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HORARIS CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

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

Dijous 30 

Xerrada sobre “La maternitat 
d’Elna” a càrrec de l’autora, 
l’escriptora Assumpta Montellà
Biblioteca de Calaf
19.00 h 

Dissabte 1   

Fira de Tots Sants
A partir de les 10.00 h
C/ Sant Jaume i Plaça Gran

Diumenge 2  

Caminada i pedalada popular 
“Ruta de la forca”
Plaça dels Arbres
8.00 h
   
“Txèkhov, sempre Txèkhov” o 
cinc contes i un funeral”
XIè Concurs de Teatre Amateur
Casal de Calaf 
18.00 h 

Ball amb el grup Zènit
Unió Calafi na
19.00 h

Divendres 7  

Bikecalaf.cat presenta 
l’audiovisual BTT per l’Himalaya
Comentat per Isidre Selva
Cal Felip
21.30 h

Diumenge 9  

Ball amb el grup Ària
Unió Calafi na
19.00 h

Diumenge 16  

Ball amb el grup Doble Swing
Unió Calafi na
19.00 h

Diumenge 23  

Ball amb M. Alba
Unió Calafi na
19.00 h

Dissabte 29  

Concert d’u_mä
Casal de Calaf
22.30 h

Diumenge 30  

Ball amb el grup Cristal
Unió Calafi na
19.00 h

Diumenge 7

Ball amb el grup Esquitx
Diada del soci
Unió Calafi na
19.00 h

BIBLIOTECA DE CALAF

dilluns, dimarts i dijous
de 17.00 h a 19.30 h

dimecres i divendres
de 15.00 h a 19.30 h

OCTUBRE

HORARI PUNT 
D’INFORMACIÓ

dimarts, dijous, divendres
de 9.00 h a 13.00 h

dissabtes 
de 10.30 h a 14.00 h

i de 16.00 h a 18.00 h

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

tenim 
servei de 
connexió 
gratuïta 
a Internet!

NOVEMBRE

DESEMBRE

l’agenda 
de l’AltaSegarrap. 29

La Marató de TV3 està dedicada aquest any a les 

malalties mentals greus. Com sempre, a Calaf 

s’organitzaran activitats per a recaptar fons per a 

la causa. Per exemple, ja us podem avançar que 

des de BikeCalaf.Cat s’organitzarà una caminada 

i una pedalada. Segur que moltes altres entitats 

calafi nes hi participaran!

diumenge 14 de desembre

2008
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Al cor de l’antic terme de Llanera, des 
de 1969 agregat a Torà, trobem l’indret 
de Vallferosa. Per accedir a l’antic 
veïnat cal seguir la carretera de Torà 
a Solsona, fi ns que al cap d’uns nou 
quilòmetres trobem indicat un camí 
que mena al mas Clavells i Vallferosa. 
Cal seguir el camí fi ns a Clavells, on 
deixarem el vehicle, i allà seguirem a 
peu un corriol que surt del costat de 
la casa i ens porta fi ns a Vallferosa. 
La visita ens permetrà conèixer un 
lloc inhòspit i força feréstec —com el 
seu nom indica—, l’església, cementiri 
i cases mig enrunades que formaven 
l’antic veïnat, i sobretot, el que queda 
del castell: la magnífi ca torre.
L’edifi ci en realitat és format per dues 
torres, una d’interior i una altra que la 
recobreix exteriorment. Sembla que 
en un primer moment, a mitjan segle 
X, es va construir una torre d’uns 8,5 
metres de diàmetre per 23 d’alçada. En 
un segon moment, segurament al fi nal 
del segle X, es construí una segona 
torre per reforçar la primera, donant 
lloc a un edifi ci lleugerament cònic de 
13 metres de diàmetre a la seva base 
per 30 metres d’alçada. La torre, que 
conserva el seu arrebossat original, té 
la porta d’accés a uns 10 m d’alçada, 
a l’últim pis hi ha 12 sageteres 

disposades en 2 nivells i la terrassa 
es troba coronada per merlets. Al 
costat de les sageteres encara podem 
veure els encaixos que suportaven 
una mena de matacans o cadafals 
defensius de fusta. Al seu interior s’ha 
trobat restes d’una mena de pou en 
el primer cos, que segurament devia 
ser utilitzat com a cisterna o presó, 

d’una latrina, i encara s’endevinen els 
quatre pisos que devien estar separats 
per trespols de fusta. El darrer pis, 
cobert per una cúpula, donava lloc a 
la terrassa. Aquesta torre és la més 
gran que es conserva a Catalunya de 
la seva tipologia i és clarament un dels 
edifi cis més notables de l’arquitectura 
militar catalana del segle X.

Vallferosa

Jordi Nadal

n els darrers temps sembla que no hi ha cap 
altra notícia que la de la crisi fi nancera global 

de la qual, des dels mitjans de comunicació, se’ns 
ha intentat explicar de mil maneres els motius i els 
efectes a curt i mitjà termini.

L’essència d’aquesta situació no és altra que la de 
la manca de valors que han generat una important 
desconfi ança en l’economia i, sobretot, en els agents 
econòmics.

Algú ha abusat de la confi ança de les altres persones 
per treure’n un benefi ci més gran i, en quedar impune, 
el seu comportament ha esdevingut un model a seguir 
per a molts dels alts responsables del món fi nancer. 
L’important era el benefi ci immediat i no la solidesa de 
la companyia, cosa que ens ha fet arribar on som ara. 
En aquest procés vertiginós, la resta de la societat s’ha 
afegit a la roda amb la confi ança lògica en un sistema 
que aparentment no donava motius per al dubte i que 
semblava gaudir d’una solidesa magnífi ca.

Però el somni s’ha acabat i ho ha fet de cop, sense 
massa temps per desvetllar-se s’han hagut de prendre 

decisions arriscades, insòlites fi ns al dia d’avui, l’abast 
de les quals s’escapa fi ns i tot al més experts.

El que sí que sembla clar és que ha quedat demostrat 
que, perquè el model funcioni, no n’hi ha prou amb 
el capital sinó que també són necessaris béns 
tan intangibles com els valors humans, que són 
fonamentals perquè es torni a restablir la confiança 
en el sistema i l’economia torni a funcionar.

Afortunadament, no tothom ha actuat de la 
mateixa manera i podem dir que moltes persones, 
empreses i administracions, s’han  esforçat per 
planificar el seu futur amb una base sòlida que, 
tot i l’innegable impacte que la situació actual 
comporta, els permetrà afrontar-la amb majors 
possibilitats d’èxit.

Calaf ha planificat el seu futur i ha lluitat per la 
millora de les infraestructures que l’envolten fins 
aconseguir que es millorin; per tant, és del tot 
raonable pensar que, tot i la crisi, serem capaços 
de superar la situació i, fins i tot, sortir-ne 
enfortits. 

Tot i la crisi

E
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El dijous 9 d’octubre al migdia es 
van lliurar les claus dels pisos de 
protecció ofi cial per a joves, situats 
al carrer de Sant Antoni de Calaf. Els 
joves van recollir les claus del seu nou 
habitatge de la mà del director general 
de Promoció de l’Habitatge, Joaquim 
Gascó, i de l’alcaldessa de Calaf, M. 
Antònia Trullàs. Després de signar el 
contracte i recollir les claus, llogaters i 
representants de l’administració van fer 
una visita a l’immoble, acompanyats de 
l’arquitecta, Lucía Feu, entre d’altres. 
Finalment, dels dotze habitatges que 
s’oferien, n’han quedat pendents 
d’adjudicació, de manera que aquest 
mes de novembre s’obrirà un nou 
període d’inscripció per a optar-hi, del 
qual ja s’informarà degudament.
D’altra banda, el dimarts 21 d’octubre 
es va fer el sorteig per als pisos de la 
promoció de Visoren - Caixa Manresa, 
als quals optaven una seixantena 
de sol·licitants. Els pisos d’aquesta 
promoció són de lloguer protegit i es 
troben situats a la Zona Oest.
Just al costat d’aquest edifi ci hi ha una 
altra promoció d’habitatges protegits. 
Es tracta dels pisos per a la gent gran: 

un total de 28 habitatges tutelats. Les 
bases per a optar-hi es publicaran 
aquest mes de novembre i, per tant, 
serà llavors quan s’obrirà el termini 

d’inscripció. En total, aquestes tres 
promocions proveeixen Calaf amb 76 
nous habitatges de lloguer protegit, 
dirigits a col·lectius de totes les edats.

Ja estan a punt els 76 pisos protegits

A fi nals d’agost es van dur a terme diverses tasques de 
millora del pati de la Llar d’Infants Municipal de Calaf, 
per tal de tenir les instal·lacions en òptimes condicions 
abans de començar el curs. D’aquesta manera, els nens i 
nenes van poder estrenar un pati totalment renovat. S’ha 
creat una zona especial per al sorral i s’ha ampliat la zona 
d’ombra, amb un tendal removible. Sota la zona d’ombra 
s’ha instal·lat un terra de seguretat, amb nous jocs infantils 
per als menuts. També s’ha pintat el terra amb una pintura 
de resines, creant diferents espais de joc. Finalment, s’ha 
restaurat la façana de l’Institut de Formació Permanent que 
dóna al pati de l’equipament infantil.

Els menuts de Calaf estrenen 
pati de la llar d’infants

Aquests dies s’estan portant a terme diverses actuacions de 
millora al cementiri municipal. A la part del cementiri nou, 
s’ha instal·lat una coberta de xapa en dos trams de nínxols, 
per tal de solucionar els problemes d’humitats i fi ltracions 
d’aigua. D’altra banda, també s’està adequant la zona que 
comunica les dues parts del cementiri. Així, es pavimenta la 
placeta que uneix el cementiri nou i el cementiri vell, s’han 
arrebossat de nou algunes parets i d’altres s’han deixat 
amb pedra vista. També es col·locarà pedra a les escales 
que serveixen d’accés al cementiri vell, i es procedirà a 
l’arranjament d’altres elements malmesos.

Tasques de millora 
al cementiri municipal

Vista del pati de la llar d’infants, amb el nou paviment.

S’està pavimentant la placeta que comunica els dos cementiris.

M. Antònia Trullàs i Joaquim Gascó van ser els encarregats de lliurar les claus als joves.
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Calaf ja té un nou parc a la Zona Oest

Des de fa uns dies, els veïns de Calaf 
ja poden gaudir d’un nou espai verd 
al municipi, concretament a la Zona 
Oest. Es tracta del nou parc que s’ha 
construït entre els carrers de Francesc 
Macià, Alexandre de Riquer i Josep Irla. 
La zona té uns 3.400 metres quadrats, i 
s’ha concebut com un espai de passeig 
i repòs, amb bancs i zones d’ombra. 
També s’ha creat un espai de jocs per 
als més menuts, envoltat de bancs per 
a la comoditat dels pares i mares, així 
com un altre espai amb una xarxa per 
enfi lar-se, dedicat als infants una mica 
més grans. Per últim, s’ha col·locat 
una estructura metàl·lica que permet 
simular el joc del bàsquet, fent passar la 

pilota per entre les tres anelles. Pel que 
fa a l’ajardinament, a mitjan novembre 
s’acabaran de col·locar algunes espècies 
que s’han de plantar en mesos de 
fred. Cal dir que tot el parc compta 
amb un sistema de drenatge, per tal 
d’aprofi tar les aigües pluvials per regar 
les plantes i arbres. També s’aprofi ten 
aigües freàtiques amb aquesta fi nalitat, 
i garantir així la sostenibilitat d’aquest 
espai. Les obres han comptat amb una 
subvenció de 103.271 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat.
El parc de la zona oest s’inaugurarà 
durant el matí del dissabte 1 de 
novembre, coincidint amb la tradicional 
Fira de Tots Sants.

Aquest estiu van realitzar-se les 
obres de remodelació a la pista gran 
del poliesportiu municipal de Calaf, 
per tal d’adaptar-la a la normativa. 
Les obres han suposat una ampliació 
de la zona de banquetes, per tal que 
jugadors i àrbitres ocupin l’espai que 
marca la normativa vigent, separant 
els sectors del públic i dels jugadors. 
Així, s’ha s’ha reculat part de les 
grades per tal de muntar-hi les dues 
banquetes, que són de tipus mòbil.

Importants millores 
a la pista 

de futbol-sala 

El nou parc de la zona oest vol ser un espai de relax i tranquil·litat.

Les obres han permès la instal·lació de banquetes per a jugadors.
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Des que va arrencar aquest projecte, el gener del 2006, ja 
s’han repartit 109 alzines a nens i nenes calafi ns. Al Bosc 
dels Nadons ja hi ha gairebé 80 alzines, i des de l’última 
plantada conjunta ja s’han repartit trenta-dos nous arbres. 
El divendres 17 d’octubre van recollir la seva alzina a Cal 

Felip el Zouhair, l’Abril, la Djeïnabou, l’Ares, la Latifa, l’Erik, 
la Hanna, la Sílvia, la Chaima, el Zakaria i el Si Mouhamed. 
L’alcaldessa M. Antònia Trullàs i el primer tinent d’alcalde 
Joan Caballol van ser els encarregats de lliurar les alzines a 
les famílies dels nadons.
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El diumenge 23 de novembre a les 
18.00 h el Casal de Calaf acollirà una 
gala musical de caire benèfi c. Es tracta 
del concert d’Ars Tunae, que va ser al 
Palau de la Música Catalana el passat 2 
de juliol, i al Liceu l’any 2007, recollint 
fons per al Projecte Visión. En aquesta 
ocasió, Ars Tunae serà a Calaf gràcies 
a la iniciativa de dos calafi ns, Francisco 
Serra i Pere Prat, que han fet possible 
portar a Calaf aquest gran espectacle. 
Pel que fa al caire benèfi c del concert, la 
recaptació del proper 23 de novembre 
anirà destinada a l’adequació de la sala 
polivalent situada a la planta baixa dels 
pisos de la gent gran.

Ars Tunae, fundat el 1995, és un 
conjunt musical sense ànim de lucre 
sota la direcció de Jesús Palacios. Es 
caracteritza pels originals espectacles 
que realitza, basant-se en els 
arranjaments propis que fa de les 
peces interpretades. Així, utilitza 
principalment mandolines, guitarres, 
llaüts, baix, contrabaix, bandúrries, 
acordions i percussió, combinant les 
interpretacions instrumentals amb veus 
solistes a càrrec de tenors, barítons i 
sopranos. Per a aquest concert, Ars 
Tunae comptarà amb la col·laboració 
especial de dues corals de Teià, la Coral 
Esclat i el Cor Atàlia, sota la direcció 

de Víctor Barbé i Carme Julià. També 
comptarà amb la coreografi a de Dolores 
Herrada i Matías Martínez.
Ars Tunae és una agrupació musical 
formada per més de cent músics que 
actuen de manera totalment altruista, 
amb un repertori que abraça diferents 
gèneres musicals: des del pasdoble a 
bandes sonores, des del vals al fado, 
des del pop a la sardana, entre molts 
d’altres. Tot plegat amb la garantia de 
qualitat dels bons músics que formen 
Ars Tunae. 

El 23 de novembre, concert per a l’adequació 
de la sala polivalent dels pisos de la gent gran

CONCERT D’ARS TUNAE
Diumenge 23 de novembre

Casal de Calaf · 18.00 h

Tothom que vulgui col·laborar-hi, 
pot fer la seva aportació al núm. de 
compte:

2100-0110-76-0200189769

Arrela’t a Calaf: més de 100 alzines!
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La necessitat d’una residència per a la gent gran

Amb la ploma de la sinceritat
començo a escriure
per tenir les parpelles humides
de plorar en un racó.
De mirar i no poder veure
res de res
del que tanta falta em fa.
Però el meu cor calafí
us desitja la més feliç Festa Major.
Qui sóc jo, pobre mortal,
per demanar una residència tal com 
cal?
Si haig d’anar a morir fora de casa, 
la culpa la té el capital.
Dinerons, diuen que falta
per fer el que ens fa tanta falta.
Quants de tants són a morir
fora de casa.
Jo vaig néixer a aquesta terra
i voldria morir aquí,
tot veient l’ermita blanca

que mai la tornaré a veure
si haig d’anar a morir fora d’aquí.
Per ben cuidat que estigui
mai ho seré com a casa.
Vull morir entre els llençols 
brodats per la meva mare
i abans d’aclucar els ulls,
sentir la grossa campana,
que diu que ha arribat el senyor bisbe
a beneir la residència
que és camí dels elefants
on hi han d’anar a morir
calafi ns i comarcants.
Si les arques n’estan plenes
de diners dels contribuents.
Demano a les altes esferes
que ens facin la residència
per morir tranquil·lament.
Si n’hi ha hagut per arreglar un 
convent
i les ruïnes d’un castell,

n’hi ha d’haver per comprar totxos
i fer un gran edifi ci
per anar a reposar els nostres cossos
i morir cristianament. 
Masses són, masses n’hi ha.
Cada any són fora de casa,
sols els tornen per enterrar.
I de molts anys no han pogut veure
el nostre gloriós Sant Sebastià.
La residència us demano,
cansat estic de caminar.
Miro el cel, veig estrelles,
el que no veig
és el lloc per anar a reposar.
Bona voluntat és el que falta.
Dinerons, tots sabem que n’hi ha.

