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OCTUBRE

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

Diumenge 25

Diumenge 8

el tauler d’anuncis

XIIè Concurs de Teatre Amateur
“Hay que deshacer la casa”
A les 18.00 h al Casal de Calaf

Caminada ‘amb torna’
Sortida a les 8.30 h (pl. dels Arbres)

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

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

Dissabte 31

Diumenge 15

Mercat de Tots Sants
De 10.00 h a 14.00 h a la plaça Gran

Ball amb Maria Alba
A les 19.00 h a la Unió Calaﬁna

Diumenge 1
XIIè Concurs de Teatre Amateur
“La Boja de Chaillot”
A les 18.00 h al Casal de Calaf

Dimarts 8
Ball amb l’orquestra Mediterrània
A les 19.00 h a la Unió Calaﬁna

Ball amb el grup Doble Swing
A les 19.00 h a la Unió Calaﬁna
Diumenge 20

Nit de monòlegs
A les 22.30 h al Casal de Calaf

NOVEMBRE

Ball amb Maria Alba
A les 19.00 h a la Unió Calaﬁna

Diumenge 13

Dissabte 21

Concert: Els amics de les Arts
A les 22.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 6

Diumenge 22

Ballada de sardanes i lliurament de
diplomes del curset
A les 12.30 h a la Unió Calaﬁna

Cicle de Teatre Infantil La Xarxa-Calaf
“El llibre de la selva”
A les 12.00 h al Casal de Calaf
Ball (grup a conﬁrmar)
A les 19.00 h a la Unió Calaﬁna
Diumenge 29
Ball amb el grup Cristal
A les 19.00 h a la Unió Calaﬁna

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

HORARIS CEMENTIRI

CANVI D’HORARI
HISPANO IGUALADINA

de 9.00 h a 19.00 h

La companyia de transports Hispano Igualadina ha
canviat recentment l’horari d’un dels autobusos que
comunica Calaf amb Igualada i Barcelona. Concretament es tracta del primer autobús del dia en direcció a
Igualada, que abans sortia a les 07.15 h de Calaf, i que
s’ha avançat 20 minuts. El nou horari, per tant, és:

Funerària Montaner:
93 869 84 91 i 93 869 85 48

CALAF
ECA DE

BIBLIOT

us
arts i dijo
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a
h
de 17.00
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.0
de 15

HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ
tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

dimarts, dijous i divendres

de 10.00 h a 13.00 h
dissabtes
de 10.30 h a 14.00 h
de 16.00 h a 18.00 h

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

CALAF
06.55 h

IGUALADA
07.30 h

BARCELONA
08.40 h

La resta d’autobusos continuen amb l’horari habitual.
Tel. d’informació: 93 804 44 51

50 anys!
Escoltes
Des de l’Arxiu Municipal estem recollint
documentació relacionada amb aquesta
entitat per commemorar-ne el 50è
aniversari. Si teniu aquest material,
us preguem que us poseu en contacte
amb nosaltres al 93 869 85 12 (Arxiu)
Moltes gràcies!

Organisme
de gestió tributària
Us recordem que des del passat
10 de setembre, l’Organisme de
Gestió Tributària us atendrà
cada dijous de 10.30 h a
14.00 h a les dependències de
l’Ajuntament (Plaça Gran)
gràcies!

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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La vila del tresor

P

Doncs vet aquí que a Calaf estem
d’enhorabona i ens està passant
quelcom de semblant al que la
novel·la d’aventures explicava. Des
de sempre, els calaﬁns hem estat
conscients que la nostra vila té alguna
cosa d’especial, gairebé màgica,
que ens fa sentir orgullosos de
pertànyer-hi però, malauradament,
sovint
ens
manquen
referents
materials concrets, més enllà del
que és evident, que ens ajudin a

fonamentar la nostra argumentació
i que, en deﬁnitiva, ens donin més
raons per expressar les meravelles
que ofereix el nostre municipi quan
ens pregunten d’on som i responem
orgullosos: Jo sóc de Calaf!
Des del principi de l’anterior
legislatura i en el decurs de la
present, l’Ajuntament de Calaf
ha estat treballant de valent per
aconseguir el primer dels elements,
el mapa, que ens ha de permetre la
tan anhelada ﬁta de redescobrir el
nostre tresor particular, el patrimoni
calafí, fent una aposta decidida
per recuperar i posar en valor els
diferents elements que conformen
la nostra riquesa i que, temps enllà,
va fer de la nostra vila un punt de
referència clau del nostre país.
Aquest particular mapa va iniciar-se
amb la redacció del POUM, en el qual
es van deﬁnir, entre d’altres coses, els
elements patrimonials a protegir i es
van establir mecanismes urbanístics
per a la seva recuperació, tant pel
que respecta a la propietat com als
seus futurs usos. Paral·lelament es
van redactar projectes i es va cercar
ﬁnançament extern per tal de poder
recuperar els espais emblemàtics

com el Castell, el Convent de Sant
Francesc o el Casc Antic, que havien
patit, en major o menor mesura, els
efectes adversos del pas del temps,
en el sentit més ampli de la paraula.
Amb la recent aprovació de la
candidatura calaﬁna al programa
de rehabilitació integral de la Llei
de Barris el nostre “mapa” particular
ha quedat conclòs i Calaf ja ha
començat a cavar per fer aﬂorar els
nostres preuats tresors que ens han
de permetre recuperar l’esplendor i
la història de la nostra vila. En aquest
sentit ja han començat les obres de
restauració d’un dels elements més
visibles als quals ens hem referit, i
alhora més malmesos del municipi, el
Castell de Calaf. Per fer-ho possible
ha calgut dur a terme, en primer
lloc, les tasques arqueològiques,
amb la conseqüent excavació de tot
l’interior del monument. El resultat
no podia ser més positiu, l’excavació
ha posat al descobert estructures
originals i estances desconegudes
que revelen l’autèntica importància
que la fortiﬁcació va tenir en els
seus orígens i que permetran,
un cop enllestida la feina, que el
considerem un dels nostres tresors
més preuats.

A la rodalia de Calaf trobem un bon nombre de fonts, moltes
d’elles ressenyades des d’aquestes mateixes pàgines, que
des d’antic havien donat als nostres avantpassats aquest
bé necessari, preuat i escàs: l’aigua. Però de totes aquestes
fonts, potser la més concorreguda pels calaﬁns havia estat
la d’Aleny.
La font d’Aleny segurament havia donat aigua als seus
veïns des d’antic, si bé es fa difícil conèixer l’antiguitat de
l’aproﬁtament d’aquestes fonts, ja que sense la presència
propera de l’aigua és impossible que un assentament humà
perduri en el temps.
A mitjan segle XVIII ens apareix documentada la font
comunal del lloc d’Aleny, no sabem exactament com era en
aquella època, però segurament es tractava d’una font de
clot o toll, més petita que l’actual i més o menys arranjada.
A més, l’aigua sobrera marxava per un petit aqüeducte o
claveguera ﬁns a una bassa o rentador comú, d’unes deu
passes de perímetre, que hi havia uns metres més avall. La
font i rentador es trobaven envoltats dels horts dels veïns
que es beneﬁciaven de les seves aigües.
Amb el temps, la presència de calaﬁns que hi anaven a
buscar l’aigua per beure, sobretot en anys de sequera,
es degué fer tan nombrosa que comportà picabaralles
entre els veïns d’Aleny i Calaf. No coneixem exactament
el procés, però sembla que el tema acabà als tribunals,
on per sentència es reconeixia el dret dels calaﬁns a
anar-hi a buscar aigua. Segurament, a canvi d’aquest
dret les autoritats calaﬁnes es feren càrrec de les obres

