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HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ
dimarts, dijous, divendres
de 9.00 h a 13.00 h

tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

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

dels Arbres
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tó: opinions
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, notícies, canç
ons,
records, poesies
, contes...
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ó
de Calaf i a ve
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50 ANYS

D’ESCOLTISME A CA
LAF!
Amb motiu de la
commemoració de
l 50è aniversari
del moviment esc
olta de Calaf, de
s de l’Ajuntament
ens agradaria fer
algun acte per ce
lebrar l’efemèride.
La família Huguet
ens ha proposat
de fer donació a
l’Ajuntament de
la documentació
dels escoltes que
han conservat. Ap
roﬁtant l’avinentesa
voldríem fer una
crida a totes aquel
les persones que han
format part de
l’escoltisme calafí
i n’hagin conserva
t alguna documentació (escrits,
cartells, fotograﬁes.
..) a col·laborar
amb aquesta inic
iativa. Si altres
persones
també
estiguessin
interessades en fer
donació de
documentació
dels escoltes
a l’Ajuntament
aquesta seria
ingressada a l’Arxiu
Municipal,
que reuniria aques
t fons documental i el faria
accessible a
tots aquells usuaris
interessats en
aquest tema.

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

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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ens dubte, el context socioeconòmic
extremadament delicat que ens
està tocant viure està afectant d’una
o altra manera tots els àmbits de la
societat. Administracions, empresaris,
treballadors, organitzacions benèﬁques,
associacions
esportives,
culturals,
familiars, etc.; tots d’alguna manera
ens hem vist tocats per una crisi d’abast
global de proporcions tan incertes com
les previsions de la seva durada.
Davant d’aquesta situació es plantegen
dues possibles actituds. La primera,
més fàcil i habitual, és la crítica
destructiva, la queixa i la inacció per
resoldre el problema quedant-se de
braços creuats tot esperant que siguin
els altres els que hi posin solució. La
segona, més complexa, és la de tenir
les idees clares i lluitar per poder
superar el més aviat possible aquesta
situació, treballant colze a colze entre
tots els agents econòmics i socials per
aconseguir superar la situació i, ﬁns i
tot, sortir-ne enfortits.
És aquesta segona opció la triada per
Calaf, la més complexa, però la que,
sens dubte, ha de servir per minimitzar
els efectes de la situació actual i posar
les bases per a un futur millor per a
la nostra vila. En aquest sentit podem
aﬁrmar que anem pel bon camí, que
des dels diferents àmbits de la societat
i de l’administració s’estan duent a

CALAF TÉ FUTUR
terme, ja sigui de manera individual
o conjunta, iniciatives per revertir els
malaurats efectes que acompanyen
aquesta crisi.
En l’aspecte social és remarcable la
tasca que s’està duent a terme des de
Càritas Parroquial en col·laboració amb
voluntaris, comerços i l’Ajuntament, per
tal de poder ajudar els més afectats per
la situació actual, ja sigui amb l’atenció
als transeünts, als residents o a través
del programa del Banc d’Aliments.
Pel que fa a la vessant econòmica, són
nombroses les actuacions que s’estan
desenvolupant a curt i mitjà termini.
En el primer grup, cal destacar les
inversions en matèria d’infraestructures
com la millora de la línia fèrria, el
desdoblament de l’Eix Transversal o
la portada d’aigües de la Llosa del
Cavall. En l’aspecte més local és
molt lloable l’aposta decidida de les
empreses constructores calaﬁnes per
optar a les diferents obres públiques
que l’Ajuntament —junt amb d’altres
administracions— ha tret a licitació,
i que ha fet possible que, en la seva
totalitat, hagin pogut ser adjudicades
a empreses del nostre territori amb
la conseqüent injecció de capital per
a l’economia calaﬁna i l’estabilització
derivada del mercat laboral dels sectors
més directament afectats per la crisi.
També són remarcables, entre d’altres

actuacions, el desplegament de la xarxa
Wiﬁ de la MIVS a la zona, que farà més
competitiu i accessible Internet per a
tothom, o la creació d’una borsa de
treball especíﬁca per aconseguir facilitar
que les persones en situació d’atur del
sector puguin ser contractades per dur
a terme les obres que han estat objecte
de concurs. A part d’aquestes i d’altres
actuacions que ja són una realitat o ho
seran ben aviat, n’hi ha d’altres en les
quals s’està treballant intensament per
tal que s’hi puguin sumar i en reforcin
l’impacte, com la sol·licitud per part
de l’Ajuntament i de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca
de diversos plans d’ocupació que,
alhora que generen llocs de treball
i contribueixen a millorar la nostra
vila,
permeten
evitar
situacions
d’exclusió social de les persones amb
menys recursos. Igualment, destaca
la sol·licitud d’ajuts al municipi dins
de la present convocatòria del Pla
de Dinamització de l’Anoia o, més
recentment, la redacció del projecte i
la sol·licitud d’inclusió de Calaf a la Llei
de Barris per a la rehabilitació del seu
Nucli Antic.
És per tot això que, sense voler
minimitzar la crisi i els seus efectes,
gràcies a l’intens treball que s’està
duent a terme des de totes les àrees de
l’administració i de la societat calaﬁna,
podem aﬁrmar que Calaf té futur.

—actualment en desús— a la façana de migdia. L’ediﬁci
és construït amb carreus mitjans i ben tallats. Els murs
són llisos i sense decoració, a excepció d’uns carreus que
mostren esculpit un rellotge de sol o un cérvol amb un ﬂoró
i de les nombroses marques de picapedrer que hi trobem.
El conjunt, de caràcter romànic tardà, malgrat les reformes
posteriors (sobretot del segle XVIII), manté un caràcter
d’unitat i destaca per les seves dimensions, solidesa i
sobrietat, que li confereixen una personalitat que el fan
mereixedor d’una visita.

Església de Santa Fe.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

Santa Fe de Calonge
L’església de Santa Fe es trobava dins l’antic terme del
castell de Calonge, d’on n’exercia les funcions parroquials.
Si bé el castell ja el trobem documentat el 1010, la
parròquia de Santa Fe apareix documentada, per primera
vegada com a tal, en una llista de parròquies del bisbat de
Vic que cal situar entre 1025 i 1050.
L’ediﬁci és format per una nau principal orientada d’est
a oest i creuada per una nau travessera o transsepte
orientada de nord a sud. Al creuer de les dues naus
s’aixeca una cúpula de mitja taronja mitjançant trompes,
i sobre d’ella s’aixeca un campanar més modern de planta
octogonal. La nau principal es troba rematada per un absis
quadrat i aquest es veu acompanyat per dues absidioles
circulars adossades al transsepte. El seu interior mostra
les naus cobertes per voltes de canó de mig punt i el
mur nord de la nau principal presenta dues arcades de
mig punt, segurament obertes al mur posteriorment per
encabir-hi capelles. L’ediﬁci original es trobava il·luminat
per dues ﬁnestres —actualment obturades— adovellades
amb arc de mig punt i situades al mur sud. Finestres
similars també les trobem als frontals del transsepte i dels
absis. El portal original i principal es troba a ponent, i és
format per dos arcs de mig punt a manera d’arquivolta,
tallat per una llinda que dóna lloc a un timpà buit amb una
reixa de ferro moderna. A la mateixa façana hi trobem un
ràfec a manera de trencaigües, una fornícula i un ﬁnestral
modern de forma octogonal. En reformes posteriors es van
reaproﬁtar unes esteles funeràries antropomòrﬁques per
coronar el frontal. Al segle XVIII també s’obrí un nou portal
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Plantades més de cinquanta
noves alzines al Bosc dels Nadons

Després de la benvinguda, hi va haver unes actuacions musicals.
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20/03/09: Mariama Diallo, Albert Adam, Sokhna Néné Diouf, Marta
Roig, Elna Fonoll i Amine Fallous.

Moment de la plantada, al Bosc dels Nadons.
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Medi ambient

Un sol esplèndid va acompanyar la 4a plantada del projecte
Arrela’t a Calaf, que va portar una cinquantena de famílies al
Convent de Sant Francesc, per plantar l’alzina corresponent.
En total eren 55 nadons els que havien nascut des del març
de 2008 i, per tant, els que havien de plantar el seu plançó
d’arbre al Bosc dels Nadons. La festa va començar a quarts
de 12 del matí, amb unes paraules de l’alcaldessa, M.
Antònia Trullàs, i el president del Consell Comarcal, Xavier
Boquete. A continuació, hi va haver l’actuació d’alumnes de
l’Escola Municipal de Música, que van interpretar tres peces
de bandes sonores de conegudes pel·lícules. Després va ser
l’hora de plantar l’alzina al lloc corresponent, al costat d’una
placa amb el nom i la data de naixement del nen o nena,
que identiﬁcarà els arbres a mesura que creixin. Finalment,
els assistents van participar d’un aperitiu a l’aire lliure. Amb
aquesta nova plantada, el Bosc dels Nadons ja compta amb
unes 130 alzines de petits calaﬁns.

bé

regular

malament

recordeu que no s’ha
de llençar als contenidors
marrons:

càrregues de cafè
metàl·liques
ampolles de vidre
menjar envasat
draps
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A punt d’adjudicar-se les obres
de la segona fase de restauració del castell
En el moment de tancar aquesta edició, l’Incasòl estava a
punt de fer públic el nom de l’empresa adjudicatària de les
obres de la segona fase de restauració del Castell de Calaf,
una actuació que té un pressupost de sortida d’1.126.952
euros i un termini d’execució de dos anys. L’objectiu és

Vista parcial del castell de Calaf (1924). Fons fotogràﬁc Salvany.

restaurar les estructures medievals del castell, adequar
l’entorn monumental i crear un espai que permeti conèixer
un indret emblemàtic de la història de Calaf.
El castell, que ha estat abandonat durant segles, presenta
unes estructures molt enrunades i no ha tingut cap tipus
de reutilització, malgrat la seva integració al nucli urbà de
Calaf. La torre nord, de planta circular, està molt derruïda
per la part exterior, mentre que l’entrada principal està ben
construïda i amb l’accés de la rampa d’escales que puja des
de les pendents del nucli urbà. Aquest accés va ser restaurat
fa pocs anys. Part del murs són de grans dimensions i de
molta alçària i presenten
desperfectes que provoquen
caigudes de pedres.
Les obres que efectuarà Incasòl consolidaran les estructures
dels murs i les façanes del castell, es reconstruiran els
elements essencials de l’ediﬁci i es faran els coronaments dels
murs i la reconstrucció de la porta. L’espai interior es tractarà
amb diferents paviments per adaptar-lo a les estructures
originals, es restauraran i consolidaran els paraments
interiors i exteriors de les façanes, es farà l’estudi arqueològic
del conjunt interior del castell i dels espais exteriors, i s’hi
instal·laran serveis per a la il·luminació i el subministrament
d’aigua. A l’entorn i al turó del castell es faran diverses
actuacions com la pavimentació dels accessos, amb un nou
camí als patis inferiors, l’obertura dels patis enjardinats, la
consolidació dels talussos dels camins, l’enjardinament dels
espais exteriors i la plantació de nou arbrat, i la il·luminació
dels accessos i de les façanes sud i oest.

A principis de maig, l’Ajuntament de
Calaf va fer efectiva la seva candidatura
per optar a la Llei de Barris, i ho va fer
presentant el Projecte d’Intervenció
Integral del Nucli Antic a la Generalitat.
Es tracta d’un extens i complet
projecte, redactat per ERV Arquitectes
Associats SLP, gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament i de la Diputació de
Barcelona. Es preveu que la Generalitat
resolgui la convocatòria a ﬁnals del mes
de juliol. Es tracta de la sisena edició de
la Llei de Barris, que servirà per donar
entrada a ﬁns a 25 nous projectes de
rehabilitació integral.
Una de les parts importants del Projecte
és la participació ciutadana. Per aquest
motiu el passat mes de març va tenir
lloc al Centre Cívic de Calaf el taller de
participació ciutadana amb els veïns i
veïnes del nucli antic del municipi. Una
primera sessió va servir d’introducció a
la Llei de Barris, mentre que el dissabte
següent va tenir lloc el taller participatiu.
L’objectiu era recollir les opinions dels
participants en relació a les mancances i
necessitats del barri i, també, propostes
de millora a nivell urbanístic, econòmic i
social. Els nombrosos assistents van ser

dividits en quatre grups de treball per
tal de fer possible el debat. Cada grup
va fer una llista dels aspectes positius
i negatius del casc antic, així com
diverses propostes de millora. Després
es van posar en comú les conclusions
de cada grup i els participants van votar

aquelles que trobaven més necessàries,
per tal d’establir-ne la priorització.
L’informe sobre els resultats del taller
el podreu consultar properament al web
municipal, www.calaf.cat, clicant en
un bàner que trobareu a la part dreta
de la portada.

Els veïns del casc antic van participar activament en aquest taller.

Urbanisme

Calaf ja ha presentat la seva candidatura
a la Llei de Barris
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Recuperació de l’espai dels antics Rentadors

Les actuacions referides en aquest primer projecte són la
recuperació de l’espai dels antics rentadors i el manteniment
de la seva àrea pròxima. L’equipament va ser reparat
profundament l’any 1894, tot i que ja existia anteriorment.
Tal i com es pot observar, estava ple de vegetació, i per

això els treballs que s’hi ha dut a terme són l’eliminació
de vegetació de dins del recinte, la retirada de fangs de
l’interior de la bassa amb mitjans mecànics, la reconstrucció
de les parets perimetrals, l’estudi i localització de la xarxa
de desguàs cap a la riera i la d’aportació des del pou del
rentador. Cal dir que problemes amb el nivell freàtic de les
aigües no han permès continuar aquesta excavació ﬁns a les
cotes originals.
Actualment, s’està acabant de rejuntar els murs, i les tasques
que es faran properament són construir una vorera al camí
del Rentador, acabar de descobrir les escales existents i fer
un tancament perimetral per protegir l’espai d’intrusions.

Estat dels antics Rentadors, abans de la intervenció.

Imatge actual dels antics Rentadors.

Plans d’ocupació

Aquests mesos el municipi ha pogut comptar amb
dos tipus de plans d’ocupació, que han permès
recuperar dos espais històrics de la vila. En total han
estat 12 treballadors: 6 dins d’un pla d’ocupació de
l’Ajuntament i 6 més d’un altre pla, en aquest cas de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca.

