica! Amb què la gent barrava el
pas de la violència a les urnes, són una llavor que no deixarà mai de fructificar.
El nou full de ruta de l'ANC contempla tres
escenaris. Els dos primers, un referèndum
pactat amb l'Estat o un referèndum forçat,
són considerats com a poc probables, i
es referma en el tercer, que implica la via
unilateral, la lluita no violenta i la unitat estratègica.

Així mateix, es destaca que, si després
de la sentència del judici a l'1-O es convoquessin eleccions, i les formacions
independentistes aconseguissin el 50%
més un vot, llavors s'hauria de culminar el
procés independentista de manera unilateral. Tot seguit caldria posar en marxa les
lleis de transitorietat, alliberar els presos,
preparar el retorn dels exiliats i demanar
el reconeixement de la nova República catalana al món.
Costi el que costi, no ens rendirem i esperem que l'ANC anunciï aviat l'objectiu
d'aquest 11-S. La nostra unitat com a poble, la nostra persistència, determinació,
pacifisme i il·lusió per uns anhels de llibertat venceran, algun dia, la injustícia, la repressió i el menyspreu.

Coral Ressons

Gira Epíscopus
Un any més arriba l'estiu i amb ell la festa,
les ganes de sortir al carrer i passejar.
La Coral Ressons també ha sortit. S'ha
passejat amb la Gira Epíscopus. La més
important ha estat una escapada a Roma,
que ens ha permès recuperar tota la feina
feta i poder retrobar els companys i companyes de les corals que també han participat d'aquest gran esdeveniment.
Del 13 al 15 de juny, vam tenir l'oportunitat
d'interpretar l'oratori Epíscopus, escrit
per Mns. Miserachs, a la Basílica Papal
de Santa Maria la Major, acompanyats de
l'Orquestra i la Coral de Santa Maria de
Roma.
Ens van allotjar a la residència religiosa
Villa Aurelia a la zona vaticana. Després
de sopar sortírem a conèixer la zona sense allargar-nos gaire, ja que l'endemà ens
esperava molta feina i calia tenir bona veu.
Divendres 14, acabat l'esmorzar, vam en-

carar la primera part de l'assaig. A primera hora de la tarda, després de compartir
dinar amb companys de les altres corals,
tocà reprendre l'assaig per, a partir de les
20 h, iniciar el gran concert. La mateixa
basílica ens aplegà fins a gairebé caure
rendits de cansament i sobretot emoció.
L'endemà valoràrem el concert, encara
impressionats, per una fita que poc imaginàrem en iniciar els assajos d'Epíscopus.
No podíem partir de Roma sense fer una
visita, ràpida, al Vaticà que vam poder contemplar a vista d'ocell, dalt l'avió ja de tornada a casa, contents i agraïts per la feina
feta.
Tota una experiència que potser tindrà
una segona part a ....
Vine a cantar amb nosaltres i descobreixho!
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les entitats

UE Calaf

Campions!!!!

Estem de celebració!!! El passat dissabte 4 de maig de 2019 l'equip
sènior de la Unió Esportiva Calaf es va proclamar campió del seu grup
de Tercera Catalana, aconseguint d'aquesta forma el desitjat ascens
a Segona. El partit decisiu es va disputar contra un rival que no va posar les coses gens fàcils, el Sant Pere Nord de Terrassa. Però la tensió
competitiva i l'esperit de superació d'aquest equip que sembla no tenir
límits va permetre assolir una victòria històrica, per 4 gols a 2, que automàticament atorgava el campionat a la UE Calaf.
Només acabar l'encontre, l'alegria i l'eufòria es van desfermar entre jugadors, tècnics, i tota l'afició que emplenava a vessar el Municipal de
Les Garrigues, iniciant una celebració que es va allargar fins ben entrada la matinada, amb una rua dels jugadors pels carrers de la vila.
Certament ha estat una temporada extraordinària. En el moment
d'escriure aquestes línies, s'ha aconseguit l'objectiu d'acabar la temporada invictes, amb un treballat empat al camp de l'Artés, i dues victòries a camp del Castellbell i Vilar i l'aconseguida el darrer partit a casa
amb l'Avià. Una bona mostra de l'extraordinari nivell d'aquest grup ha
estat l'ascens directe assolit pel Gironella com a millor segon classificat de tota la Tercera Catalana. Serveixin aquestes línies per felicitar a
tot l'equip, jugadors, tècnics, per aquesta fita històrica, i agrair-los de
tot cor l'esforç i el compromís demostrat al llarg de tota la temporada.
Enhorabona campions!!!!
Acabada la Lliga, el proper cap de setmana de l'1 i 2 de Juny l'equip
iniciarà la seva participació en la Copa Catalunya, torneig per eliminatòries que es disputarà entre els primers classificats de les diferents
categories del futbol amateur. Molta sort en aquesta fase final de la
temporada!!!