La font d’Aleny

d’arranjament i millora de la font (1893) donant-li
l’aspecte, que malgrat el deteriorament pel desús i el
pas del temps, encara conserva. El fet que molts calaﬁns
s’abastessin habitualment d’aigua a la font d’Aleny, i que
sovint s’haguessin de fer llargues cues per aconseguir-la,
va motivar que els veïns d’Aleny es decidissin a construir
pous particulars.
Als peus d’Aleny, entre pollancres, encara podem veure
l’antiga font, amb els seus graons de pedra que davallen
ﬁns a tocar l’aigua i la volta que protegeix el viver, així com
diversos pous i antics enginys per extreure’n l’aigua.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

La Font d’Aleny

editorial

otser a algú, el títol d’aquesta
editorial li faci pensar en la
famosa novel·la d’aventures d’en
Robert Louis Stevenson, que duia per
títol L’illa del tresor. Una història que,
de ben segur, a més d’un ens ha fet
volar la imaginació, transportant-nos
cap a racons llunyans a la recerca
d’increïbles fortunes amagades que
ens permetrien donar un gir a la
nostra vida o, si més no, encarar el
futur amb millors perspectives.
De fet, independentment de conèixer
o no la història, segur que la majoria
de nosaltres, en un o altre moment,
hem pensat en la remota possibilitat
de posseir un mapa que permetés
trobar un fabulós tresor amagat de
fa molt temps i poder mostrar-lo al
món...
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Primeres tasques al castell de Calaf
El passat mes de juliol l’empresa
Constructora de Calaf SAU va iniciar les
obres de la segona fase de restauració
del castell. Així, ja s’ha retirat tota la
vegetació i la terra que cobrien ﬁns ara
l’interior del recinte, per tal d’estudiarne més profundament l’estructura
original. D’aquesta manera, els estudis
preliminars apunten que el castell
estava format per tres naus (una al
sud, una a ponent i l’altra a llevant)
i un pati central. De totes maneres,
encara falta recuperar més dades que
permetin datar les diverses parts del
castell i establir els usos que tenia cada
una. A banda de fer la feina prèvia de
buidat de la terra i la vegetació, també
s’està treballant en el reforç d’aquelles
parts de la muralla que presentaven
més mal estat. La segona fase de
restauració del castell té un pressupost
de 1.120.373,99 euros (iva inclòs) i
un període d’execució de 16 mesos, i
està coﬁnançada per l’Ajuntament, el
Ministeri de Foment i l’Incasòl.

Una de les naus del castell de Calaf.

Urbanisme

Tasques prèvies per a la
construcció del pas elevat

Treballant per a implantar
la Llei de Barris

En aquests moments, la companyia d’infraestructures
ferroviàries Adif està portant a terme les tasques preliminars
que permetran, properament, començar la construcció del
nou pas elevat sobre la via de tren. Concretament, estan
desviant la línia de mitja i alta tensió, ja que coincideix amb
el traçat del futur pont. Immediatament després començaran
les obres del pas sobre la via, situat al ﬁnal del carrer de la
Sort, que permetrà la comunicació amb vehicle lleuger cap
al futur polígon del Rentador, i que continuarà cap al carrer
de la Ronda Sud.
Paral·lelament, continuen les obres de millora de la línia de
tren Lleida-Barcelona. Des del passat 13 d’octubre, tot el
tram entre Manresa i Cervera es fa amb autobús. Per a més
informació, es pot contactar amb Renfe al tel. 902 24 02 02.

En aquest tram, la línia elèctrica es soterrarà.

Després que el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli
Antic de Calaf resultés seleccionat en la convocatòria de Llei
de Barris, en aquests moments l’Ajuntament de Calaf està
mantenint diverses reunions amb la Diputació de Barcelona
i la Generalitat per concretar el desenvolupament del
projecte. El passat 1 d’octubre l’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, i el regidor de Planiﬁcació Territorial i Activitats
Econòmiques, Joan Caballol, van reunir-se amb la Diputació
de Barcelona per acordar un conveni de col·laboració que
signaran aquestes dues institucions, pel qual la Diputació
donarà assessorament i assistència a Calaf durant tot el
desplegament de la Llei de Barris, de forma totalment
gratuïta per a l’Ajuntament. Paral·lelament s’està treballant
amb el departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, amb el qual se signarà un conveni abans no
acabi l’any per poder desenvolupar el Projecte d’Intervenció
Integral del Nucli Antic. Properament es convocarà els veïns
i veïnes a diverses sessions informatives i de participació, on
s’explicarà la planiﬁcació del Projecte i on es podran resoldre
dubtes, recollir informació i aportar idees.
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Recta ﬁnal de les obres a Can Bertran
L’empresa adjudicatària de l’obra,
Constructora de Calaf SAU, està
treballant en aquests moments en el
reforç de l’estructura de l’històric ediﬁci.
Les tasques estructurals estan resultant
més laborioses del que es preveia en
un principi, per l’aparició d’alguns vicis
ocults de l’ediﬁci detectats en la fase
d’obres. L’empresa està posant tots
els mitjans per tal d’avançar aquestes
tasques i acabar l’obra segons la
previsió, és a dir, a ﬁnals d’any.
Actualment s’està treballant en la
planta baixa: construint un accés
adaptat per la part del jardí posterior,
arreglant les diverses dependències i
també part dels sostres. També s’estan
habilitant dues estances del soterrani,
per acollir un magatzem i la sala de les
calderes.
En la remodelació de Can Bertran
s’estan conservant tots els elements
decoratius
possibles
que
donen
personalitat a l’ediﬁci, com són les
motllures, la llar de foc o part dels
paviments i fusteria. La resta serà
substituïda per materials nous però

estèticament relacionats amb les línies
originals.
D’altra banda, també s’estan fent de
nou totes les instal·lacions, i es treballa
per a controlar els nivells de les aigües

freàtiques, que havien malmès els
baixos de l’ediﬁci en diverses ocasions.
D’aquí a pocs dies es començarà a
arranjar la façana i la coberta de
l’ediﬁci.

Ben aviat es començarà a treballar en la façana i la coberta.

Primers llogaters als
pisos per a la gent gran

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, va visitar Calaf amb motiu de la Fira de l’Eix. Abans
de la inauguració, Nadal va ser rebut a l’Ajuntament per
l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, i per la resta de l’equip de
govern. Després de signar al llibre d’honor del municipi, els
representants municipals van mantenir una reunió amb el
conseller, en què es va parlar de les potencialitats que té el
fet d’haver entrat en el programa de la Llei de Barris. També
es va aproﬁtar l’ocasió per demanar a la conselleria que
s’agilitin les obres d’urbanització del nou polígon industrial,
una infraestructura que permetrà acollir noves empreses i
crear ocupació al municipi. Joaquim Nadal va mostrar-se
d’acord amb aquesta demanda, manifestant que Calaf té
molt de potencial i que gràcies a aquest polígon es podrà fer
realitat.

L’empresa pública Adigsa va lliurar el 4 de setembre els
primers pisos de lloguer amb protecció oﬁcial destinats a gent
gran de Calaf. Els pisos pertanyen a una promoció construïda
per l’Institut Català del Sòl entre els carrers de Francesc
Macià i Josep Tarradellas. Els habitatges es troben ubicats en
un ediﬁci aïllat de planta baixa més tres plantes pis, que té
un total de 28 habitatges, un local comunitari per als veïns i 8
places d’aparcament que no estan vinculades als habitatges.
La superfície útil dels pisos va dels 41 m2 als 42 m2, i
disposen d’una habitació, cuina ofﬁce, bany, rentador i balcó
o terrassa. El preu mensual del lloguer va dels 173 als 178
euros mensuals, segons les dimensions dels habitatges. Com
que han quedat pisos lliures, properament s’obrirà una nou
termini perquè tots aquells que ho desitgin i que compleixin
els requisits puguin optar a un d’aquests habitatges.

El conseller Nadal, signant al llibre d’honor de l’Ajuntament.

Els llogaters en el moment de signar el contracte i rebre les claus.