(Amb aquest escrit 
no vull ferir la sensibilitat de ningú,
però crec que ha arribat l’hora
de fotre el crit al cel).

En el passat Ple municipal, del 26 de 
setembre, es va aprovar per unanimitat 
una moció presentada pels grups 
de CIU i d’ERC, en referència a la 
construcció al municipi d’una residència 
per a la gent gran. La moció es va 
presentar al Ple després que l’equip 
de govern hagi realitzat una sèrie de 
gestions amb l’objectiu d’aconseguir el 
fi nançament necessari per a una obra 
tan important. 

En aquest sentit, l’Ajuntament és 
sensible a les necessitats de la població, 
especialment en l’àmbit dels infants i 
de la gent gran, tal com demostren les 
tasques d’ampliació de la llar d’infants, 
la construcció de la nova escola 
de primària, del Centre de Dia o la 
remodelació dels jardins de Cal Bertran 
per a l’ús de la gent gran.

Un dels primers passos realitzats ha 
estat la recerca de fi nançament per a 
la redacció del projecte de residència 
al municipi, treball que va donar el 
seu fruit amb la recent concessió d’una 
subvenció de 92.180 euros a través 
del programa PUOSC 2007-2011. A 
continuació, després de nombroses 
gestions es va aconseguir de mantenir 
una reunió amb la senyora Neus Orriols, 
directora dels serveis territorials de 
Barcelona del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, per debatre l’estat 
dels serveis a la gent gran del nostre 
municipi i dels municipis de l’entorn, 
amb els quals Calaf comparteix serveis 

assistencials com el CAP o el Centre de 
Dia. En aquesta trobada, es va recordar 
a la senyora Orriols el compromís que el 
Departament havia pres amb Calaf, en 
el sentit de donar suport a la construcció 
d’una residència un cop hagués entrat 
en funcionament el Centre de Dia.

Finalment, l’Ajuntament de Calaf 
disposa de terrenys adients per a la 
construcció d’una residència, situats 
al costat del Centre de Dia, del CAP i 
dels habitatges tutelats, de manera que 
s’assegura la viabilitat del projecte i la 
qualitat de vida dels usuaris.

La moció aprovada en el passat Ple, 
doncs, insta les administracions 
competents a incloure una partida 
pressupostària per poder portar a 
terme aquest important projecte 
per a Calaf, en l’elaboració dels 
pressupostos per al 2009.

Es tracta d’una nova gestió per a 
aconseguir que el municipi de Calaf 
pugui tenir fi nalment un equipament 
d’aquestes característiques, que 
donarà servei a la gent gran del 
municipi i també a la dels pobles de 
l’entorn.

La súplica de l’home gran

El Segarrenc · Juliol de 2008

Solar per a la futura residència, entre els pisos de la gent gran, el CAP i el Centre de Dia.
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Esplai de la Gent Gran
Els avis i àvies de l’Esplai no 
paren de viatjar! El proper 5 de 
novembre, per exemple, se’n van 
quatre dies a Santa Susanna... Si 
us animeu a participar en aquest 
viatge o en d’altres, no dubteu 
a anar-vos a informar a l’Esplai 
(al Raval de Sant Jaume), on us 
explicaran totes les activitats 
previstes!

Aquest mes d’octubre té lloc a Calaf 
un taller de musicoteràpia, dirigit a 
persones més grans de 65 anys. El 
taller es fa els dilluns 20 i  27 d’octubre, 
de 16.00 h a 18.00 h a l’Institut de 
Formació Permanent. La musicoteràpia 
consisteix en l’ús de la música (els 
sons, els ritmes, les harmonies, les 
melodies...) amb la fi nalitat de prevenir 
el deteriorament de la salut o d’ajudar a 
la millora de l’organisme. Hi participen 
17 persones.

Des de l’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Calaf s’ha programat 
un curs de suport a les persones 
cuidadores no professionals de persones 
amb dependència. Es tracta d’un curs 
gratuït de 20 hores, que s’impartirà els 
dies 18 i 25 de novembre i 2, 9, 16 i 23 
de desembre, de 16.00 h a 18.30 h a 
l’Institut de Formació Permanent.
Les places són limitades, i les inscripcions 
es poden tramitar a l’Ajuntament fi ns el 
proper 14 de novembre.

Calaf organitza un taller
de musicoteràpia

Curset per a cuidadors 
no professionals

El passat dijous 9 d’octubre va tenir lloc 
la primera sessió de benvinguda a la 
sala de plens de l’Ajuntament de Calaf. 
Aquesta actuació, emmarcada en el 
Pla d’acollida del municipi i promoguda 
pel Pla de Ciutadania i Immigració 
del Consell Comarcal de l’Anoia, 
pretenia donar la benvinguda a totes 
les persones que han arribat a Calaf 
els darrers mesos, oferint informació 
bàsica sobre els serveis i recursos del 
municipi i el seu funcionament. La 
sessió va ser dirigida per la  regidora 
de Serveis Socials, l’agent d’acollida 
del municipi i la tècnica de polítiques 
migratòries del Consell Comarcal. 
El Pla d’acollida de Calaf inclou 
diverses actuacions orientades a 
promoure l’autonomia de les persones 
nouvingudes. Així, es va presentar a 
les persones assistents el funcionament 
del circuit d’acollida, un procés 
formatiu integrat per quatre mòduls de 
coneixement de l’entorn d’una durada 
de 8 hores i un mòdul de català de 20 
hores, que ofereix eines bàsiques a la 
nova ciutadania per desenvolupar-se 
al territori que han triat per viure. Els 
mòduls de coneixement de l’entorn 

van començar el dilluns 13 d’octubre i 
van fi nalitzar el dimecres 22.  Aquelles 
persones que fi nalitzin el circuit 

obtindran un diploma que els permetrà, 
en el cas que ho necessitin, obtenir un 
informe d’arrelament social favorable.    

En funcionament el circuit d’acollida de Calaf

Sessió de benvinguda a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
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A principis d’octubre es va engegar la nova campanya “Calaf, 
redueix i reutilitza”, enfocada a reduir la producció de residus 
al municipi. L’objectiu de l’acció és conscienciar els veïns i els 
comerciants de la importància de reduir la generació de residus, 
i es focalitza en un àmbit concret: la reducció de l’ús de bosses 
de plàstic a l’hora d’anar a comprar. Amb aquesta fi nalitat, es 
van distribuir bosses reutilitzables de roba entre els calafi ns, en 
diverses sessions explicatives i també en un punt fi x al mercat 
de Calaf, el passat 18 d’octubre. D’altra banda, el 13 d’octubre 
es van començar a repartir als establiments col·laboradors 
les butlletes per al sorteig de dos carrets de la compra plens 
de productes de qualitat. Així, cada comprador que no agafi  
bosses de plàstic (és a dir, que compri amb la bossa de roba o 
amb el cistell), rebrà una butlleta per a aquest sorteig, que es 
farà el 5 de desembre.
Des de l’Ajuntament, us animem a participar activament en 
aquesta campanya mediambiental. Amb la col·laboració de 
tots, aconseguirem una considerable reducció dels residus que 
generem a Calaf.

Reduïm l’ús 
de bosses de plàstic!
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recordeu que no s’han 
de llençar als conteni-
dors marrons: llaunes, 

encenedors, tèxtil 
sanitari...

Atenció amb els 
impropis!

La caracterització realitzada el passat 8 de setembre a 
la planta de compostatge de Jorba va tornar a detectar 
un increment del percentatge de residus impropis 
que es llencen als contenidors de l’orgànica. Recordem 
que en aquests contenidors marrons només s’hi ha 
de llençar la matèria orgànica, i no pas les llaunes o 
objectes com ganivets o encenedors.

Sessió explicativa de la nova campanya, al Casal de Calaf.

Fracció orgànica

5,09%
impropis

5,46% 
impropis

5,36% 
impropis
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Els avis i àvies de Calaf i rodalia van gaudir, el 14 de 
setembre, d’una cantada d’havaneres a Cal Bertran. L’acte 
l’organitzava l’Esplai de la Gent Gran de Calaf, i va aplegar a 
aquests originals jardins nombroses persones, que van voler 
sentir de prop el grup d’havaneres de l’Esplai de la Gent 
Gran de Balaguer. A la mitja part, es va repartir rom cremat 
i galetes entre els assistents. La cantada d’havaneres va 
servir per cloure uns dies més tard la temporada d’obertura 
dels jardins de Cal Bertran, un espai destinat a la gent gran 
que els avis i àvies poden utilitzar durant els mesos de 
primavera i estiu. 

Multitudinària cantada 
d’havaneres a Cal Bertran

El curs de treballador/a familiar, organitzat per l’Ajuntament, 
compta amb disset alumnes de totes les edats. Les classes 
es fan de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h a l’Institut 
de Formació Permanent. Es tracta d’un curs molt complet, 
de 700 hores, en el qual els alumnes aprenen aspectes 
sobre la higiene i l’atenció sanitària, el suport domiciliari, 
l’alimentació, el suport psicològic o les habilitats d’autonomia 
personal. El curs va començar a principis de setembre i 
durarà fi ns a fi nals de l’any vinent. Els alumnes també 
realitzaran pràctiques en serveis d’atenció domiciliària, a 
geriatria, a infància o a discapacitats.

Ja ha començat el curs 
de treballador/a familiar

Antologia 1974-1998 és el nou treball de Celdoni Fonoll; 
de fet, són dos CD amb un total de 44 cançons, ben 
representatives de la seva feina de joglar. Així, l’artista 
calafí ha hagut d’escollir d’entre les més de 150 cançons 
que ha enregistrat, tasca segurament ben difícil. Tot i que 
no li agrada parlar de poetes ni cançons “preferides”, en 
Celdoni confessa que estima especialment, en aquest 
doble CD, les seves dues primeres cançons: “Papers 
inèdits/Cançó de bressol”, sobre uns grans versos de Vicent 
Andrés Estellés, i “Bons consells a una minyona” sobre uns 
versos humorístics de Francesc Vicent Garcia “El Rector de 
Vallfogona”. També és a punt de sortir el seu setè llibre de 
versos sobre la natura. “Després dels ocells, les herbes, els 
bolets i els arbres, ara toca els mamífers. El llibre, doncs, es 
titula “Mamífers peluts [Del llop a la musaranya]”, explica 
en Celdoni.

Nova antologia de Celdoni Fonoll

El 15 i 16 d’octubre van començar a l’Institut de Formació 
Permanent dos dels cursets de català que s’impartiran aquest 
any. Els cursos, gratuïts per als alumnes, han comptat amb 
un bon nombre d’inscripcions: uns 16 alumnes en el cas del 
català bàsic 3 i una vintena en el cas del nivell B.
Les classes de català bàsic 3 es fan els dimecres de 19.00 h a 
21.00 h, i estan indicades per a aquells nouvinguts que tenen 
nocions de català. En canvi, les classes per al nivell B (que 
faciliten l’estudi per a treure’s després el certifi cat d’aquest 
nivell) es fan els dijous de 19.00 h a 21.00 h. La professora 
de tots dos nivells és la Conxita Giralt. Tot i que els cursos ja 
han començat, si algú té ganes d’aprendre català i vol afegir-
s’hi, pot dirigir-se a l’Ajuntament.

Comencen els cursets 
de català de nivell B i bàsic

La cantada d’havaneres va omplir els jardins de Cal Bertran.

Alumnes del curs de català B3.
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Alumnes del curs de treballador/a familiar.
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Fa uns dies va tancar-se al públic la mostra “Baldomero Oller. 
Un anarquista calafí a Montjuïc”, que s’ha pogut visitar al 
Casal de Calaf durant tot el mes de setembre i la primera 
quinzena d’octubre. La mostra, comissarada per Josep M. 
Solà i Antoni Dalmau en l’àmbit científi c, i per Montserrat 
Coberó en la coordinació, fa un repàs per la vida d’aquest 
curiós personatge, que va prendre part en alguns dels 
fets més rellevants de fi nals del segle XIX. Es tracta d’una 
exposició amb fi nalitat divulgativa i didàctica, i per aquest 
motiu van visitar-la també alumnes de l’IES Alexandre de 
Riquer i del CEIP Alta Segarra. A partir d’ara, la mostra serà 
itinerant.

Les visites d’estudiants 
clouen la mostra 

sobre Baldomero Oller

La família Tarragó 
cedeix un quadre del pintor 

a l’Ajuntament de Calaf
La Sra. Montserrat Serra, vídua del pintor calafí Joan Tarragó, 
en companyia de la seva fi lla, va cedir a l’Ajuntament de 
Calaf una de les creacions de l’artista. Es tracta d’una bonica 
pintura que reprodueix una vista de Calaf. 
Durant la passada Festa Major, els calafi ns van tenir 
l’oportunitat de veure de ben a prop una part de l’extensa 
obra de Joan Tarragó, en una exposició que va instal·lar-se 
a Cal Felip. El recull contenia paisatges, retrats i bodegons, 
entre d’altres. En aquesta mostra també hi havia algunes 
obres de la neboda de l’artista, Glòria Tarragó. L’exposició, 
que va rebre un bon nombre de visites, va restar oberta al 
públic fi ns el passat 21 de setembre.

A Calaf, els nens i nenes poden començar els estudis musicals 
a partir dels 4 anys amb les classes de sensibilització de P4-
P5, o bé als 6 – 7 anys amb les classes d’Iniciació; aquesta 
franja d’edat és la més aconsellable per obrir-se camí en el 
llenguatge musical i per a iniciar-se també en el coneixement 
dels diferents instruments musicals. Serà a l’edat de 8 anys 
quan n’escolliran un per començar-lo a tocar.
També els joves, adults i fi ns i tot jubilats poden iniciar-se i 
continuar ampliant els seus coneixements musicals, ja que 
l’Escola ofereix classes de llenguatge de 1r a 4t curs de Grau 
Elemental i 1r i 2n de Grau Mig.
Un bon ventall de possibilitats troben aquells que volen 
iniciar-se a tocar un instrument: violí, trompeta, clarinet, 

fl auta travessera, guitarra clàssica o bé guitarra moderna, 
violoncel, saxo, trompeta, bateria, trombó, acordió cromàtic 
o acordió diatònic, piano i, fi ns i tot, tenora. Les classes 
d’instrument es fan de forma individualitzada i van adreçades 
a nens i a adults de totes les edats. 
També oferim la possibilitat de participar en grups de cant 
coral, conjunts instrumentals i música de cambra a diferents 
nivells, així com activitats diverses al llarg del curs: les 
audicions de fi nal de trimestre, la setmana de tutories i portes 
obertes o bé la setmana cultural en són un bon exemple.
Totes les activitats estan obertes a tothom que desitgi 
assistir-hi, ja que no és necessari estar vinculat a l’Escola 
per gaudir-ne.

Comença un nou curs amb molta il·lusió 
i un total de 111 alumnes a l’Escola de Música

C
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Classes de llenguatge musical a l’escola municipal de música. L’escola acull infants (des dels 4 anys) i adults.