Adequació dels baixos de l’antic Ajuntament
Els baixos de l’antic Ajuntament consten de dues sales,
amb una obertura entre elles. Una d’aquestes dues sales té
dos accessos, un des del carrer del Carme mitjançant unes
escales, i l’altre accés és pel carrer Portelles del Carme. Així
doncs, s’han sanejat les parets i la volta de la primera sala, i
s’hi ha eliminat els graons d’accés posant-hi una rampa. Per
l’entrada des del carrer del Carme, s’ha respectat l’escala
actual, que serà un element més de la decoració. S’han

reposat les rajoles existents al paviment, element que li
dóna caràcter i personalitat. Pel que fa a la segona sala,
que històricament s’havia utilitzat com a calabós, s’hi ha
construït uns serveis i s’han sanejat les parets; als serveis
s’ha pogut recuperar el paviment original, mentre que al
calabós s’han col·locat unes peces d’Stonita que simulen
unes toves de ceràmica. Actualment només manca per
col·locar els tancaments exteriors.

La primera sala dels baixos de l’antic Ajuntament.

Dependències de l’antic calabós. Al fons, s’han construït els serveis.
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Adjudicades les obres
del Fons Estatal d’Inversió Local a Calaf
Recentment s’han adjudicat les tres
actuacions que es ﬁnançaran a Calaf a
través del Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL). En primer lloc, la reforma de la
Casa Bertran, en què es rehabilitarà
la planta baixa, soterrani i part de la
primera planta de l’ediﬁci per convertirho en un casal per a la gent gran.
L’obra ha estat adjudicada a l’empresa

Constructora de Calaf SAU, per un valor
de 404.028,81 € (iva inclòs) i té un
termini d’execució de 6 mesos.
També s’ha adjudicat la rehabilitació de
les teulades del cementiri i l’arranjament
de les façanes del cementiri vell que
quedaven per arranjar. En aquest
cas l’adjudicatari ha estat Mulé Calaf
SLL, per un import de 115.820,27 €

(iva inclòs). Finalment, les tasques de
reforma de la coberta de l’Ajuntament i
la substitució de l’ascensor que s’adapti
a la normativa d’accessibilitat, obres
que s’han adjudicat a Construccions
Castellfollit SL per un import de
84.594,51 €. Tant l’obra del cementiri
com les tasques a l’Ajuntament tenen
un termini d’execució de tres mesos.

Licitat el nou parc
de Bombers
Properament es coneixerà quina
empresa és l’adjudicatària de
la construcció del nou parc de
Bombers de Calaf, que s’ubicarà
al polígon de les Garrigues en un
terreny cedit per l’Ajuntament
al Departament d’Interior amb
aquesta ﬁnalitat. La parcel·la,
d’uns 4.000 metres quadrats,
permetrà
ediﬁcar
un
nou
parc i construir-hi també una
helisuperfície, que compleixi
amb els requisits aeronàutics
per als helicòpters utilitzats
habitualment
pel
cos
de
bombers. L’actual ediﬁci, situat
a la carretera de Manresa, data
del 1973, i ha quedat obsolet
i inadequat per acollir l’actual
plantilla de bombers. El termini
d’execució de les obres serà de
14 mesos, i el pressupost de
licitació ha estat de 2.469.778,11
euros (iva no inclòs).

Prospeccions arqueològiques
a la zona del Rentador

Els treballs arqueològics que s’han dut a
terme a la zona del Rentador han revelat
l’existència de dues zones de sitges d’origen
íbero-romà, així com la presència d’una
antiga necròpolis medieval. En una segona
fase es faran més prospeccions per completar
l’estudi arqueològic d’aquesta àrea.

Aprovat el Pla
Especial Urbanístic
d’Infraestructures
de la Ronda Sud
El passat 20 de març el departament
de Política Territorial i Obres Públiques
va aprovar deﬁnitivament el Pla
Especial Urbanístic d’Infraestructures
de la Ronda Sud de Calaf, tràmit que
permetrà desenvolupar aquesta nova
infraestructura. La nova via evitarà
el pas del trànsit pesat per dins del
municipi, ja que comunicarà l’anella
de sortida de la carretera C-1412 amb
l’anella de sortida a l’Eix Transversal
(C-25). La construcció de la Ronda Sud
permetrà desenvolupar els tres polígons
industrials de la zona:El Rentador (SUD1), Maquinària Agrícola Solà (SUD-2) i
La Campa (SUD-3).
Els treballs de construcció de la primera
fase de la Ronda Sud i la urbanització del
polígon del Rentador tenen un import
inicial de 4.839.426,34 € i 7.655.985,98
€, respectivament (iva inclòs).

Urbanisme

Plànol de la planta baixa i el jardí de la Casa Bertran.
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El 4 de juny, Jornada
Fisiorecreativa de la Gent Gran

L’Altiplà de Calaf

Els avis i àvies de Calaf
participen de la seva festa
Més de dues-centes persones van participar, el passat 24 de
maig, en la tradicional Festa d’Homenatge a la Gent Gran. Avis
i àvies, acompanyats de familiars i amics, van poder prendre
part en aquesta jornada festiva, que va començar a 2/4 de
12 amb la missa solemne a l’església de Sant Jaume. Després
de l’oﬁci religiós, la Coral Ressons va oferir un bonic concert
als assistents, als quals va dedicar algunes de les peces més
emotives. En sortir de l’església, i després de realitzar una
foto de família, els convidats a la festa van traslladar-se ﬁns
al Bogart, on va tenir lloc el multitudinari dinar. Després de
l’àpat, els homenatjats van veure l’espectacle que ofereix la
sala de festes i, a continuació, van participar en un ball.
En el proper Altiplà, el mes de juliol, es publicarà la
fotograﬁa de grup que es va realitzar a la plaça Gran.

La gent gran fa exercici i s’ho passa d’allò més bé.

Un any més, l’Esplai de la Gent Gran ha organitzat la Jornada
Fisiorecreativa, que enguany arriba a la novena edició. Es
celebrarà el dijous 4 de juny al poliesportiu de Calaf, i les
inscripcions estan obertes ﬁns el dia 28 de maig —s’han de
tramitar a l’Esplai de la Gent Gran i estan dirigides a majors
de 60 anys. La Jornada començarà a les 11.00 h amb la
trobada al poliesportiu, i a les 11.15 h engegarà la primera
activitat: “Mou-te i gaudeix”, a càrrec d’Isabel Gallego.
Seguidament hi haurà la demostració de ball country i al
voltant de les 14.00 h, el dinar de germanor. Després, cap a
les 16.00 h, hi haurà el taller de “Música i moviment”, amb
Isidre Vallès. Finalment, a partir de les 18.00 h, ﬁ de festa.

Benestar

Guies gratuïtes per a cuidadors
Des de la regidoria de Benestar Social, s’ha fet entrega de
les guies didàctiques “Un cuidador, dues vides”, editades
per la Fundació ‘la Caixa’. L’objectiu d’aquest material
és aportar informació i suport als cuidadors familiars
durant tot el procés d’atenció, independentment de les
característiques i la duració d’aquest. La guia s’acompanya
d’un DVD amb un recull de testimonis i vivències, i també
consells i tècniques per desenvolupar correctament la
tasca de cuidador.
Si sou persones cuidadores i encara no teniu aquesta guia,
podeu sol·licitar-la de manera gratuïta a les oﬁcines
de l’Ajuntament o al Punt d’Informació de la plaça dels
Arbres de Calaf.

Finalitza el curs d’alfabetització
Recentment ha ﬁnalitzat el curs d’alfabetització que s’havia
organitzat des de l’Ajuntament de Calaf i subvencionat per
la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.
Les classes, que s’han impartit a l’Institut de Formació
Permanent, van començar el passat mes de gener. La
iniciativa ha comptat amb una bona acollida, i tenia per
objectiu donar les nocions de comunicació bàsiques als
alumnes i, al mateix temps, impulsar l’ús del català com a
llengua habitual.

Una part dels assistents, al restaurant Bogart.

Cultura
En marxa les classes
de balls de saló
El 22 d’abril va començar, a Calaf, un curs de balls de
saló amb la professora Jessica Fenoy. Els participants
hi podran aprendre txa txa txa, samba, rumba, bolero,
pas doble, jive (rock), vals anglès, tango, vals vienès,
quickstep, slow fox trot, salsa i merengue. Les classes es
fan els dimecres de 21.00 h a 22.00 h a la Unió Calaﬁna, i
duraran ﬁns el 22 de juliol. Si algú hi està interessat, pot
demanar informació a la mateixa professora, dirigint-se
un dia que hi hagi classe a la Unió Calaﬁna.

L’Altiplà de Calaf
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Calaf va viure una intensa festa de Sant Jordi
Un matí assolellat i les agradables temperatures van
acompanyar les nombroses activitats que van celebrar-se
a Calaf amb motiu de Sant Jordi, impulsades pels centres
educatius. Els més matiners van ser els alumnes de l’IES
Alexandre de Riquer, que a les 9 del matí ja havien muntat la
paradeta de roses a la plaça dels Arbres. Aviat se’ls va afegir
una altra parada, aquesta vegada de llibres, relacionats amb
la parròquia del poble veí dels Prats de Rei.
A 2/4 d’11 va començar, a la llar d’infants municipal, un
divertit contacontes, que va acostar la llegenda de Sant Jordi
als més menuts del poble. Amb l’ajuda de titelles i d’una
guitarra, el contaire va anar explicant ﬁl per randa el conte,
que els nens i nenes van seguir ben atents.
Al CEIP Alta Segarra els preparatius de la festa van començar
ben aviat, ja que eren nombroses les activitats que s’hi van
organitzar. A més de la decoració del vestíbul i les ﬁnestres
de l’escola, els nens i nenes ja havien fet dies enrere diverses
manualitats, que van vendre en les diverses parades. Tampoc
hi van faltar les parades de llibres i de roses. La ﬁra de Sant
Jordi es va obrir als pares i mares a partir de les 12, quan
també va començar la mostra de plats del món, elaborats pels
participants del taller de pares i mares. Pastissos, galetes,

cus-cus, dolços de tota mena... com cada any la taula de la
mostra es va omplir de propostes culinàries ben diverses,
que els assistents van poder tastar a partir de quarts d’una
del migdia. Cal destacar la presència en aquesta festa d’un
equip de TV3: la festa de Sant Jordi del CEIP Alta Segarra va
ser emesa al programa InfoK del canal 33.

La llegenda de Sant Jordi a la llar d’infants.

Les parades de llibres i roses al pati del CEIP Alta Segarra.

La parada de roses de l’Institut.

Nova edició
del Món dels Tovets

La primera setmana de maig, uns disset escolars de Soual
—poble francès agermanat amb Calaf— van ser al nostre
municipi durant un parell de dies. Els nens i nenes, de 10 i
11 anys, van visitar el CEIP Alta Segarra, on van ser rebuts, i
van realitzar diverses excursions per l’entorn de Calaf.

Des del PEE s’ha organitzat, una vegada més, el simpàtic
conta-contes que porta per nom ‘El món dels tovets’, i que
combina la narració d’històries amb l’aparició de personatges
de peluix. En aquesta ocasió, van ser els nens i nenes de P3
els que van gaudir amb les històries del Gat i el Gos.

Els alumnes francesos, al vestíbul de l’escola de Calaf.

El conte del Gat i el Gos, amb els alumnes de P3 de l’escola.

Educació

Escolars de Soual
visiten Calaf
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Els calaﬁns reviuen les tradicions
amb l’aplec de Sant Sebastià
El passat divendres 1 de maig els veïns i veïnes de Calaf tenien
una cita amb les tradicions del poble, concretament amb
l’aplec que es fa al turó de Sant Sebastià. La meteorologia
va permetre ﬁnalment que pogués celebrar-se aquesta festa,
que cada any reuneix a l’esplanada de l’ermita calaﬁns de
totes les edats. El vent, però, va fer impossible l’enlairament
del globus de Caixa Manresa. Tot i això, els nens i nenes van
poder maquillar-se i disfressar-se amb la ludoteca mòbil de
La Xarranca, i també construir-se unes xanques. Mentrestant,
a les 11 del matí sortia una participada processó des de la
plaça Gran, que va recórrer a peu el camí que porta ﬁns a
l’ermita. Un cop allí va celebrar-se una multitudinària missa a
l’aire lliure i, ﬁnalment, va haver-hi una ballada de sardanes
amb la Unió Musical Principal de Berga.
La processó va pujar a peu des de la plaça Gran.

Festes

Disfresses i maquillatge amb la ludoteca de la Xarranca.

La missa, a l’aire lliure, va ser molt participada.

Caramelles i sardanes
a la Pasqua calaﬁna

Participada festa
del Pellofa a Calaf

Diumenge passat, diada de Pasqua, Calaf va viure un matí
del tot tradicional, amb la cantada de caramelles, la missa i
les sardanes. Una quarantena de caramellaires van sortir cap
a les 9 del matí, per portar els seus cants als carrers i places
del municipi. A 2/4 de 12, van dirigir-se cap a l’església de
Sant Jaume de Calaf, on es va celebrar la missa solemne.
En acabar l’oﬁci religiós, els Amics de Calaf van cantar les
caramelles des de l’altar major i, després, van cantar-les a
la plaça Gran, on van ser escoltats per diversos veïns i per
membres del consistori municipal. Finalment, cap a la una
van començar les sardanes a la plaça dels Arbres amb els
Lluïsos de Taradell, que es van haver de traslladar a la Unió
Calaﬁna a causa de la pluja.

L’últim cap de setmana de febrer Calaf va celebrar la festa
del Pellofa —que malgrat la pluja va ser molt participada.
Al matí, una divertida patrulla de la guàrdia civil va anar
visitant els diferents comerços que participaven al concurs de
disfresses, i van repartir pel mercat la revista satírica RISC.
Cal destacar la implicació dels comerciants i botiguers, ja que
van ser una quinzena els establiments presentats a concurs.
A la tarda, després d’un espectacle infantil, va començar la
rua, amb una bona participació de comparses i també de
carrosses, algunes d’elles ben originals. Després del pregó
del Pellofa hi va haver el tercer correbars. Finalment, a la
nit, la Unió Calaﬁna va acollir el ball amb Amarcord ﬁns a la
matinada, així com l’entrega de premis.

Els caramellaires, a la plaça Gran en sortir de Missa.