Urbanisme

Reunió amb el
conseller Nadal
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FEIL. Acabades les obres de millora
al cementiri municipal
Recentment s’han enllestit les
obres de millora portades a terme
al cementiri per l’empresa Mulé
Calaf SL, ﬁnançades pel Fons
Estatal d’Inversió Local. En primer
lloc, s’ha rebaixat el terreny del
darrere del cementiri vell, donant
lloc a un petit mirador al qual es
pot accedir a peu per un camí
lateral. Pel que fa a la capella,
s’ha reformat completament la
part exterior, així com la reixa, la
teulada i la canal de pedra. També
s’ha netejat els seus murs amb
sorra a pressió. L’actuació també
ha contemplat el reforç de les
parets del cementiri, i s’ha tancat
totalment el perímetre amb murs
de pedra. També s’ha reparat
prop de 80 metres quadrats de
teulades dels nínxols. Finalment,
s’ha reforçat el mur posterior del
cementiri nou. A més de l’actuació
del FEIL, també s’han reparat les
canals i teulades malmeses per la
ventada del gener passat, tasques
que cobrirà l’assegurança.
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A l’esquerra, la capella abans de la intervenció. A la dreta, estat actual de la petita església.
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metàl·liques
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menjar envasat
draps, pedres...

malament

OCTUBRE

Dijous 15

Dissabte 24

Dimecres 14

VECIANA
Inici del curset d’informàtica amb
Jordi Solé. Tindrà lloc cada dijous a
la tarda ﬁns el 17 de desembre

ELS PRATS DE REI
Correllengua 2009
Al vespre, a la sala polivalent:
Sopar amb productes de la terra i
concert folk amb MARSUPIALIS
Organitzen: ACRS i GDJ

VECIANA
Inici del curset
de cuina
amb Jordi Sangrà.
Tindrà lloc cada
dimecres a la tarda
ﬁns el 2 de desembre

Dissabte 17
VECIANA
Inici del curset de manualitats amb
Carme González. Tindrà lloc cada
dissabte ﬁns el 12 de desembre
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Cursos d’alfabetització,
català i oﬁmàtica

De saló o bé sardanes...
a ballar!

En marxa el Consell Consultiu
de la Gent Gran
Un centenar de persones va assistir l’1 d’octubre a la
presentació en societat del Consell Consultiu de la Gent
Gran de l’Anoia (CCGGA), que va tenir lloc a Piera. Es
tracta d’un òrgan de consulta i participació de les persones
grans i de les entitats de serveis socials que els atenen,
promogut pel Consell Comarcal de l’Anoia. Ja s’hi han
sumat nombrosos casals, entitats i associacions de la gent
gran de la comarca. L’Esplai de la Gent Gran de Calaf va
ser convidat a la presentació. Així, els senyors Delfí Devant
i Francisco Víctor, juntament amb la regidora de Benestar
Social, Imma Sans, van assistir a la presentació del Consell
a Piera. El Consell organitzarà l’any que ve cinc fòrums per
recollir l’opinió de la gent gran i les entitats, i poder elaborar
un pla d’actuació per als quatre anys vinents.

L’avi Benjumea, del Cor de la Ciutat, va ser a la presentació.

Tant si us agraden els balls de saló com si preferiu les
sardanes, aquesta tardor teniu dues propostes ben
compatibles entre si.
En primer lloc, el curs de balls de saló impartit per Jessica
Fenoy, que té lloc els dimecres a la Unió Calaﬁna. El curs va
començar el 16 de setembre i durarà ﬁns el 25 de novembre,
i les inscripcions es poden fer directament a classe. S’han
previst dos grups: un de nivell 2 (per als alumnes que ja
van participar en aquest curs a la primavera), els dimecres
de 20.00 h a 21.00 h; i un de nivell inicial, els dimecres de
21.00 h a 22.00 h.
D’altra banda, també ha començat el curset de sardanes,
totalment gratuït i a cura de Joan Miquel. Les classes
de sardanes també tenen lloc a la Unió Calaﬁna, cada
dissabte de 20.00 h a 21.00 h. Finalitzaran el diumenge
20 de desembre, amb una ballada de sardanes al mateix
local.

Associació ARCA: Canvi de junta
L’Associació ARCA ha canviat recentment la seva junta
directiva. Així, la nova presidenta és Maria Teresa Gavín; la
vicepresidenta, Inès Sangrà; la secretària, Carme Boladeras;
la tresorera, Remei Pla; i com a vocal, Maria Casteràs. Com
a noves activitats proposades per la junta, aquest octubre hi
haurà una sortida a Saragossa per participar en una trobada de
puntaires. L’ARCA també prendrà part activament en el Mercat
de Tots Sants (dissabte 31 d’octubre). Finalment, també
s’organitzarà el sorteig d’un lot de peces elaborades per les
membres de l’ARCA, la recaptació del qual anirà destinat a La
Marató de TV3 2009, dedicada a les malalties minoritàries.

Les puntaires de l’ARCA, a la Fira de l’Eix d’enguany.

Cultura Benestar

Aquest mes d’octubre han començat quatre propostes
formatives organitzades per l’Ajuntament de Calaf.
D’una banda, el curs d’alfabetització, que s’imparteix els
dilluns de 15.00 h a 17.00 h, pensat per donar a l’alumnat
les nocions bàsiques d’escriptura i lectura, i de fomentar
l’expressió oral en llengua catalana.
També s’han programat dos cursos de català: nivell
bàsic 1 (els dimarts i dimecres de 19.00 h a 21.00 h) i
nivell B (també conegut com intermedi-3, els dijous de
19.00 h a 21.00 h). Finalment, també s’imparteix el 2n
nivell d’oﬁmàtica, els dijous de 19.00 h a 21.00 h. Tots
aquests cursos es desenvolupen a l’Institut Municipal de
Formació Permanent i són gratuïts —excepte el curs de
català de nivell B, en què cal pagar una matrícula perquè
es tracta d’un títol homologat pel Consorci de Normalització
Lingüística.
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Topograﬁa Sensible. Activitats educatives d’Idensitat
El passat 20 de setembre es va realitzar la primera sortida
botànica i de reconeixement de l’entorn del municipi de Calaf.
Sortint de la Plaça Gran de Calaf, el grup va recórrer el Camí del
Rentador, passant per el Mas de l’Indiano i tornar vorejant la
via del tren per acabar el passeig al Convent de Sant Francesc.
Aquest recorregut s’inscriu dins el programa proposat
per Topograﬁa Sensible. Topograﬁa Sensible és un
projecte impulsat per Anna Recassens i Mercè Ramos que
forma part de l’Acció Educativa d’Idensitat #5 Calaf per
HivernacleCultural.
HIVERNACLECULTURAL és un projecte de Josep-Maria
Martín per Idensitat que proposa la construcció, a Calaf, d’un
centre cultural com un espai de coneixement, aprenentatge,
experimentació, difusió, debat, observatori del territori i de
divulgació cientíﬁco-cultural on la natura és l’eix central.
Topograﬁa Sensible està generant un catàleg i un mapa botànic
del terme municipal, recollint el coneixement i la memòria
relacionada amb la ﬂora local. En aquests moments impulsa
una sèrie d’activitats obertes, participatives i educatives
relacionades amb l’art, la natura i la recuperació de l’entorn.
Com a part d’aquestes activitats, el passat dissabte 19 de
setembre es va ser present al Mercat de Calaf amb una
parada que cobreix diferents funcions: punt d’informació,
biblioteca i centre de recollida de dades. Es va produir un

intercanvi d’històries, consells i receptes. La parada del
mercat es realitzarà una vegada al mes. En els propers
mesos es realitzaran diverses activitats com recorreguts,
lectures i jornades de treballs col·lectiu, que es proposaran
perquè tothom hi pugui participar. La informació d’aquesta
acció educativa es pot consultar en el blog del projecte
www.idensitat.net/topograﬁasensible.
Tothom
que
vulgui
participar
aportant
històries,
coneixements, receptes, consells relacionats amb la ﬂora
local, així com oﬁcis que utilitzen aquests recursos, que
vulgui intercanviar llavors, que vulgui aportar els seus
coneixements sobre el terme municipal, pot contactar a
través de: topograﬁasensible@idensitat.net o directament
els dies d’activitats.