Visita guiada a uns alumnes de l’IES Alexandre de Riquer. Montserrat Serra i Imma Tarragó, amb M. Antònia Trullàs i Imma Sans.
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L’últim cap de setmana de setembre, diverses poblacions 
catalanes celebraven les Jornades Europees del Patrimoni, 
motiu pel qual s’oferien portes obertes a diversos monuments 
o visites guiades. A Calaf es van organitzar visites guiades 
pel seu nucli històric i pel tradicional mercat, activitats 
que van comptar amb una bona participació de visitants, 
vinguts de diferents indrets de Catalunya. Així, dissabte al 
matí es podia escollir entre la visita teatralitzada al mercat 
de Calaf —a mans d’un divertit personatge, en Josep de 
Cal Gangonells— i la visita pel nucli històric del municipi 
—església, campanar, castell, portals, muralles...—, o fer 
una combinació de totes dues. 
Diumenge, els visitants van poder seguir la visita pel nucli 
històric de Calaf, que va situar-los en l’origen del poble i va 
explicar-los els canvis que ha experimentat el municipi en les 
diferents èpoques històriques.

Bona acollida de les Jornades 
Europees del Patrimoni

Durant mesos, l’Ofi cina de Turisme de Calaf ha estat 
treballant en la implantació del Sistema Integral de 
Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED). 
Gràcies a la feina feta durant més de mig any, el passat 
mes de setembre va rebre el distintiu “Compromís amb 
la Qualitat Turística”, que es va lliurar a la Casa Llotja de 
Mar de Barcelona de mans de la Cambra de Comerç i de 
la Diputació de Barcelona. 
Amb aquest distintiu, l’Ofi cina de Turisme persegueix 
millorar la satisfacció del turista que ens visita així com 
avançar-se en les seves expectatives. La placa amb el 
distintiu es podrà veure ben aviat penjada a l’exterior de 
l’Ofi cina de Turisme.
D’altra banda, també ha rebut aquesta distinció l’equip 
de Serveis de l’Ajuntament de Calaf.

Distincions de “Compromís per 
a la qualitat turística” a Calaf
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El mes de setembre va començar un 
nou curs als tres centres educatius de 
Calaf. A la llar d’infants municipal, 
aquest any compten amb 64 alumnes 
menors de tres anys. 
A l’escola de primària, el CEIP Alta 
Segarra, el nombre d’alumnes ha 
incrementat molt respecte l’any 
passat: així, el present curs hi ha fi ns 
a 360 alumnes. Fins i tot s’ha hagut 
d’obrir una tercera línia a P3, a causa 
del gran nombre de nens i nenes de 
3 anys que comencen enguany a 
l’escola. 
Finalment, l’IES Alexandre de 
Riquer ha encetat aquest curs 2008-
2009 amb uns 280 alumnes, d’entre 
12 i 18 anys.
Us animem a participar en les diverses 
activitats que s’organitzen des dels 
centres i també a través de les 
Associacions de Mares i Pares!

Nou curs als centres 
educatius de Calaf
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En Josep de Cal Gangonells va explicar els orígens del mercat.

A principis començaran les activitats 
extraescolars que s’organitzen a 
través del Pla Eduacatiu d’Entorn, i 
que tenen continuïtat respecte l’any 
passat. Així, hi haurà reforç escolar, 
serveis de biblioteca i patis oberts 
i també ludoteca. Els pares i mares 
ja seran degudament informats 
d’aquestes activitats a través d’una 
carta.
D’altra banda, el 27 d’octubre els nens 
i nenes de 5è i 6è de primària faran 
una visita al Memorial de l’Exèrcit 
Popular, a Pujalt.
Finalment, el dijous 30 d’octubre la 
Biblioteca de l’IES acollirà una xerrada 
sobre el llibre “La maternitat 
d’Elna”, amb la seva autora, 
Assumpta Montellà. A les 15.00 h 
es farà l’activitat per als alumnes de 
batxillerat, i a les 19.00 h la xerrada 
oberta a tothom. L’autora també 
signarà llibres abans de la xerrada.

Pla Educatiu 
d’Entorn

A més de les nombroses activitats 
extraescolars per als alumnes del 
centre (dibuix, gimnàstica rítmica, 
futbol sala, tennis de taula i bàsquet), 
l’AMPA del CEIP Alta Segarra organitza 
d’altres activitats dirigides als pares i 
mares, i obertes al municipi. 

Així, el passat 22 d’octubre va tenir 
lloc una interessant xerrada que 
portava per títol “Pèrdues i canvis 
en l’entorn familiar: com ajudar 
als nostres fi lls i fi lles a superar-
los”, a càrrec de la Fundació Hospital 
Sant Jaume i Santa Magdalena.

D’altra banda, el proper mes de gener 
s’ha organitzat una xerrada amb el 
periodista Carles Capdevila, i que 
porta per títol “Educar de bon humor”. 
Ja us n’informarem degudament!

L’AMPA del CEIP 
organitza...
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A Calaf, la festa de l’11 de setembre va ser d’allò més variada. 
El folklore i les tradicions van ser els protagonistes del 
migdia, ja que a dos quarts d’una sortia una cercavila des de 
la Plaça dels Arbres amb els gegants calafi ns, la Calamanda 
i en Jaume, encapçalada per la parelleta de l’hereu i la 
pubilla de Calaf, l’Eloi i la Carla —aquests infants també 
van representar el nostre municipi a la Fira Multisectorial 
d’Igualada, l’últim cap de setmana de setembre. Un cop 
fi nalitzada la cercavila, hi va haver una ballada de sardanes 

amb la cobla juvenil ciutat de Solsona. A la tarda, la Unió 
Calafi na es va omplir de gom a gom per escoltar el concert 
de la coral de Calaf, la Coral Ressons, així com del nou duet 
As Ladras. La Coral va combinar cançons tradicionals amb la 
recitació de poemes, mentre que As Ladras van oferir una 
interessant mostra de música del món, interpretada amb 
acordió i fl auta travessera. La tarda a la Unió Calafi na es va 
acabar amb cava per a tots els assistents i amb el cant de 
l’himne de Catalunya, “Els Segadors”.

Lluïda Diada de Catalunya a Calaf    

La Fira de Tots Sants és una bona opció per reviure les 
tradicions tardorals en un marc únic com és el popular 
mercat de Calaf. Així, durant tot el matí del dissabte 1 de 
novembre, Calaf celebrarà una nova edició de la popular 
Fira, que tindrà lloc a la plaça Gran i al seu entorn. Els 
visitants podran degustar les castanyes i els moniatos, 
cuits amb les tradicionals torradores i paelles castanyeres. 
També es podrà assistir a l’obertura de la bóta de mistela, 

preparada amb el most obtingut en la verema d’enguany, i 
fer-ne tasts gratuïts. A més, hi haurà la popular mostra de 
fruits de tardor: moniatos, pomes, codonys, nespres, serves, 
magranes, caquis, remolatxes, blat de moro, garrofes, 
mandarines, nous o cireres d’arboç. Per últim, durant tot el 
matí es duran a terme les representacions teatrals al carrer 
d’escenes i tradicions típiques d’aquestes dates. La tardor en 
tota la seva presència, per Tots Sants, a Calaf!

El dissabte 1 de novembre,
torna la Fira de Tots Sants 

L’Eloi i la Carla també van representar Calaf a la Fira d’Igualada. El concert de la Coral Ressons va comptar amb un nombrós públic.

Les Tres Bessones tornaran a Calaf per Tots Sants.La fi ra tindrà com cada any una mostra de fruits de tardor.

Festes
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El 5 de setembre va fi nalitzar la temporada 2008 de la piscina 
de Calaf, que durant tot l’estiu ha organitzat nombroses 
activitats per a totes les edats. D’una banda, els cursets de 
natació, oberts a infants i a adults, que han comptat amb 
un molt bon nombre d’alumnes (entre els torns de juliol i 
agost, van ser uns 130 participants). Com ja és tradició, 
l’últim dia de cada torn de cursets va tenir lloc la festa de 
cloenda, en què els alumnes van fer una demostració del 
seu aprenentatge i a continuació van rebre un diploma, una 
medalla, un gorro per a nedar i una bossa de llaminadures. 
Després, hi va haver un aperitiu per a tots els assistents.
Però els cursets no eren les úniques activitats a la piscina de 

na sessió gratuïta d’aquagym. A més, la piscina va acollir
urant diversos dies jocs aquàtics i infl ables, amb què els
etits (i no tan petits) s’ho van poder passar d’allò més bé.

Estiu ple d’activitats a la piscina de Calaf

Plans d’ocupació 2008

El Servei d’Ocupació de Catalunya, amb data 25 de setembre, 
ha resolt l’expedient de sol·licitud de Plans d’Ocupació per al 
2008 que va presentar l’Ajuntament de Calaf el mes de maig 
en la convocatòria per aquest any. Els projectes aprovats i 
subvencionats pel Departament de Treball amb  28.003,88 
euros són els següents:

1) Adequació dels baixos de l’Antic Ajuntament
Aquest projecte consisteix bàsicament a crear un equip de 
treball que, en quatre mesos, permeti deixar en perfectes 
condicions els baixos de l’antic Ajuntament. L’accés principal 
de l’immoble és per la part posterior que dóna a les portelles 
del Carme i té un accés auxiliar, mitjançant unes escales, des 
del carrer del Carme. Al llarg de la història ha tingut diferents 
usos i en l’actualitat l’espai té diferents estances: un antic 
calabós, un magatzem i una cisterna d’aigua. La intenció de 
l’ajuntament és recuperar l’espai per a activitats culturals, 
ja siguin exposicions, conferències, concerts, respectant 
les divisions actuals i mantenint l’estructura original de les 
voltes de pedra.

2) Adequació de l’espai de l’antic Rentador
Aquest projecte consisteix a crear un equip de treball que, 
en dos mesos, permeti deixar en perfectes condicions l’antic 
rentador municipal. La intenció de l’ajuntament és recuperar 
l’espai per a activitats de lleure a l’aire lliure i també per 
afegir al patrimoni local un element més per visitar. Les 
actuacions referides a aquest projecte són la recuperació 

de l’espai dels antics rentadors i el manteniment de la seva 
àrea pròxima. En la imatge següent que data de principis del 
segle XX, es veu l’estat en el que estava la instal·lació. 

En l’actualitat està ple de vegetació i precisa d’una primera 
actuació per netejar i descobrir la bassa, les xarxes de 
desguàs, per fer un inventari de l’espai i per tancar el seu 
perímetre per evitar danys a tercers. Després caldrà un 
programa de manteniment continuat per garantir en tot 
moment la seguretat de les persones que el vulguin visitar.

La subvenció consisteix en el pagament dels sous i seguretat 
social de les persones contractades per tal de dur a terme 

les anterior actuacions. L’Ajuntament també va presentar un 
“Pla d’Ocupació per a la Promoció Turística”, que no ha estat 
subvencionat.
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Demostració de natació a la cloenda dels cursets de juliol. A dalt, infl ables a la piscina; a baix, classes d’aquagym.

Imatge del rentador pels volts de 1904. 
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Corredors de BTT de totes les edats 
van protagonitzar el 5 d’octubre a 
Calaf la darrera prova del Gran Premi 
Massi 2008. En la categoria elit, sub 
23 i sub 21, encapçalaven la cursa 
Marc Trayter  i Israel Núñez, fi ns que 
Sergio Mantecón (Cemelorca Seguros 
10) va imposar un ritme més alt per 
poder arribar a meta en primera posició 
i d’aquesta manera guanyar l’última 
carrera del Gran Premi Massi i assolir 
el primer lloc en la classifi cació general. 
En categoria femenina Anna Villar 
(Massi) es va tornar a imposar com a 
campiona del GP Massi per segon any 
consecutiu. En segona posició i a més 
de quatre segons creuava la línia de 
meta Cristina Mascarreras, que a la 
general es col·locava en tercera posició, 
i completava el podi de la cursa Mercè 
Tussell. 
Després de la prova va tenir lloc un 
multitudinari dinar al poliesportiu 
municipal, amb més de 300 comensals, 
i la corresponent entrega de premis i de 
mallots als guanyadors de les diferents 
categories.

Anna Villar i Sergio Mantecón, 
campions de la Copa Catalana de BTT a Calaf

El passat 22 de setembre va començar una nova edició de la 
gimnàstica de manteniment i per a la gent gran. Les classes 
es fan al gimnàs del CEIP Alta Segarra dos cops a la setmana, 
i ja hi ha més de 40 persones inscrites. Les classes per a 
gent gran es fan els dilluns i els dimecres de 18.00 h a 19.00 
h. D’altra banda, la gimnàstica de manteniment es fa els 
dimarts i els dijous de 21.00 h a 22.00 h. Tot aquell que s’hi 
vulgui apuntar, pot fer-ho a les ofi cines de l’Ajuntament.

Gimnàstica de manteniment 
i per a la gent gran

El passat dissabte 25 d’octubre Calaf va acollir un dels 
parcs d’assistència del Ral·li 2000 viratges. Es tractava de 
la 48a edició d’aquesta prova, que organitza el Biela Club 
Manresa. A Calaf el parc d’assistència es va instal·lar a la 
zona del poliesportiu, als carrers Mestre Giralt i Alcalde 
Mas Domènech. Els afi cionats al motor van poder veure 
els vehicles de ben a prop durant la tarda, i observar la 
tasca dels mecànics i dels boxes d’assistència. Per a més 
informació sobre les classifi cacions, podeu visitar el web 
de l’organització: www.bielaclubmanresa.com.

El 25 d’octubre va tornar 
a Calaf el Ral·li 2000 viratges

xarxa 
de voleibol !

Si vols jugar a voleibol al camp que 
hi ha al costat de l’IES Alexandre de 
Riquer, vine a l’Ajuntament a demanar-
nos la xarxa. Tel. 93 869 85 12

Sortida de la prova fi nal del Gran Premi Massi 2008.
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Activitats per a tots els gustos
a la Festa Major de Calaf

Sopar popular Pregó amb Michel Auriol

Inauguració de la VIII Fira de l’EixEsbart Manresà

Llegenda del mercat de Calaf 1r Moto Terra Vila de Calaf

L’alcalde de Soual, Michel Auriol, va ser l’encarregat d’obrir la 
Festa Major calafi na d’enguany amb un encertat pregó. Així 
es reforçava el vincle de Calaf amb aquest poble francès, amb 
el qual es va agermanar l’abril del 2007. D’aquesta manera 
s’encetaven quatre dies d’activitats i actes de tot tipus, 
participats per veïns i per visitants d’arreu de Catalunya. 
Com cada any, la Festa Major anà acompanyada de la Fira 
de l’Eix, que va inaugurar-se dissabte amb la presència del 
director general d’Arquitectura i Paisatge, Joan Ganyet, sota 

una lleu pluja. Malgrat les condicions meteorològiques, la 
Fira va desenvolupar-se amb normalitat durant tota la 
jornada. També es van poder realitzar les altres activitats: la 
trobada de gegants, els partits de futbol, l’espectacle infantil 
o la primera cursa de resistència de terra de motociclisme de 
Calaf, que s’inscrivia dins del campionat de Catalunya i que 
va reunir més de cent participants i nombrosos afi cionats 
al món del motor. A la nit, el poliesportiu va acollir un lluït 
ball amb l’orquestra Selvatana i l’antiga serradora es va 
omplir de públic pels concerts, amb el reclam dels valencians 
Obrint Pas. La festa major de Calaf va continuar durant 
diumenge i dilluns, amb sardanes, balls, castellers, activitats 
esportives, exposicions i dues representacions teatrals ben 
concorregudes. Pel que fa a la Fira de l’Eix, diumenge al matí 
encara va reunir nombrosos visitants, que van gaudir amb 
els espectacles de la llegenda del mercat i un divertit duel 
entre dos espadatxins. Com sempre, un castell de focs va 
tancar dilluns a la nit la Festa Major de Calaf.
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Festes

Trobada de gegants

Obrint pas

Ludoteca mòbil a la plaça dels Arbres

Campionat de botifarra Ball amb l’orquestra Volcán

Tarda castellera

Campionat de frontó

Futbol al camp de Les Garrigues
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Després d’organitzar a mitjan juliol 
el 5è torneig de futbol 3x3 memorial 
Jordi Borràs, que enguany va servir 
per fer una aportació a la fundació 
Esport Solidari Internacional de 2.340 
€, i del qual ja us en vàrem informar 
abastament al programa de la Festa 
Major i altres mitjans —com als diaris 
Sport i El Mundo Deportivo, o a la 
nostra web—, les activitats de la penya 
no descansen ni en els mesos de 
vacances. 