La carrossa guanyadora del Pellofa.
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Tarda de música a Calaf per celebrar Sant Jordi
Calaf va viure el passat diumenge 26 d’abril una tarda
dedicada a la música i a la tradició catalana, amb el concert
“Calaf canta Sant Jordi”, amb el qual la coral Ressons volia
donar les gràcies a l’entitat que els acull, el Casal de Calaf.
El concert va reunir cantants i intèrprets de Calaf i rodalies, i
formacions de tot tipus: corals, grups de caramelles, duets,
conjunts de cambra, solistes... Les peces van ser d’allò més
variades: els alumnes de l’Escola Municipal de Música, per
exemple, van interpretar i cantar diverses bandes sonores
de reconegudes pel·lícules; tampoc hi van faltar les cançons
tradicionals catalanes ni les sardanes, així com peces
populars d’altres països... El ﬁnal apoteòsic del concert
va anar a càrrec de la mezzosoprano calaﬁna Assumpta
Cribillers, que va interpretar davant d’un entregat públic
diverses àries d’òpera i la sardana “Calaf, quatre estacions”.
Com a punt i ﬁnal, tots els participants van entonar junts la
coneguda “Vaixell de Grècia”, de Lluís Llach. L’Ajuntament de
Calaf va col·laborar en aquesta iniciativa, encarregant-se de
la publicitat i de la decoració de l’escenari.

Tots els participants van cantar junts l’última peça.

Projecte Xerrem: Vols venir a “xerrar” en català?
El passat 16 de març va entrar en funcionament a
Calaf el nou projecte Xerrem, creat per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua i promogut per un grup
de calaﬁns voluntaris i sensibilitzats amb el català, amb
el suport de l’Ajuntament. Es tracta d’una iniciativa
innovadora, que consisteix a programar una trobada
setmanal entre ‘xerpes’ (persones que parlen correctament
el català) i ‘xerraires’ (persones que volen millorar el seu
català i adquirir ﬂuïdesa en la conversa). Es tracta de
trobades informals, en què l’objectiu no és ensenyar català
sinó parlar-lo. Xerrem funciona a través del voluntariat, de
manera que no té cap cost per als ‘xerraires’.
A Calaf, el grup de conversa del Xerrem es troba cada
dilluns, de 19.30 h a 21.00 h a l’Institut Municipal de
Formació Permanent. Així doncs, animeu-vos!

Els xerraires i els xerpes es troben cada dilluns per parlar català.

Escola Municipal de Música de Calaf

De l’11 al 15 de maig, l’Escola Municipal de Música de
Calaf va celebrar la setmana cultural, i ho va fer amb
una sèrie d’activitats ben divertides i originals. El dilluns
11 de maig va començar l’animació amb el taller de
percussió “Percumania”, on els participants van poder
experimentar amb els ritmes i desenvolupar la capacitat
de creació, a més de passar-s’ho d’allò més bé amb
instruments d’arreu del món.
Dimecres, hi va haver la projecció de “PaGAGnini”
un espectacle d’humor amb la música clàssica dirigit
a petits i grans. La tarda de dijous, el protagonista
va ser un Conte de Pau Casals, en què un dibuixant
anava il·lustrant les escenes en directe a mesura que
la contaire explicava la història. Després del conte, es
va fer un taller de construcció d’instruments. Finalment,
divendres van venir a Calaf els alumnes de Conjunt
Instrumental i Cant Coral de l’Escola Municipal de Música
d’Esparreguera, a oferir un bonic concert de cloenda.

D’altra banda, l’Escola de Música de Calaf vol aproﬁtar
aquestes línies per agrair a la Sra. Maria Alba Selvas
Gilibets, de la Casa Vicenç del Bosc (Conill)) i mare d’un
alumne de l’escola, la donació que ha fet d’una guitarra
al centre educatiu.

Taller de percussió, Percumania.

Cultura

Intensa i divertida Setmana Cultural
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Desfolca’t! El Festival de Música Popular
i Tradicional de Calaf ja escalfa motors
El Festival de Música Popular i
Tradicional de Calaf arribarà enguany
a la seva divuitena edició. Al llarg
d’aquests divuit anys de trajectòria,
el Festival ha anat creixent tant
en qualitat musical com en abast
territorial i social, a la vegada que s’ha
anat consolidant. Es pot aﬁrmar que
ha esdevingut un dels festivals més
importants i de referència del sector
de difusió i promoció de la cultura
musical popular i d’arrel tradicional en
l’àmbit català i estatal.
Any rere any es donen cita grups de
l’escena musical popular i tradicional
del territori català, amb la ﬁnalitat
de difondre i potenciar el panorama
musical català d’aquest estil. També
es dóna cabuda a grups de renom
a escala internacional en aquest
context musical, i sempre brindant
l’oportunitat de donar-se a conèixer
als grups novells de Calaf i l’Alta
Segarra i d’arreu del territori català.
Durant el cap de setmana del Festival,
al poble de Calaf la música tradicional
i popular omple tots els seus carrers,
bars i racons.

Cultura

Lou Dalﬁn (Piemont)

Per a la propera edició, la divuitena,
la COMTCASE introdueix canvis i
reformula espais i conceptes per donar
al 18è Festival de Música Popular
i Tradicional de Calaf una espurna
d’innovació i renovació. En aquest
article us fem un avanç d’alguns dels
canvis, però els detalls i les sorpreses
es desvetllaran durant la divuitena
edició del Festival.
El primer canvi de la COMTCASE és el
seu equip humà. A partir de l’agost del
2008, un nou equip de persones agafa
el timó de l’entitat amb la il·lusió,
la força i l’empenta necessàries per
organitzar el Festival. La renovació
de l’equip alhora aporta frescor, noves
idees, noves metodologies de treball
en equip, noves concepcions de format
i d’estil per al proper festival, en
deﬁnitiva, una organització renovada
que aposta plenament per continuar

organitzant el Festival de Calaf tot
incorporant al llarg de les properes
edicions nous elements tangibles i
no tangibles que han de potenciar i
reforçar el Festival de Calaf.
En
aquesta
línia
renovadora ja s’ha
fet visible el primer
canvi, el nou logotip
de
l’entitat,
un
acordió diatònic semiobert, que denota
el nou rumb que emprèn la renovada
COMTCASE. Per a la propera edició del
Festival també s’introdueixen canvis
en el mateix nom d’aquest. En primer
lloc, s’incorpora el concepte “popular”
(18è Festival de Música Popular i
Tradicional de Calaf) ampliant el
marc musical que vol abraçar el
Festival de Calaf. Un altre canvi, i més
innovador, consisteix en ampliar el
títol incorporant una marca o lema
identiﬁcatiu del Festival, Desfolca’t!
Una fusió de la paraula “folc” amb
el concepte de “deixar-se anar”,
“deixar-se portar pel festival”, i que
al mateix temps permet jugar amb
l’abreviatura “cat”, sense deixar de
banda la identiﬁcació territorial de
Calaf amb el Festival. La incorporació
d’aquest nou lema va acompanyada
d’una
nova
imatge
gràﬁca,
identiﬁcativa i pròpia del Festival.
Aquesta divuitena edició incorpora
noves activitats i espais a la vegada
que en reformula d’altres per
donar un aire renovat al contingut
i el format que s’havia seguit en
les edicions anteriors. Destaca la
creació d’un nou espai per dissabte
a la tarda en el qual se celebrarà una
jornada de la Lliga de Glosa i Cançó
Improvisada, amb participants
d’arreu
dels
Països
Catalans.
Properament tindrem a punt els
cartells i els tríptics de mà amb
tota la programació definitiva, així
com operativa la nova pàgina web
(www.festivaldecalaf.cat) a través de la
qual podreu consultar la programació,
informació dels grups, deixar les
vostres dades de contacte per tal que
us anem mantenint informats/des,
conèixer millor l’entitat, etc. A més,
properament podreu escoltar alguns
d’aquests grups a Ràdio AltiplàComRadio.
Us fem un avanç de la programació
d’actes del Desfolca’t! 18è Festival
de Música Popular i Tradicional
de Calaf. Esperem que participeu i
gaudiu com mai amb el Desfolca’t!!!

tot un festival!
Divendres 26 de juny
22.00 h · Plaça dels Arbres
Recital de música popular i tradicional
nord-catalana amb CRESCENDO (Catalunya
Nord) - Balls tradicionals amb AMANIDA
FOLK (Catalunya) - EL GALL ROIG i NEGRE
(Calaf)

Dissabte 27 de juny
Matí · Mercat de Calaf
Música al mercat amb FILIBUSTERS,
cercavila popular i d’arrel tradicional
(Catalunya)
18:00 h · Plaça Barcelona’92
Taller de percussió infantil:
música popular brasilera
amb VallSamba (Catalunya)
18:00 h · Casal de Calaf

VallSamba

Jornada de la Lliga de Glosa i Cant
Improvisat dels Països Catalans
22.00 h · Plaça Gran
MOSTRA DE MÚSICA POPULAR I
TRADICIONAL
As Ladras i Dimitrov’s (Calaf) · Pedrol
Pedrós (Catalunya) · Erdizka Lauetan
(Euskal Herria) · Glosadors (Catalunya)
· A Cadiera Coixa (Aragó) · Pep Gimeno
“Botifarra” (País Valencià) · 0 + Hatz
(Euskal Herria) · Blai Casals (Catalunya)
· El Gall Roig i Negre (Calaf) · Lou Dalﬁn
(Piemont) · El Belda i el conjunt Badabadoc
(Catalunya) · Always Drinking Marching
Band (Catalunya)
A partir de les 00.30 h · Diferents
espais, concerts simultanis
Bar Rosa: Always Drinking Marching Band
Casino: 0 + Hatz (Presenten nou disc Iñaki
Plaza & Ion Garmendia “20 Hatz Proiekt”)
Bar Canet: Pedrol Pedrós
Plaça Ravalet: Josep Gimeno “Botifarra”
Cal Macarró: A Cadiera Coixa (Presenten nou
disc Tal ferás, tal trobarás)
Pub Skàndol: Belda i el
conjunt Badabadoc
Plaça dels Arbres: Erdizka
Lauetan (balls tradicionals
Carles Belda i els Badabadoc
amb capdanser)
A partir de les 02.30 h · Plaça dels
Arbres
Desfolcada ﬁnal: Lou Dalﬁn i Always
Drinking Marching Band (presenten nou
espectacle, Quina barra!)
A més, també s’organitza el
TALLER D’ACORDIÓ DIATÒNIC
D’11 a 14 h i de 16 a 18 h
Lloc: Centre Cívic
Adreçat a tothom · Preu taller: 30 €
Inscripcions: comtcase@festivaldecalaf.cat
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BikeCalaf.Cat

La Marxa en Btt per l’Altiplà
supera la 4a edició

Bona acollida del 1r torneig
de futbol femení de Calaf
Les altes temperatures van acompanyar el 1r campionat de
futbol-7 femení Vila de Calaf, que es va disputar el 17 de
maig al camp de gespa municipal. Al torneig, organitzat per
la Unió Esportiva Calaf, hi van participar 7 equips femenins: el
Vilanova i la Geltrú, la UE Sabadell, el Gimnàstic de Manresa,
el Piera, el Moià, el Cervera i el Calaf. Després d’una tanda
de penals, el Sabadell es va imposar al Vilanova i la Geltrú i
es va proclamar campió. Des de la UE Calaf es van mostrar
molt satisfets amb el desenvolupament del torneig, que de
ben segur tindrà continuïtat.

Més de 80 ciclistes van prendre part en la 4a edició de la Marxa
en BTT per l’Altiplà, que va organitzar l’entitat BikeCalaf.Cat
el diumenge 24 de maig. La sortida es va fer des de la plaça
dels Arbres, i els participants podien escollir entre la ruta
llarga (45 km) i la ruta curta (25 km). A mesura que anaven
ﬁnalitzant la prova, els ciclistes van poder recuperar forces
amb una botifarrada, que es va celebrar a la mateixa plaça
dels Arbres. Cal dir que, enguany, la Marxa estava dedicada
a Roser Vives: per això abans de donar la sortida es va fer
entrega, a la seva família, d’un petit record.

NA!

I
PISC

1 de juny: comença el futbol-7

inici de temporada: diumenge 21 de juny
jornada de portes obertes

CURSETS DE NATACIÓ
blanc: iniciació 1 (no saben nedar), a partir de 3 anys
groc: iniciació 2, a partir de 4 anys
blau: perfeccionament 1, estils crol i esquena
verd: perfeccionament 2, de tots els estils

Un any més, l’Ajuntament de Calaf ha organitzat el torneig
d’estiu de futbol, que l’any passat va canviar de format en
convertir-se de fubtol-sala a futbol-7. També va canviarne l’escenari: els partits es disputaran per segon any
consecutiu al camp de gespa municipal. S’han establert
cinc categories: benjamins, alevins, infantils, cadets i
sèniors, i el torneig començarà aquesta vegada una mica
més aviat, concretament el dilluns 1 de juny.

HORARIS: (prèviament es farà una reunió informativa)
14.05 h – 14.50 h
blau i verd

15.10 h – 15.55 h
blau i adults

16.00 h – 16.45 h
groc, blau i adults

16.50 h – 17.35 h
groc

é...
mb YM!
a
t
G
i
UA
AQ

inﬂables a la piscina!
11 i 12 de juliol: passadís trampa
25 i 26 de juliol: tobogan L
15 i 16 d’agost: tobogan doble

ie
Mull l 12 de j
a’t p
uliol
er
múlt l’esclero
si
iple!

El 6 de juny, Festa de l’Esport
Per al dissabte 6 de juny, la Diputació de Barcelona ha tornat a organitzar la Festa de l’Esport. Un any més, Calaf hi
prendrà part amb diverses activitats esportives al carrer,
a càrrec de les diferents entitats esportives del municipi.
Properament s’informarà de tots els actes organitzats.
Així doncs, el 6 de juny, tots amb l’esport!

vine a les
‘caminades amb torna’!
DIUMENGE 31 DE MAIG
“Ruta de les batalles
dels Prats de Rei”

DIMECRES 24 DE JUNY
“Calaf-Calonge, un
subsòl ple de forats”

Sortida: 8.30 h · pl. dels Arbres

Sortida: 8.30 h · pl. dels Arbres

(sortida i arribada a Calaf)

(sortida i arribada a Calaf)

Inscripcions: 1 €
A l’Ajuntament ﬁns el 29.05.09
Recorregut: 12 km

Inscripcions: 1 €
A l’Ajuntament ﬁns el 19.06.09
Recorregut: 13 km

amb l’explicació del context
històric a càrrec de Pere Tardà

visitarem les entrades de les
antigues mines...