AMPA La Boireta

Acomiadem els pops
Aquest curs l'AMPA la Boireta ha ofert moltíssimes activitats i
material a la llar. Per Nadal es va fer cagar el tió i els patges varen
visitar els infants i van dur regals per la Boireta. Per Carnaval els
petits van desfilar pel poble disfressats dels colors dels contenidors, juntament amb l'escola, l'institut i la gent del poble. Més endavant, per Sant Jordi la mainada va gaudir de l'espectacle que
el JAM ofereix en aquestes dates. Pròximament se celebrarà la
festa de fi curs i s'acomiadaran els Pops.
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També ha estat una temporada molt positiva pel futbol base. Al llarg
d'aquest segon trimestre de l'any 2019, tots els equips, tant de futbol-7
com de futbol-11, han mostrat una progressió important, millorant força
tant el joc com els resultats aconseguits durant la primera volta dels
respectius campionats. Especialment cal destacar l'infantil, l'aleví A i
el Prebenjamí B, si bé totes les categories han competit a un molt bon
nivell.
Acaba la temporada, però ja escalfa motors una nova edició del Campus de Futbol de la UE Calaf. Enguany ja serà l'onzena edició, i es realitzarà entre els dies 1 i 26 de Juliol, per a nens i nenes de 5 a 15 anys. La
reunió informativa se celebrarà al Camp Municipal el pròxim divendres
31 de Maig a les 19.00 h, i la data límit per les inscripcions és el 7 de juny
de 2019.
Respecte de l'àrea social, voldríem destacar la bona acollida que va
tenir la festa de música revival que es va celebrar al Casino de Calaf el
passat dissabte 30 de Març, i de la qual ja s'està preparant una segona edició, probablement per aquesta tardor. També anunciar-vos que
aviat participarem en la Fira d'Entitats, promoguda per l'Ajuntament,
que tindrà lloc el dissabte 1 de Juny a la plaça dels Arbres. I finalment,
recordar-vos que el diumenge 16 de Juny tindrà lloc el dinar de final
de temporada i entrega de trofeus, que celebrarem com cada any al
Camp de Futbol Municipal de Les Garrigues. Us animem a participar
en tots dos esdeveniments, i us encoratgem també a col·laborar amb
la Unió Esportiva Calaf, donant-vos d'alta com a socis. Necessitem el
vostre suport!!
Unió Esportiva Calaf.

les entitats

CB Calaf

Ens sentim orgullosos!
A punt de cloure la temporada 2018-2019, ens sentim orgullosos de
la tasca dels nostres cinc equips que, al llarg d'aquests darrers vuit
mesos de competició, han demostrat una excel·lent actitud i s'han fet
mereixedors dels llocs de privilegi en les seves respectives categories, uns amb més sort que els altres.
El Sènior Masculí ha anat de més a menys, va aconseguir classificarse pel Play-Off pel títol però van ser eliminats, contra pronòstic, i no
varen poder acabar lluitant pel campionat.
El Sènior Femení va acabar en una meritòria 11a posició que, en altres
temporades, li hagués donat automàticament la permanència però
aquesta temporada hi ha reestructuració a la categoria i haurà de jugar la Fase de Permanència, que per cert no ha començat gens bé
però encara no hem dit l'última paraula.

El Junior Femení, es va classificar per la Final a 4, que es va jugar a Andorra el proppassat diumenge 26/05/2019. Després d'un gran partit,
on ens va mancar una mica de sort, l'equip es va quedar a 4 punts de
la Final en perdre contra l'Andorra que acabaria aconseguint el Campionat en guanyar la Final.
El Cadet Femení, que està fent una excel·lent temporada com ho demostra el primer lloc aconseguit en la Lliga regular, es prepara per a la
Final a 4 que es jugarà el pròxim dia 1 de juny al Poliesportiu de Calaf.
Els hi desitgem el millor.
L'Infantil Masculí, no podia ser menys i també, després d'una temporada força bona, jugarà la seva Final a 4, el diumenge dia 2 de juny a
Tàrrega.
Esperem donar bones notícies en el nostre proper escrit.

Geganters i Grallers de Calaf

25è Aniversari dels Gegants de Calaf
Un diumenge al migdia, un vailet baixava pel
carreró que enfila el Portal amb la Plaça Gran,
a les mans hi duia un cartell que comunicava
que Calaf era el següent poble en fer ballar
els seus gegants. Darrere seu, majestuosos
i elegants, amb el seu pas lent i balancejant
entraren el Jaume i la Calamanda, era el dia
del seu bateig i a la plaça els esperava una
munió de calafins per conèixer les cares, els
vestits i el tarannà, dels nostres representants més alts i més tradicionals, en el que va
ser una festa i un gran esdeveniment.
Enguany fa vint-i-cinc anys des d'aquell dia,
per això, a la Colla ens agradaria commemorar el bateig del Jaume i la Calamanda, i

fer que tothom gaudeixi de la celebració de
l'aniversari tot organitzant una Trobada Gegantera pel lluïment dels nostres gegants,
i els gegants de Sant Joan de Vilatorrada,
Rubí, Balsareny, Els Prats de Rei, Navarcles, Torà, Montmajor, Manresa, Agramunt
i Copons; amb cercavila, música de gralles i
tabals, i exhibició final amb els balls de cada
colla convidada.
L'acte de tancament anirà de la mà de la
periodista i presentadora Elisabet Carnicé
i Domper, en el transcurs del qual es retrà
homenatge a la família Casserras i a la seva
obra. A en Manel Casserras i Boix, qui va ser
un gran mestre constructor de gegants de

Catalunya i que de manera totalment artesanal, va crear i construir el Jaume i la Calamanda; i al seu fill, en Manelet Casserras i Solé,
qui va continuar l'obra del pare. Tindrem la
presència de, M. Teresa Moreno Terricabras,
vídua d'en Manelet i de Sessa Casserras i
Moreno, néta i filla dels mestres geganters
i continuadora del projecte de construcció,
restauració i conservació d'imatgeria festiva
de l'obrador Casserras de Solsona.
En definitiva, volem compartir una gran festa de música i color, que esperem que no us
perdeu i que en gaudiu, grans i petits.
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els grups municipals