AGOST: ENVIAMENT MATERIAL A 
HOLO (GUINEA CONAKRY) 2008

La Penya Barcelonista de Calaf i 
Comarca va realitzar per segon any 
consecutiu un enviament de material 
esportiu i blaugrana a la localitat 
d’Holo, a Guinea Conakry. Holo és un 

petit poble d’uns mil habitants situat al 
nord del país africà i gairebé fronterer 
amb tres països: Senegal, Mali i Guinea 
Bissau. D’aquesta localitat prové el soci 
de la penya Ousmane Saikou Diallo, de 
26 anys, gran barcelonista i resident a 
Calaf. L’Ousmane fa feliços als joves 
habitants portant-los regals cada estiu.
En el seu viatge a casa d’enguany, es 
va decidir per organitzar un torneig 
de futbol entre els equips dels pobles 
veïns. El torneig, que va començar el 
dia 5 d’agost i va durar quatre dies ja 
que les pluges varen fer aplaçar alguns 
partits, portava el nom de “Penya 
Barcelonista de Calaf i comarca”, fet 
que als membres de la penya ens omple 
d’orgull. En total van participar-hi 10 
equips de diferents pobles de la zona i 
comptava amb uns 150 participants. Els 
partits es varen disputar als camps de 

les localitats de Petel i Holo i la fi nal la 
varen disputar el Sanama i el Lelouma, 
essent el guanyador el Sanama.
Va haver-hi regals blaugranes per a 
tots els equips (bolígrafs, pòsters, 
pins, banderins), així com dues pilotes 
de cuir amb la signatura del jugador 
blaugrana Eto’o per a cada un dels 
equips. La penya també va fer una 
petita donació econòmica per a repartir 
entre tots els equips.
Per l’any vinent la penya pretén fer un 
enviament de bótes de futbol i xandalls, 
ja que amb el vídeo i les fotos que 
ens ha portat l’Ousmane hem pogut 
comprovar que el calçat que utilitza 
la majoria de jugadors (les típiques 
sandàlies de platja de plàstic i amb 
sivella de ferro al costat) és del tot 

inadequat, i combinat amb el pèssim 
estat del terreny de joc fi ns i tot perillós 
per a la integritat física dels jugadors.

SETEMBRE: SORTEIG MENSUAL 
D’ENTRADES

Ja s’ha fet el primer sorteig entre tots 
els socis de dues entrades per anar al 
Camp Nou. L’afortunada guanyadora 
del mes de setembre ha estat la Sílvia 
Carulla, sòcia núm. 119 de la penya, 
que va poder presenciar en directe el 
partit que disputaven el FC Barcelona 
i el Betis. El  mes d’octubre sortejarem 
2 entrades més  per poder anar a 
veure el partit que enfrontarà el nostre 
Club amb l’Almeria. Podeu consultar 
el calendari complet de sortejos de 
la present temporada a la nostra web 
www.pbcalaf.cat 

COMENCEN ELS PREPARATIUS DEL 
26è ANIVERSARI

Ja hem començat a preparar el  26è 
aniversari que serà, si no sorgeix cap 
impediment de darrera hora, el proper 
dissabte 22 de novembre. Esperem fer 
un aniversari amb diverses activitats 
que siguin del gust de tothom, 
especialment dels nostres socis. Tot i 
que a hores d’ara tot just hem assentat 
les bases del programa d’actes, us 
podem avançar algunes de les activitats 
que esperem dur a terme. 
Per exemple, un gran espectacle 
infantil amb xocolatada inclosa, un 
sopar al casino de Calaf amb orquestra 
i espectacle sorpresa, i alguna 
activitat més que encara no us podem 
avançar però que, si es pot fer, de 
ben segur que us agradarà. Esperem 
realitzar un gran aniversari que 
estigui a l’alçada de l’esdeveniment, i 
desitgem la participació massiva dels 
nostres socis i de tothom qui desitgi 
compartir amb nosaltres una gran 
festa plena d’activitats i, sobretot, de 
barcelonisme.  

Podeu consultar les activitats de 
la nostra penya  a la nostra web    

www.pbcalaf.cat 

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca

L’Ousmane amb jugadors dels dos equips.
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Les expectatives no es van quedar 
curtes: el 20 de setembre, el 
poliesportiu de Calaf va acollir el 
7è Open de Dards i el 4t Open de 
Futbolí Català, dos torneigs que van 
aconseguir superar els èxits de les 
passades edicions. Durant la jornada, 
van participar en aquests encontres 
esportius més de 450 persones, xifra 
que representa un augment del 30% 
de les inscripcions respecte l’any 
anterior.
Pel que fa als dards, uns 300 jugadors 
van participar en les diferents 
modalitats: en la categoria individual 
Pro, el primer lloc fou per a Sousa; en 
1a, el campió va ser Abraham; en 2a, 
Kiko Dardix i en la categoria fèmines, 
Montse B. En parelles, la categoria Pro 
van guanyar-la Jesús i Cristóbal; la 
1a categoria se l’adjudicaren Ricard i 
Fernando i la 2a va ser per a Fernando i 
Manel. El torneig de futbolí també va ser 
molt més animat que en altres edicions, 
proclamant-se campió individual David 
Roquet i en parelles l’equip format per 
Unai i David. En total, hi participaren 
uns 160 jugadors.
Tots els participants, que provenien 
d’arreu de la geografi a dels Països 
Catalans —des d’Andorra fi ns a 

Amposta, passant per Binèfar o les 
diverses capitals catalanes— van 
mostrar-se molt satisfets amb 
l’organització dels campionats. 

Dards Calaf, vol agrair la tasca de 
tot l’equip que va fer possible aquest 
important esdeveniment, així com el 
suport de l’Ajuntament calafí.

Dards Calaf: Un gran torneig de dards i futbolí

Enguany, la Diada de l’Onze de Setembre també va ser 
una jornada important per al Club de Bàsquet de Calaf, 
que celebrava el 25è aniversari. Durant tot el matí el 
poliesportiu va acollir les exposicions dels trofeus, dels 
diferents equipaments, la projecció d’una audiovisual i 
diverses activitats. Al migdia va tenir lloc un multitudinari 
dinar, amb la participació de totes aquelles persones que han 
estat vinculades al club en algun moment o altre de la seva 
història. També es va col·locar una placa commemorativa de 
l’efemèride, a l’entrada de la pista de bàsquet.

Club de Bàsquet Calaf BikeCalaf.Cat

Una tardor plena d’activitats!

Diumenge 2 de novembre
Caminada i pedalada popular “Ruta de la forca”
Sortida a la plaça dels Arbres a les 8.00 h

Divendres 7 de novembre
Projecció de l’audiovisual: “En BTT per l’Himalaya”
Comentat per Isidre Selva
A Cal Felip a les 21.30 h

Diumenge 14 de desembre
Col·laboració amb la Marató de TV3
Caminada i pedalada
(programes a part)

Més informació: 
http://bikecalaf-cat.blogspot.com

El poliesportiu va estar molt concorregut durant tota la jornada.

Es va descobrir una placa commemorativa del 25è aniversari.
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El passat 24 de setembre va tenir lloc a la Biblioteca, situada 
a l’edifi ci de l’IES Alexandre de Riquer, la trobada trimestral 
dels membres que formen part del club de lectura, dins 
del programa Biblioteques Punt Edu de la Generalitat de 
Catalunya. Des d’aquí volem constatar també i agrair de 
nou l’ajuda que es rep des de la Biblioteca d’Igualada, qui 
proporciona els llibres.

Durant aquesta sessió, la primera d’aquest curs 2008-09, 
es va comentar el llibre “El corazón helado” de l’escriptora 
Almudena Grandes. Tots els assistents coincidiren en primer 
lloc en què va ser un llibre molt del seu agrat, tant per la 
forma en què està escrit com  els temes que es tracten. 
A continuació es van anant comentant els aspectes més 
importants del llibre i que van copsar especialment  l’atenció 
de cada un dels assistents a la trobada. Es va coincidir en la 
descripció realista i fi dedigna de la societat de la postguerra 
en la qual es desenvolupa la narració, i de la qual en molts 
casos encara queden records a les nostres famílies.
Quant als personatges, i especialment els més importants, 
van ser analitzats pels participants a la trobada. Tothom va 
estar d’acord en la multiplicitat dels mateixos i en alguns 
casos la difi cultat de situar-los dins la historia. Hi va haver 
opinions de tota mena amb relació als caràcters més 
importants i a les situacions i reaccions en què es van trobar 
cada un d’ells. També cal destacar la varietat de sentiments 
que podem copsar en tota la novel·la. En resum, voldríem dir 
que va ser una de les trobades més fructíferes pel que fa a 
comentaris i valoracions positives. 
Per acabar us volem convidar a la propera trobada, que 
tindrà lloc el dia 10 de desembre, en la qual comentarem el 
llibre d’Imma Monsó “Un home de paraula”.

Comença el nou curs al Club de Lectura de la Biblioteca 

Casal de Calaf 

Biblioteca de Calaf

El curs de fotografi a té una quinzena d’alumnes.

El Casal de Calaf ha començat el curs amb molta empenta, 
organitzant diverses activitats culturals i lúdiques obertes a 
tothom, i que compten amb una bona acollida.
D’una banda, dos cursets que han començat aquest mes 
d’octubre i que s’allargaran fi ns a mitjan novembre. Així 
doncs, els alumnes del curs de ioga i relaxació es troben 
cada dimarts a la Sala de Fusta del Casal, per aprendre les 
tècniques bàsiques de la relaxació i el ioga. Les classes les 
imparteix el professor de ioga Francesc Sánchez.
Cada dissabte al matí, també, una quinzena d’alumnes 
es troben a la sala d’exposicions per seguir les classes 
de fotografi a impartides pel cap de fotografi a de Regió 7, 
Salvador Redó. El curs està enfocat a tots aquells que volen 
aprendre a treure més rendiment de la seva càmara, del 
tipus que sigui.
A més d’aquest dos cursos, també s’ha organitzat un concert 
per al dissabte 29 de novembre i una tarda de jocs per al 
dissabte 13 de desembre. El concert portarà a Calaf en Pau 
Vallvé i la Maria Coma, amb el seu nou projecte “U_mä”. Pel 
que fa a la tarda de jocs, seran tres hores dedicades a la 
diversió a través de jocs de taula de molts tipus diferents. 
L’activitat compta amb el suport del Club del Joc de Manresa 
i el Club de joc de Navarcles.

XIè Concurs de Teatre Amateur Vila de Calaf

A banda d’aquests cursos i activitats, el Casal de Calaf ha 
reprès aquesta temporada el concurs de teatre amateur, 
recuperat després de deu anys. El concurs ha portat a 
Calaf companyies de tot Catalunya, amb obres realment 
interessants i amb muntatges de gran qualitat.
Encara queden dues representacions, de les set que s’han 
programat. Així, aquest diumenge 26 d’octubre, es podrà 
veure “La tempesta”, de William Shakespeare, mentre que el 
diumenge 2 de novembre es clourà el concurs amb “Txèkhov, 
sempre Thèkhov o Cinc contes i un funeral”, d’Anton Txèkhov. 
Les representacions es fan a les sis de la tarda i les entrades 
es poden adquirir una hora abans de la funció.

Francesc Sánchez imparteix el curs de ioga i relaxació.

Debat sobre “El corazón helado”.
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Aquest pensament que hi a la foto és prou profund, l’escrigué un gran 
pensador del segle XX, Erich Fromm. Aquest pensador, coneixedor de 
Freud i marxista cristià, en la seva obra fa una crítica el socialisme 
d’Estat i el capitalisme occidental, fa un crit contra tota forma de 
submissió i contra el consumisme salvatge que converteix el ciutadà 
en un ésser alienat, en un home consumista. Encara que sembla un 
xic utòpic, conté una certa creença en la capacitat de l’ésser humà 
per revoltar-se. Defensa la llibertat, la cultura de l’ésser enfront la 
cultura del tenir i també defensa una penetrant fi losofi a de l’amor que 
el converteix en un clàssic que les noves generacions haurien de llegir, 
sobretot ara que parlem tant de crisi. El seu llibre més recomanat i 
entenedor és L’art d’estimar. Per a alguns ja deu ser conegut.

- Enguany no es fa l’assemblea de les 
parròquies al Molí de la Roda. Durant 
aquest curs hi haurà la visita pasto-
ral del nostre bisbe Romà. Per això 
s’ha pensat ajornar l’assemblea i fer-la 
amb la presència del Sr. bisbe.
- La catequesi ja està en marxa. Un 
objectiu de la catequesi actual és la 
implicació dels adults en la catequesi.
- La dimensió caritativa contempla 
l’atenció als passavolants, l’atenció als 
més necessitats, la immigració, cursos 
de català, cosidor i visita als malalts.
- Les celebracions: Introduir cants 
nous a la celebracions, atenció als 
lectors, mantenir les celebracions fes-
tives, procurar la participació en els 
actes de culte.
- Serveis i voluntariat. Entorn de 
la parròquia hi ha una quantitat molt 
gran de gent que hi col·labora, alguns 
són aquests: obrir  i tancar portes, 

músics, cantors, full, catequistes, 
Càritas, consell, economia, neteja, 
fl ors, lectors, qui es cuida de les ca-
pelletes de la sagrada família i d’altres 
molts serveis puntuals que són indis-
pensables. 
- Economia. La col·laboració econò-
mica sempre és voluntària i no ens 
podem queixar. L’estructura de les 
instal·lacions és considerable, no les 
podem deixar deteriorar perquè ales-
hores és pitjor. Les despeses pastorals 
també són grans. Es dóna estat de 
comptes cada any i de forma exhausti-
va. Continuem amb dèfi cit. S’ampliarà 
l’equip de la junta d’economia.
- Formació: es concreta amb 
l’acolliment de parelles que es volen 
casar, als pares que demanen el bap-
tisme dels seus fi lls, en els funerals 
s’intenta fer una catequesi sobre el dol 
i l’esperança del Déu acollidor. També 

s’organitzen unes jornades de forma-
ció cap al mes de març.
- Consell Parròquia Pastoral: va 
fent el seu treball i actualment es fa 
la refl exió per crear un Consell inter-
parroquial i que pugui ser àgil, i així 
anar creant lligams i solidaritat entre 
totes les parròquies que depenen d’un 
mateix rectorat.
- Organitzar un arxiu per a totes les 
parròquies que depenen del recto-
rat de Calaf. Dies enrere s’insinuà la 
possibilitat de dipositar alguns arxius 
parroquials a l’arxiu episcopal de Vic. 
Sembla que no agrada massa i és així 
com es procurarà crear un arxiu a Ca-
laf, però és important que hi hagi vo-
luntaris que ajudin a aquesta tasca.

Aquest projecte no és tancat, altres 
aspectes queden al tinter però es van 
organitzant sobre la marxa.

Programació per al nou curs pastoral

En arribar el mes de setembre comença 
una nova temporada de futbol per 
als equips de la Unió Esportiva Calaf. 
Seguint amb el creixement esportiu que 
està experimentant el club any rere any 
(la temporada passada vam incorporar 
l’equip de tercera regional), tenim el 
goig d’haver pogut afegir un nou equip 
a la disciplina del club: el femení.
En aquest moments tenim equips 
federats en totes les categories: 
prebenjamins, benjamins, alevins, 
infantils, cadets, juvenils, femení, 
amateur i, fi ns i tot, babies, els 
esportistes més xics del club. Amb 
això, possiblement, s’està tocant sostre. 
En qualsevol cas, mantenir el volum 
d’equips i esportistes que mou la Unió 
Esportiva Calaf requereix un cert esforç 
organitzatiu i econòmic; en aquest 
sentit les entitats calafi nes tenen a la 
seva disposició els espais publicitaris 
del camp.
Un any més comptem amb un equip 
de babies, que a l’octubre començarà 
a jugar partits amistosos. Hem decidit 

no inscriure’ls en cap campionat perquè 
encara són molt jovenets; sí que faran, 
però, un bon nombre de partits al llarg 
de la temporada.
Els prebenjamins, després d’un parell 
de temporades, ja comencen a ser 
uns veterans. Els benjamins ja han 
jugat dos partits (Sant Maure A i B) 
amb resultats excel·lents. Els alevins 
van ser sotcampions l’any passat; 
enguany, però, s’ho hauran de prendre 
amb fi losofi a, ja que tots menys dos 
són de primer any i això es nota molt. 
L’equip infantil, igual que la resta, es va 
estrenar a la Festa Major de Calaf i des 
d’aleshores ha jugat un amistós cada 
cap de setmana.
La temporada passada l’equip cadet va 
quedar campió de lliga; per aquest motiu 
enguany jugarà a primera divisió (tots 
els altres equips del futbol base  jugaran 
a segona divisió i l’amateur a tercera 
regional). Així, igual que a la resta dels 
nostres equips, els desitgem molt bona 
sort. Els juvenils tenen per davant una 
temporada prometedora, combinant un 

bloc veterà amb la incorporació dels 
jugadors que van assolir el campionat 
de cadets.
L’equip amateur enceta la seva 
temporada amb il·lusions renovades 
i amb la novetat de canviar de zona. 
L’any passat va jugar al cantó de 
Manresa i aquest any ho farà en el grup 
d’Igualada.