activitats novembre
HORITZÓ TV. Taller de televisió!

carta de Nicolás Dumit
2 de septiembre del 2009

Cultura

Estimados/as vecinos/as de
Calaf:
Les escribo desde el Bronx,
Nueva York, para saludarlos/
as y darles las gracias por
la hospitalidad con que me
recibieron durante mi visita
en agosto. Mi intención era
encontrarme con todas las
personas que conocí en el 2007
a través de Pleased to Meet You,
la experiencia que presenté con
IDENSITAT, y de conectar con
quienes no logré conocer en
persona durante esa estancia. La
realidad es que los cinco días que
pasé en el pueblo este verano
transcurrieron rápidamente.
Además de esto, me encontré
con que mi visita coincidió con
las vacaciones que ustedes
generalmente se toman en esta
época del año.
Durante mis caminatas por el
pueblo me percaté de que Calaf
sigue creciendo. Algunos de los
muchos cambios que noté fueron
los nuevos ediﬁcios cerca del
Centro de Día, el cierre de la
tienda de frutas y vegetales en
la calle Sant Jaume, el cambio
de nombre y propietarios del
Bar Drácula, y por supuesto la
partida permanente de algunos/
as de los/as habitantes que tan

amables fueron conmigo. En
el Bronx, al igual que en Calaf,
la industria de la construcción
de viviendas ha crecido
notablemente. Hasta hace muy
poco abundaban en el área
solares vacíos, pero hoy estos
están siendo reemplazados por
pisos, tiendas y parques.
Tengo planes de regresar al
pueblo en los años por venir.
Para entonces espero ir por más
tiempo para andar por las calles
del lugar que, menos de dos
años atrás, sólo conocía a través
de los mapas de Cataluña que
encontraba en la Internet, y que
hoy se ha convertido en parte
de una geografía familiar. Por
último, me gustaría compartir
con ustedes unas fotografías de
Longwood, que es como se llama
el barrio del Bronx en que vivo.
Las casas de estilo victoriano en
el vecindario datan de 1901, y
han sido declaradas patrimonio
histórico. Vale notar que, a
diferencia del casco antiguo de
Calaf, nuestras ediﬁcaciones sólo
cuentan con un poco más de un
siglo.
Espero que las celebraciones de
la Fiesta Mayor hayan sido un
éxito.
Hasta pronto,
Nicolas
indioclaro@hotmail.com

Durant la passada primavera horitzóTV va ser a Calaf,
resident al projecte Idensitat#05, creant el que pot ser
l’embrió d’una televisió local a internet. Hem conegut
molts veïns i veïnes, ara tenim amics, a Calaf. Ens
agradaria acomiadar-nos, almenys per aquest any, amb
una petita festa on puguem veure junts els programes
que vam fer durant la darrera setmana de juny, i també
fer, per a tothom que hi estigui interessat, un taller
pràctic per fer televisió a Internet. El taller és gratuït i
obert a tothom, serà molt senzill i pràctic i no necessita
coneixements previs.
Divendres 06/11
(de 19 h a 21 h)
Bloc 1 Streaming
Dissabte 07/11
(de 10 h a 14,30 h
i de 16 h a 20,30 h)
Bloc 1 Streaming (segona part)
Bloc 2 Formats i possibilitats de l’entorn
web per a projectes de televisió local
Bloc 3 Taller de recursos gratuïts a la web:
eines i arxius d’imatges i sons
Divendres 13/11
(de 18 h a 20 h)
Sessió de pràctiques / Festa ﬁnal
apunta-t’hi! a www.idensitat.org

iD Barri. Seminari a Calaf
És una proposta d’Idensitat en col·laboració amb
l’Ajuntament de Calaf i forma part del projecte Artwork’09
de la Diputació de Barcelona. Explora la idea de barri
des de la perspectiva urbana i extraurbana, a través
de la relació entre creativitat social i transformació de
l’entorn. Es desenvoluparà a Calaf i a Barcelona.
dates seminari: 14 i 15 de novembre de 2009
+ informació i inscripcions a www.idensitat.org
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Les Jornades del Patrimoni
expliquen la història de Calaf

El dissabte 31 d’octubre,
Mercat de Tots Sants

Nombrosos visitants van participar, l’últim cap de setmana
de setembre, en les Jornades Europees del Patrimoni
organitzades a Calaf. Persones d’arreu de Catalunya que
es van acostar al municipi per conèixer-lo una mica més de
prop. Dissabte al matí es va organitzar una visita teatralitzada
pel tradicional mercat i el seu entorn: així, un divertit pagès
va explicar als visitants l’origen de la famosa llegenda,
la importància de les mines, la incidència de la pesta o
l’arribada del ferrocarril. L’original guia va acabar la visita a
la plaça Gran, on minuts després va començar un recorregut
històric pel casc antic de la vila: els portals, l’antic Hospital, el
castell, etc. Dissabte es van realitzar dues sessions de visites
teatralitzades i una d’històrica, mentre que diumenge hi va
haver només el recorregut pel casc antic.

El proper dissabte 31 d’octubre el tradicional mercat de
dissabtes es transformarà amb l’arribada de la castanyada,
donant lloc al nou Mercat de Tots Sants. Les habituals
parades de productes artesanals del mercat s’instal·laran
en un entorn únic com és la Plaça Gran. Tampoc hi faltarà el
repartiment de les tradicionals castanyes torrades —gentilesa
de l’Ajuntament— per part de l’associació calaﬁna ARCA.
La mateixa entitat també muntarà una petita paradeta
benèﬁca, en què es vendran números per al sorteig d’un lot
de labors —els beneﬁcis del qual aniran destinats a la Marató
de TV3, enguany dedicada a les malalties minoritàries. Tot
plegat, contribuirà a ambientar la plaça i el mercat calafí la
vigília de Tots Sants. El Mercat de Tots Sants estarà obert des
de les 10.00 h i ﬁns les 14.00 h del migdia.

El primer grup de visitants, al carrer de Sant Jaume.

A la Plaça Gran, des de les 10 h i ﬁns les 14 h.
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Una Diada plena d’activitat

L’hereu i la pubilla 2009 amb els seus antecessors i els gegants.

Concert de la Coral de Can Feu de Sabadell.

Festes

Calaf va celebrar, el passat divendres 11 de setembre, la Diada
Nacional de Catalunya. Un dia ple d’activitats, on les tradicions
van tenir un destacat paper. També els esports, ja que des de
bon matí, el poliesportiu va acollir més d’una vintena d’equips de
bàsquet de tot Catalunya, que participaven en el torneig interclubs
Vila de Calaf organitzat pel CB Calaf.
Passades les 12 del migdia, a la plaça dels Arbres, va començar
una cercavila pels carrers, amb els gegants de Calaf —Jaume i
Calamanda— i els grallers de Castellfollit de Riubregós. També hi
havia els hereus i pubilles de Calaf: els de l’any passat, l’Eloi i la
Carla, van cedir la banda d’hereu i pubilla als nous representants,
el Marc i l’Anaïs. La cercavila va portar els participants cap a la
plaça Barcelona’92, on va tenir lloc una multitudinària ballada de
sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona. Després es van lliurar
els diplomes del curset de sardanes als alumnes que hi havien
assistit. Finalment, a la tarda, la Unió Calaﬁna es va omplir amb
el concert de la coral Cantaires de Can Feu de Sabadell.
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CB Calaf:
Nova temporada, ànims renovats