21 persones, 21 compromisos
Junts per Calaf – AM ens vam presentar a
les eleccions del 26 de maig amb un programa resumit amb el lema 21 persones, 21
compromisos. Era un reduccionisme perquè, de fet, som més de 21 persones i són
força més els projectes que tenim per fer de Calaf el poble per viure’l
que desitgem i a què ens hem compromès solemnement.
Des del mes de novembre i fins a començaments de març, un equip de
vint-i-cinc persones dividides en tres àrees de treball (Social, Econòmica i Mediambiental i Territori) va elaborar un Pla Estratègic per als
pròxims deu anys.
D’aquell grup de persones en va sorgir la candidatura de Junts per Calaf – AM, i aquell Pla Estratègic va ser la base per a elaborar el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions. Totes elles es
mantenen compromeses, cadascuna amb el grau de responsabilitat
que les urnes els ha donat i amb la disponibilitat que individualment poden assumir en cada moment.
Junts per Calaf és un grup heterogeni, format per persones d’edats diferents i interessos diversos, que té l’objectiu comú de treballar durant

uns anys al servei de les per-sones de la vila. Vol dir que no és un grup
constituït amb l’únic propòsit de formar una llista amb què concórrer
a les eleccions. El propòsit és treballar per Calaf, no pas obtenir el govern de l’Ajuntament.
Els compromisos adquirits són ambiciosos. Però Junts per Calaf la
formen persones amb el talent i el grau de compromís amb la vila i les
seves persones que fan falta per assolir-los. Les set persones que
vam sortir escollides i que tenim el privilegi de formar el govern de Calaf dels pròxims quatre anys sabem que comptem amb els seus coneixements i el seu recolzament per complir amb el mandat adquirit.
Els ho volem agrair i reconèixer públicament des d’aquest espai.

Més respecte i menys excuses
Comencem un nou mandat als ajuntaments i és un bon moment per valorar els
resultats electorals i la representativitat
que tenim.
Junts per Calaf ha aconseguit la majoria
absoluta a la vegada que el GIC ha mantingut el número de regidors
que tenia i ha augmentat el número de vots.
En aquest context, el primer que volem fer és agrair la confiança
que ens han fet els nostres electors consolidant la nostra posició
de segona força al consistori. És una enorme satisfacció saber que
una part important de les persones que viuen a Calaf creuen en el
nostre projecte de progrés, treball, transparència i serveis, avalat per
les realitats que vam explicar durant la campanya.
En segon lloc, el resultat també ens porta a demanar a l’alcalde i el
seu equip de govern un major respecte per les nostres propostes
en benefici de tothom, que demostrin que sabran estar a l’altura de
la confiança que els ha fet la gent i que seran capaços de dotar Calaf

dels serveis que fa massa temps que necessita i que nosaltres sempre hem reclamat.
Esperem no haver de continuar insistint en la necessitat de dur a
terme actuacions essencials que portàvem al nostre programa electoral i que ja fa molts anys que haurien de ser una realitat,
com la Residència per a la Gent Gran, que el GIC va deixar amb el
projecte totalment acabat i el finançament necessari per construir-la
i gestionar-la; la portada d'aigües de la Llosa del Cavall, on s'han
invertit 900.000€ per resoldre definitivament els greus problemes
de qualitat de l'aigua que patim cada dia; o la urbanització de les 21
hectàrees de la tercera fase del Polígon Industrial que va comprar l'INCASÒL per 3.150.000€ amb la intenció de resoldre el greu
problema de desocupació que tenim a Calaf. Ara ja no valen més
excuses.

Poder i responsabilitat (discurs de la constitució del Ple)
En primer lloc volem felicitar-lo a vostè i a
tota la seva candidatura per la seva reelecció, aquesta vegada per majoria absoluta.
En aquest sentit dir-li que aquest fet li atorga
un gran poder i, per tant, una gran responsabilitat.
El destí de la nostra vila dels propers quatre anys estarà exclusivament a les seves mans i per això li desitgem, sincerament, molts
encerts i que l'interès del bé comú sigui la seva guia alhora de prendre decisions. En segon lloc voldria agrair molt sincerament a tot
l'equip de Junts per Catalunya de Calaf el seu suport i la seva tasca
desinteressada que ha fet possible que avui jo sigui aquí. En aquest
sentit intentaré retornar-los aquest confiança donant el millor de mi
mateix. Ho faré per ells, per totes aquelles persones que ens han donat la seva confiança i per la resta de calafins/nes que son capaços
d’imaginar un Calaf millor.
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I parlant de confiança, en darrer lloc, voldria explicar resumidament
el sentit del meu vot...
No m'estendré massa perquè crec que avui és un dia per a la celebració, en el que els nous regidors i regidores, juntament amb els
seus familiars, comencen una experiència que de ben segur els farà
canviar la manera de veure el món de la política i comprovar la quantitat ingent de feina que hi ha al darrere de la consecució de qualsevol projecte. Doncs bé, com deia, m'he votat a mi mateix per allò que
comentava fa un moment, per confiança... Després d’una legislatura
en la que s'ha esgotat aquesta qualitat tant important, creiem que
aquest mandat pot ser el que faci que es pugui recuperar i en aquest
sentit estarem disposats a retornar-la si les coses es fan de manera
diferent i honesta. Per la nostra part serem al seu costat en els temes
de País i com a oposició treballarem per garantir que les decisions
que prenguin siguin bones per Calaf, es facin correctament i amb total transparència.

els col·laboradors

Honrat mestre Sangenís
Ton Miret
Els actuals temps de repressió generalitzada que vivim nosaltres, és una bona escola per aprendre com d'implacable
va ser la del 1939 en aquest poble, especialment damunt la
persona que més va obrir els ulls de la intel·ligència, la cultura
i l'educació als nens des del 1908 fins al 1939, el mestre Emili
Sangenís i Osó. Empresonat durant vuit mesos, va quedar
apartat de l'escola durant 31 anys, fins als 70 anys, amb el
temps just per recollir el que li pogués quedar de l'antiguitat
dels 32 anys fent de mestre titular, i únic, de l'escola unitària de
nens situada a l'antic ajuntament.
L'expedient de depuració rebut de Madrid revela que les acusacions que li van recaure encara van ser més àmplies que les
del consell de guerra.
Les 7 imputacions i descàrrecs que consten a l'expedient, no
es poden publicar al blog fins a rebre el permís explícit de Madrid. Són:
1. Ser organitzador de "Pomells de Joventut"
2. Contribuir a la subscripció "pro presoners" després de la
sedició de 1934