L’últim cap de setmana d’octubre vam 
rebre la visita dels nostres amics de 
Soual. A més de confraternitzar vam 
realitzar partits de futbol-7 amistosos 
amb els equips de futbol base. En 
total van venir uns 31 nens francesos, 
acompanyats d’entrenadors de la Union 
Sportive Soualaise i de pares i mares.

Aprofi tem l’avinentesa per desitjar una 
bona temporada a tots el jugadors de la 
UE Calaf, per agrair als entrenadors la 
seva dedicació, i per saludar a tots els 
pares i mares dels nostres jugadors/es, 
així com a tots els afi cionats.

Unió Esportiva Calaf
Carles A. Marmelada

Mn. Joan Sanglas
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Josep Mases Raurich

Avui em sembla just parlar d’una dona, 
de la senyora Hillary Rodham Clinton. 
I ho faig per ressaltar el fet de ser la 
primera dona candidata a la presidència 
dels Estats Units. Durant els primers 
mesos de primàries, la Sra. Hillary 
va fer una brillantíssima campanya; 
guanyant en molts dels estats malgrat 
l’oposició d’una àmplia majoria de 
ciutadans de “la poderosíssima nació 
nord-americana” que mai voldrien 
veure una dona de presidenta. 

Encara que el meu objectiu no sigui 
parlar de política, i que francament 
m’importa molt poc qui fi nalment 
sortirà elegit  president; em sembla 
just ressaltar la personalitat d’aquesta 
dona, ja que és de domini públic la seva 
intel·ligència, el seu nivell cultural, la 
seva simpatia i la seva generositat 
demostrades amb escreix durant la 
seva vida política.
Casualment aquest estiu he tingut la 
oportunitat de parlar amb un antic 
amic, en Roberto Mendes Jr., que viu 
a Washington, i aquestes vacances va 
venir a passar  uns dies a Caldes de 
Boí, i vàrem parlar una bona estona de 
moltes coses. Al llarg  de la conversa 
va sortir el tema de les eleccions 
americanes i de la senyora Clinton, 
de la maduresa política demostrada, 
i del saber perdre-les, després de 
la dura campanya de tots aquests 
mesos, acceptant l’avantatge del seu 

rival Barack Obama fi ns al punt de 
fer-li costat, i acceptar-lo com el seu 
candidat a futur president! (al nostre 
país això és impensable).
No sé si serà certa una petita història, 
o anècdota, que em va explicar l’amic 
Roberto d’aquesta senyora, però no 
deixa de ser curiosa, i que fa referència 
als primers anys de la  presidència de 
Bill Clinton als Estats Units. Resulta que 
un dia, quan ja portava una temporada 
com a màxim mandatari, (parlem 
del l’estiu de l’any 1994) digué a la 
seva esposa Hillary: - “Què et sembla 
si demà agaféssim el cotxe, sense 
guardaespatlles, ni ningú que ens vigili, 
i anéssim a donar un volt. Tinc ganes de 
passejar amb tota llibertat, d’incògnita i 
oblidar-nos per unes hores del tragí de 
les visites, reunions i el protocol de la 
Casa Blanca”.
A la Hillary li va agradar la idea. Sortiren 
de bon matí agafant una carretera en 
direcció a l’estat de Wisconsin. Van fer 
quilòmetres i quilòmetres, visitant llocs 
i paisatges molt bonics i desconeguts, 
que ni sabien que existien. A primera 
hora de la tarda tingueren necessitat 
de posar benzina i pararen en una àrea 
de servei de l’autovia, amb un cartell 
que deia: Station Service Slade. Els 
propietaris, la Hellen i el Ricky, eren un 
matrimoni molt agradable i treballador: 
mentre ell posava el combustible, ella 
els revisava l’oli, netejava els vidres 
i també portava junt amb dues noies 
més la barra del petit restaurant.
Els Clinton aprofi taren per estirar les 
cames, ell vestia una camisa de quadres 
i un gran barret que li amagava el 
rostre i la Hillary amb ulleres fosques i 
un mocador al cap, per conservar així el 
seu anonimat. Es van fer portar un bon 
entrepà i una beguda de cola que els 
va servir una cambrera. Se’l menjaren 
amb molt de gust dins el mateix cotxe, 
per més tard iniciar el retorn cap a 
casa.
Mentre el potent cotxe devorava 
la llarga carretera amb aquells 
meravellosos paisatges, la tarda anava 
caient, i és produí un silenci que, amb 

un to pausat i molt tranquil, va trencar 
Bill Clinton.
- “Saps què estava pensant estimada 
Hillary?”
- “Doncs no. Què pensaves Bill?”
-”En aquest matrimoni tan maco que 
ens ha fet el servei. I en què, si l’atzar 
hagués fet que tu t’haguessis casat amb 
el Sr. Slade, l’amo de la benzinera, en 
lloc de fer-ho amb mi, avui series la 
mestressa, i estaries tranquil·la servint 
els clients de la benzinera. Sense 
maldecaps, ni protocols, i no hauries 
de rebre i fer el compliment a la gran 
quantitat de personatges i polítics, caps 
d’estat etc., feina que inevitablement 
porta el fet de ser la dona del president 
dels Estats Units.”
La Hillary va fer una petita pausa, el va 
mirar, i amb una rialleta va comentar 
amb el mateix to de veu, també molt  
tranquil, que abans havia utilitzat el 
seu marit.
- “Saps què et dic estimat Bill? Que jo 
també pensava que si l’atzar... hagués 
fet que jo m’hagués casat amb el Sr. 
Slade abans que amb tu, avui, el S.r 
Slade... seria, el president dels Estats 
Units”. Després d’uns segons de silenci, 
els dos es miraren i varen fer una gran 
rialla.
Qui els havia de dir que avui, catorze 
anys més tard, la senyora Hillary hauria 
estat a punt de guanyar les eleccions, 
de sortir elegida presidenta, i retornar a 
la Casa Blanca, però no com a primera 
dama o consort del president, sinó com 
la Senyora Presidenta! I amb els 
papers ben canviats amb el seu marit! 
I a fe, si més no, que hauria estat una 
situació ben curiosa, no us sembla?

Conclusió: 

Que no sé quin pensador va dir 
que al costat d’un gran home, 
sempre hi ha una gran dona.

Feminisme o normalització?
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El llibre que presentem aquesta tarda 
és el tercer que publica Josep Maria 
Solà. L’any 1997 publicava la novel·la 
Llibre de les quatre metamorfosis, 
que havia resultat guanyadora de la 
primera edició del premi Pere Calders, 
l’any 1995. El seu segon llibre, El somni 
de Grècia, de l’any 2006, és un assaig 
que recull les recerques sobre com 
s’ha produït la recepció de la tradició 
clàssica, sobretot la grega, en la cultura 
i la literatura catalana. Finalment, 
aquest any 2008 veu la llum el volum 
Històries de Calaf (visions, tradicions i 
personatges).

Un denominador comú de l’obra que 
Josep Maria Solà ha donat a conèixer 
fi ns al moment, ja sigui l’estrictament 
literària com la de caràcter assagístic, 
és el rigor intel·lectual i l’exigència de 
qualitat a què s’obliga des del primer 
moment i que manté amb tossuderia 
durant el procés d’elaboració fi ns a 
donar-hi el placet fi nal. Em fa l’efecte 
que no l’interpreto malament si dic que 
el punt de partida de la seva vocació 
literària seria el següent: és millor 
el silenci d’un home refl exiu que se 
cerca a si mateix, que els crits buits 
i estripats de la turba i la gossada. Si 
cal parlar, si val la pena escriure, que 
sigui per atènyer un objectiu més alt 
que el silenci i el crit: la saviesa. Sobre 
aquestes bases sòlides, doncs, l’autor 
ha construït el seu discurs amb un alt 
rigor i una gran exigència pel que fa als 
temes escollits, a l’ambició narrativa, 
a la documentació que sustenta les 
opinions, i a la forma d’expressió, o 
sigui, l’estil. Això té un preu, és clar. I 
més en aquesta societat banalitzada i 
pueril que ens dol a tots dos i en la qual 
no ens volem reconèixer ni confondre. 
La seva és una obra per a minories, per a 
aristòcrates de l’esperit, si se’m permet 
l’exageració. L’autor se sent còmode 
movent-se au dessus de la melée, 
perquè sap que el temps li acabarà 
donant la raó, com gairebé sempre sol 
passar amb les obres ben fetes. Com 
els bons vins, que milloren amb els 
anys dins de la quietud de l’ampolla, les 
obres que Josep Maria Solà ens ofereix 
són de llarg recorregut, com llavors 
sembrades en un recer del camp, lluny 
de la centralitat, de la cremor del sol 
i del desgast de les ventades; unes 

llavors de germinació lenta que, per a 
qui les sàpiga conrear, contenen en la 
seva modèstia la possibilitat d’esdevenir 
una planta magnífi ca.

Què és Històries de Calaf? No us ho 
sabria dir amb una paraula. El que sí 
que sé és el que no és. No és només un 
llibre de records personals de to més o 
menys elegíac referits a una infantesa 
perduda i a un temps irremissiblement 
passat que ja no tornarà. Tampoc no és 
el típic llibre d’història local, que molts 
pobles tenen publicat —per això l’autor 
hi ha posat el títol en plural: Històries 
de Calaf. Ni tampoc ens trobem davant 
d’una crònica social, econòmica, cultural 
o política d’una comarca d’interior, 
la «Catalunya dels tres quarts» com 
la qualifi ca Antoni Pladevall. No hi 
busqueu només una evocació poètica 
del paisatge i les gents que l’habiten, 
ni tampoc un assaig pur i dur sobre el 
caràcter o la idiosincràsia calafi na, el 
poble de frontera que obre les portes 
de la Catalunya profunda. 

Que ningú no pateixi per tenir una 
defi nició del llibre que ens ocupa: 
simplement llegiu-lo. Ja sigui d’una 
tirada, cosa especialment grata de fer 
—us ho dic per pròpia experiència— o a 
bocins i assaborint-lo a poc a poc. Feu-
ho com vulgueu i qualifi queu-lo vosaltres 
amb la paraula que millor us sembli. Us 
trobareu a poc a poc immersos en un 
món particular, petit, proper i estimat, 
el de Calaf, presentat des d’òptiques i 
perspectives ben diferents (que van des 
del conte o la rondalla, l’anotació en un 
full de dietari, un poema, la ressenya 
d’una conferència, la recerca històrica o 
fi ns i tot un discurs d’una nit de Reis...). 
Tot el que s’explica es vehicula a través 
d’aquesta veu modulada en tonalitats 
i colors diferents, la de l’autor, que 
vol compartir i donar a conèixer allò 
que sap i sent i ens vol encomanar la 
passió per tot allò que fa referència 
al seu poble: hi reviureu records 
personals d’un temps passat, apunts 
interessantíssims i rigorosos d’història 
local, elements de crònica social, 
econòmica, cultural i política, l’evocació 
poètica d’un paisatge i de les gents que 
l’habiten i el conformen, paràgrafs on 
es refl exiona en to assagístic sobre la 
comunitat a la qual pertany, esbossos 

biogràfi cs de personatges calafi ns
perfectament emmarcats en el context
general del món que van habitar,
moments d’humor i ironia, també de
ràbia i enuig i, sempre, el regal de la
frase ben escrita i el goig de la paraula
escaient. 

I és fi xant-nos en aquest aspecte que
potser trobaríem la defi nició que tant
buscàvem, que permetés englobar la
totalitat del llibre i que com a crítics ens
deixaria tranquils. Històries de Calaf
és una pièce bien faite, una obra ben
feta, que dirien els francesos. Tant se
val de què parli, el resultat és llegidor,
perquè Josep Maria Solà, per la màgia
del llenguatge, sap atrapar els lectors
en totes i cadascuna de les seccions i
articles que conformen l’obra, ja sigui
parlant de l’estevanac, un escarabat
de nom eloqüent que trobarem per
aquelles contrades, o d’una versió
calafi na del Comte Arnau recollida per
Milà i Fontanals, quan en aquest país
encara hi havia savis de debò. Per això
Històries de Calaf no és un llibre quef
pugui interessar només als calafi ns i als
veïns dels pobles de la rodalia, sinó que
té una projecció més enllà de l’altiplà
i la seva lectura resulta interessant
més enllà dels estrictes límits de l’Alta
Segarra (i no Alta Anoia).

Llegint un llibre com aquest, hom
pensa quantes coses magnífi ques es
poden explicar d’un poble tan petit com
Calaf. I quantes, encara, en queden
per explicar: perquè el poble és viu i
l’autor és jove. El secret de llibres com
aquest, i que el Josep Maria domina a
la perfecció, és la mirada. Molta gent
mira, mira i no veu res. D’altres han
après a mirar-se les coses properes i
quotidianes (gent, pedres i paisatge),
no amb la displicència de l’esnob a qui
el món se li fa petit, sinó amb l’interès
i la curiositat del savi, que veu, es
fa preguntes i es deixa endur pels
petits detalls (un nom, una referència
històrica, una persona que se’n va, un
vers espars) cap a terrenys insospitats.
El secret de llibres com el que avui
presentem és, sí, la mirada, però també
la paraula. I en l’autor d’aquest llibre
s’apleguen les dues qualitats. Potser
com a bon calafí hagi d’atribuir-ho a
la boira i a la marinada: la capacitat 

Sobre                              , de Josep Maria SolàSobre                              , de Josep Maria Solà

El p
o
u
 d

e la
 m

em
ò
ria

Aquesta és la transcripció del text llegit en la presentació del llibre del calafí Josep Maria Solà, 
Històries de Calaf (Berga: Edicions de L’Albí, 2008), que va tenir lloc a la Biblioteca Central d’Igualada 
el dia 15 de maig del 2008, a dos quarts de vuit del vespre. La refl exió que hi va fer el professor 
Jaume Farrés és prou interessant per ser coneguda per tothom.  

Jaume Farrés i Cobeta
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de veure-hi més enllà de l’aparença i 
el talent de saber-ho refl ectir amb les 
paraules adequades. I això només ho 
saben fer els bons escriptors. 

Permeteu-me que faci una marrada en el 
meu discurs per formular un petit apunt 
de caràcter antropològic i geogràfi c que 
m’ha suscitat la lectura d’aquest llibre. 
Demano benevolència si el que diré 
ara us sembla una bajanada, però no 
me’n sé estar. Us adonareu, llegint els 
diferents articles del llibre, sobretot 
l’apartat fi nal, el de les biografi es, que 
aquelles terres han donat molts fi lls de 
Calaf que, havent nascut allà i després 
d’haver forjat durant la infantesa el 
seu caràcter, n’han marxat (en algun 
cas n’han fugit) amb molta facilitat, 
després s’han escampat pel món i han 
viscut cadascun d’ells la seva peripècia 
personal lluny de la terra nadiua. 
Calaf, doncs, exporta gent. No només 
els que apareixen al llibre, que potser 
són els més insignes, sinó moltes 
altres persones anònimes nascudes 
sota l’ombra del campanar que han 
construït la seva vida lluny. Quanta 
gent coneixeu que són de Calaf o que la 
família en procedeix? Què ho fa que hi 
hagi una gran escampadissa de calafi ns 
arreu, malgrat que la població d’origen 
sigui relativament petita? 