Entitats

El passat dia 11 de setembre, el CB
Calaf, va organitzar el “V Torneig de
Bàsquet Interclubs Vila de Calaf”, que
a la vegada serveix com de presentació
dels equips de l’entitat de cara a la
propera temporada 2009-2010, amb
l’esperança d’aconseguir els mateixos
èxits que en la passada, cosa que
es presenta molt difícil perquè un
Campionat de Catalunya no és gens fàcil
d’aconseguir.
El CB Calaf presentarà aquesta
temporada un total de 7 equips
distribuïts en les següents categories:
Sènior Masculí, Sènior Femení, Júnior
Femení, Cadet Femení, Cadet Masculí,
Infantil Femení i Infantil Masculí.
Tots ells prendran part en competició
federada, excepte l’Infantil Masculí, que
és un equip en formació i en principi
està pensat per a participar en les
trobades que organitza la Federació al
llarg de l’any o bé participar en els Jocs
Escolars de l’Anoia.
Al llarg de l’any us anirem presentant
equip per equip per tal que pugueu
conèixer els seus components i la seva
trajectòria.
Tornem ara, a la Diada de l’11 de
setembre, on el Club es va lluir amb
unes XII hores espectaculars, amb
èxit de públic i participatiu: 29 equips
entre les diferents categories, més de

290 jugadors/es, 46 partits jugats,
espectadors… bàsquet, bàsquet i més
bàsquet des de les 10 del matí ﬁns
a les 10 del vespre, en una jornada
rodona també des del punt de vista
organitzatiu. La Junta directiva va fer
una feina excel·lent.
Des del punt de vista esportiu, satisfacció
pel bon rendiment de tots els equips del
club que, una vegada més, van mostrar
el seu alt nivell tècnic i el prestigi que
any rere any han anat assolint. Menció

especial mereix l’equip Mini femení de
l’escola Alta Segarra, que participava
per primera vegada en el Trofeu, i que
ens va oferir tantes victòries com partits
jugats.
Resumint doncs, la nova temporada
pinta bé. Els equips es veuen amb ganes
i poc a poc aniran agafant la forma i per
tant cal esperar el millor, però no hem
d’oblidar que els altres també juguen i
l’experiència ens diu que cal anar partit
a partit.

Vint-i-nou equips van participar en les XII hores de bàsquet.

Dards Calaf

BikeCalaf.Cat

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

1a cronoescalada...
i preparant la pedalada nocturna

El 26 de setembre el poliesportiu de Calaf es va complir de
jugadors de dards i de futbolí català, amb motiu dels Opens
que va organitzar l’entitat Dards Calaf. En aquesta ocasió
van ser 313 els participants en aquesta jornada, al voltant
de 170 en la modalitat de dards i més de 140 en futbolí.
En total, es van repartir més de 5.000 euros en premis, en
un dia ple de diversió i competició. Des de l’organització
s’aﬁrma que enguany s’ha experimentat un lleu descens en
les inscripcions; de totes maneres, van ser presents a Calaf
jugadors de les quatre províncies catalanes, i ﬁns i tot de
Binèfar o Andorra. Aquest era el 7è Open de Dards i el 5è
Open de futbolí català organitzat per Dards Calaf.

Dins dels actes de la Festa Major d’enguany, l’entitat
BikeCalaf.Cat va organitzar la 1a cronoescalada a Sant
Sebastià, una prova dura que va comptar amb una bona
participació. La cronoescalada va tenir lloc el dissabte
dia 5 de setembre a la tarda, i els sis primers classiﬁcats
van ser: 1r) Eloi Estany (12 minuts i 17 segons); 2n)
Jordi Estany (12 minuts i 32 segons); 3r) Romà Guix
(13 minuts i 20 segons); 4t) Gerard Borràs (13 minuts
i 40 segons); 5è) Pere Mestres (13 minuts 43 segons);
6è) Joel Mas (15 minuts 10 segons). D’altra banda, l’entitat ja
prepara la tradicional pedalada nocturna, concretament
per al dissabte 24 d’octubre.

El poliesportiu va viure una jornada intensa.

Els ciclistes, abans de la cronoescalada.
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Dos-cents ciclistes a la ﬁnal
del Gran Premi Massi a Calaf
Uns 200 corredors s’aplegaren el 4 d’octubre a Calaf per
disputar l’última prova del Gran Premi Massi-Copa Catalana
Internacional 2009. En categoria elit, Israel Núñez i Marc
Trayter, creuaven la meta gairebé junts i d’aquesta manera el
primer (Massi) guanyava la cursa i Trayter s’enduia el mallot
de Campió de la competició. En fèmines, Anna Villar (Massi)
sortia com a favorita després de proclamar-se Campiona
d’Espanya de Marató. La corredora no va donar opció a
les seves rivals i va arribar la primera; dos minuts més
tard creuava la meta Sandra Santanyes (Cemelorca Trek).
Aquest resultat li servia a Sandra per guanyar-se el maillot
de campiona del GP Massi-CCI 2009. L’entrega de premis,
a la plaça dels Arbres, va estar presidida per Maria Antònia
Trullàs, alcaldessa de Calaf; Jaume Masferrer, president
de Masferrer-Massi; Jesús Torrents, alcalde de Sant Martí
Sesgueioles; Fina Bastardas, regidora d’Esports de Calaf; i
Josep García, president de la Secció de BTT de la Federació
Catalana de Ciclisme.
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Mou-te! Gimnàstica de manteniment
Un any més, des de l’Ajuntament de Calaf s’han organitzat
les classes de gimnàstica de manteniment i per a la gent
gran, impartides per Maribel Sánchez. Les classes han
comptat amb una bona acollida, ja que s’hi ha inscrit una
setantena de persones. De gimnàstica de manteniment
s’han fet dos grups: un al matí (els dilluns i els dimecres
de 9.00 h a 10.00 h) i un al vespre (els dimarts i dijous de
21.00 h a 22.00 h). Tots dos grups fan classe al poliesportiu
municipal. El tercer grup és per a la gent gran, i s’imparteix
al gimnàs del CEIP Alta Segarra, els dilluns i dimecres de
19.00 h a 20.00 h. Si us hi voleu inscriure, dirigiu-vos a les
oﬁcines de l’Ajuntament de Calaf.

Arriben les Caminades ‘amb torna’
Amb la tardor, torna el cicle de caminades populars
organitzades per l’Ajuntament de Calaf i Antonino Mestres.
El passat diumenge 11 d’octubre va tenir lloc la primera
de les caminades, titulada “Pujalt, pedra i guerra civil”, en
què els participants van fer una ruta circular per l’entorn de
Pujalt i van poder visitar el Memorial de l’Exèrcit Popular.
Les dues caminades previstes per a aquest trimestre són:
Diumenge 8 de novembre
Ruta: Calaf – La Guàrdia Pilosa + energies alternatives
Sortida: a les 8.30 h des de la plaça dels Arbres
Inscripcions: a l’Ajuntament ﬁns el 6 de novembre
Diumenge 13 de desembre
Ruta: Calaf – Les Coromines + els Pous de Gel
Sortida: a les 8.30 h des de la plaça dels Arbres
Inscripcions: a l’Ajuntament ﬁns l’11 de desembre
(Aquesta sortida serà solidària, ja que la recaptació anirà destinada a la Marató
de TV3 que se celebra aquest mateix dia. També coincidirà amb una pedalada
solidària organitzada per BikeCalaf.Cat amb la mateixa ﬁnalitat.)

Els campions de les diverses categories.

El primer Enduro ‘Vila de Calaf’, tot un èxit
repartir entre les dues cronos i l’extrem
del costat del poliesportiu; en aquesta
última especial, els amants del motor
i els curiosos podien gaudir de tota
l’espectacularitat de l’Enduro: salts,
fang, troncs, pedres i alguna que altra
caiguda. Finalment, després de tot un

matí de cursa i emocions, arribava
l’hora de lliurar els premis i pujar al
podi. Va destacar, una vegada més,
el pilot de Cambrils Ivan Cervantes
(KTM), que es va proclamar vencedor
en la categoria Enduro-3, i també Víctor
Guerrero, guanyador en Enduro-2.