Esports

13.15 h – 14.00 h
blanc i groc
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Joan Graells

El 5 de febrer de 1801 i Calamanda Ballester
Fa poc de temps que en una llibreria antiquària de Liverpool, he trobat aquest curiós document datat el 1 de
febrer de 1801 que va escriure Calamanda Ballester y Anglada i que el constaren el 5 de febrer del mateix any,
amb totes aquestes coincidències m’agrada que es conegui i diu així:
Muy Ilustre S. Vicario general del Obispado de Vich
Calamanda Ballester y Anglada donzella natural de la villa de Calaf, mayor de veinte y cinco años, puesta a los pies de
V.S., con toda atención hago presente a V.S., que Mariano Novau y Vall me dió palabra de casamiento por escrito, al mismo
tiempo que yo le hice igual promesa también por escrito como consta de papel ﬁrmado duplicado por ambos, que conservo
en mi poder y debe de tener en el suyo el dicho Mariano Novau. Sin embargo de lo dicho se ha publicado en esta villa que
dicho Mariano Novau y Ball ha dado ultimamente igual palabra de casamiento a sugeciones (sugerencias) de sus Padre s a
Maria Miquel y Comas, donzella de esta villa y queriendo que yo pariente suya y queriendo que yo que substituya la primera
palabra que libremente y sin sugeción a nadie, me viene dada a mí.
Humilmente suplico a V.S. que tenga por opuesta formalmente tanto a la dispensa de parentesco que se intenta lograr por
parte de dicho Mariano Novau para contraer matrimonio con Maria Miquel y Comas como a todo lo que se dirija a efectuar
dicho matrimonio y cualquier sino que no sea con mí. Y suplico también a V.S. que me mande a emplazar en cualquiera
prevención contraria de dicho Mariano Novau, todo lo que espero recibir de la Justicia y bondad de V.S, a quien Dios ms.
as..
Calaf, 1º de febrero de 1801
Calamanda Ballester i Anglada.

Col·laboracions

La contesta per part del bisbat, fou:
Vich y Febrero 5 de 1801. Justiﬁcando a la suplicante que a la palabra de casamiento que dize le dió Francisco Novau accedió
al casamiento o consejo del Padre de este podría darse lugar a su oposición; no obstante que assi el dicho Novau como la
suplicate sean maiores de25 años.
Vidal Vich Gl y Ol , (rubricat)
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Iconograﬁa
de Santa
Calamanda
(II)

11

9

12

Iconograﬁa de Santa Calamanda (II). Imatges:
8. Clau de volta (segle XVII). Fotograﬁa: Enric Mestres.
9. Postal de Santa Calamanda. Anys 50.
10. Oli que es troba a l’església parroquial. Pintat per Eveli Palà (1951).
11. Dibuix de Ramon Sala per Santa Calamanda (1985)
12. Portada de Santa Calamanda al Soler Lladrús. Pastel de Ramon Sala. (1985)
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Entitats

Motociclisme Calaf
Bon inici d’Enduro d’enguany, la primera
prova va ser al Basella MX Park el 20
de desembre del 2008, amb la cursa
The Race 223. Els pilots Joan Montaner
i Roger Esteve, amb les noves TM 300
i Yamaha 250 4T, respectivament, van
assolir la primera posició en la categoria
júnior; també destaca la cinquena
posició de Ramon Graells (Honda) i Pol
Creus (KTM).
L’1 de febrer es va disputar la prova del
Campionat d’Espanya de Cross Country
a Solsona, organitzat pel MC Solsonès,
una diada d’intensa pluja, circuit de 14
km, fred, aigua i fang —l’element més
complicat. Tot això va fer gaudir els 115
pilots, entre els quals es trobaven Josep
M. González (Honda) i Jaume Busquet
(KTM).
El 14 i 15 de febrer, amb força més fred,
es va celebrar la 10a edició de l’Enduro
TT Memorial Toni Soler, una carrera
irrepetible per ser l’última edició. Es
va celebrar a les mateixes aigües del
pantà de Rialp, terres mítiques del món
de l’Enduro, i una de les proves d’Off
Road —de les més nombroses quant a
participació a nivell europeu, en la qual
es trobaven els millors especialistes del
mundial. 1.200 participants, entre ells
els nostres pilots, que van gaudir durant
dos dies d’aquesta espectacular cursa
de 75 km.
Participants categoria sènior 3 voltes:
Jaume Masafret Canet (Gas Gas), Joan
Marcel·lí Montaner Castellana (TM-RT).
Participants júnior 3 voltes: Vicenç
Sugrañes Creus (KTM), Joan Montaner
Solà (TM), Pol Creus Vila (KTM), Josep
Manel González Gómez (Honda),
Roger Esteve Mas (Yamaha-Ausió).
Participants Amigos 1 volta: Ramon
Graells Palà (Honda), Josep Vers Macià
(KTM), Jaume Busquet Haro (KTM) i
Òscar Cintora Farré (Gas Gas).
Les aspiracions a podi de Roger Esteve
van expirar amb una topada a la
sortida, que va provocar el trencament
de la maneta del fre i van fer perdre uns

valuosos cinc minuts per substituir-la.
Seguidament el 8 de març a l’Endurada
de Cardona, prova inaugural del
Campionat Català, organitzada pel
conegut Moto Club Amics Valls de
Torruella, prova individual a tres voltes
de 30 km. Van gaudir d’aquesta zona
del Bages els pilots Roger Esteve
(Yamaha), que va quedar segon en la
categoria júnior; Joan Montaner (TM);
Josep González (Honda); Sergi Vila
(Yamaha); Josep Vers (KTM) i Jaume
Busquet (KTM).
El passat 22 de març, Cross Country
Ciutat de Fraga, en terres del desert
dels Monegros. Hi participaren: Josep
M. González (Honda), Jaume Busquet
(KTM), Vicenç Sugrañes (KTM), Joan
Montaner (TM), Josep Vers (KTM) i
Roger Esteve (Yamaha) —que va quedar
en 1a posició.

Esplai de la gent gran: nova revista!
El passat mes de març, va sortir a la llum el primer número
de la “Revista de l’Esplai de la Gent Gran de Calaf”, una nova
publicació que recull en el seu interior articles de diversos
membres de l’Esplai, i de temàtica ben variada com viatges,
coneixements i curiositats i, ﬁns i tot, receptes de cuina. A
més, tampoc hi falten unes quantes pàgines de dedicades
a les activitats que es fan i s’organitzen des de l’Esplai. Tot
plegat, és testimoni de la gran vitalitat d’aquesta entitat
calaﬁna. En aquest primer número de la revista hi han
participat: Andrés Barrios, Laura Frauca, Fina Fernández,
Ignacio López, Rosario López, Rosa Sala, Roser Marsà,
Miquel Nadal, Amparo Pallarols i Pilar Sabaté.

També cal recordar que del 27 al 29 de
març els afeccionats van poder gaudir
del campionat del món d’Enduro a
Igualada i els seus voltants, amb dies
de pluja i fang que encara van fer més
espectaculars les curses.
En tancar aquesta informació, s’haurà
participat també a les 3 h de resistència
de Moià i a l’Enduro de Balsareny,
proves puntuables per al Campionat de
Catalunya.
Finalment, s’informa que la cinquena
prova del Campionat d’Espanya d’Enduro
Línea Directa se celebrarà a Calaf i els
seus voltants com a seu principal. Ho
organitza Moto Club Amics Moto Valls
de Torruella, i serà els dies 19 i 20
de setembre del 2009. Es necessitarà
molta col·laboració, així que qui estigui
interessat a ajudar com a voluntari, pot
trucar al tel. 629 93 31 39 (Joan).
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CB Calaf. Segon títol de la temporada...
i el tercer s’escapa per poc!
El passat 21 i 22 de març van ser les dates escollides per
la Federació Territorial de Basquetbol de Lleida per dirimir
els Campionats Territorials Sènior i Júnior Femení. Els llocs
escollits depenien de la classiﬁcació aconseguida pels equips
una vegada acabada la fase regular de la competició. El Club
Bàsquet Calaf va aconseguir tenir representació en les dues
ﬁnals a 4 programades : Sènior Femení i Júnior Femení.
Les Sèniors van disputar la competició al poliesportiu
Maristes de Lleida, el 21 de març i van caure per poc : 49-42
a les semiﬁnals davant del Natural Òptics Mollerussa, un dels
favorits al triomf ﬁnal juntament amb les Maristes Aramark,
que a les semiﬁnals es desfeien del Cervera amb un clar 5438. La ﬁnal, doncs, estava servida, i les Maristes Aramark
van fer bons els pronòstics i es van proclamar campiones en
vèncer al Natural Òptics Mollerussa per 48 - 42. Com podem
veure els resultats van ser, en general, molt ajustats, i les
calaﬁnes d’haver superat la semiﬁnal segurament haurien
tingut les seves opcions.
La ﬁnal de les Júniors es va disputar al poliesportiu
municipal calafí, el diumenge 22 de març, ja que les
noies del C.B. Calaf, entrenades per Miquel Puigpinós,
havien aconseguit el primer lloc de la classiﬁcació sense
perdre cap partit després d’haver-ne disputat una vintena.
A les del 10 del matí, es jugava la primera semiﬁnal i
les calaﬁnes, fent bons els pronòstics, es van desfer
còmodament del Secà Grup Castillo per un contundent 5828. Per les calaﬁnes jugaren: Eva Oliva (6), Cristina Montaner
(3), Elisabet Miquel (5), Carlota Borràs (7), Elisabet Trullàs
(7), [cinc inicial] Laura F. (12), Marta Gala (4), Carla Selva
(5), Laura Sugrañes (2), Maria Vila (2), Raquel Busquet (5)
i Xènia Oller. En la segona semiﬁnal duel fratricida entre
Maristes Montserrat “A” i Maristes Montserrat “B”. La victòria,
molt ajustada, 58-62, la va acabar aconseguint el Maristes
Montserrat “B”. Cal esmentar però que aquest equip s’havia
reforçat amb jugadores cadets preferents, només per a
l’ocasió.
A les 17.30 h es disputava la ﬁnal amb un pavelló ple de
gom a gom. Les calaﬁnes no van decebre i es van imposar
clarament al seu rival, després d’un partit vibrant i intens, on
van demostrar una vegada més que aquesta temporada és

molt difícil poder-les guanyar, si juguen amb la concentració
adient .
C. B. CALAF-MARISTES MONTSERRAT “B”: 64 – 54
CAMPIÓ JÚNIOR FEMENÍ NIVELL “A”: C.B. CALAF
Eva Oliva (2), Cristina Montaner, Elisabet Miquel (2),
Carlota Borràs (8), Elisabet Trullàs (19) [cinc inicial] Carla
Selva (5), Laura F. (11), Marta Gala (2), Laura Sugrañes,
Maria Vila, Xènia Oller i Raquel Busquet (15).
Resumint doncs, el C.B. Calaf aconsegueix el segon títol de
la temporada, i ara es creuarà amb els equips de Tarragona a
l’espera de jugar el Campionat de Catalunya, en lloc encara
per designar.
Així doncs, una molt bona temporada, que encara ens pot
donar moltes alegries perquè encara falten nomenar les
millors jugadores i jugadors de cada categoria, i de ben
segur que algunes de les nostres jugadores hi estaran
incloses. Sense anar més lluny, els passats dies 4 i 5
d’abril a Blanes i a Figueres, respectivament, es disputaren
els Campionats de Seleccions Territorials Pre-Infantils i
Infantils Femenines i Masculines i la nostra entitat hi va
estar representada en ambdues. A la Pre-Infantil femenina:
Miquel Puigpinós (seleccionador) i Anaïs Solà (jugadora). A
la Infantil femenina: Noèlia Rial (jugadora).

El dimarts dia 21 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca de Calaf
la presentació del llibre “Temps de verd, temps de madur”,
de l’autora de les nostres contrades Marila Pons. L’acte
estava emmarcat dins les activitats que es duran a terme
per la celebració de la diada de Sant Jordi. En la presentació
del llibre hi varen intervenir la professora de l’Institut
Alexandre de Riquer, Aracel·li López, que porta el grup de
lectura, l’editor del llibre, Jaume Huch, d’Edicions L’Albí i
la mateixa autora, Marila Pons. En primer lloc l’editor va
explicar la importància que tenen els escriptors de la terra,
enfront de la quantitat de “best-sellers” que ens arriben. Va
elogiar l’obra de Marila Pons per la seva manera d’escriure
i també per les històries que ens explica en el llibre. Va
acabar llegint un petit fragment del llibre. A continuació,
l’Aracel·li López ens va fer un petit tast del llibre, enaltint-lo
també tant pel seu estil com pel seu contingut. Així mateix,
ens va delectar amb la lectura d’uns paràgrafs de “Temps
de verd, temps de madur”. Finalment, l’autora va explicar
les raons que la van moure a escriure el llibre i els seus
sentiments envers aquest, llegint un petit fragment del

mateix. La vesprada va ser molt agradable, i va animar
a llegir el llibre a aquells que encara no ho han fet. La
presentació va comptar amb la presència de la llibreria El
Quiosc del Passeig, que va oferir la possibilitat de comprar
“Temps de verd, temps de madur” a tots els assistents.

Entitats

Biblioteca de Calaf
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Inscripcions obertes
per a les activitats d’estiu

Bona participació als tallers
de pares i mares

El passat 26 de maig va tenir lloc la reunió informativa per al
Casal d’Estiu i les Estades d’Estiu d’aquest any, organitzades
per l’Associació Esportiva Alta Segarra. El Casal va dirigit a
nens i nenes de 3 a 12 anys, mentre que les Estades són per
a joves de 12 a 16 anys. Les inscripcions es poden tramitar al
Punt d’Informació Juvenil de Calaf ﬁns al proper 13 de juny.

Un any més, l’AMPA del CEIP Alta Segarra ha organitzat el
taller de pares i mares, una iniciativa que pretén fomentar
les relacions i la convivència entre les diverses famílies que
comparteixen escola. Cada setmana s’han desenvolupat
diverses activitats: des de xerrades ﬁns a manualitats, des
de conferències ﬁns a cuina... La idea és aproﬁtar aquestes
activitats per fomentar els llaços de coneixença entre pares i
mares de diversa procedència. El taller d’aquest curs, que ha
comptat amb una trentena llarga de participants, s’emmarca
dins del Pla Educatiu d’Entorn. La cloenda del taller va tenir
lloc el 6 de maig, amb una visita al CosmoCaixa.