La seva labor com a mestre li van valdre sis vots (elogis) de diferents inspectors. En reprodueix un d'aquests del 1929 i 1931:
Caso especial el de esta Escuela. Con una matrícula numerosísima, existiendo en la localidad otro centro importante, la
enseñanza logra desarrollo i profundidad ejemplares, desde
hace veintitres años. Bien se echan de ver las dotes, especiales también del Sr. Sangenís, que la viene desempeñando, sin
interrupción, todo ese tiempo, y en él ha logrado la admiración
de propios y extraños, porque donde quiera se habla con encomio de tan excelente Maestro y donde quiera hay un gran
afecto para él. Bondad, inteligencia, cultura extensa, vocación
bien definida, civismo amable y deseo no extinguido de servir
la causa trascendental del Magisterio primario. ¡Ojalá tuviéramos muchos maestros como el Sr. Sangenís! La Inspección,
al estampar estas manifestaciones, lo felicita cordialmente y
le concede un expresivo y merecidísimo voto de gracias, esperando que este conjunto de actividades continúe desplegándose largos años aún para bien de la enseñanza.
Candi Closa i Bosser (1875-1964), advocat, i Emili Sangenís
i Osó (1883-1961), mestre, són les figures cabdals del s. XX a
Calaf, i en especial el mestre. Ara fa 81 anys que, sortint de la
presó, amb la seva dona Calamanda Closa, de cal Mensa, va
deixar el poble en silenci, desconegut, i amb llàgrimes als ulls
pel poble que tant havia estimat.

3. Ser subscriptor de "La Publicitat"
4. Haver estat director d'una escola mixta establerta als Hermanos durant el període roig.
5. Haver fet propaganda roja i separatista
6. Haver estat director de la secció de teatre de la CNT.
7. Haver mantingut una relació freqüent amb els elements del
Comité revolucionari de Calaf.
El mestre Sangenís descavalca totes aquestes acusacions
amb 9 pàgines de descàrrecs que són una meravella de concisió, claredat, competència lingüística i equilibri. A la vegada
que aporten un munt de detalls i precisions sobre tot el seu
període de mestre (1908-1939) i particularment dels temps
de la República. De tot aquest relat se'n desprendria que el
mestre Sangenís era una persona intel·ligent, culta, compromesa amb el seu poble, i també estimada, com revelen a la fotografia les dues mans sobre l'espatlla del caramellaire que té
darrere. Catòlic, catalanista, anti-marxista, laic quan va arribar
la República.
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els col·laboradors

De feliç recordar
Josep Vilaseca i Colell
“El segarrenc”
Desembre 2018
9471
En el mercat de Calaf si troba de tot, però t’has de llevar de matí
si no ja s’ha acabat tot. Ara camino amb bastons, ja no sóc tan
matiner molta cosa que em falta ja no la té el mercader. Si vull
escarola, l’haig de comprar de planter i esperar l’any que ve i si
vull ceba tendra, haig de ser molt matiner.
Així per tot sant hi ha carbassa amb premi al millor carbasser. El
de més hi trobes de tot. Vés-hi de matí o més tard més barato o
més car.
Això depèn del mercat, si hi ha hagut tronada o glaçada o algun
altre disbarat que ja ens hi té acostumats la nostra geografia
mediterrània i a més ara que tant es parla del canvi climàtic. Estem ben arreglats!
Però gràcies a la meravellosa idea que van tindre els nostres
governants locals de recuperar petits comerços, que eren
l’orgull del passat, convertint-los en petits museus. Amb aquest
premiat projecte en el quan hi afegeixo la meva més sincera felicitació. El poble és visitat i admirat per nombrosos visitants i encara més el nostre mercat. Al ja famós mercat de Calaf també
des de dalt del nostre campanar fer possible que els aficionats
als contes de fades se sentin més a prop de les estrelles o sigui
més a prop del cel i pugui admirar i visitar a ull de falcó les roques blanques de Montserrat i un dels naixements del riu Anoia.
A la tarda la verdor dels meravellosos camps sembrats i a l’estiu
el ros de les espigues fent que quan es gira el vent serè o la marinada es posen a dansar formant unes meravelloses onades
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que saludant el sol que se’n va a anar cap a les terres de ponent.
I les espigues formen un color meravellós com si fossin noies
enamorades a punt d’entregar-se al promès o sigui la cosetxadora.
Aquest premiat projecte han d’anar a visitar i descobrir les meravelles que guarden les muralles del reformat castell que l’empra
de les seves muralles es va formar a Calaf. Muralles plenes de
records i història. Avui oneja la bandera de la nostra llibertat.
També fent memòria de la seva infantesa, que hi anàvem a jugar
a moros i cristians quasi sempre ens sortia algú malparat, com
deia el gran Maragall un cop de roc tirat amb mala traça. Nosaltres podríem dir que li va foradar el clatell. Això si alguna vegada
ens havíem d’escapar baix el crit de l’advertència de les senyores monges que en aquella època habitaven al castell. Havent
arribat al punt de fer-nos avisar per l’agutzil del poble no a nosaltres, als nostres pares aquí acaba la guerra.
En aquella època el mercat es feia a la plaça Gran i segons la història si succeí el fet que s’hi glaçaven les paraules. Els records
donen vida si són de bon recordar. Com el d’una tieta meva
que hi venia amb tartana des de Castellfollit de Riubregós, les
Sengoles, a vendre les hortalisses de pagès sota els porxos de
Cal Garriga, que en aquell temps no havien de ser massa abundants. Els records donen vida si són de bon recordar.
Bona Festa Major a tots i totes.