Esports

El tercer cap de setmana de setembre el
municipi va acollir una important prova
esportiva: el 1r Enduro ‘Vila de Calaf’,
puntuable pels campionats d’Espanya i
de Catalunya. La cita va ser tot un èxit:
per l’excel·lent feina de l’organització —
el club Amics Moto Valls de Torruella—,
pel nombre i qualitat dels pilots que hi
van participar i per la gran aﬂuència
de públic a les diverses especials.
Així doncs, un cap de setmana rodó i
dedicat a aquest espectacular esport.
L’ambient d’Enduro ja es va començar
a
respirar
divendres
al
vespre
amb la presentació de la prova al
poliesportiu, que va comptar amb la
presència —entre d’altres— de dos
joves pilots locals, que van irrompre a
l’escenari a sobre de les seves motos.
L’endemà dissabte, durant tot el dia,
hi va haver les veriﬁcacions tècniques
i administratives; al vespre, la plaça
dels Arbres presentava un aspecte
sorprenent amb les més de 250 motos
alineades dins del parc tancat.
Puntualment, diumenge a 2/4 de 9 del
matí van començar les sortides dels
pilots, que emprenien d’aquesta manera
el recorregut pel circuit. El públic es va

Ivan Cervantes, a l’esglaó més alt del podi.
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La Festa Major i Fira 2009 en imatges
Els veïns de Calaf van celebrar el primer cap de setmana de
setembre la seva festa major, quatre dies intensos, plens
d’activitats de tot tipus i que van estar acompanyats —en
general— per la bona climatologia. La festa va arrencar
divendres al vespre, amb un pregoner de nivell: el rector de
la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, qui havia passat
una part de la seva infantesa a Calaf. Ramírez va convidar
els calaﬁns a gaudir de la festa, i va fer un repàs als canvis
que ha experimentat el municipi des que ell era un nen.

Espectacular ‘Patum’ de l’Esbart Sant Martí.

Dídac Ramírez i Maria Antònia Trullàs.

Festes

Després del pregó, l’associació ARCA va començar a repartir
els entrepans per a tots els assistents, mentre l’esbart Sant
Martí de Barcelona es preparava per al seu espectacle.
“Revolta” va resultar ser una proposta de gran qualitat,
amb coreograﬁes molt treballades i amb un vestuari variat
i vistós. Balls com el de la Patum no van deixar indiferents
al nombrós públic. Després de l’actuació de l’esbart, va
començar el ball country a les pistes del Casal. I, a partir
de les 12, el carrer Alcalde Mas Domènech va acollir els
concerts amb els grups Código i Tràﬁc.
Dissabte Calaf es va llevar amb una temperatura fresqueta,
que va permetre passejar per la IX Fira de l’Eix sense passar
gens de calor. A les 11, el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, va tallar la tradicional cinta
catalana, gest amb el qual s’inaugurava oﬁcialment la Fira.
Després, Nadal —acompanyat del delegat a la Catalunya
Central, Jordi Fàbrega, l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, els
regidors municipals i altres alcaldes de la zona— va passejar
entre les diverses parades de la plaça Gran, el carrer de
Sant Jaume i el Raval, sense oblidar la trobada de puntaires.
Nombrosos visitants es van acostar a la Fira de l’Eix per
veure de prop els productes tradicionals, divertir-se amb la
representació de la llegenda del Mercat de Calaf i observar
com es feia la cuita del pa en un forn de llenya. A la tarda, a

El conseller Nadal i l’alcaldessa inauguren la Fira de l’Eix.

Actuació de Código.

les 5, la Unió Esportiva Calaf va presentar els equips d’aquesta
temporada al camp de gespa, en una festa que va continuar
amb un torneig triangular de futbol. A la mateix hora van
sortir els valents participants de la 1a cronoescalada a Sant
Sebastià, organitzada per BikeCalaf.Cat. També va celebrar-se
una cercavila amb els gegants de Calaf i els grallers dels Prats
de Rei. Després els més menuts s’ho van poder passar d’allò
més bé amb els jocs de cucanya, fent-hi participar també els
pares i mares. Ja a la nit, el Casal es va omplir de gom a gom
per a la representació de “La visita d’un inspector”, a càrrec
de l’ATC, que va aconseguir llargs aplaudiments del públic.
Finalment, a la nit, un cop acabat el ball amb l’orquestra
Selvatana al poliesportiu, van tenir lloc els concerts joves amb
Le Mono, els divertits Hotel Cochambre i els 7 de rock.

Jocs de cucanya per a ﬁlls... i pares.
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Hotel Cochambre.

Diumenge la jornada va començar amb el III Torneig a quatre bandes de
Tennis de Taula a la Unió Calaﬁna i el quadrangular d’escacs. Després de
missa, hi va haver sardanes a la plaça dels Arbres, que enguany van comptar
amb una molt bona participació. A la tarda, la plaça Barcelona’92 va acollir una
exhibició castellera amb els Salats de Súria, i en acabar hi va haver animació
infantil amb “danses esbojarrades” a la plaça dels Arbres. Cap a les 8 del
vespre va començar el ball al passeig amb l’orquestra Marinada. A la nit, una
altra obra de teatre al Casal: en aquest cas, Ferran Rañé, Toni Sevilla, Lluïsa
Castell i Lluïsa Mallol van fer passar una bona vetllada als assistents amb la
divertida “Cancún”. En sortir del teatre van començar les activitats nocturnes:
concert amb els locals Col·lapse FM i a continuació discomòbil.

Ball al Passeig.

Col·lapse FM, diumenge a la nit.

Tarda castellera amb els Salats de Súria.

Dilluns de bon matí la Unió Calaﬁna es va omplir de
jugadors de botifarra, que van participar en la 16a edició
d’aquest torneig de festa major. Al migdia, sardanes a la
plaça Barcelona’92 amb la Cobla Blanes. Ja a la tarda, el
poliesportiu es va omplir amb el concert i posterior ball amb
l’Orquestra Blanes. Finalment, al voltant de les 10 va tenir
lloc el castell de focs que posava punt i ﬁnal a la Festa Major
de Calaf 2009.

Animació infantil.

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

Castell de focs, que posava punt i ﬁnal a la Festa Major 2009.

Festes

Ball al poliesportiu amb l’Orquestra Blanes.
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Des de la Parròquia

Mn. Joan Sanglas

La diada com a termòmetre
(Amb aquest títol Mn. Climent Forner ens transmetia aquests
pensaments, que crec que val la pena llegir-los i que arribin
també a qui no rep el full de la parròquia)
El termòmetre mèdic és avui dia un estri elemental però
necessari per a comprovar l’estat de salut d’una persona: si
la temperatura és massa alta o massa baixa, malament rai.
La Diada de l’Onze de Setembre, que s’esqueia divendres
passat, jo diria que, d’ençà de l’establiment de
la democràcia a l’Estat espanyol que ens permet
de celebrar-la, s’ha convertit en una mena
de termòmetre patriòtic que d’any en any va
diagnosticant, segons les diverses circumstàncies
polítiques i socials, la nostra catalanitat.
Catalunya, en aquests moments, gosaria aﬁrmar
que està baixíssima de temperatura, tan malalta
que les eleccions de l’any vinent podrien ser
catastròﬁques.
Tanmateix, no seré pas jo qui l’extremunciï,
Déu me’n guard! Si al llarg de la seva més que
mil·lenària història ha superat tràngols i més
tràngols, alguns de ben dramàtics, també ara se’n
sortirà, si Déu vol, i si nosaltres volem. Ho repeteixo: tot és
qüestió de fe. Només salvarem Catalunya, la nostra nació, si hi
creiem i si l’estimem de veritat. Començant pels governants?
Sí, també, però començant més aviat per la base, això és, per
la societat civil, massa endormiscada i decebuda, necessitada
com està d’injeccions morals de patriotisme.