Calaf reconeix el nou rector universitari, Dídac Ramírez
El nou rector de la Universitat de
Barcelona escollit en les eleccions
universitàries del novembre del 2008,
Dídac Ramírez, és un vell conegut
d’una bona part de calaﬁns, que van
compartir amb ell una llarga etapa
d’anys de la infantesa. Dídac Ramírez,
“Diego” encara per a tots aquells
vells amics de sempre, va viure, o
potser només va passar els estius,
circumstància que el pas dels anys
difumina la memòria dels qui avui el
recorden amb tanta admiració, des
dels 5 anys ﬁns als 13, al núm. 12
de l’històric carrer del Carme, a casa
d’una tieta seva.
El primer d’aquests amics calaﬁns que
el va telefonar al despatx del Paraninf
per a felicitar-lo, va ser l’avui ex-calafí
Antoni Vivancos, que vivia al núm. 10,
i amb qui conserva una relació casual
després de tants anys. De fet, aquells
anys d’infantesa aplegava, sobretot,
tots els jovenets del carrer del
Carme que, especialment els estius,
els reunia de nou quan tornaven els
seminaristes o els estudiants. Uns
records que actualment encara uneix
els Josep Mas (traspassat), Isidre
“l’escombriaire” (també traspassat),
Carles Torra, Josep Farrés (“el
casota”), Isidre Duarri o Ramon Batlle,
que també s’hi afegia. Entre les noies
hi havia les germanes Molins, la Núria
Paradell i la Lídia Boladeras. Aquesta
última recorda tot l’encant d’aquells
anys quan entre elles xiuxiuejaven:
“Ja ha arribat el Dídac...”.

Tant l’Isidre Duarri com el Ramon
Batlle conten com “el Diego”, ja llavors,
era un gran aﬁcionat als escacs, com
ells dos. El recorden com un noi molt
planer i de bon tracte, vestit amb una
certa distinció, que anava sempre
rodejat de llibres molt estranys per a
ells, i que de petit ja deia que quan
fos gran volia ser catedràtic. Ramon
Batlle ressalta aquesta bonhomia del
“Diego” explicant que, fa ja uns anys,
el Club Escacs Calaf estava jugant a
l’Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda,
i en un moment donat, ell, que estava
disputant la seva partida, notà que
algú li tocava l’espatlla i li deia: “Què
no em coneixes?”. Ramon Batlle de
seguida es va adonar que el vell amic
era molt conegut dins aquell cercle
cultural, i que llavors ja deuria ser
catedràtic d’unes quantes matèries.
Aquests calaﬁns el reconeixen i
l’assenyalen quan la seva imatge
apareix a les fotograﬁes de la premsa,
i observen amb un cert dol les recents
tancades d’estudiants davant la seva
porta, tot i haver estat, precisament,
el vot dels estudiants el factor decisiu
per a la seva elecció.
Tot i que avui molts calaﬁns sentin
a parlar-ne per primera vegada, el
nostre “Diego” ha visitat algun altre
cop la vila, però ara ha contestat
afectuosament una proposta inicial
de participar en algun acte públic
a Calaf, projecte que s’està cuinant
entre bastidors. És possible doncs
que, sense tardar gaire, els calaﬁns

Antoni Miret

tinguem l’ocasió de tractar a peu de
carrer el recentment nomenat nou
rector de la Universitat de Barcelona.
Entre les primeres manifestacions del
nou rector destaquen la reivindicació
de la ﬁgura de Pere Bosch i Gimpera,
primer rector de la trangressora
i autèntica Universitat Autònoma
de Barcelona dels anys 30, la seva
dedicació per superar l’actual dèﬁcit
pressupostari de la institució, i el
seu programa que “la Universitat
de Barcelona ha de refermar el
compromís amb la nostra societat,
amb la creació cientíﬁca, amb la
reﬂexió i el pensament crítics”.
La UB és la única universitat
espanyola que, un any més, forma
part de l’Academic Ranking of World
Universities 2008. Al darrer informe
ha passat del lloc 170 al 167.
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Des de la Parròquia

Atenció als més necessitats

2.- Atenció a RESIDENTS a Calaf.
Diguem per endavant que no s’atenen
només els immigrants sinó també gent
d’aquí el nostre país. És veritat que la
gent del país tenen més possibilitat
d’ajudar-se
entre
ells,
familiars,
amics... a més és un apartat que

és totalment anònim i també hi ha
molta solidaritat que desconeixem i
cal agrair. Les peticions cada vegada
van augmentant i se segueix aquest
procés: a través de l’assistent social
es fa una valoració de tota la situació
familiar, de treball, d’escolarització, de
regulació d’ajudes oﬁcials... perquè
l’assistent social, com a professional,
pot demanar tot tipus de justiﬁcacions
(declaració renda, hipoteques, rebuts
de llum, lloguer, fulla de salaris o
d’atur...). Es fa una valoració total de
la situació procurant fer una escala
de valors més peremptoris com són
l’alimentació,
l’escolarització
dels
ﬁlls, l’atenció mèdica, medicaments,
higiene, habitatge... Hi ha altres
serveis
municipals
de
benestar
social que també s’han ofert com
són l’alfabetització, relacions socials,
tallers d’aprenentatge... que també
són oberts a tothom. En aquest camp
també Càritas Parroquial havia treballat
molt.
3.- Tenint en compte que la “crisi””atur” va fent de les seves i també que
ja és palès que molt sovint no es poden
cobrir les necessitats primàries, Càritas
Parroquial i Ajuntament estem muntant
un BANC D’ALIMENTS. Som conscients
que només amb l’alimentació no n’hi
ha prou però mentre s’ajuda amb els
aliments es pot anar equilibrant altres
situacions que queden endarrerides
(llum, calefacció, hipoteca...). Així no
es donen diners directament sinó amb
material bàsic com és alimentació. A
aquesta família (o persona) que se
l’ajuda es continua fent un seguiment
ﬁns que ja pot ser autònoma altra
vegada. És en qüestió d’aliments que
Càritas Parroquial actua directament.
Actualment hi ha un equip de 8
persones que van organitzant aquest
BANC D’ALIMENTS, primer de tot
atenent les peticions que ens vénen

Esperem aquesta nota vagi orientant
la nostra solidaritat amb les persones
que per una raó o altra ara es troben
amb diﬁcultats per tirar endavant la
seva vida amb la dignitat suﬁcient que
correspon a tota persona. És un camp
que no sempre és fàcil d’actuar i de
ser comprès de com es fa l’ajuda a les
persones que demanen socors. Després
d’escoltar i valorar la seva situació,
creiem que s’ha d’ajudar i allargar
la mà perquè es recuperi la situació
d’esperança. Recordem la famosa frase
de “Fa més feliç donar que rebre”,
aquesta frase ja té prou missatge per a
uns i per a altres. No es donen diners ni
vals de compra a qui demana sinó que,
encara que no sigui gaire bonic, han de
passar pel banc d’aliments a procurarse el que se’ls ha assignat. Per últim
conﬁem amb la solidaritat de molta
gent i que respectem, qui ja ajuda
directament a persones i famílies que
necessiten, veïns, familiars o altres.

Dimecres 27

Diumenge 31

ELS PRATS DE REI
Setmana de la gent gran
“Com han canviat les coses!”
Xerrada a les 17.00 h a la
sala polivalent

SANT PERE SALLAVINERA
IIa Fideuà Popular - Dinar de
primavera
A les 14.00 h a la plaça del
Cal Mingu de St. Pere
Reserva de tiquets al
restaurant La Pala
(93 869 88 28)

MAIG

Dissabte 30

Dilluns 25

ELS PRATS DE REI
Setmana de la gent gran
Jocs de petanca i bitlles
catalanes, a la plaça Melcior
Prat (17.00 h)
A continuació, berenar-sopar
a la sala polivalent

ELS PRATS DE REI
Setmana de la gent gran
“Medicaments, ús o abús”
Xerrada a les 16.00 h a la
sala polivalent

valorades per l’assistenta social. Es va
creant un magatzem d’aliments a través
de donatius voluntaris, de campanyes
que s’han fet i es faran de cara al futur,
de donació d’alguns comerços i del
contacte que establirem amb Càritas
Igualada per beneﬁciar-nos del Banc
d’Aliments de Catalunya i dels excedents
de la Comunitat Europea. Els aliments
que
s’aporten
a
una
família
són
variats
(amb
dieta equilibrada),
alguns
productes
són frescos (fruita,
ous, llet, carn..),
altres
són
més
fàcils de tenir-ne al
magatzem —i són
els productes que es
demanaran quan es
facin campanyes de
recollida d’aliments.

ELS PRATS DE REI
34a Trobada a la Manresana
Missa de campanya, jocs per
a petits i grans i arrossada.
Organitza: ACRS

JUNY
Diumenge 7
CALONGE DE SEGARRA
Caminada popular
Festa de l’Esport
Diumenge 14
SANT PERE SALLAVINERA
Anbaso
Sortida: 8.30 h
des de Sant Pere Sallavinera

de l’Alta Segarra

a
end
l’ag alaf
C
de
p. 2

Mn. Joan Sanglas

Entitats

Arreu sentim la notícia que a causa
de la “crisi” augmenten les persones
i famílies que no poden arribar a
ﬁnals de mes amb garanties de poder
pagar els deutes i poder-se alimentar
com cal. Sovint s’ha projectat el futur
amb unes perspectives que amb un
moment de crisi de treball, malalties,
separacions i altres circumstàncies es
donen situacions força desesperants.
La “crisi” ens ensenya, malauradament,
a ser més prudents, previsors i a no
ambicionar més del compte.
Aquesta situació extrema també ha
arribat al nostre poble i ara intentarem
explicar com funciona l’atenció de les
persones que detectem que estan en
una situació precària i també com
anem treballant de cara al futur. De
moment hi ha una estreta col·laboració
entre la regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament i Càritas Parroquial.
Intentem caminar junts amb els
objectius que creiem que escauen.
1.- Atenció als TRANSEÜNTS. A Calaf,
a causa de l’estació de Renfe, hi baixen
molts transeünts que viuen de pidolar
d’aquí a allà; com que pugen al tren
sense pagar bitllet, el revisor els fa
baixar a la propera estació. La parròquia
els fa un val per a un entrepà i una
beguda a un bar del poble. L’any 2008
es van atendre cap a 150 persones.
Normalment demanen també diners
per a continuar el viatge, aleshores és
l’Ajuntament que els cita a l’estació del
tren i els paga el bitllet del tren. Són
gent que tenen aquest sistema de viure
i altres que van d’aquí allà buscant
treball i altres, Déu ho sap.
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Josep Mases Raurich

Des de dalt del campanar

La caça és l’oﬁci més antic del món?
Conte de la poma
Bon dia, mestre i amic campanar. - Podries aclarirme si la caça és un oﬁci? És cert que ha estat una
necessitat per poder menjar. Però... actualment, no és
un caprici?
– Hola Pep! Doncs veuràs, pel que sembla,
els primers humans home-dona, diguem Adam i Eva, vivien
en un paradís on ho tenien tot solucionat! “Vivien de l’aire del
cel”, no necessitaven res. Però un dia, la serp es va posar pel
mig i els va incitar a menjar-se la fruita prohibida. Adam i Eva
se la menjaren, i a l’instant varen sentir unes sensacions que
ﬁns llavors no coneixien, entre d’altres la culpa i la vergonya.
I tots dos buscaren les fulles més grosses per tapar-se...”les
vergonyes”. I varen ser expulsats del paradís, enmig d’una
boira i un remolí de terra.
És fàcil deduir que l’endemà, ja convertits en terrícoles, i
trobant-se en aquest país tan diferent, el primer problema
deuria ser una cosa desconeguda: la gana. De moment
menjaren arrels, bolets, móres, fulles, i el que trobaven,
però en arribar l’hivern no van tenir més
remei que dedicar-se a la caça, i això es
pot veure reﬂectit en la gran quantitat
de pintures que varen deixar en coves,
i que encara avui es poden contemplar
en molts indrets. El que no sabem, és
si aquell primer home dubtaria gaire
per tal de subsistir, d’enfrontar-se al
terrible dilema que deu ser el de matar
un ésser viu perquè jo pugui viure, i que
segurament va ser aquí on va néixer la
ﬁgura del caçador. Segons diuen altres
“campanars historiadors” amb els quals
m’he comunicat, sembla que al principi
els homes només caçaven i mataven el
germà animal quan tenien gana i fred,
i no tenien res per menjar. Mai per
plaer.
A més, has de saber Pep, que gràcies al
seu instint, i amb ajuda d’unes trampes,
eines i armes fetes de fusta, sílexs i
basalt, van aprendre a lluitar contra animals grans i forts,
com l’ós, el bisó, i també a aproﬁtar-ho tot d’ells, sobretot
la carn per menjar, i la pell per resguardar-se del fred: a
aquell caçador, les primeres pells li servirien per fer-ne dos
abrics, quatre xiruques i una gran catifa, pensant poder un
dia sorprendre la seva parella Eva amb un bon regal.
I així va ser, vet aquí que aquell dia d’hivern, una vegada ben
tips i calentons, en aquella cova fonda i confortable, aquell
home ja podia pensar més tranquil amb l’estómac ple. Guiat
per l’instint de caçador, li van venir ganes de fer postres, i el
murri va pensar en una poma! I mirant aquella dona tan maca
(sens dubte la més maca del món) però tan nua, sols amb
aquella fulla “model íntim” de parra, va sentir un formigueig
que li pujava per l’espinada i, agafant un dels abrics de pells,
el més maco, i les xiruques, va sorprendre Eva amb aquell
preciós regal per protegir-la del fred.
L’Eva es va emocionar tant en veure aquell abric de pells
que li va caure la fulla, i després de fer-li una desﬁlada amb
l’abric posat, va passar... el que passa moltes vegades quan
hom regala un abric de pells: que l’Eva, agraïda, li va regalar
a canvi el que tenia més a mà, una preciosa poma “Real
Gala”. I Adam va fer postres, i va recordar el paradís. I tots
dos descobriren el que era una pometa per a la set. Però com
és ben sabut, tant les persones com els costums canvien. I
gràcies al progrés... la intel·ligència... i un alt nivell de vida,