els col·laboradors

Què és i a què ens referim quan parlem de
salut comunitària?
Equip d’Atenció Primària de Calaf
Quan parlem de salut comunitària ens referim al conjunt d'activitats dirigides a promoure la Salut, augmentar la qualitat de vida i el benestar social i potenciar la participació de les persones que formen la comunitat. Des del CAP de
Calaf volem iniciar el què anomenem un Procés Comunitari o Diagnòstic de Salut Comunitari, un treball destinat
a mostrar l'estat actual de Salut de la Població, els problemes més importants, així com els factors que influeixen
i finalment arribar a liderar projectes que aportin una millora global de la salut dels veïns de Calaf, escollits per la
mateixa població.
"Actualment treballem seguint un sistema centrat en la persona, la malaltia que pateix i el tractament. El que volem és
tendir cap a un sistema basat a evitar medicalitzar els problemes de la vida i usar els recursos saludables del mateix
pacient o de la comunitat que poden beneficiar-lo."
Com ho farem?
Cal seguir una sèrie de passos per arribar a triar accions, que a la majoria d'habitants del poble us semblin
necessaris o útils per millorar la salut de la comunitat.
Els passos són: planificar, recollir informació, conèixer
l'opinió de les persones, analitzar les dades obtingudes,
triar el o els projectes més adients i finalment avaluar si
hem aconseguit l'objectiu de millorar la salut de la nostra
comunitat.
Planificació
El punt de partida, com qualsevol projecte, és planificar
el què volem fer, com ho volem fer, i qui hi participarà.
Aquest últim punt és especialment important, ja que
cal crear un grup motor que portarà el pes del treball i
estarà envoltat d'un grup de col·laboradors format per
persones del poble, que seran els que representaran a
tota la població i treballaran amb el grup motor.
Recollir informació
El segon pas del diagnòstic de salut és conèixer l'estat
dels determinants de salut de la comunitat (condicions
polítiques, socioeconòmiques, culturals, mediambientals, condicions de vida i treball, xarxes socials i comunitàries, estils de vida individuals, edat, sexe), les seves
necessitats i problemes, però també conèixer el que
s'anomenen els actius de salut . Entenem per actius
de salut qualsevol factor que millora la capacitat de les
persones o grups per mantenir la salut i el benestar (entitats del poble socials, culturals,farmàcia, treball social
i qualsevol persona implicada en la comunitat). Aquests
actius són un punt clau per l'èxit de la salut comunitària.
Quines dades recollirem per conèixer aquests determinants?
· Condicionants geogràfics que poden afectar la salut
de la comunitat: accidents geogràfics, vies d'accés i sinistralitat d'aquestes, densitat de població...

· Història de formació dels nuclis de població.
· Dades mediambientals.
· Informació demogràfica.
· Informació socioeconòmica.
· Estat de salut de la comunitat: natalitat, mortalitat, morbiditat.... (quantitat de persones d'un grup o d'una població que són afectades per una certa malaltia).
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els
determinants socials de la salut són les circumstàncies
que les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, inclòs el sistema de salut. A la vegada, aquestes
circumstàncies estan configurades per un conjunt més
ampli de forces (econòmiques, socials i polítiques). Els
determinants socials de la salut expliquen la major part
de les diferències en salut, algunes injustes i evitables.
Conèixer l'opinió de les persones
Per tal de definir els actius de salut, necessitarem conèixer l'opinió de les persones que formen la comunitat i
per això necessitarem la col·laboració de tots i totes, a
través d'un qüestionari molt simple que intentarem que
arribi a tothom.
L'anàlisi
Un cop recollida tota la informació caldrà analitzar-la
per poder elaborar un informe de salut comunitària.
Haurem detectat uns actius de salut que ens ajudaran
i uns problemes que la societat vol solucionar. Dels
problemes detectats, caldrà fer-ne un llistat i després
prioritzar-los, ja que rarament podrem resoldre'ls tots
alhora.
Projectes
Un projecte de salut comunitari sorgirà del llistat de problemes detectats, els quals prioritzarem i en planificarem unes accions per millorar-los. El grup motor proposarà accions clares i concises per millorar el problema
triat que vulguem resoldre.

"Tot l'equip de professionals del CAP estem molt il·lusionats en tirar endavant un projecte de Salut Comunitària, perquè creiem fermament que la Salut és molt més que tractar malalties. La Salut és un concepte molt més global, que
inclou prevenció, tenir dret a un habitatge digne, a una educació adequada, a un treball per a cada persona, a viure
en una societat que accepti a tothom independentment de les diferències individuals, a una alimentació adequada,
a una espiritualitat pròpia, en definitiva a uns valors individuals". "Entre tots aconseguirem una millor salut individual i
col·lectiva " - "La Salut és cosa de totes!!!"
27
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En Ferran Grau Ingrada, un calafí
farmaceutic a Barcelona
Joan Graells

Un dels moments més brillants de la ciutat de Barcelona
fou a cavall dels finals de segle XIX i a començament del
XX amb l'eclosió a la capital catalana del modernisme
que transformà el paisatge urbà i modifica els costums
dels ciutadans, cap a una nova visió de l'arquitectura, les
arts, del benestar familiar, d'aquest moviment que ens
arriba d'Europa, i que avui en dia som una de les capitals
a on venen visitants de tot el món per tal de poder gaudir
i admirar aquestes obres artístiques úniques.
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Una de les botigues més boniques era la farmàcia de
Ferran Grau Inglada que es trobava al carrer Nou de la
Rambla, 4, que fou construïda en el 1902. Aquí l'hi mostrem per mitjà de dibuixos de l'època tal com era, la decoració la va dirigir el seu cosí, Alexandre de Riquer.
Hem de recordar que amb motiu dels Jocs Florals de
Calaf, oferí el tretzè premi un artístic centre de taula per
al treball literari sobre fets històrics de Calaf.