Ho atribueixo a la geografi a. El fet que 

la conformació geogràfi ca d’aquelles 
terres tingui forma d’altiplà em penso 
que té més a veure-hi que no ens 
pensem. Fixeu-vos-hi: a grans trets, la 
forma geogràfi ca de les terres calafi nes 
seria semblant a la lletra N minúscula, 
en què per arribar al capdamunt de tot 
cal enfi lar-te per unes parets pendents 
que hi condueixen, quan s’arriba al punt 
més alt tot és pla —potser ondulat— i, 
per poc que ens en moguem, tornem a 
trobar la baixada. Calaf estaria situat al 
punt més alt d’aquesta N, de manera 
que, com l’aigua, seguint l’elemental 
llei de la gravetat, els corrents i les 
forces ancestrals empenyen avall d’una 
manera indefectible. És així: com el 
clima, les formes de la terra manen i 
condicionen la nostra existència amb 
forces invisibles: quan la gent es 
mou de l’altiplà troba ràpidament una 
sortida, a una banda o a una altra de la 
gran N. Es miri per on es miri, de Calaf 
se’n surt sempre anant avall.

Per comparar-ho amb una altra 
conformació geogràfi ca totalment 
diferent podríem posar l’exemple 
d’Igualada, el dibuix de la qual no és la 
N sinó la U. Efectivament, Igualada és al 
fons d’una conca, que recull aigua i gent 
i l’encercla i la fi xa dins d’un sistema 
de serres i turons difícils de remuntar, 
per la qual cosa és més complicat 
d’escapar-se’n, no només d’una manera 

real i física, sinó especialment mental. 
Si hi ha tants calafi ns escampats arreu, 
potser ho podem atribuir a aquesta 
circumstància geogràfi ca que domina 
les seves reaccions. 

La gent de Calaf, quan es lleva, 
contempla horitzons dilatats i 
perspectives llunyanes i la lluminositat 
hi és esplèndida. Al vespre, com 
s’encarrega de recordar-nos Josep 
Maria Solà al començament del llibre, 
un toc de marinada els lliga amb la mar 
de la banda de Tarragona i els dóna 
un no sé què de rauxa i de festa. La 
gent d’Igualada, quan es lleva, no hi 
veu més enllà de les serralades que la 
circumscriuen, la llum és més matisada 
i la marinada només ens visita de tant 
en tant. Històricament, la geografi a ens 
ha imposat viure tancats en nosaltres 
mateixos, mirar-nos molt el melic, ser 
capaços de sobreviure amb poca cosa, 
reclosos dins d’aquesta conca, la lletra 
U que esmentàvem: com voleu que els 
caràcters siguin iguals? Si l’altiplà porta 
implícita una invitació a l’escapada i a 
la descoberta, la conca condiciona una 
existència més sedentària i recollida. 
Sortir de Calaf ha estat sempre fàcil, 
sortir d’Igualada, en canvi, ha requerit 
una determinació considerable. D’una 
manera natural, intuïtiva, Calaf ha 
estat terra de sembradura, Igualada 
de recol·lecta. Però al mateix temps 

“El mercat de Calaf” (Dibuix de Ferran Costa, 2007)
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Calaf ha forjat personatges amb una 
extraordinària amplitud de mires i 
horitzons dilatats i, en proporció, 
Igualada ha mantingut una nòmina 
més modesta de personatges que 
hagin traspassat els límits de la conca 
i hagin projectat la seva obra i la seva 
personalitat més enllà d’aquestes 
muntanyes.  

Però malgrat els fi lls que n’han 
marxat, a l’altiplà hi subsisteixen uns 
pobles. Tossudament. Orgullosament. 
Sempre m’ha agradat imaginar-me 
el campanar de Calaf, que es divisa 
des de qualsevol de les perspectives 
possibles, com un pal de paller, dreçat i 
orgullós, que ha sabut aglutinar al seu 
voltant la comunitat que hi habita, com 
un pare zelós que protegeix la fi llada 
dels perills i lluita perquè no perdin el 
nord. No serveix de res disposar d’un 
bon pal si no se sap lligar el paller. Els 
calafi ns han construït al seu entorn 
històries i rondalles delicioses com la 
de la corda de la mula que hi va restar 
penjada durant molt temps després 
d’una nevada, o les paraules glaçades 
del mercat que se celebrava als seus 
peus. Josep Maria Solà, que cada any, 
a començament de curs, acompanya 
els professors de l’Institut a fer una 
visita al campanar, ho sap i ho escriu: 
el campanar és com un arbre que fa 
ombra, dóna fruit i acull el visitant i, 
com un enorme xiprer de pedra, dóna 
la benvinguda al nouvingut. 

Calaf ha canviat molt des dels temps 
que mossèn Pius Forn li va dedicar 
el conegut poema El campanar de 
Calaf (1958). Carreteres magnífi ques 
han fet més fàcil l’accés a l’altiplà i 

això n’ha canviat profundament la 
fesomia, la composició social i els 
parlars que s’hi senten. Si avui es 
glacessin les paraules dels fi raires i 
els compradors del mercat, en arribar 
el desgel el xivarri seria considerable 
i semblaria una babel multilingüe. 
Calaf ha acollit molta gent, els darrers 
anys, procedents de les Espanyes, del 
Magrib, de Romania, de Polònia. S’han 
projectat polígons industrials on abans 
se sembrava ordi, i l’ondulació amable 
dels camps de Seronelles ara és un 
enorme aparcament a cel obert. S’han 
urbanitzat barris nous i les empreses 
de construcció han pres el lloc de la 
pagesia i la ramaderia. Abans l’aigua 
era un bé preuadíssim i escàs, avui 
Calaf no sap què és estalviar-la. Em 
fa l’efecte que l’altiplà ha passat del 
segle XIX al segle XXI en menys de 
cent anys. Calaf té per davant reptes 
importantíssims i veurem com els 
afronta. El campanar, pal de paller de la 
comunitat, continua plantat a la Plaça 
Gran, impertèrrit i sòlid. Ara cal que els 
brins de la palla s’entrellacin i nuïn, que 
les forces i els pesos s’equilibrin i es 
reparteixin amb saviesa. És impossible 
descriure científi cament, per molt que 
els sociòlegs s’hi esforcin, el secret de 
la pervivència dels pobles. Hi ha d’haver 
uns nervis socials i una musculatura 
econòmica que es mantingui tensa 
i, sobretot, una voluntat de ser. Tot 
això, Calaf ho té: la verticalitat del 
campanar, rotund, masculí, però de 
formes suaus, deu simbolitzar a la 
perfecció la voluntat de ser d’aquell 
poble. Els calafi ns se senten orgullosos 
del seu campanar: ell vetlla per la son 
dels seus fi lls, vinguin d’on vinguin, en 
les llargues nits d’hivern. 

Una de les gràcies o dels valors afegits 
del llibre, és clar, consisteix en el fet 
que l’autor forma part del poble que 
s’arraïma al voltant d’aquest campanar. 
Josep Maria Solà és un calafí de soca-
rel i en la seva trajectòria vital ha 
estat, és i asseguraria que continuarà 
essent part activa i protagonista de 
la comunitat que el va veure néixer i 
créixer. Això fa que les històries que ens 
explica en el seu llibre no siguin només 
un recull de dades, fredes i objectives, 
sinó que hi regalimi una implicació 
personal i una veu en primera persona 
que les fa més properes, emotives i, 
sobretot, autèntiques. Així, quan parla 
del Casal, de la coral Gebrada, del 
moviment Júnior o analitza l’esperit 
d’una generació de calafi ns que han 
anat retrobant-se any rere any, no ho 
fa l’historiador o el cronista distanciat 
i prudent, sinó que qui parla i escriu 
és algú que ha estat monitor i ha 
portat canalla de campaments, que 
ha cantat música coral, que és nascut 
a primers dels seixanta i, fi ns fa poc, 
es trobava a sopar anualment amb els 
altres calafi ns de la mateixa edat, que 
ha fet de Rei blanc i ha alliçonat els 
nens sobre la lectura, que coneix de 
prop l’entrellat del Carnaval i el senyor 
Pellofa, i que ha estat membre de la 
junta del Casal (sigui dit de passada, 
una entitat admirable i un autèntic 
miracle en els temps que corren). 
L’experiència vital de conèixer des de 
dintre els ressorts que mouen un poble 
fa que aquest llibre no l’hagués pogut 
escriure ningú més que ell, almenys de 
la mateixa manera i amb la mateixa 
autenticitat. Gràcies, Josep Maria, 
per haver-nos regalat aquest llibre 
deliciós.
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Jaume Farrés i Cobeta
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El passat dimecres 10 de setembre, Òmnium Cultural 
d’Igualada va fer l’entrega dels V Premis al Compromís 
Cultural a l’Ateneu Igualadí. Aquests premis tenen 2 
categories i s’entreguen, d’una banda, a persones a títol 
individual i, de l’altra, a col·lectius que treballen per a 
la difusió de la cultura catalana. Enguany, la Comissió 
Organitzadora de Música Tradicional de Calaf i l’Alta 
Segarra va ser premiada en la categoria d’entitat. Una 
representació de l’entitat va rebre personalment el premi 
amb orgull com a reconeixement de la llarga trajectòria 
de promoció de la música i cultura catalanes que es fa des 
del Festival de Calaf i des de les altres activitats anuals, 
com ara els tallers d’instruments tradicionals. Aquest és 
el segon reconeixement que rep la COMTCASE al llarg 
de la seva existència, juntament amb el Premi Altaveu, 
l’any 2006. Des de l’organització, volem compartir aquest 
premi amb tot el poble calafí, el qual any rere any i, des 
de fa disset anys, revalida l’aposta calafi na per la música 
tradicional catalana i d’arreu.

COMTCASE

Alumnes al curset d’acordió, durant el Festival de Música Tradicional d’enguany.
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A. MiretCRÒNIQUES SOUALESES

Fraternal Soual

Festa Major personalitzada A. Fontiner
Aquesta festa major no podia començar 
d’una forma més personalitzada amb el 
pregó que va pronunciar, des del balcó 
de l’ajuntament, l’alcalde de Soual, 
acompanyat en el seu viatge d’un 
seguici de 23 persones. De les paraules 
de Michel Auriol sobressortia la seva 
extrema i delicada voluntat de persuadir 
els calafi ns, amb càlides expressions de 
fraternitat i futur, d’afegir-se al recent 
agermanament de les dues viles.
Un altre acte a destacar d’aquell vespre 
va ser l’exultant recital de dansa 
catalana que va oferir l’Esbart Manresà. 
La fi ra va exhibir un lleu estancament 
però va mostrar prou vitalitat perquè 
mantingui el seu suport.
L’endemà, la representació de “El fl orido 
pensil” va deixar la platea dividida. La 
major part va sortir del Casal rient, 
mentre una minoria sortia indiferent. 
L’ATC, altre cop, havia aconseguit el seu 
objectiu: fer un teatre d’extravagàncies 
per la festa major. Un dels pocs quadres 
redimibles d’aquest muntatge és el gag 
fi nal de l’inspector, realment còmic de 
tant fi na ironia escènica. L’obra reclama 
el respecte degut a l’intens treball que 
suposa preparar una representació 
teatral però, en aquests casos, poca 
cosa més s’hi pot dir. D’aquí que s’esperi 
un fructífer mestratge per a l’escena 

local de l’actual concurs de teatre. En 
canvi, va ser un regal portar “El llibertí”. 
Ah, i amb la sala igualment plena!
Igualment personalitzada va ser 
l’exposició amb què Josep M. Solà i 
Antoni Dalmau van donar a conèixer 
els detalls biogràfi cs coneguts de 
l’anarquista calafí Baldomero Oller. 
L’interès d’aquest descobriment recau, 
sobretot, en que és una referència 
més per trencar el suposat aïllament 
de Calaf respecte de la vida col·lectiva 
catalana.
A les sardanes es va trobar a faltar, 
i molt, a un conegut calafí que per 
motius de salut i d’edat, ja no es 
pot fer càrrec de comptar i repartir. 
Aquesta vegada els balladors de les 
dues audicions han anat força perduts, 
alhora que s’interrogaven sobre el futur 
de les ballades. Només la vitalitat amb 
que els “Lluïsos” toquen les sardanes va 
evitar el pessimisme.
Un altre nom signifi catiu, de fi ns 
avui 27 festes majors, és Mn. Antoni 
Pladevall, que aquest any va fer una 
importantíssima xerrada sobre “Jaume 
I, forjador dels Països Catalans”. El 
vigatà historiador va precedir la seva 
narració amb una sintètica glossa 
de l’Abat Oliva, de qui es celebra el 
mil·lenari del seu naixement. Un acte 

cultural de primera magnitud a Calaf.
També aquests dies alguns calafi ns 
s’han passejat pel nou parc quasi 
acabat, situat darrere els quatre 
edifi cis de la zona oest. Un parc que, 
juntament amb l’actual plaça dels 
Arbres, incorpora a l’urbanisme local 
espais públics amb aires mediterranis. 
Aquest és un  nou progrés per a una 
vila d’ànima comercial i liberal. Només 
cal esperar que no acabin com l’actual 
degradació del parc del Firal.
Un dels pocs incidents que hi ha hagut 
aquesta festa major ha estat la crema 
d’alguna de les majestuoses banderes 
que en festes senyalades onegen 
davant l’ajuntament. La festa major, en 
la qual han participat tantes entitats de 
la vila, es va acabar amb un aplaudit, 
per renovat, castell de focs.
L’epíleg de les festes van ser els actes 
de la Diada, entre els quals destacà 
el patriòtic i encara tendre concert de 
la recuperada coral Ressons, que per 
primera vegada assajà la recitació de 
poemes. A la segona part intervingué 
el duet local “As Ladras”, un parell de 
bons músics d’escola a qui els falta 
alguna cosa per a acabar de fer el pes. 
El concert, patrocinat per l’Ajuntament, 
s’acabà amb un cava i el Casino, ple, 
dempeus cantant “Els Segadors”.

La “commune” o municipi de Soual, 
a cinc hores de cotxe de Calaf, 
històricament forma part d’Occitània. 
En l’actualitat, administrativament 
pertany a la regió de Migdia-
Pirineus. La seva capital és Tolosa de 
Llenguadoc, situada a uns 100 km de 
Soual. La població de referència és, 
però, Castres, amb 45.000 habitants, 
a només15 km, i on davant la plaça de 
l’ajuntament trobem l’estàtua de Jean 
Jaurès, un dels pares del socialisme 
francès.
Al cap de poques hores de trepitjar 
terra soualenca, el primerenc visitant 
té la impressió d’haver arribat al cul de 
sac d’un estat amb una imatge de país 
econòmicament i culturalment molt 
fort. Més tard, després d’una bona 
caminada per aquesta petita població, 
la infl uència de l’estat francès en el 
sosteniment d’aquesta zona es fa 
indubtable.
Soual és una “commune” que amb 
prou feines arriba als 2.000 habitants. 
Es troba en una cruïlla de carreteres 
i viu fonamentalment de l’agricultura, 

d’unes grans superfícies comercials 
situades a la zona industrial i dels llocs 
de treball que ofereixen els laboratoris 
Fabre, amb una nòmina de 1.000 
treballadors. Pels seus carrers no es 
veuen ni joves ni immigrants.
Aquest mes de març a França van 
haver-hi, com cada 6 anys, eleccions 
municipals, i Michel Auriol va sortir 
reelegit en la primera volta de les 
votacions. El balanç de la gestió 
municipal que feia l’equip de govern 
sortint ressaltava els següents 
objectius: millora de les voreres, 
augment del nombre d’escolars, haver 
eixugat tot el deute preexistent, la 
creació d’una biblioteca, reformes a 
l’ajuntament i la plantació de més de 
1.000 fl ors anuals.
El consistori de Soual està format 
per 19 consellers i el programa de 
la llista de M. Auriol per als propers 
6 anys situa l’escola com un dels 
principals centres d’atenció del seu 
mandat, a més de continuar amb 
l’arranjament de vials, l’embelliment 
del poble, la millora de la senyalització 

de la carretera i l’ampliació de la zona 
industrial.
Calaf està força més desenvolupat 
políticament, econòmica, social i 
cultural. Si no estem equivocats, per 
a un efímer visitant calafí, la seva 
activitat social més important és el 
senderisme. Doncs bé. Ara que aquest 
estiu tants calafi ns han viatjat pel 
món i han après a descobrir pobles i 
a si mateixos, potser seria l’hora de 
correspondre als demostrats desitjos 
de l’ajuntament de Soual d’establir 
unes intenses relacions amb Calaf, 
refrescant el suggeriment que un 
regidor local va fer a un prestigiós 
senderista, no gaire lluny d’aquesta 
pàgina, perquè organitzés una sortida 
a caminar per l’agermanada terra 
occitana. 
Cal tenir en compte que ells eduquen 
els seus fi lls en el foment d’aquestes 
relacions, quan aquesta tardor és 
prevista la visita a Calaf d’una segona 
fornada d’escolars. A Soual no hi ha 
institut. 
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Amb motiu de la publicació en el 
programa de Festa Major d’enguany de 
la col·laboració “Programa de les festes 
de Calaf del setembre de 1931”, el 
recordat exalcalde de la nostra vila, en 
Marcel·lí Nadal i Feixes, ens ha volgut 
relatar en primera persona el que ell va 
viure amb motiu de la visita que féu el 
president Macià a Calaf.