Entitats

Activitats per al curs 2009-2010
Programar i animar el cursos de
catequesi per a infants i joves
(conﬁrmació) i adults. La catequesi és
una activitat primordial i privilegiada
de les nostres parròquies. És una tasca
comunitària de pares, catequistes,
joves, infants i família acollits en la
comunitat parroquial. L’eﬁcàcia de la
catequesi no és obra nostra sinó que
l’hem d’entendre com un do de Déu.
Assemblea Parròquies de l’Alta
Segarra
Aquest any ens reunirem, una
vegada més, al Molí de la Roda, en
assemblea amb totes les parròquies
de l’Alta Segarra. Com a tema central
es presentarà el nou Pla Diocesà de
Pastoral que orientarà durant cinc
anys l’accent pastoral de les nostres
activitats parroquials. Aquesta jornada
és alegre, distesa i de treball.
Aquestes assemblees que ja celebrem
fa anys han anat posant els fonaments
per a caminar cap un únic Consell de
Pastoral de la nostra comarca.
Dimensió caritativa i social
Aquest any es reemprendrà el Curs
d’Alfabetització per a immigrants.
Caritas
continuarà
atenent
les
necessitats més urgents juntament
amb benestar social de l’Ajuntament.
Aquesta dimensió caritativa és de
molt d’abast sempre, però més en

Hi ha evidentment l’actual crisi ﬁnancera i econòmica
mundial, que també l’afecta, i molt. Amb el nou ﬁnançament
es poden haver aconseguit alguns guanys més o menys
satisfactoris. Però amb injeccions econòmiques no n’hi
ha prou; calen també i sobretot injeccions espirituals de
gran potència que l’ajudin, no sols a salvar-se de la mort
deﬁnitiva com a poble, sinó a recobrar i posar al dia la seva
identitat històrica, cultural, lingüística, integradora...
El Tribunal Constitucional és capaç de retallar
injustament i vergonyosa el nou Estatut ﬁns
a suprimir-ne la deﬁnició de Catalunya com a
nació, però allò més greu és que els catalans no
ens ho acabem de creure, que siguem una nació,
amb tots els drets i deures corresponents, per
més manifestacions multitudinàries que fem,
esporàdiques com són. Ai, Senyor! Cornuts,
i a pagar el beure, com vulgarment es diu.
Befats, i encara contents i agraïts. Quines
contradiccions!
A més del termòmetre que deia al principi, hi ha
un altre símil que em sembla molt recurrent pel
que fa al cas: el matrimoni. Catalunya i Espanya
són un matrimoni malavingut, molt, des que fou obligat
a casar-se per força. Una de dues: o es casen de veritat
lliurement i de cor, basant-se en el respecte, la igualtat i la
col·laboració mútua, o se separen d’una vegada. Altrament,
són uns esposos que mai no seran feliços ni fecunds. (I
perdoneu la gosadia.)

aquest moment de crisi. Com sempre
es treballa procurant mantenir en
l’anonimat els detalls de la tasca feta,
malgrat que les llegendes populars
carreguin a Caritas o a assistència
social privilegis infundats. Seria bo que
es fes arribar a Caritas necessitats que
no hem detectat. Caritas no és només
distribuir ajuda sinó que som tots que
vivim i detectem necessitats i entre tots
ens fem presents allà on més convé.
Ah! Necessitem voluntaris per atendre
l’alfabetització.
Dimensió litúrgica i celebrativa
Hi ha bona disposició i col·laboració a
totes les parròquies. És un gran do de
Déu l’ambient de pregària i participació
en totes les celebracions. És veritat que
tots som un xic grans, però què hi fa.
La fe que es respira en les comunitats
és bàsic i engrescador, no és rutina
perquè hi ha més llibertat que mai
per participar en les celebracions de
la comunitat. La manca de presència
de gent jove preocupa però ja no és
un problema només dels creients sinó
de tot el que ens embolcalla. Tant de
bo el nostre testimoni continuï ferm
i el joves del futur trobin la manera
d’integrar-se i implicar-se més en la
comunitat eclesial de manera ben lliure
i compromesa.
Acolliment
A més de

l’atenció

catequètica

i

caritativa hi ha una part d’acolliment
relacionada amb la litúrgia. Acolliment
de parelles que es volen casar, pares
que demanen el baptisme dels seus
ﬁlls, famílies que tenen algun dels seus
membres en procés de malaltia o gent
gran, famílies que pateixen el dol d’un
familiar que ha mort, atenció al despatx
parroquial...
“Enrenou” a l’església de Calaf
Aquests dies s’ha col·locat el vitrall de
Santa Apol·lònia al seu lloc, després
d’haver reparat els desperfectes que va
ocasionar-li la ventada del 24 de gener
passat. Per poder posar el vitrall, una
grua va haver d’entrar dins de l’església
de Sant Jaume. Perquè us en feu una
idea us adjuntem una fotograﬁa
d’aquest “enrenou”...
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Josep Mases Raurich

Records del Barri Vell de Calaf
Avui he rebut el butlletí de l’Altiplà del mes de juliol, he llegit una notícia que m’ha sorprès agradablement: “La vila de Calaf
ha aconseguit després d‘un laboriós i llarg període de treball, la consecució d‘una ﬁta que permetrà revitalitzar el nucli antic
de la nostra vila”.
Confesso que m’agrada molt fer sovint una passejada pel nostre barri vell, i he pensat que també podria afegir-me en el
record, de la importància que ﬁns fa uns cinquanta o seixanta anys havien tingut tant els comerços, com els oﬁcis que
llavors tenia la vila, la majoria d’ells desapareguts ja fa molts anys, i d’altres no fa tant.
Els que, com jo, tenim ja una edat, en recordarem molts, dels noms d’aquestes botigues. La meva “memòria històrica” la
faré del carrer del Carme, plaça Gran, Born, carrer Sant Antoni, plaça de les Eres, i carrer de Sant Jaume. Ja que,
d’haver-hi hagut més de cent establiments oberts al públic en aquest recorregut, ara tan sols en queden una dotzena.

Carrer del Carme i plaça Gran

Carrer del Born
Cal Feu: Queviures i ceres
Ca la Presentació: Fruites i verdures
Cal Teodoro: Pastisseria i ceres
Cal Sardà: Regals i joguines
Garriga Sugranyes: Teles i teixits
Josep Mases Pla: Sastre
Ca l’Agneseta: Sastres
Carrer de Sant Antoni
Cal Ferrer de Tall
Centre Catòlic: Entitat cultural
J. Santdiumenge: Pintor
Cal Mases: Tocineria
Cal Vinater: Vins
Cal Grau: Ous i aviram

Plaça de les Eres
Ca la Manela : Teles i teixits
Ca l’ Hermina: Verdures i fruites
Ca la Polònia: Objectes de regal
Cal Virreta : Sabateria
Cal Canons: Fruites i verdures
Cal Baldomero: Barbers i sastres
Carnisseria Pepeta del centre
Antònia Parés: Menuts
Puig: Recader
Perruqueria Montserrat
La Aliança: Fonda
Pere Prat: Armeria
Benjamí: Pintor
Cal Sastre Oliva
Carnisseria Panxeta
Ca la Pepa: Peixeteria
Ca l’ Esquius: Perruqueria
Barberia: Vicenç
Carnisseria Miret
Ramonet de Prats: Carnisseria
Ca la Marina: Vinaters i queviures
Cal Paquito: Sabateria
Vivancos: Novel·les i revistes
Cal Cuiner: Lleteria
Liberto Pros: Patufets
Carrer de Sant Jaume
Cal Satorras: Farmàcia
Cal Calsina: Bicicletes
Ca l’Abelardo : Electricitat
Piuletet: Recader
Cal Tronxet: Fruites i verdures
Tolosa: Barber i sagrista
Montserrat del vi: Sandàlies
Cal Queralt: Tocineria i verdures