els col·laboradors

DE LA TERRA DE SIGAR

Cinc raons per llegir:
Quan jo era noi
Josep Maria Solà
Amb l’avinentesa que l’Ajuntament de Calaf, en el Ple municipal del 19 de març, havia atorgat de nomenar oficialment
Alexandre de Riquer com a Fill il·lustre de la vila, Edicions de l’Albí va presentar al Casino, el passat 5 d’abril, una reedició (amb les mateixes il·lustracions que l’original i amb el català normalitzat) de l’únic llibre de narracions que va
escriure Alexandre de Riquer. Vegem, ara, cinc raons possibles per llegir (o rellegir) aquest llibre magnífic.
1 És un autor de proximitat, de Km 0.
Ens hem d’acostumar a estimar el que tenim més a prop
i Alexandre de Riquer és un autor de casa. Oblidem
d’una vegada aquest autoodi que ens caracteritza, als
catalans, i que va fer dir a Maria Aurèlia Capmany que
vivíem permanentment sota el “signe de l’escorpí”. Són
quinze narracions localitzades a la casa pairal de Can
Bassols (Cal Marquès) de Castellfollit de Riubregós, i
són els records del nen Riquer quan tenia 10 anys (1866)
i vivia a l’Alta Segarra, que és la nostra comarca natural.
2 Anostrar-lo.
Hem d’incorporar el llibre “Quan jo era noi” a la nostra
tradició (tal com afirma Raül Garrigasait, “guanyar-se
una tradició és un acte de llibertat”) i, doncs, anostrarlo: ser capaços de fer-lo nostre. Si hi hem incorporat els
Pastorets de Folch i Torres, la Llegenda del mercat de
Calaf (recollida per Apel·les Mestres: amic i mentor de
Riquer, per cert) i la Topografia mèdica del Dr Llorenç,
hem de ser prou intel·ligents per afegir-hi “Quan jo era
noi” de Riquer. Recordem que no hi ha cultura que valgui
si la societat (la comunitat) no la fa seva. I si una societat no es fa seva la cultura, no és ni una societat ni una
comunitat sinó un seguit d’indicadors i d’estadístiques.

herent del llenguatge amb què fou escrit. La natura (que
reconeixereu com a pròpia) hi és descrita com un temple sagrat de l’art, i l’artista n’és el sacerdot (això és el
que es coneix com a prerafaelitisme).
5 Memòria moral de l’autor.
Més que una novel·la de formació, considerem aquestes narracions com un plànol nítid i esborronador de la
memòria moral de l’autor, és a dir: valors, records i sentiments que s’erigeixen com a fites essencials al llarg del
camí de la seva vida, en una atmosfera presidida per una
ingenuïtat silvestre, generositat i una dràstica innocència. Un sistema de valors que sembla, ai las!, perdut per
sempre i que es podria resumir en la divisa que Riquer
va seguir sempre: “Bellesa intel·lectual i bondat espiritual” i que considero que encara ens interpel·la a tots;
per això val tant la pena de llegir-lo.

3 És un escriptor notable.
Alexandre de Riquer no és només un artista brillant sinó
que és un escriptor notable. El seu nét, Martí de Riquer,
ho confessava obertament tot parlant d’aquest llibre de
narracions que ell defensava a tort i a dret (més que no
pas la seva poesia). Alexandre de Riquer és un artista
modernista, concepte que abraçaria el d’artista total
(un concepte romàntic i wagnerià): va ser alhora pintor,
dibuixant, il·lustrador, cartellista, gravador, escriptor i
poeta. I un autèntic capdavanter de correnties: fruit dels
seus dos viatges a Londres introdueix el prerafaelitisme
i l’exlibrisme a Catalunya.
4 Literatura de caràcter oral.
Les narracions de “Quan jo era noi” poden ser llegides
en veu alta (prova de foc per a qualsevol text en prosa)
i funcionen encara millor. Tenen el perfum de les rondalles de la vora del foc, i de les proses poètiques: per
aquest motiu les modificacions ortogràfiques que s’hi
han fet han estat mínimes per no trencar la música in29
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Temps era temps...
Noms i renoms.
Josep Mases