El Centre d’esquerres estava establert 
a Can Felip i varen ésser fundadors el 
seu pare, en Josep Nadal (el Piulet), en 
Pere Frauca (l’Esquilet) i una persona 
que el nom ara no recordo que li dèiem 
el Caiero, que estava emparentat amb 
el Ton Anguera. També hi era en Peret 
Molins, que era pagès i menava terra, 
i al mateix temps feia de marxant de 
palla. Es recorda que ell va ésser la 
persona que en els dies de la guerra 
incivil, va cremar la majoria dels llibres 
que es trobaven a la biblioteca del 
Centre Catòlic.
En aquest Centre d’esquerres, es va 
formar un grup de teatre d’afeccionats 
en el qual destacava en Pepe Villorvina, 
que era mecànic, junt amb altres 
companys que oferien a la població 

obres teatrals de la més variada 
temàtica, per complaença del jovent i la 
gent més gran que assistia a aquestes 
representacions; així mateix també 
cada diumenge s’hi feia ball.
En Francesc Macià va visitar Calaf a 
instàncies d’en Frauca i en Nadal, que 
el varen convèncer perquè vingués el 
13 de setembre de 1931, i per això 
es va organitzar una Festa Major molt 
lluïda. El Sr. Marcel·lí Nadal recorda 
que el president Macià va arribar en un 
automòbil descobert, i que va baixar 
pel que és avui l’avinguda de la Pau, i 
en arribar al revolt que es troba a Can 
Pinyol, en Marcel·lí portava una gran 
bandera  que li van entregar la gent del 
Centre d’esquerres. El President Macià 
li va fer un petó amb la complaença 
d’una major part de calafi ns que es 
trobaven en el que avui s’anomena la 
plaça dels Arbres, per tal de donar-li 
la benvinguda; llavors va anar a la 
plaça de les Eres on es va descobrir 
una placa que donava el seu nom a la 
mateixa i va pronunciar les paraules 
que es van escriure en el programa 
de Festa Major del 2008. En tots els 
actes en Marcel·lí fou el portador de 

la senyera catalana que 
el Centre d’esquerres 
li havia encomanat. 
També les senyoretes 
Margarida Villorvina, 
Maria Graells, Mercè 
Vilaseca, Maria Badia 
i Maria Casanovas, 
oferiren cadascuna 
un bonic ram de fl ors 
adornat amb cintes 
catalanes i republicanes 
al president Francesc 
Macià.

En Josep Nadal creia i 
estava convençut que 
la República portaria el 
benestar i el progrés a 
la vila, i per això des 
del primer moment fou 
un dels impulsors del 
Centre d’esquerres, i 
que portaria dinamisme 
a la població.
Quan Companys va 
proclamar que la 
terra era del qui la 
treballava, en Peret 
Molins —que era el cap 

dels rabassaires i company de junta 
del Centre d’esquerres— li va dir a en 
Josep Nadal que aquest any no anés 
a mesurar la collita d’unes terres que 
eren al voltant de Calaf, on ara es troba 
la fàbrica del Gres Català, i l’altre en el 
paratge de Les Morelles, que es troba 
el camí de Sant Martí a prop de la 
masia d’en Cortadelles, ja que la terra 
pertanyia al que la treballava. Nadal 
s’adonà que els plantejaments del partit 
de les esquerres no defensaven els 
propietaris i que era massa populista, 
i va anar canviant de pensament, 
cosa que el va portar a tenir posicions 
polítiques i personals més moderades. 
En aquest temps republicà, gràcies al 
seu prestigi, va ésser nomenat fi scal 
del jutjat de Calaf i va aconseguir ésser 
independent i just en les persones que 
passaven pels jutjats.
Hi ha uns fets que el Sr. Marcel.lí Nadal 
recorda: un és el dia 14 d’abril, amb 
motiu de la proclamació de la República, 
a les vuit del vespre la gent de Calaf 
va sortir pels carrers i els músics dels 
Prats de Rei van fer un “pasacalle” tot 
tocant La Marsellesa,  aixoplugats per 
una gran bandera republicana que a 
corre-cuita va confeccionar la sastreria 
Agneseta.
Un altre fet que el Sr. Marcel·lí recorda 
és que la República va donar el dret a 
votar a les dones, ja que mai l’havien 
exercit. Això va portar a cercar vots 
per diverses cases de Calaf. Un grup de 
senyores de pensament dretà va visitar 
la senyora Pla de Cal Pagès, que era 
d’esquerres, i en adonar-se el senyor 
Pla que era d’aquest pensament les va 
treure i perseguir a cop de xurriacades. 
I aquella nit hi va haver trets i es va 
ferir el Pla de Cal Pagès.
També recorda el Sr. Marcel·lí que ell 
tenia quinze anys quan un grup de gent 
que formaven el Comitè d’Igualada 
van arribar a Calaf i es van dirigir cap 
a l’església, on van destruir el retaule 
barroc i totes les imatges dels sants, 
els altars laterals i tot el que es trobava 
en aquest temple, com el gran orgue 
—la part de fusta es va cremar amb 
una impressionant foguera a la plaça 
Gran, amb tot el que s’havia destruït de 
l’església—, i els tubs de l’orgue es van 
vendre a un drapaire.
El Sr. Marcel·lí els ha volgut relatar 
perquè no es perdessin en la memòria 
col·lectiva dels calafi ns.                      

La visita de Francesc Macià a Calaf

El Centre d’Esquerres estava ubicat a Cal Felip.
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Ara va de fonts!Ara va de fonts!

Avui ens traslladarem al terme municipal de la Molsosa, 
per visitar una de les fonts amb l’aigua més clara i neta 
del nostre entorn més immediat. Costa cada vegada més 
trobar indrets on les aigües no hagin estat maltractades 
per la presència humana i per les seves activitats; aquesta 
font n’és una excepció. De la Font de la Cervera brolla una 
aigua on, encara avui, les salamandres hi són presents 
buscant i gaudint la puresa de l’indret. Està ubicada en un 
lloc senzill, dintre el bosc, al peu d’un camí dels molts que 
recorren els boscos que envolten els plans de la Molsosa. 
Al peu de la font, un antic rentador evoca l’activitat de 
les dones de no fa massa anys, rentant i conversant 
dempeus davant el pedrís d’aquest dipòsit rectangular. A 
pocs metres, uns horts ben cuidats ens recorden que ens 
trobem en una propietat privada que reclama com sempre 
el nostre respecte més escrupulós. 
Són terres aquestes que fi ns fa pocs anys pertanyien a 
l’extrem septentrional de l’Anoia i que avui corresponen 
al Solsonès. Són, però, terres properes de gent molt 
vinculada a la nostra vila.
Proposem fer un recorregut circular a peu, sortint de 
l’església de la Molsosa, on podem deixar el cotxe. És un 

itinerari de poc més de 6 km que suposa caminar al voltant 
d’una hora, per camins boscosos i carreteres locals. La font 
la trobarem cap al fi nal del recorregut abans de retornar 
a l’església de la Molsosa, punt de partida. Per accedir a 
l’església de la Molsosa cal agafar la carretera B300 en 
direcció a Aleny i Sant Pere de l’Ars. Més endavant, als 
Quadrells, cal desviar-se i agafar direcció a Prades fent 
cas dels indicadors per arribar al punt de partida, que és 
l’església de la Molsosa. 

Po
sa

’t
 l
es

 v
a
m

b
es

!

0,00 km                                       00’
Sortim de davant de l’església i agafem 
el camí asfaltat en baixada en direcció a 
la masia dels Plans. A la nostra esquerra 
deixem el camp de futbol. Passarem 
per davant de la casa que es troba a 
uns 300m i seguirem endavant.

0,470 km               05’
Deixem la carretera asfaltada en una 
corba després de la masia dels Plans, 
per agafar un camí a la dreta. A mitja 
baixada, un paller a la dreta i una cruïlla 
que no agafarem. Seguim baixant fi ns a 
tornar a trobar carretera asfaltada.

1,100 km           12’
Som a la carretera. S’ha acabat la 
forta baixada. Seguim cap a la dreta, 
planejant.

1,430 km          14’
En aquest punt, la carretera comença a 
circular clarament dintre del bosc. Just 
en el moment d’entrar-hi, hi ha un petit 
magatzem a l’esquerra de la carretera. 
Cal estar alerta i situar bé aquest punt 
de la carretera perquè 400 m més 
endavant caldrà deixar-la i posar-nos 
dintre el bosc.

1,820 km            18’
Atenció! Deixem la carretera per trobar 
un corriol a la dreta. Podem situar el 
lloc exacte perquè a l’esquerra de la 
carretera surt un camí sense asfaltar 
que no és el nostre però que ens 
serveix per fi xar el lloc i no passar-
nos. El corriol de la dreta, circula uns 
primers metres paral·lel a la carretera 
i s’enfi la tot seguit primer entre roures 
i després entre pins. És un corriol 
ramader utilitzat per ramats d’ovelles 
on trobareu evidents marques del seu 
pas. No patiu si en algun moment es 
desdibuixa o es bifurca, el retrobareu 
tot seguit. Es careneja al llarg d’uns 
mil metres aproximadament, passant 
per un petit collet i arribant fi nalment 
al fons d’una rasa, tot plegat de forma 
força evident i divertida. 

2,900 km            31’
Som al fi nal de la forta baixada. 
Davant nostre, a dalt sobre, les cases 
dels Quadrells. Uns metres fi nals 
pedregosos ens han conduït al peu 
d’un camp de conreu que hem de 
superar per l’esquerra o per la rasa 
de més a l’esquerra si el seu estat ens 
ho permet. L’objectiu és arribar a una 
cruïlla de camins que hi ha a 25 metres 
a l’altra banda del camp.

3,00 km             32’   
Cruïlla. Atenció! En aquesta posició, 
tenim davant nostre tres opcions. El 
camí de la dreta, que condueix i s’enfi la 
a un camp de conreu, el descartem. 
Ignorem també el que segueix recte 
endavant, per orientar-nos cap al de 

La Font de Cervera

L’església de la Molsosa
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l’esquerra. Tot just ens hi hem orientat, 
veurem que la traça del camí ramader 
s’enfi la bruscament a la dreta entre 
roures. Seguim per aquest corriol fi ns a 
trobar la carretera asfaltada.

3,230 km            36’
Hem arribat a la carretera asfaltada 
que va dels Quadrells en direcció a la 
Molsosa i Prades. Continuem ara per 
carretera cap a la dreta uns 150 m.

3,380 km            38’
Cruïlla. A l’esquerra de la carretera una 
cruïlla ens permet deixar la carretera. 
Ho fem per agafar immediatament cap 
a la dreta un caminet que durant pocs 
metres serà força estret i paral·lel per 
sota la banda protectora de la carretera. 
Al cap de pocs metres ja es converteix 
altre cop en camí ample que circula pel 
mig d’un bosc molt agradable.

4,500 km             50’
Som altre cop a la carretera. Seguint 
cap a l’esquerra uns 50 metres per 
agafar un camí que surt cap a la dreta 
de la carretera. En aquest punt veiem 
enllà de la carretera, la casa de Claret 
i unes granges; dalt sobre la serra, la 
casa del Casalot. Deixem la carretera i 
seguim planejant pel camí.

5,00 km             55’
Som en un revolt cap a la dreta molt 
pronunciat. En aquest punt tenim una 
caseta d’aigua a peu de camí. Som a 
pocs metres de la font. Cal completar 
el revolt i agafar un corriol a l’esquerra 
que s’enfi la lleugerament a l’esquerra 
per arribar a la font que es troba a 
10 metres. Per seguir l’itinerari cal 

continuar per un caminet a peu dels 
horts. 

5,200 km          57’   
El camí s’eixampla i ens dóna la 
possibilitat d’anar cap a un espai ample 
a peu de rasa o enfi lar-nos pel camí de 
l’esquerra. Seguim per l’esquerra.

5,300 km            59’ 
S’ha acabat la pujada i arribem a un 
espai ample amb estibes de bales de 
palla. Tot seguit una cruïlla dreta-
esquerra que agafarem cap a l’esquerra 
fi ns arribar altre cop a la carretera a 
l’alçada de la casa de Vilansosa. 

5,500 km         1h 01’   
Casa de Vilansosa. Hem arribat a la 
carretera que agafarem cap a la dreta. 
Ja veiem l’església de la Molsosa, destí 
fi nal de la caminada.

5,900 km      1h 05’ 
Deixem la carretera per fer drecera per 
un camí retolat amb el nom d’església 
Sta. Maria de la Molsosa. Cap a la 
dreta.

6,300 km       1h 11’ 
Arribada al punt de sortida. 

Final de l’excursió.                             
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Dissabte 25

ELS PRATS DE REI
Correllengua 2008
21.30 h Sopar popular 
amb productes de la 
terra
23.00 h Concert i ball 
folk amb el grup Trilla
Organitza: ACRS i GDJ
 

INFORMÀTICA NIVELL I
Del 9/10 a l’11/12
Ajuntament de Veciana
Dimarts de 17 a 20 h

CURSET DE MANUALITATS
De l’11/10 al 13/12
Local social de l’Ajuntament 
Dissabtes de 17 a 20 h

INFORMÀTICA NIVELL II
De l’11/10 al 29/11
Ajuntament de Veciana
Dissabtes de 17 a 20 hV
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OCTUBRE NOVEMBRE
Dissabte 1

ELS PRATS DE REI
Castanyada i cinema
18.00 h
Organitza: GDJ

Diumenge 16

ELS PRATS DE REI
30a Caminada Popular
Organitza: ACRS

Diumenge 16

ST. PERE SALLAVINERA
Teatre a càrrec de la 
companyia del municipi
“De més verdes en 
maduren” 

DESEMBRE
Dissabte 13

ST. PERE SALLAVINERA
9a Trobada d’Unió de 
Joves pagesos 
de Catalunya
  
A la tarda: Xerrada-
col·loqui sobre un tema 
d’actualitat
A la nit: Concert 
Al local social de St. 
Pere
 

Font de Cervera

l’agenda 

de Calaf

p. 2
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No fa gaires dies, en el transcurs de 
l’últim Ple Municipal, vàrem poder 
assistir a tota una demostració
pràctica de quines són les autèntiques
motivacions del principal grup de
l’oposició a l’Ajuntament de Calaf , el
PSC-PSOE-PM-GIC (que per abreviar
u Grup). Es va 
fer palès que en qualsevol dels casos no
es dirigeixen a la millora de la vila, sinó
a potenciar la divisió i la confrontació.

En aquest sentit el Grup va presentar 
una moció per tal de deixar en suspens 
el projecte de la piscina coberta (i 
perdre unes subvencions properes al 

1.000.000 d’€), amb el pretext que 
s’havien d’utilitzar els recursos per a la 
construcció d’una residència, intentant 
crear l’opinió que la construcció de la 
piscina va en contra de la  construcció 
de la residència, cosa evidentment 
falsa. 

Fins aquí res de nou, ja estem 
acostumats a la demagògia i al 
tacticisme del Grup amb alguns tocs 
de populisme. Però, per aquelles coses 
de la vida, va arribar una proposta 
d’urgència consensuada entre CiU i 
ERC, demanant el suport econòmic 
de les administracions competents 

en la matèria per poder afrontar la 
construcció de la residència a Calaf 
(ja s’ha aconseguit subvenció per a la 
redacció del projecte l’any vinent ). 