al caçador actual se li permet tenir, entre altres coses, un
permís d’arma legal, lliurat per la guàrdia civil, i una llicència
per “caçar” = o matar (com el 007).
Va ser un any per la Festa Major del 2007, quan vaig sentir
un caçador local, que feia una narració quasi orgàstica, de les
sensacions que hom sent en el moment que veus la perdiu
a volar, sentir a la galta la carícia de la culata d’aquelles
soﬁsticades i potents armes —des de la Laurona a la Perazzi,
o un FN d’última generació—, carregades de plom, amb les
quals quasi és impossible marrar el tret quan tens las peça
al punt de mira. I com augmenta la satisfacció, allò és quasi
el súmmum, prémer el gallet, sentir el tret, i seguidament
veure la peça abatuda mentre se li escapa la vida!!!
I
el “Gran Caçador” continuava narrant: “Tampoc puc
descriure el plaer, el clímax, si més tard
sento el xisclet i el crit agònic d’aquell conillet
degollat per una intel·ligent i ensinistrada
fura!”. Va acabar la relació confessant que
ell ja n’està fart de la carn de caça i que
quasi regala tot el que mata! (El que no vaig
entendre, ni em va quedar clar, si caçava o
no caçava els cargols (?). Evidentment, jo
com a campanar no comparteixo aquesta
aﬁció, ni l’entenc, però... la “respecto”.
Avui, alguns caçadors, diguem... molt,
molt importants, però també descendents
d’aquell primer caçador, a més a més
de “corrides de toros” organitzen grans
“cacerías”, las Monterias de la Escopeta
Nacional en unes ﬁnques immenses,
cotos privats que serveixen per reunir-se
alguns terratinents, amb polítics i homes
de negoci, que amb l’excusa d’una cacera
“servida a la carta”, fan que es tanquin
grans negocis en la sobretaula d’un bon
dinar, o sopar. I... Una vegada ben tips i
continuant la tradició d’aquell home de les
cavernes, suposant... sempre suposant, que també els entri
el desig “de fer postres” i menjar-se una pometa per a la
set, a diferència d’aquell que només tenia la Real Gala, ara,
aquests personatges poden triar les pomes que els facin més
gràcia del mercat, per exemple: la Golden, l’Starking la Fugi,
la Reineta, etc. I penso que si també volen regalar un abric
de pells a algú, no els cal ni anar a caçar l’animal, perquè
fàcilment els poden comprar en botigues d’alta pelleteria del
Passeig de Gràcia! Quina Gracia!
Deu ser perquè sóc un campanar de pedra, amic Pep, que
mai entendré què carai us ha passat als humans, tant als
homes com a les dones, ja que a diferència de la resta, sou
“l’únic animal” que mateu per divertir-vos, mengeu sense
tenir gana, beveu sense tenir set, i practiqueu sexe (quan...
podeu ), la majoria de vegades, sense tenir-ne necessitat i ni
tan sols ganes. La veritat és que no us entenc. Serà perquè
només sóc un campanar de poble? Deu ser per això, és
clar...
Gràcies campanar per la teva extensa lliçó, i ﬁns una altra.
El teu amic per sempre Pep. Calaf: Abril del 2009
P.D: M’agradaria saber si aquell home de les cavernes entendria que
cada any amb la caça, només per divertir-se, es dipositin al medi
ambient gran quantitat de beines de plàstic, i tones de plom (material
tòxic) que contaminen els aqüífers i, amb ells, les aus, les terres,
aigües subterrànies, microorganismes, etc. Segurament que ell
tampoc ho entendria.
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IDENSITAT. Properes activitats
De maig a juliol, diversos artistes seleccionats per aquesta
cinquena edició d’Idensitat, visitaran Calaf, en alguns casos
per preparar el treball que desenvoluparan posteriorment i
en altres per a portar a terme el treball que ja tenen previst
realitzar. El mes de maig ens visitaran: LUL (LANDSCAPE
URBANISM LABS, col·lectiu procedent de Tel Aviv format
pels arquitectes i artistes: Sigal Barnir, Yael Moria Klain,
Adi Gura, Yael Caron iAssaf Evron) i l’artista, procedent del
Brasil, Walter Gam. Tots ells vindran a conèixer la població
per poder adaptar els projectes que portaran a terme.

signiﬁcativament tan el paisatge urbà com l’autoestima dels
habitants. Dins el procés de treball endegat per a Josep
Maria Martín, el passat dissabte 18 d’abril es va fer un

Plató Volant

HivernacleCultural de Calaf
L’artista Josep Maria Martín està desenvolupant la seva
proposta des del passat mes de desembre. Ha realitzat
una trentena d’entrevistes a persones que viuen o
treballen a Calaf i que poden aportar continguts, criteri i
dades especíﬁques al projecte que pretén realitzar. Aquest
projecte es sintetitza com un hivernacle que posa en relació
la cultura i el paisatge.
Mitjançant la construcció d’una sèrie de jardins temporals
es preten canviar l’aspecte de Calaf on en l’actualitat es
troben nombrosos solars buits en els que no es construeix
a l’espera de millors moments conjunturals. Aquests
espais enjardinats, malgrat ser temporals, podrien variar

Debat celebrat el passat 18 d’abril.

debat en el que es varen convidar la trentena de persones
que havien participat en les entrevistes prèvies. En aquest
debat es va posar de manifest el sentit de la iniciativa que
permetria que Calaf sigui pioner d’un projecte novedós
que posa en relació la participació i la reﬂexió sobre la
construcció d’espais públics temporals.
Els projectes artístics de Josep-Maria Martín, en ser
processos pluridisciplinars, es presten a ser interpretats
des de cadascuna de les disciplines dels agents identiﬁcats i
implicats en els projectes. Per exemple: per l’artista, és una
peça d’art contemporani, per un arquitecte, és un projecte
arquitectònic, per un treballador social, és un projecte
comunitari, per un polític, és un projecte sobre polítiques
socials, de negociació, d’habitatge, d’immigració, etc. En la
seva manera de treballar implica a moltes altres persones.
En aquest cas HivernacleCultural esdevé un dispositiu que
cerca la implicació col·lectiva i que en un futur pot esdevenir
un espai de recerca on cultura i paisatge poden ser els eixos
fonamentals.
El proper mes de juny es realitzarà a Calaf un taller amb
Josep Maria Martín amb la col·laboració de Jean Nicola
Fauchille i en el que intervindran, entre altres, alguns
dels participants en la fase de debats. El taller és obert a
tots aquells Calaﬁns que hi vulguin participar i comptarà,
a més, amb la participació d’estudiants de batxillerat de
l’IES Alexandre de Riquer i estudiants de diferents màsters
vinculats a al disseny, arquitectura, art, gestió cultural o
antropologia, procedents de diferents universitats.

iD Barri_Calaf
Aquest taller és la primera part d’iD Barri, un projecte
vinculat a IDENSITAT#5 que explora la idea de barri través
de la relació entre art, creativitat social i transformació
de l’entorn. Com activitats posteriors a aquest taller iD
Barri_Calaf realitzarà un seminari que tindrà lloc a l’octubre
d’enguany. Per portar a terme tan aquest taller com el
seminari, l’Ajuntament de Calaf i Idensitat han aconseguit
formar part del programa ARTWORK’09 de la Diputació de
Barcelona que està subvencionat pel programa de Projectes
Innovadors i patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
i coﬁnançat pel Fons Social Europeu. Aquest programa s’ha
concedit a 11 municipis de la província de Barcelona que
destaquen per la seva implicació en l’art contemporani.
Calaf amb Idensitat forma part d’aquest grup selecte de
municipis.

Cultura

El projecte Plató Volant es realitzarà durant la setmana
del 22 al 27 de juny. Aquesta proposta farà una emissió
de televisió en directe per a ser vista per internet. Plató
volant és una mena de televisió local que tracta qüestions
especíﬁques del lloc i té la capacitat de ser itinerant. Per
a Calaf han elaborat un esborrany de la graella de la
programació que tenen previst emetre. Fins ara han estat
fent algunes estades per a preparar aquest esdeveniment.
Avanç de la programació prevista:
Farcellets de Calaf. Vídeos enllaunats sobre memòria,
territori i vida quotidiana. Video-documentals lleugers i
de durada curta. Com els farcellets, el document audiovisual
està farcit de detalls i anècdotes del passat, del present i de
diversos trets de la vida calaﬁna d’avui. El mercat, el club
de dards, les passejades i rutes, la cervesa Calamanda, dia
amb un agricultor, visita fabrica ceràmica, activitat xerrem
etc.
Broxetes i Brioxos. Petites càpsules lleugeres i ràpides,
com el cas dels farcellets, però en directe.
ARCA. Monogràﬁc en directe (incloent documents
enregistrats previament) dedicat a les diverses activitats
de les dones de l’associació ARCA: les puntes de coixí, les
excursions, els berenars, el Ioga... i el nostre veïnatge
durant la residencia que farem el mes de maig.
Baldomero Oller. Breu documental complementari a
l’exposició sobre l’anarquista Baldomero Oller. Treballarem
sobre la seva habilitat com inventor, i ampliarem algunes
informacions sobre l’esperit anarquista i la seva relació amb
les utopíes de l’humanisme d’esquerres al segle XIX.
Caminet en caminar o la drecera popular. “Sentier du
desir” és un concepte ideat per Gaston Bachelard per donar
nom als camins espontanis que fa la gent dins una zona
urbanitzada. Recerca i documentació de dreceres a diversos
complexes arquitectonics de Calaf que han d’acabar amb
un programa sobre la mobilitat de la gent i la importància
dels recorreguts i dels camins com a vertebradors de la
comunicació a l’espai públic.
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El pou de la memòria

La connexió del cicle de Sant Joan amb el de Nadal és tan forta que, en oposar-se diametralment, l’un
reﬂecteix l’altre com si fos un mirall. El lligam ja ve indicat pel refranyer: “De Sant Joan a Nadal,/
mig any igual (o cabal).” Així, Joan Maragall anomena Sant Joan el “Nadal de l’estiu” (1904).

Com el de l’hivern, el cicle de Sant
Joan (que s’inicia la vigília i acaba el
dia de Sant Pere) coincideix i celebra
un solstici, el d’estiu: el sol és en la
perpendicular del Tròpic de Càncer i
descriu la trajectòria aparent més llarga
tot arribant al punt més alt en relació a
l’horitzó. Per això és el dia més llarg de
l’any (astronòmicament, és el dia 21
de juny: el primer dia d’estiu) i la nit
més curta que, paradoxalment, serà la
més intensa i la més màgica de totes:
per obra i gràcia de la seva màxima
exposició al sol, i a la benedicció i
baptisme de Sant Joan, la terra i
l’aigua han quedat impregnades amb
el seu poder i n’adquireixen propietats
màgicomedicinals.
Al punt de la mitja nit, és el moment
d’anar a collir la carlina (el card, la ﬂor
del sol) i la berbena (anar de “verbena”
o revetlla té el seu origen en el costum
de collir aquesta planta i de prepararse amb alegria per a la cerimònia), o
de submergir-se en l’aigua del riu o
del mar per guarir-se de malalties i
allunyar inﬂuències malignes, sempre
abans dels primers ragis de sol del matí
de Sant Joan en què aigües, herbes,
plantes i arbres perden llur virtut. A
ﬁ de protegir-se d’éssers estranys,
Verdaguer aconsellarà de posar un “ram
santjoanenc” a la porta, al ﬁnal del Cant
primer del seu Canigó (1886):

La ﬂor de la carlina (planta de Sant Joan).

“Lo dia de Sant Joan
n’és dia de festa grossa;
les nines del Pirineu
posen un ram a la porta,
d’ençà que una n’hi hagué
d’ulls blavencs i cella rossa,
tenia una estrella al front
i a cada galta una rosa.”
Hi ha qui sosté que els orígens d’aquesta
festa tindrien un substrat indoeuropeu
comú: un antiquíssim culte del sol com
a font de llum i de vida; i també un culte
al roure (la representació visible de la
divinitat) i al vesc. L’antic arbre és tallat
el primer de maig i cremat la nit de Sant
Joan: l’arbre tel·lúric és el pal central
(haro), l’axis mundi a l’entorn del qual
s’amuntegava la matèria inﬂamable que
constituïa la foguera. A Esterri d’Àneu
les mestresses procuren retirar un tió
encès de la foguera de Sant Joan per
tal de colgar-lo a l’hort ja que així no
es propaguen els cucs ni els insectes.
Recordem que l’oracle grec més antic,
a Dodona, residia en el tronc d’una
alzina anomenada poliglossa. L’erudit
Caro Baroja rastreja aquests orígens
en les Parílies romanes celebrades el
21 d’abril en honor de Pales, deessa
dels pastors i dels ramats. Ens ho canta
Ovidi en els seus Fastos (IV, 725):
“Certament, sovint he portat a mans
plenes la cendra de vedell i les tiges
de fava, torrades ofrenes expiatòries.