Parlem d'un temps,
de quan moltes
persones encara
no sabien llegir ni
escriure, i de quan
algunes
cases,
masies i persones,
eren més conegudes pel renom
que pels verdaders
noms i cognoms de
la gent que hi habitaven.
Aquest fenomen el
podríem trobar a
molts indrets de Catalunya, també en les nostres contrades. Per exemple: poblets i masies del nostre entorn
com Aleny, Calonge, Enfesta, la Fortesa, la Molsosa,
Mirambell, Dusfort, Pinós, Prades, les Coromines, La
Llavinera, Pujalt, la Guàrdia. Etc.
De renoms n'hi havia de molt curiosos com: cal Pinxo,
Trivolví, la Gavatxa, cal Barrina, Bep Vinyals, cal Ninet,
cal Butsachs, els Pilots, cal Masover cal Marianet, ca
l'Hostaler, Les Basses, cal Frare, el Casalot, cal Barrusca, Corregó, la Morera, l'Agustina, cal Vermell, els Corrals, els Plans, cal Roure, cal Frare, l'alzina, cal Sigu, cal
Noguera, l'Hostal de l'arengada, cal Ferreric, cal Tomaset, la Venta. Etc. n'eren tants que caldria fer molt més
llarg aquest escrit.
Això pot semblar que només era cosa de masies i poblets molt petits, ja que no, també es donava aquesta
circumstància a pobles molt més grans arreu de Catalunya, com Els Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles
i també aquí a la nostra vila de Calaf, i que molts d'ells,
per les persones que som una mica grans, encara estan
ben frescos en la memòria.
Renoms com: La Botiga nova, Tenda nova, cal Carlets,
ca l'Angúnia, cal Matrícules, cal Xacó, cal Cucou, el
Piulet Barber, cal Sinoga, cal Tronxo, el Sastre coix, cal
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Mericano, cal Espeltoset, cal Marietes, cal Escloper, cal
Brinco, cal Mau, cal Tinus, cal Ton de l'era, cal Rata, cal
Tarot, cal Llauneret, cal Fusteret, cal Canons, cal Parreta, cal Caiero, cal Rota, cal Ramon gros, cal Boter, ca
l'Espinac, ca l'Indiano, cal Casota, cal Xixanta i també un
llarg etc.,
En alguna conversa amb algun antic carter rural -que ja
no en queda quasi cap- quan ordenaven les cartes que
ells mateixos repartien, a més a més del nom de qualsevol membre de la casa també ho feien llegint els renoms
que quasi sempre figuraven en el "Remitent", renoms
que per un foraster podien semblar estranys, però que,
per les persones del llogaret eren d'allò més familiars i
naturals, sense cap intenció d'ofendre ni fer burla de
ningú.
Els anys seixanta- setanta moltes comarques de Catalunya -també la nostra- va tenir molta emigració cap
a la ciutat. Alguns pobles i masies van patir una despoblació, sobretot de la gent jove, ja que la "terra" no els
podia donar una qualitat de vida, com Barcelona i altres
ciutats industrials i comercials, on si hom volia treballar
podia guanyar-se la vida.
Moltes d'aquelles persones que van sortir de pagès i
que avui, amb una posició econòmica més estable, han
tornat al poble recuperant algunes d'aquelles cases
que estaven en bon estat, altres mig ensorrades-, per
convertir-les en segona residència, per tornar a fer vida
a pagès molts dies de l'any gaudint de la natura.
També moltes d'aquestes persones han buscat l'origen
dels renoms, de com les coneixien els habitants de cada
casa i actualment si us passegeu per molts d'aquests
pobles d'arreu de Catalunya, veureu que alguns d'ells
han encastat a les llindes dels portals de moltes cases els renoms originals que tenien les cases ja des de
temps immemorials.
Diuen que recordar és tornar a viure... Doncs potser sí.
Salutacions ben cordials, i bon estiu per tothom.
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Monstres
Mª Lluïsa Salazar
Tanco la porta de la botiga amb la inquietud i la premonició d'un fenomen ja viscut que m'estreny l'estómac
i encongeix el cor. La lluna, esporuguida, ha fugit amb el
darrer client de la tarda. La tempesta pregonada raneja
a els límits del poble. S'intueix entre la gama de grisos
que separen el cel i la terra davant meu mentre la persiana davalla fins a terra.
Camino per un carrer nebulós i enrarit amb un ofec
que reté l'aire a l'alçada al nas. L'únic so, el trepig dels
meus peus damunt les rajoles La llum és escassa. Les
persianes protegeixen els aparadors ja apagats davant
el presagi d'una borrasca. Els fanals, a massa distància
l'un de l'altre, es limiten a dibuixar petits cercles emboirats per una humitat densa. El titil·leig de les bombetes
accentua una ansietat que fa estada dins meu de la
tardor a la primavera. Faig un intent d'accelerar el pas
però la coixesa del peu esquerre em marca una velocitat constant. Una airada silenciosa remou les fulles que
despullen els plataners que em ronden quan, de cop i
volta, el carrer queda ofegat en la foscor més obscura.
Vet aquí el més temible dels meus malsons. La por em
paralitza de cap a peus. Tanco els ulls per abstreure'm
de la no presència de llum. Espero... Un, dos, tres ...
Compto amb lentitud abans de tornar-los a obrir i potser
despertar. Però aquest instant de paüra és real com la
nit que m'envolta. La intuïció que l'ha encertat una vegada més, m'obliga a encongir-me dins la jaqueta, amagarme sota la bufanda que m'embolcalla i tremolar la boca
que perfila una estranya ganyota al rostre.
Les fulles segueixen giravoltant mogudes per un
vent que creix i ara gosa acaronar-me les galtes i esbullar-me els cabells com un assetjador. Sento el cor
bategar a les temples i la boca eixuta incapaç d'emetre
el panteix que sento a la gola. Un sabor amargant i ranci
reglota entre la llengua i les dents. Quieta, incapaç de
moure un sol múscul, enmig del no-res més il·limitat, tinc
la certesa d'una companyia pròxima, mes l'angúnia de
palpar un cos sòlid em manté les mans a les butxaques.
Una fogonada travessa l'univers i esberla el foscam
anunciant l'imminent diluvi en decidir avançar a les palpentes trepitjant els panots amb cura. Unes rajoles que
hauria de reconèixer de tant xafar-les. Entre passa i
passa un alè calent s'empelta al panxell de la cama dreta i em provoca un crit d'esglai que s'escanya als llavis
abans de néixer.
Tot d'una prenc consciència de no haver-me creuat
amb un sol automòbil en tot el trajecte recorregut com