Quina seria la nostra sorpresa en veure 
que el Grup votava en contra de la 
conveniència d’incloure la proposta 
al Ple, mentre el seu cap proferia 
improperis i insults cap als altres grups 
en un to gens amistós... Per a nosaltres 
és ben clar: mentre hi ha grups que 
treballen per la prosperitat de la vila, 
d’altres intenten fer-se passar per allò 
que no són i, com diu la dita, “pels seus 
actes els coneixeràs”.
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El nostre grup va votar en contra del 
projecte el passat Ple del 26 de setembre 
de 2008. Pensem que el projecte de la 
piscina coberta a Calaf és un projecte 
que està: mal plantejat, conceptualment 
equivocat, inoportú en el temps i mal 
fi nançat. 
1- Diem que està mal plantejat perquè 
deu ser un cas únic a Catalunya, el fet 
de tenir una piscina coberta municipal 
que, de llarg, d’un costat fa 18 metres 
i per l’altre 25. D’amplada només 10 m. 
Una piscina on es barreja natació, amb 
sauna, i jacuzzi, un conjunt activitats 
més lúdiques que esportives. 
2- Diem que està conceptualment 
equivocat perquè per a nosaltres no és 
el mateix jugar a futbol que xutar una 
pilota. Les piscines han de tenir una 
mida adequada, per poder nedar, poder 
competir i poder practicar l’esport igual 
que els camps de futbol o els camps de 
bàsquet. Nosaltres entenem que una 
piscina coberta municipal ha de ser 
primordialment per nedar. També, però 

en segon lloc, pot ser per banyar-se, per 
fer rehabilitació, gimnàstica aquàtica... o 
d’altres activitats.  
3- També és un projecte molt mal 
fi nançat. El cost de la piscina està per 
sobre dels 3.200.000 €. L’ajuntament 
de Calaf té dues subvencions de la 
Generalitat  que sumen  607.000 €. El 
19’5% del cost de la inversió de la piscina. 
És possible que la Diputació de Barcelona 
doni una subvenció a l’Ajuntament de 
340.000 €. Tot i això l’Ajuntament de 
Calaf haurà de fer-se càrrec com a 
mínim d’un 70% de la inversió (en lloc 
del  80% si no es rep la subvenció). Son 
més de 2.000.000 d’euros que hauran de 
sortir de les arques municipals. No es pot 
fi nançar una inversió d’aquest tipus amb 
tant pocs diners externs (20% -30%)  i 
tants de propis (70%-80%).
4- Diem que és una inversió inoportuna 
en el temps perquè estem, com tothom 
sap, en una situació de crisi econòmica 
forta a nivell global i a nivell particular 
aquí a Calaf. I en un moment de crisi, 

una inversió d’aquest import (3.200.000 
€), tant sumptuària, amb recursos 
públics i limitats, entenem que avui en 
dia, no és prioritària. 
A més, qualsevol inversió, després 
implica unes despeses de gestió, de 
funcionament, de manteniment. Es 
va aprovar un projecte per construir 
una instal·lació sense saber com 
s’organitzarà, quins recursos materials hi 
haurà, quantes persones hi treballaran. 
Quines activitats es realitzaran: escolars, 
de competició, de lleure..., quins seran 
els actes esportius, els no esportius..., 
quin manteniment s’haurà de fer... i, el 
més important i clau: Tindrà ingressos? 
Quants € haurà de posar l’Ajuntament 
cada any pel seu funcionament?. 
300.000 €/any ? Més? Menys?
El nostre grup SÍ que vol una piscina 
coberta, amb mides “normals”, però no 
ara. Les prioritats de Calaf han canviat 
radicalment en poques setmanes i el 
futur immediat no aconsella emprendre 
aventures d’aquesta mena.

Davant els canvis que s’estan produint, 
cal que Calaf i l’Alta Segarra continuïn 
movent-se i no s’aturin, i projectin 
amb criteri el seu creixement, amb 
un desenvolupament sostenible, que 
dinamitzi l’economia; contemplant la 
millora de la xarxa ferroviària segons les 
accions previstes al Pla d’infraestructures 
i transports de Catalunya, que incideix en 
benefi ci del transport públic i dels serveis 
logístics dels polígons industrials. Però 
també s’han d’aportar altres mesures, 
implantant noves àrees d’activitat 
econòmica d’interès municipal i de la 
mancomunitat de municipis, vinculades 
al valor tecnològic,  recerca i innovació, 
potenciant la diversifi cació, tan 

important per no dependre només d’un 
sector productiu determinat i, també, 
fomentant la promoció de productes 
amb denominació d’origen com el cultiu 
de cereals entre d’altres; per això la 
importància de mantenir espais verds, 
que garanteixin i preservin el paisatge.
Està previst un apartador ferroviari de 
mercaderies, que benefi ciarà a totes 
les empreses del polígon industrial del 
nostre poble i això descongestionarà la 
circulació de camions de gran tonatge 
per l’interior de la localitat.
Com sempre hem manifestat la nostra 
voluntat d’afavorir projectes que millorin 
la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes, i per això trobem adient 

la inversió de recursos públics en 
equipaments socials, no desestimant 
les subvencions obtingudes i que donin 
servei a tothom, sempre segons les 
nostres possibilitats, amb equilibri 
pressupostari segons els períodes 
establerts, amb el marge d’endeutament 
legal, essent austers i contenint la 
despesa en accions no tan prioritàries; 
sens dubte això contribuirà a mantenir i 
crear llocs de treball.
Posem a la vostra disposició les següents 
dades per si voleu contactar amb la 
secció local d´Esquerra: 
web www.esquerra.cat/altasegarra/ 
correu: altasegarra@esquerra.org  
telèfon: 699 238 082

Calaf s’ha de moure

Piscina coberta a Calaf: “Ara no toca” (i quan toqui, s’haurà de fer bé)

El perquè de les coses
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Ple extraordinari de 6 de juny de 2008

S’aprova amb el vot favorable dels 
10 membres assistents, iniciar 
l’expedient de delimitació del terme 
municipal de Calaf amb Sant Martí 
de Sesgueioles, els Prats de Rei, 
Calonge de Segarra i Pujalt, així com 
nomenar una comissió de delimitació 
municipal.

S’aprova, amb el vot favorable dels 
10 membres assistents, la cessió 
a l’Institut Català del Sòl del 
solar situat al carrer de Francesc 
Macià – carrer Josep Tarradellas 
núm. 6, destinat a la construcció 
d’habitatges de lloguer assistit per 
a la gent gran.

S’aprova, amb el vot favorable 
dels 10 membres assistents, la 
ratifi cació del conveni urbanístic 
per al desenvolupament, execució i 
cofi nançament de les infraestructures 
viàries incloses dins l’àmbit de la 
1a fase d’execució del Pla Especial 
Urbanístic d’Infraestructures de la 
Ronda Sud de Calaf.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers diu que els sembla bé la 
proposta d’acord però que troben a 
faltar quin és l’aprofi tament mig que 
té l’Ajuntament derivat del conveni, 
quines fi nques seran de propietat 
municipal un cop s’urbanitzi. El Sr. Joan 
Caballol explica que el conveni, que 
afecta a una infraestructura (una ronda 
que serà propietat de l’Ajuntament) 
és previ a la tramitació de les fi gures 
de planejament, i que el Pla parcial es 
tramitarà posteriorment.

S’aprova inicialment, amb el vot 
favorable dels 6 regidors de CIU i el 
regidor d’ERC, i els vots en contra dels 
3 regidors assistents del grup PSC-PM-
GIC, el pressupost municipal per 
a l’exercici 2008, que ascendeix a 
7.272.329,97 €.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers explica el sentit del vot del 
seu grup: diu que ja fa temps que 
s’havia d’aprovar el pressupost del 
2008, que aprovar-lo amb tant retard 
no és correcte, i demana que consti que 
no estan d’acord amb una aprovació 
del pressupost a meitat de l’exercici. 
Demana que quedi constància que 
han demanat de manera reiterada la 
liquidació dels últims pressupostos, i 
que secretaria-intervenció encara no 
els ha donat aquesta documentació. 
Manifesta que fer pressupostos i no 
liquidar-los no és correcte, que s’ha 
de veure si s’acaben liquidant pels 
mateixos imports o per menys. Posa 
també de manifest que donar dos dies 

per poder mirar el pressupost, després 
d’haver-se retardat més de cinc mesos 
per a fer-lo, tot i ser legal no és massa 
equitatiu. També manifesta el Sr. 
Cribillers que els preocupa molt que 
les despeses de personal representin 
el 19%, percentatge que amb la 
liquidació del pressupost es pot acabar 
incrementant fi ns a un 25%, un 30% 
o més (ja que no totes les inversions 
i activitats pressupostades s’acabaran 
fent), la qual cosa fa que no puguin 
estar d’acord amb aquest pressupost. 
També és causa de desacord el quadre 
de fi nançament de la piscina, obra que 
compromet molts recursos, incloent 
l’aprofi tament mig del sector sud 
(900.000 euros), que encara no és de 
titularitat de l’Ajuntament. Manifesta 
el Sr. Cribillers que el pressupost no 
respon a les necessitats actuals de 
Calaf. Atès que amb la nova situació la 
piscina ja ha deixat de ser una prioritat 
de Calaf i atès l’increment espectacular 
de les despeses de personal, el Sr. 
Cribillers manifesta que el seu grup 
votarà en contra d’aquest pressupost.
El Sr. Joan Caballol posa de manifest 
que incloure el 10% d’aprofi tament mig 
en el pressupost és raonable i normal 
i la normativa ho permet, fent avinent 
que el pressupost és una previsió del 
que es vol fer i com es fi nançarà i 
que, com a previsió que és, pot ser 
que al fi nal es compleixi o que no es 
compleixi, i pot variar. La Sra. Judit 
Viladrich manifesta que el pressupost 
s’ha portat al ple el mes de juny en 
part a causa de l’aprovació del PUOSC, 
ja que es desconeixia quines inversions 
s’hi inclourien. Quant a l’increment de 
les despeses de personal, explica que 
s’han creat nous llocs de treball i, d’altra 
banda, amb la fi rma del conveni del 
personal, s’han hagut d’equilibrar els 
sous, que estaven bastant desfasats. 
Quant al fi nançament plurianual de 
la piscina, manifesta que és fruit d’un 
estudi i es considera que és prou 
correcte. 
El Sr. Cribillers manifesta que destinant 
més diners a personal els serveis 
haurien de ser excel·lents i no es 
té aquesta sensació. Intervé la Sra. 
Viladrich i manifesta que la sensació és 
diferent depenent del punt de vista des 
del que es miri, i que la seva sensació 
no és la mateixa que l’exposada pel Sr. 
Cribillers.
El Sr. Manel Navarro manifesta que 
hi està a favor malgrat el retard. 
També pregunta sobre l’assignació 
de subvencions al Projecte Educatiu 
d’Entorn i al Museu de la Pesseta. La 
Sra. Judit Viladrich fa avinent que el 
Pla Educatiu d’Entorn rep subvenció 

de la Generalitat. El Sr. Joan Caballol 
manifesta que el Museu de la Pesseta 
no té subvenció assignada però 
explica que el seu fi nançament depèn 
del desenvolupament d’un sector 
urbanístic. El Sr. Navarro manifesta que 
la seva inquietud és la de demanar el 
màxim nombre de subvencions a tots 
els nivells per tal de poder aplicar el 
pressupost.

S’aprova, amb el vot favorable dels 10 
regidors assistents, el projecte bàsic i 
d’execució per a la restauració del 
Castell de Calaf, per un import de 
1.307.265,01 €.

S’aprova, amb el vot favorable dels 
10 regidors assistents, la concessió de 
llicència de segregació i agrupació 
de les parcel·les 11 i 33 del Polígon 
3 de Calaf.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers manifesta que el seu grup 
votarà a favor però sol·licita que consti 
en acta que l’Ajuntament ha de vetllar 
per tal que la segregació no comporti 
la pèrdua d’un camí que passa per la 
fi nca. El Sr. Joan Caballol respon que 
el camí no es veurà afectat per la 
segregació-agrupació.

S’aprova amb el vot favorable dels 10 
membres presents, la ratifi cació del 
Decret d’Alcaldia 243/2008, d’adhesió 
al conveni entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i els Sistemes 
Integrats de Gestió.

S’aprova, amb el vot favorable dels 
6 regidors del grup de CIU i del 
regidor d’ERC, i l’abstenció dels tres 
regidors assistents de PSC-PM-GIC, la 
modifi cació de l’ordenança fi scal 
núm. 16 corresponent a la taxa per 
la prestació de serveis a la piscina 
municipal, en allò que afecta l’increment 
de tarifes per a la temporada 2008.
Abans de la votació, el Sr. Cribillers 
manifesta que en aquest punt el seu 
grup no pot votar a favor perquè a 
fi nals d’any ja es van aprovar les 
ordenances fi scals i no està prou 
justifi cat l’augment de preus. La Sra. 
Josefi na Bastardas respon que s’ha 
apujat el que s’ha apujat el nivell de 
vida. El Sr. Joan Caballol manifesta 
que la modifi cació de l’ordenança s’ha 
tramitat amb retard fonamentalment 
perquè amb la situació excepcional 
de sequera no era convenient, ja que 
calia en primer lloc assegurar que es 
podia omplir la piscina. El Sr. Cribillers  
intervé i manifesta  que tramitar la 
modifi cació de l’ordenança el mes de 
juny és fer-ho amb retard.

* Extracte informatiu de les actes de les sessions plenàries aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calaf.
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RENFE
BCN Sants BCN Pl. Cat. MANRESA CALAF LLEIDA

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

LLEIDA CALAF MANRESA BCN Pl. Cat. BCN Sants

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

12.12
19.27
23.09

12.27
19.32
23.14

ALSINA GRAELLS
CALAF IGUALADA BARCELONA

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA IGUALADA CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

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

HISPANO IGUALADINA
CALAF IGUALADA BARCELONA

De dilluns a divendres:

07.15
10.30
15.15

07.55
11.00
15.55

09.00

17.15

Dissabtes:

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA IGUALADA CALAF

De dilluns a divendres:

10.50
17.30

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

Dissabtes:

11.05
17.30

12.15
19.00

13.00
19.45

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

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF MANRESA Puigmercadal MANRESA estació bus

De dilluns a divendres:

06.50 
08.00
10.00
14.45
15.30
18.30

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:

07.30 08.25 08.30

MANRESA estació bus MANRESA Puigmercadal CALAF

De dilluns a divendres:

09.00
13.30
14.00
18.00
19.00
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

Dissabtes no festius:

12.20 12.30 13.30

TRANSPORT PÚBLICTRANSPORT PÚBLIC

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

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut de Calaf 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers 93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 87 02 

Centre Cívic 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Punt d’Informació Juvenil 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Notaria 93 869 88 12

Correus 93 869 85 94

Informació Generalitat 012

Informació telefònica 11818

FECSA Avaries 900 770 077

FECSA Informació 902 507 750

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 760 760

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

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

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

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grua Sant Jordi  Taller 93 869 85 09
636 480 488 

93 869 87 66 (nit)

Taxi Ramon Manent 93 869 85 68 - 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 - 609 245 973

Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és l’Organisme 
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us 
adreceu directament a l’esmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h a 13 h a 
la plaça dels Arbres, Planta Baixa de l’Edifi ci Europa o bé trucant al tel. 93 8698270. També 
podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159.

AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües 
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a 
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als 
telèfons indicats.
 OFICINES 93 8725522  De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
 AVARIES 900 555 522  24 h. Tots els dies 

 (Només s’hi pot trucar des d’un telèfon fi x)

Cada dijous de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a l’entresòl de l’Edifi ci Europa 
de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per 
domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu. 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT               ABS CALAF

       ABS CALAF  93 869 87 79

       URGÈNCIES 061

CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA

Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444

TELÈFONS D’UTILITAT

Imprimeix: GRÀFIQUES OLLER, C.B.
Imprès amb paper ecològic 

Número 24 · Octubre 2008
Edita: AJUNTAMENT DE CALAFL’Altiplà de Calaf

tel. 902 422 242

tel. 902 240 202

tel. 938 044 451

tel. 902 026 028

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