Certament, he saltat per damunt de
les tres fogueres disposades en ﬁla, i
l’humit ram de llorer ha aspergit sobre
meu la rosada lustral.”
És, però, Josep Romeu i Figueras a La nit
de Sant Joan (1952) qui s’apropa més
al seu pregon signiﬁcat amb la teoria
pagana dels dies “fasts” (de caràcter
excepcional i sagrat que comuniquen
a tot allò amb què es relacionen) i els
dies “nefasts”. La nit i matinada de Sant
Joan seria un d’aquests excepcionals
dies “fasts”; les fogueres, l’aigua, les
plantes, la troballa de tresors, les
ordalies o endevinacions formarien
part de ritus lustrals o de puriﬁcació:
apartarien del mal i la impuresa i
esdevindrien, així, rituals de passatge
(la preparació del pas d’un dia profà a
un altre d’especíﬁcament sagrat).
El text més antic que abona aquesta
teoria lustral és un manuscrit en llatí
d’abans del 1165, conservat al British
Museum, en què són condemnades
tres menes de foc que el poble feia
per aquells temps: “Parlem de les
fogueres, que solen fer-se de tres
maneres la vigília de sant Joan. La
vigília, els nois en alguns llocs apleguen
ossos i determinades immundícies, i ho
cremen tot, ensems, i se’n desprèn fum
per l’aire. També encenen torxes, amb
les quals recorren els camps. En tercer
lloc, hi ha la roda que fan rodar. Pel
fet de cremar immundícies, conserven
aquest costum dels gentils.” El primer
foc és una romanalla del primer sacriﬁci
als déus grecs instaurat per Prometeu:
sacriﬁcar és thýein que vol dir “fer
fum” amb els ossos embolicats amb
greix blanc de l’animal la carn del qual
s’ha consumit prèviament. Els homes
necessiten menjar carn (per això són
mortals), però els déus no. El que volen
els déus és el fum ﬂairós que s’enlaira
cap al cel com un homenatge.
En l’època medieval, hom creia que el
fum “pudent” d’ossos i immundícies
espantava els dracs i allunyava els mals
esperits; Amades recorda els quatre
focs encesos en les cases isolades, un
a cada punt cardinal, contra els lladres
i els mals esperits: “Foc de sant Pere,/
foc de sant Joan,/ guardeu-nos de
ronya/ per tot aquest any”. El segon
foc és el de les falles o “brandas”,
la davallada dels fallaires en certs
indrets pirinencs (origen de les falles
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valencianes) amb torxes enceses corrent de la muntanya al poble, i
el costum de fer-les giravoltar vertiginosament amb els braços (les
rodes de foc precipitades pel pendent en el tercer tipus esmentat). Es
tracta, sempre, del poder puriﬁcador del foc, que vol allargar el dia i
esborrar la nit: si “A l’estiu/ tota cuca viu”, cal espantar les “cuques”
malèﬁques i reomplir, en la nit més curta, els motlles de la llum. El
foc és un meravellós diàleg amb les ombres en una imprescindible
conversa amb allò ocult, secret i inefable.
Cal no oblidar, ﬁnalment, que celebrem la diada de Sant Joan
Baptista (el 24 de juny), el Precursor (de Jesús): era cosí seu i
nasqué sis mesos abans. Sant del desert on s’alimentava de mel i
llagostes, batejà Jesús a les aigües del Jordà, lloc des d’on anunciava
que en vindria un Altre que batejaria amb el foc de l’Esperit. Sant
Joan va fer un bot d’alegria a les entranyes de sa mare Elisabet en
rebre la visita de Maria: per això és un sant ballador i saltaire (a
les Balears, els avis portaven els seus néts a veure ballar el sol en
aquesta diada). Per culpa d’un altre ball (el de Salomé) fou decapitat,
i el seu nom original, Iokanaan (escrit a la manera de Wilde) vol dir
“Jahvè és compassiu”: o sigui, Jahvè comparteix la teva passió quan
et puriﬁques ancestralment amb l’aigua i el foc de la seva nit. És per
això que Maragall pot exclamar: “¿Qui sap els misteris que hi resten
suspesos, en l’aire fresc de la matinada de Sant Joan? ¿No el sentiu,
en l’aire del matí de Sant Joan, l’alè de les coses transﬁgurades? Hi
ha un repòs de puriﬁcació pertot!”

Unió Esportiva Calaf

Carles A. Marmelada - Coordinador Esportiu

de l’equip aleví que va quedar segon
l’any passat. Aquestes credencials
eren tota una garantia per a la
temporada. Realment la campanya ha
estat molt còmoda per a ells, guanyant
força partits. El proper any segur que
encara ho faran més bé.
Els cadets són els que han tingut més
problemes. El fet de començar amb
una plantilla massa curta, les lesions i
jugar en primera divisió (l’any anterior
havien quedat campions i van pujar de
categoria) ha estat una combinació que
no ha sigut viable i l’equip es va haver
de retirar al gener. Conﬁem en poder
refer l’equip la propera temporada.
Els juvenils, en canvi, estant fent una
temporada excel·lent, tot i ser molts
de primer any. Com cada any han
participat en el torneig internacional
de Blanes jugant contra quatre equips
alemanys. Es tracta d’una experiència
molt gratiﬁcant.
Aquesta ha estat la segona temporada
de l’equip de tercera regional. Aquest
any les coses han anat molt millor que
la temporada passada. Tot i això hi
ha hagut una certa irregularitat; en
certs moments de la temporada ﬁns
i tot han estat líders i en altres s‘han
encadenat resultats negatius. No
obstant això, el balanç és molt positiu
i aixeca bones perspectives per a la
propera campanya.

La gran novetat d’aquest any a la Unió
Esportiva Calaf ha estat la creació
d’un equip femení cadet–juvenil. Com
sempre que es debuta costa una mica,
però l’equip ha fet pinya i ha estat
molt unit durant tota la temporada, i
el 17 de maig organitzaran un torneig
de futbol-7 al camp municipal de
Les Garrigues amb equips com el
Sabadell, el Cervera o el Vilanova i la
Geltrú.
Els més petits, els babies, aquest any
no han jugat molts partits perquè són
massa xics encara; tot i això n’han fet
alguns i els han guanyat.
Quant a les activitats que tenim
programades per al mes de maig,
tenim la intenció d’anar a veure el
partit de l’Espanyol - Màlaga (el 31 de
maig) i organitzar trobades de pares,
amb botifarrada inclosa.
Des de la directiva de la Unió
Esportiva Calaf i des de la Coordinació
Esportiva del club, volem donar la
nostra felicitació més sincera a tots
els jugadors i entrenadors, i el nostre
agraïment als pares per la seva
conﬁança i la seva col·laboració.
Tanmateix, volem aproﬁtar per tal
de convidar tots els interessats en
la pràctica del futbol a formar part
de la Unió Esportiva Calaf la propera
temporada. Aproﬁtem també per
saludar totes les persones vinculades
al club i desitjar-vos un bon estiu.

Entitats

La temporada esportiva arriba a les
seves acaballes, la qual cosa signiﬁca
que és un bon moment per tal de fer
balanç. No hi ha cap dubte que per a
la Unió Esportiva Calaf ha estat un any
ben proﬁtós, no només pels resultats
esportius, sinó també pel bon ambient,
l’esportivitat i la companyonia que hi
ha hagut en tots els equips del club
durant la temporada.
A nivell esportiu cal destacar la
temporada tan bona que han fet
els prebenjamins, per sobre de les
expectatives inicials, i que deixen
moltes esperances obertes per a
la propera campanya. Durant tot
l’any han estat en els llocs alts de la
classiﬁcació. Els benjamins també han
fet una bona temporada, molt regular,
i estan competint per quedar en els
primers llocs.
Els alevins han donat una sorpresa molt
agradable. Després d’un inici molt ﬂuix
(d’altra banda una cosa molt lògica
perquè gairebé tots són de primer any)
han anat progressant notòriament.
Fins i tot han guanyat partits a equips
que han estat líders del grup o en la
part alta de la classiﬁcació. No hi cap
dubte que la propera temporada faran
un paper encara millor. A més a més,
són els que acabaran més tard, cap a
mitjan juny.
La majoria dels jugadors infantils
d’aquest any són els que formaven part

Jove conduint una quàdriga i amb el cap ﬂamejant que representa “el
dia del sol” (fragment de la sanefa lateral del Tapís de la Creació de
Girona: primera meitat del segle XII).

El pou de la memòria

Josep Maria Solà
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Ara va de fonts!

Posa’t les vambes!

La Font de l’Espona i el Pou de la Morera
Avui visitarem un tipus de font força
característica de les terres de secà
de l’Alta Anoia.
Es tracta de les
anomenades fonts ‘de clot’ o ‘de toll’.
Són construccions de pedra seca que
delimiten petits espais al voltant de
surgències d’aigua. Per la variabilitat
del seu cabal no estan condicionades
a l’estil de les fonts tradicionals, amb
un dipòsit previ i un sobreeixidor, sinó
que consisteixen en un clot o toll al
qual s’accedeix per unes escales que
baixem en més o menys nombre en
funció del nivell de l’aigua que s’hi
troba. Són construccions modestes
però interessants i atractives, al
voltant de les quals els nostres
avantpassats van organitzar dinars i
berenars familiars memorables quan
el cotxe i els desplaçaments llargs
eren cosa reservada a molt poca
gent. La proposta d’avui ens anima a
visitar-ne dues en poca estona. Totes
dues tenen un interès afegit que cal
destacar.
En primer lloc parlem de la Font de
l’Espona, situada a la part més baixa
de l’obaga del mateix nom. Som en
una obaga i, per tant, en la part
nord d’un dels boscos a mig camí de
Boixadors. La singularitat que volem
destacar és que es tracta d’una de les
obagues més properes a Calaf. Això va
ser de gran interès en el passat quan
els mitjans de transport individuals
Descripció de l’itinerari a peu:

Sortim de Calaf i ens dirigim cap al
poliesportiu, la Pineda i Camp de
Futbol.
1,160 km
15’
Davant nostre, l’entrada principal del
Camp de Futbol. Agafem la carretera
cap a l’esquerra per anar a passar per
sota el pont de l’eix transversal.

El Pou de la Morera, naixement de l’Anoia.

eren, en el millor dels casos, una moto
o una senzilla bicicleta.
Els calaﬁns sovint associem el
nom “Obaga de l’Espona” a petites
excursions, fetes per nosaltres, els
nostres pares o els nostres avis,
amb una intenció principal: omplir
una cistella de bolets. L’Espona ha
esdevingut sinònim de cistella de
fredolics, rovellons o barreja de tots
dos. Tot a prop de casa, quan encara
no estava de moda agafar el cotxe i
anar a buscar els bolets a Sòria, Osca,
Burgos, o a la ﬁ del món.
L’altra font de clot ens durà a una de
les fonts del Riu Anoia. Molts calaﬁns
desconeixen que “El Pou de la Morera”,
font de clot a pocs metres de la
1,350 km
16’
Passem per sota el pont i seguim per
carretera asfaltada, descartant trencalls
a dreta i esquerra ﬁns arribar al nucli de
la Fortesa, a uns 2 km aprox.
3,100 km
37’
Hem arribat a una cruïlla al peu d’una
torre d’electricitat i un transformador.
Contenidors de brossa. Hem de seguir
la carretera asfaltada cap a la dreta en
direcció al nucli de cases, vorejar-les

Fortesa, és un dels indrets considerat
com a naixement de l’Anoia, inici
d’aigües contínues que segueixen
camí cap als Prats de Rei i Copons,
on s’ajunten amb les dels vessants de
Veciana i la Roda, en el seu viatge cap
al Llobregat. La seva estructura de
pedra seca és molt semblant a la de
l’Espona i també a d’altres de la zona
de Pujalt, Sant Guim, Conill, etc.
Amb les pluges abundants d’enguany,
són pocs els esglaons que cal baixar
per tocar l’aigua, ja que presenten els
nivells més alts de fa molts anys. Una
raó més per localitzar-les i visitar-les.
Ho podem fer caminant des de Calaf
i, si és el temps, aproﬁtar per buscar
quatre fredolics.
per la dreta i continuar per camí sense
asfaltar a la sortida del poble.
3,650 km
45’
Hem deixat les darreres cases de la
Fortesa, circulem uns 200 m per camí
sense asfaltar i trobem la primera
cruïlla cap a la dreta. L’agafem i,
primer planejant i després en baixada,
arribarem en escassos cinc minuts a un
espai ample a peu de rasa, on trobarem
la modesta localització de la primera
font: El Pou de la Morera.
4,150 km
50’
Pou de la Morera. Font de clot
consistent en una petita construcció
de pedra seca amb alguns esglaons
d’accés al toll del seu interior. De les
fonts de l’Anoia, és la situada més al
nord i les seves aigües comencen aquí
el llarg viatge cap a Prats, Copons,
Igualada, etc. Visitada la font, retornem
altre cop a la Fortesa pel mateix camí
d’anada ﬁns a situar-nos novament al
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5,200 km
62’
Som a la cruïlla d’entrada a la Fortesa
i marxem en direcció contrària a les
cases, pel camí que voreja la tanca
d’una ﬁnca privada. El camí és el més
fressat i ample i deixa Calaf a la nostra
esquena.
5,700 km
1h 08’
Cruïlla.
Seguim
recte
descartant
l’indicador que marca la direcció de Les
Basses.
6,120 km
1h 13’
Som en una corba del camí. A
l’esquerra, un antic indicador de Les
Basses mostra una direcció impossible.
Abandonem el camí principal i n’agafem
un de menys transitat que circula a
tocar mateix d’un alzinar a l’esquerra i
de camps de conreu a la dreta.
6,550 km
1h 18’
S’ha acabat un tram de camí pedregós,
el camí es tranquil·litza i s’obre una
petita plaça amb diverses direccions
opcionals. Agafarem la de l’esquerra
que, de forma molt evident, s’introdueix
a l’obaga en forta baixada. El camí és
ombrívol, gens perdedor, i seguint-lo
ens durà a la carretera asfaltada al peu
d’un dipòsit d’aigua.

Basses.
7,600 km
1h 31’
Som just abans de l’oratori on es troben
també les bústies de les cases veïnes.
Aquí girem a l’esquerra per circular
pel camí que voreja l’obaga a peu dels
sembrats.

7,800 km
1h 34’
Al
marge
esquerre
del
camí,
descobrirem fàcilment el nostre segon
objectiu. La Font de l’Espona. Igual
que el Pou de la Morera, una nova
construcció de pedra seca, protegeix
la surgència d’aigua fresca i clara que
envolten els primers pins de l’obaga.
El camí de retorn el farem lleugerament
diferent a l’anada i és per això que
seguim endavant pel mateix camí que
ens ha dut a la font.
8,400 km
1h 48’
El camí s’enﬁla i s’estreny i per
moments sembla voler-se convertir en
corriol. La diﬁcultat dura pocs metres i

aviat reprèn el camí ample i planer.
9,100 km
1h 50’
Per l’esquerra, un camí s’incorpora al
nostre en diagonal i en pujada. Cal
seguir-lo i endinsar-nos al bosc per
superar el desnivell que ens ha de
dur a dalt de tot de l’obaga. El camí
es converteix en corriol entre boixos
i pujades que conviden a reposar
sovint.
9,500 km
1h 54’
Som altre cop al capdamunt de l’obaga
i recuperem el camí de l’anada, que
desfent-lo ens tornarà a la Fortesa i a
Calaf.
11 km
2h 12’
La Fortesa. Ara podem buscar la
carretera o bé seguir pel camí que
circula ben perpendicular al campanar
de Calaf que presideix la vila. Qualsevol
opció és bona.
14 km
Arribem a Calaf.

2h 45’

7,400 km
1h 29’
Dipòsit i carretera. Seguim esquerra
avall ﬁns al trencall de Boixadors i Les
La Font de l’Espona, lloc de pas de boletaires.