si es tractés d'un senyal demoníaca. M'obligo a caminar a un ritme més àgil carrer amunt, malgrat el dolor
que persisteix a pessigar-me, quan un segon llampec
anuncia la proximitat de l'aiguat i em permet entreveure un escorta de quatre potes. Al mateix temps que em
tranquil·litza també m'evoca els monstres propis de les
ficcions nocturnes i m'esfereeix provocant una punyent
pell de gallina. Enmig d'aquests pensaments i la ceguesa que persisteix, un frec al braç esquerre es deté amb
un gruny del company invisible.
Un tabal punyent ressona a les façanes laterals davant una desmesurada por que s'esquincin pedra a pedra i em sepultin. Ni en somnis hauria previst una travessia tan negra i paorosa.
Una desmesurada i freda gota d'aigua em distreu
d'aquests pensaments i em provoca una esgarrifança
que em travessa el cos de dalt a baix. Intento un darrer
esforç en enllestir les últimes passes delerosa de refugiar-me de la crueltat del temps, mentre el clapoteig em
clivella cos i ànima. Palpo les claus a la butxaca i les estrenyo amb fermesa i confiança mentre el món s'obstina
a ocultar-ho tot en la foscor més densa mai vista i la
mullena més aigualida. Mentre dubto de trobar la porta correcte, el consort de viatge s'atura i m'empeny. Un
llampec encobridor em dóna l'oportunitat d'encertar el
pany.
La casa, com preveia, també roman a les fosques
però la certesa d'un espai conegut i eixut afluixa les
tensions acumulades i em permet sentir la fragància
d'una solitud reconfortant. La minsa claror d'un llumí mal il·lumina la cuina amb sentor de llegum mentre
cerco una espelma a l'armari de les espècies. Tot en
ordre. L'escalfor a l'alçada de la cama em recorda que
no estic sola. Una gossa negra, com la nit que ha propiciat la nostra trobada, tremola de fred i basarda mentre
els seus ulls del color de la mel fiten els meus amb una
confiança extrema. El tacte flonjo d'una tovallola separa
els nostres cossos en la primera d'infinites abraçades,
mentre branda una cua que foragita totes les pors hagudes i per haver. El pis, ara enfredorit, s'emplena d'un
caliu i una claror que brolla de les nostres mirades.
El destí, capritxós i coneixedor de tot el que és] bo i
dolent, ens ha unit per damunt del perill. Demà el sol tornarà a il·luminar el dia i els somnis es gronxaran a la llum
de la lluna protectora.
Mª LLuïsa Salazar
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l’agenda 2019
juny

juliol

Divendres 21
Teatre Ins Alexandre de Riquer
Casino de Calaf —10.00 h
Organitza: Ins Alexandre de Riquer

Dilluns 1
Estiu Jove - Taller de teles
Espai ben estar — 16.00 h
Organitza: Calaf Jove

Circ-música – De nada
Casal de Calaf — 20.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Ioga al casc antic
Peu del castell— 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dia mundial de l'ELA
Il·luminació edificis emblemàtics de
Calaf de color verd.

Dimarts 2
Estiu Jove - Taller de autodefensa per a noies
Espai Jove — 16.00 h
Organitza: Calaf Jove

Dissabte 22
Obertura Piscina Municipal
Piscina municipal— 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 23
Revetlla Sant Joan
Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf Diables Alta Segarra - Bike Calaf
Dilluns 24
Ball amb Charli Music
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat
Dimecres 26
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dijous 27
Swing a la plaça
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 28
Festa final de curs de la llar
d’infants La Boireta
Llar d’infants La Boireta —18.00 h
Organitza: AMPA La Boireta
De divendres 28 a diumenge 30
Desfolca’t
Consultar programa a part
Organitza: COMTCASE –
Ajuntament de Calaf
Diumenge 30
Escala en Hi-Fi Esplai de la Gent Gran
Jardinet de l’Esplai de la Gent Gran
—17.30 h
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimecres 3
Estiu Jove - Taller de graffiti
Espai Jove — 10.00 h
Organitza: Calaf Jove
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dijous 4
Estiu Jove - Torneig de raquetes
Piscina municipal — 10.00 h
Organitza: Calaf Jove
Swing a la plaça
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 5 - dissabte 6 i diumenge 7
Festa Major de La Pineda
Programa a part
Organitza: Veïns dels Barri de la
Pineda
Divendres 5
Estiu Jove - Torneig de raquetes
Piscina municipal — 10.00 h
Organitza: Calaf Jove
Dilluns 8
Ioga al casc antic
Plaça Ravalet— 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimecres 10
Sardanes a la fresca
Plaça dels Arbres— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dijous 11
Swing a la plaça
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dijous 11 - divendres 12 - dissabte
13 i diumenge 14
16è 3x3 de futbol de Calaf i 12è
Memorial Jordi Borràs
Plaça Barcelona ‘92
— programa a part
Organitza: Penya Barcelonista de
Calaf i Comarca
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Dissabte 13
Benedicció de cotxes
Plaça dels Arbres —18.00 h
Organitza: Comissió de Sant
Cristòfol

Missa per Sant Cristòfol
Església de Sant Jaume —20.00 h
Organitza: Parròquia de Sant
Jaume
Diumenge 14
Ball de Sant Cristòfol
Plaça dels Arbres—19.00h
Organitza: Comissió de Sant
Cristòfol
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Piscina municipal
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dilluns 15
Ioga al casc antic
CRO— 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimecres 17
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dijous 18
Swing a la plaça
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 19
Sopar popular Barri Nou
C. Calonge de Segarra — 21:00 h
Organitza: Veïns del Barri Nou
Dissabte 20
Tasta la plaça
Plaça Gran —20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 21
Ball amb Som-hi Band
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat
Dilluns 22
Ioga al casc antic
Plaça Gran— 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimecres 24
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dijous 25
Swing a la plaça
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 26
Festivals Alta Segarra –
Guillem Roma
Bosquet del rentador —22.30 h
Organitza: Àgora Alta Segarra

Dissabte 27
Tasta la plaça
Plaça Gran —20.00 h
Organitza: Ajuntament de C alaf
Festivals Alta Segarra –
Leon – The Pinker Tones & Quartet Brossa & Quartet Mèlt
Bosquet del rentador —22.30 h
Organitza: Àgora Alta Segarra
Cercavila 25è aniversari Geganters i Grallers de Calaf
Pg. Santa Calamanada—17.30 h
Organitza: Geganters i Grallers de
Calaf
Diumenge 28
Ball amb Jordi Caselles
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat
Dimecres 31
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

agost
Dissabte 3
Sopar al carrer La Sort
Carrer La Sort— 21.30 h
Organitza: Comissió de veïns del
carrer de La Sort
Diumenge 4
Ball amb Elisabet
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat
Dimecres 7 - 14 - 21 i 28
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Diumenge 11
Ball amb Joan Abarca
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat
Dijous 15
Ball amb Elisabet
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat
Diumenge 18
Ball amb Joan Abarca
Plaça Barcelona 92'— 19.00 h
Organitza: La Coppe - La Cuina del
Mercat