La Coordinadora de Gegants i Capgrossos
celebra el seu aniversari a Calaf

Antoni Miret

Escacs. El Calaf torna a pujar
Tres anys més tard, la temporada vinent
el C.E. Calaf tornarà a tastar els rigors de
la segona divisió de Catalunya, després
de proclamar-se campió de la categoria
provincial en què jugava ﬁns ara. Els
calaﬁns han recorregut el campionat
amb uns resultats difícils de millorar,
ja que han aconseguit 8,5 punts dels 9
possibles. L’últim punt el van obtenir a
casa dels igualadins, a qui van superar
per un 4-6. Un matx que va transcórrer
amb molta esportivitat i alt nivell. Aquest
avantatge de marcador va permetre als
visitants destacar-se del seu perseguidor,
el Santpedor, un duríssim competidor a
l’ascens. Dins l’equip calafí, en aquest
campionat han destacat Jaume Vila i Martí
Roig que, individualment, cada un d’ells ha
aconseguit 7,5 punts dels 9 possibles. Més
severa ha estat la temporada per al segon
equip, a qui l’ascens havia projectat contra
la paret de la primera categoria del seu
nivell. L’any vinent rebotaran cap avall.

Entitats

Diverses colles geganteres i de
capgrossos de la comarca van
participar, el 23 de maig, a la
celebració del 10è aniversari de
la Coordinadora de Gegants i
Capgrossos de l’Anoia, actualment
presidida per Ramon Montaner.
Després dels parlaments de les
autoritats, es va projectar un
vídeo commemoratiu d’aquests
deu anys, i a continuació es va
fer entrega d’un petit obsequi
als caps de colla i representants
municipals de les localitats
presents. A continuació, els
gegants de Calaf
—i després
també els de la Llacuna— van
oferir el seu ball damunt de
l’escenari. Tampoc hi va faltar la
música en directe (gralles i ﬂabiol
i tamborí). A tall de comiat, hi va
haver un refrigeri al vestíbul del
Casal de Calaf.
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peu del transformador elèctric i dels
contenidors.
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Grups municipals

Compromesos amb Calaf
En arribar la meitat de la legislatura
i enmig d’una situació econòmica de
dimensions històriques que d’una
manera o altra està afectant tots
els sectors de la nostra societat, a
diferència d’altres institucions que
semblen haver tirat la tovallola o
improvisen sistemàticament, des de
CiU Calaf continuem mantenint, encara
amb més força, el nostre compromís
amb la vila que resumia el nostre lema
de campanya,
p y ‘més per
p Calaf’.
És per aquest motiu que hem treballat
i continuarem fent-ho intensament per
aconseguir tirar endavant els diferents
projectes municipals que ens vàrem
comprometre a dur endavant i que, en
el marc de l’actual situació econòmica,
esdevenen doblement importants per

la incidència que sens dubte tindran en
els sectors més afectats per la crisi.
En aquest sentit, és de gran
importància l’imminent inici de diverses
obres a la nostra vila, recollides en
aquesta publicació, valorades en més
de 5 milions d’euros, a les quals han
optat diferents empreses calaﬁnes
i que representaran sens dubte una
notable injecció econòmica per Calaf;
alhora, han de permetre l’estabilització
directa dels sectors més deprimits i
indirectament de la nostra economia.
Però, tot i la considerable dimensió
de les obres que ara iniciem, creiem
que Calaf ha d’aspirar a més i és per
això que treballem incansablement
per presentar noves propostes i
cercar ajuts per tirar endavant temes

cabdals per al nostre municipi a curt
i mitjà termini. És per això que, entre
moltes d’altres actuacions, en els
darrers mesos hem pogut presentar
diferents iniciatives a diverses línies de
suport econòmic, com ara la proposta
de millora del Nucli Antic a la Llei de
Barris, la sol·licitud d’ajuda a la línia
de subvencions per a la dinamització
econòmica de la comarca o la
sol·licitud de diversos plans d’ocupació
i de formació per poder minimitzar
els efectes de la crisi sobre el mercat
laboral.
Així doncs, tot i les diﬁcultats actuals,
continuem ﬁdels al nostre compromís
que gràcies al vostre suport va
esdevenint realitat: aconseguir més
per Calaf.

La Crisi, la liquiditat de les empreses i els deutes dels Ajuntaments
Davant la situació de crisi el Govern
del Estat està posant en marxa moltes
iniciatives de despesa, d’inversió i de
ﬁnançament per tal d’apaivagar-la. Entre
elles hi ha les que es vehiculen a través
dels ajuntaments.
Ja es va posar en marxa el “Fondo
Estatal de Inversión Local” per fer obres
municipals, que repercuteixin directament
en l’ocupació. A Calaf van tocar 608.000
€. D’aquests, 405.000€ es dediquen a la
reforma del primer pis de la Casa Bertran.
El nostre grup municipal va votar en contra
de la rehabilitació de la Planta Baixa-Pis de
la Casa Bertran. Entenem que l’aplicació
que es fa d’aquests diners només servirà
per perpetuar una situació que s’havia
d’haver resolt ja fa temps. Ara l’Ajuntament
inverteix els diners en arreglar un pis d’una
casa vella. Fa dos anys ja va arreglar el jardí
de dita casa —que, per cert, deixa tancat la
major part del any. L’usufructuari del pis

superior de la casa, amb el jardí arreglat,
i amb el pis de sota i l’escala restaurats,
quins estímuls pot tenir per canviar
d’habitatge? Ni un!!! Ans el contrari. Amb
això garantim que l’Ajuntament de Calaf no
disposarà de l’ediﬁci en la seva totalitat ﬁns
d’aquí a 30 anys.
Ens trobem amb la paradoxa que com més
diners l’Ajuntament de Calaf inverteix en
l’immoble, menys disponibilitat en tindrà.
Estarà més temps a alliberar-lo de les
càrregues, o més diners haurà de destinar
a compensacions en el seu cas. Un exercici
d’intel·ligència, sagacitat, capacitat de
gestió visió de futur.
Per altra banda, en el decret llei acordat
en Consell de Ministres del dia 24 d’abril,
es proposen noves línies d’endeutament
perquè els ajuntaments puguin pagar els
seus deutes a les empreses i autònoms,
entre d’altres, i així ajudar-los en la
seva tresoreria. L’endeutament permetrà

ﬁnançar els dèﬁcits de tresoreria dels
ajuntaments a 31 de desembre de 2008,
incloent les factures pendents. A més es
podran acollir a línies especials de crèdit
per tal de fer front als seus deutes. A
l’Ajuntament de Calaf, amb els deutes i
diﬁcultats en els pagaments que té en els
últims temps, això li anirà com anell al dit,
i a tots els seus creditors encara més. Ara
bé, amb tota seguretat, per formalitzar
aquestes operacions, s’hauran de presentar
els números i els comptes municipals. I
això no es fa des de l’any 2005. L’equip de
govern municipal i l’interventor municipal
segueixen sense elaborar ni mostrar els
comptes als calaﬁns (2006-2007-2008).
A veure si per no tenir els comptes en
regla, i tal com cal, l’Ajuntament no es pot
acollir a aquests crèdits, i els proveïdors de
l’Ajuntament de Calaf tindran encara més
diﬁcultats per cobrar. Esperem que no sigui
així!

La Llei de Barris, una bona oportunitat
Som al davant d’un dels reptes més
importants dels darrers anys: La
intervenció integral al nucli antic de Calaf,
en la redacció de la qual els veïns i veïnes
ja han participat activament, aportant
opinions en relació amb les necessitats
del barri, així com propostes de millora a
nivell urbanístic, econòmic i social.
No és un projecte fet. Tot just és un
treball que comença i en el qual ens
sentim propers i compromesos pel que
representa i pel seu interès patrimonial,
però sobretot, per les possibilitats
econòmiques i de creixement econòmic
que pot suposar la recuperació del
casc antic a mitjà i llarg termini. Sent
conseqüents amb el que diem, ens hem
preocupat per recollir les opinions de les
persones que hi viuen o encara hi tenen
negoci, les quals ens han manifestat
d’entrada que les propostes recollides
havien quedat en una certa vaguetat,

sense concretar i pendents dels resultats
de l’equip redactor. Creiem que s’hauria
de reﬂexionar sobre algunes aportacions
fetes, i si fos possible tenir-les en
compte. A banda, pensem que seria bo
tornar a organitzar una nova taula de
treball on segurament sortirien aspectes
més concrets, com els que exposem a
continuació. L’espai és curt, per tant a
grans trets podem dir:
Promocionar el comerç com a principal
element de vertebració social de
qualsevol barri, desenvolupar una tasca
de rehabilitació dels ediﬁcis, carrers i
zones verdes de la zona.
Aproﬁtar l’enderroc d’ediﬁcis per esponjar
el barri. Fer un estudi previ per part dels
equips tècnics municipals, que inventariés
l’estat actual dels ediﬁcis i locals, façanes,
teulades, habitabilitat... Facilitar des
d’ara la rehabilitació —via reducció o
eliminació de taxes— per fer reformes

de millora als habitatges, cuines, serveis,
instal·lació d’ascensors, infraestructures
de comunicació i energia.
I, en el cas que s’aprovés aquest projecte
per part del govern de la Generalitat,
procurar que siguin les mateixes empreses
de construcció o proveïdors de materials
del municipi qui s’encarreguessin de dur a
terme les obres de millora i rehabilitació.
També és possible que el
govern
de l’Estat aporti nous ingressos per
inversions a nivell local, amb la qual
cosa incrementaria les possibilitats.
Caldria aproﬁtar-les en aquest sentit,
afavorint que l’Ajuntament lideri les
millores a fer, ens els aspectes comuns
com la via pública, voreres, clavegueres,
enllumenats... i per l´altra banda faciliti
i incentivi la realització de les reformes
dels habitatges, donant avantatges i
assessorament. Entre tots aconseguiríem
que el barri vell sigui un barri més bell.
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Un bon nombre de persones
visiten Calaf durant el 2008
L’Oﬁcina de Turisme de Calaf, situada a l’ediﬁci de l’antiga
bàscula de la Plaça dels Arbres, ha donat servei a un bon
nombre de turistes i visitants durant el 2008. Més de 900
persones han fet ús de les informacions i serveis de l’Oﬁcina
i prop de 300 persones han fet visita guiada per conèixer
Calaf i el seu casc antic. El segment majoritari dels turistes
que ens ha visitat durant el 2008 ha estat el de famílies i
parelles catalanes. Durant els mesos d’estiu, s’ha registrat
una trentena de turistes francesos i ﬁns i tot algun anglès
i algun alemany. Des de l’Oﬁcina de Turisme s’organitzen
visites guiades per a qualsevol dia de la setmana. Les que es
fan en dissabte, van acompanyades d’un dinar, d’una visita
als gegants de Calaf i a un taller de formatges o d’embotits,
on els participants poden conèixer de ben a prop l’elaboració
d’aquests productes. En col·laboració amb la Parròquia de
Calaf, també es fan visites guiades per pujar al campanar de
Calaf, conèixer-ne la seva història i anècdotes sobre la seva
construcció. D’altra banda, també es pot visitar l’interior
de l’ermita de Sant Sebastià de la mà del seu curador.
Actualment, s’està treballant en la senyalització d’una ruta a
peu per la zona de Sant Sebastià.

Des del Punt s’organitzen visites guiades a Calaf i Sant Sebastià.
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El 14 de juny,
tots a animar el CB Calaf!
Les noies del Júnior Femení del CB Calaf jugaran, el
proper diumenge 14 de juny, la ﬁnal del campionat
de Catalunya. L’equip ha quedat campió de la Lliga
Territorial de Lleida, per la qual cosa s’ha classiﬁcat per
jugar aquesta ﬁnal. La Federació Catalana de Basquetbol
ha atorgat al Club de Bàsquet de Calaf l’organització
d’aquesta important cita esportiva, de manera que el
poliesportiu acollirà durant tot el dia els diversos partits
de bàsquet. Al matí es disputaran les semiﬁnals, i a la
tarda tindrà lloc la ﬁnal. Properament el club informarà
dels horaris concrets dels diversos partits.

Els alumnes de 1r de
batxillerat, a l’Arxiu Municipal
El 14 de maig, una quarantena d’alumnes de 1r de Batxillerat
de l’IES Alexandre de Riquer van assistir, en dos torns, a
la xerrada sobre l’Arxiu Municipal. L’arxiver, Jaume Vila, va
explicar-los com funciona un arxiu i quin tipus de documents
s’hi poden trobar. L’objectiu és que els alumnes comptin amb
aquest recurs a l’hora d’elaborar el treball de recerca.

Acabada l’explicació, els alumnes van poder veure alguns documents.

Diversos

Calaf disposa d’un Servei d’orientació
i inserció professional
L’Ajuntament de Calaf, a través de l’Ajuntament d’Igualada
i en el marc del Programa Anoia Activa, disposa des del
mes de febrer d’una professional experta en Orientació
i Inserció laboral, que cada dimecres atén persones que
estan en situació d’atur i/o busquen feina. El servei pretén
donar atenció a aquestes persones, oferint assessorament
i eines per a la recerca de feina. Es treballa en xarxa amb
altres municipis de la comarca que també disposen d’aquest
servei, aconseguint que s’aproﬁtin els recursos laborals que
es desenvolupen a l’entorn. El servei també atén a tots
aquelles empreses que necessiten personal, oferint una
borsa de treball. En aquests casos, poden adreçar-se al
servei per gestionar les ofertes de treball. Totes les persones
que vulguin utilitzar aquest servei poden adreçar-se a
l’Ajuntament. Aquí se’ls donarà dia i hora de visita amb
l’orientadora, amb qui tindran una entrevista individual en
la qual se’ls informarà d’una manera més detallada del que
poden obtenir i gestionarà les seves demandes.
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

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

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers

93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra

088

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

BCN

Sants

Pl. Cat.

MANRESA

CALAF

LLEIDA

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.12
19.27
23.09

Sants

12.27
19.32
23.14

tel. 902 422 242

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

Casal de Gent Gran

93 869 87 02

Centre Cívic

93 869 82 49

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

Punt d’Informació Juvenil

93 868 08 33

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Notaria

93 869 88 12

Correus

93 869 85 94

Informació Generalitat

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot)

93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi)

636 480 488

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

ALSINA GRAELLS

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

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA
CALAF

IGUALADA

BARCELONA

07.55
11.00
15.55

09.00

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
07.15
10.30
15.15

17.15

Dissabtes:

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

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

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

De dilluns a divendres:

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ABS CALAF

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

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

MANRESA

estació bus

08.25

MANRESA

08.30

Puigmercadal

CALAF

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

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
12.20

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

connecta’t a Calaf!

www.calaf.cat
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