Cal Cacho: Sastreria
Cal Barraca: Rellotgers
Perruqueria Rosita
Guilemany: Espardenyeria
Rellotgeria Cristina
Vivancos: Barber
Torres: Reparacions de ràdios
Cal Ses: Espardenyeria
Cal Caldero: Fusteria
Anita Casaponsa: Maquines de cosir
Cal Muns : Electricitat
Cal Farràs: Transports
J. Massana: Carnisseria
Cal Ribalta: Transports
Burges: Espardenyeria
Cal Pavia: Espardenyeria
Cal Giralt: Bastés
Cal Casasampere: Mobles
Ca l’ Esparter: Esparteria
Cal sastre Coix: Sastres
Ca l’Altisen: Objectes de regal
Maria Vila: Farmàcia
Cal Tarot: Sastresses
Cal Raurich: Sabater
Cal Cisteller: Cistelles
Cal Garrigó: Forn de Pa
Manolo Barberà: Bicicletes
Cal Maricano: Pastisseria
Cal Piulet: Barberia
Carnisseria Cecília
Dolceria Closa
Torrades: Bastés
Cal Cinto: Sabateria
M. Ripoll: Recader
Creus: Lampisteria
Cal Llauneret: Llauners
Lleteria: L’Agustina
Sarret: Ferreria i mecànic
Cal Rata: Forn de Pa
Casulleras: Tocineria

Curiós, si més no. I... segurament que ben mirat encara n’hi trobaríem a faltar alguns més. Com per exemple les centrals
de Telègrafs i Telèfons.
Demano disculpes pels possibles errors que puguin existir, tant amb noms, com en les activitats de les persones d’aquest
escrit.

Calaf, agost de 2009

Des de dalt del campanar

Cal Mas: Queviures i vins
Cal Jové: Teixits
Marcel·lí Nadal: Fotograﬁa
Cal Piulet: Bicicletes
Cal Qui: Fruites i verdures
Ton Illa: Retratista
Ca l’Oller: Matalasser
Joan del Canut: Carnisseria
Fonda Cribillers
Cal Burgès: Barberia
Cal Martorell: Llenyes i carbons
La Palma: Pastisseria
Cal Garriga: Teles i teixits
Cal Manyà: Manyans
Farmàcia Capdevila
Cal Rambla: Barbers
Cal Salo: Tocineria
Cal Felip: Cafè - bar
Garrofé: Peixateria salada
Tenda Tarragona: Fruites i verdures
Cal Palà: Teixits i merceria

Cal Tecla: Tocineria
Col·legi Cal Sarda
Cal Pasqual: Perruqueria
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A la primitiva litúrgia nadalenca medieval hi tenien lloc, a
dins del temple, una sèrie d’esceniﬁcacions dramàtiques que
representaven fragments del dogma i de la història sagrada
corresponents al període nadalenc: aquestes manifestacions
pervisqueren ben bé ﬁns al s. XVI i, des d’allí, algunes
arribaren ﬁns als nostres dies. Hom les classiﬁca en quatre
tipus: Ofﬁcium Pastorum (visita dels pastors al pessebre
tot just acomplert el Naixement: aquest Oﬁci dels Pastors
donarà lloc al Pessebre Vivent –iniciat per Sant Francesc
d’Assís-; al pessebre de taula o popular (que té el seu origen
en les ﬁguretes votives de fang que els antics col·locaven
al lararium, una capelleta domèstica); al pessebre artístic
(d’aquí en surt el pessebrisme actual, amb la construcció de
guix dins una caixa, i amb una sola perspectiva); i, també ja
fora del temple, als nostrats Pastorets); l’Ordo Prophetarum
(testimoni dels profetes vaticinadors de l’adveniment del
Messies); l’Ordo Rachelis (el plany de Raquel, amb la
degollada dels Innocents i la intervenció d’Herodes), i,
ﬁnalment, l’Ordo o Ofﬁcium Stellae (amb l’episodi dels Mags
per a l’Epifania).
Avui analitzarem el segon, o sigui, l’Ordo Prophetarum:
a part d’aparèixer en els orígens del teatre medieval, es
tractava d’una processó dels profetes de l’Antic Testament
que havien vaticinat el naixement de Crist, i també d’aquells
qui hom creia que l’havien profetitzat des del món pagà.
Aquests darrers eren el poeta Virgili (70-19 aC) i la Sibil·la
eritrea (una ciutat de la Jònia, a l’Àsia Menor). La Sibil·la era,
als seus orígens, una dona verge, generalment anciana, que
hom suposava dotada del privilegi de predir l’esdevenidor.
Com diu Virgili, la Sibil·la “difon l’horror dels seus averanys
ambigus i mugeix en el seu antre, embolicant les veritats
amb ombres” (Aen. VI, 99-100). Doncs bé, l’Edat Mitjana
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donà una interpretació messiànica als versos de la Bucòlica
IV (44-43 aC) de Virgili que comença així (la traducció és de
Carles Riba, 1930):
Ja s’acosta l’edat darrera dels versos de Cumes;
íntegrament recomença un orde magne de segles.
Ja retorna la Verge, retorna el regne saturni:
una gènera nova de dalt del cel ja davalla.
Sies només al nadó amb el qual la centúria ferrissa
ﬁnirà i per tot l’Univers brillarà la raça d’or,
casta Lucina, propícia: el teu Apol·lo ja regna.
Virgili ho posa en boca de la Sibil·la de Cumes (regió volcànica
i sulfurosa de la Campània, prop de Nàpols, coneguda d’antic
com a “Camps Flegreus”, camps de foc, on Virgili situa una
de les entrades de l’Avern, l’Infern). Amb la Sibil·la de
Cumes (una de les quatre pintades per Miquel Àngel al
sostre de la Capella Sixtina), Virgili fon en un sol personatge
tant la pitonissa d’Apol·lo a Delfos com la sacerdotessa
d’Hècate, reina de l’Avern. Al seu torn, la Llegenda àuria
(genial compilació de vides de sants) del dominicà Jacobus
de Voragine (s. XIII), basant-se en els anomenats Llibres
sibil·lins (profecies recopilades des del II aC ﬁns al III dC),
recull la tradició segons la qual el senat romà volia atorgar
a l’emperador August la dignitat de déu per haver portat
la pau al món. Consultà la Sibil·la cumana i, tancat en una
cambra del palau, el dia de Nadal, interpretaren els signes
dels oracles: al punt de migdia, August i la Sibil·la varen
veure un cercle d’or a l’entorn del sol i, a dins, la imatge
d’una verge bellíssima i d’un infant, mentre sentien una veu
que deia: “Aquest infant serà més gran que tu.” L’emperador
adorà aquell nen i li oferí mirra, i no va consentir que a ell
se’l tingués per un déu.
Lactanci, professor africà de ﬁnals del s. III dC, a les
Diuinae Institutiones commogué el món pagà aﬁrmant que
les Sibil·les no sols vaticinaren el naixement de Crist sinó
també la seva última vinguda, amb el Judici Final. Eusebi
de Cesarea en la seva Oratio Constantini (any 313) posa
en boca d’aquest emperador un famós acròstic grec que
feia “Jesucrist, Fill de Déu, Salvador”, conegut com a Iudicii
signum (una enumeració dels senyals del Judici Final), el
qual comença així:
Impregnat de suor serà el món al senyal del judici.
És per regnar eternament que el rei vindrà de l’altura,
Sense triga, a jutjar en persona la carn i la terra.
Obertament, el ﬁdel i l’incrèdul llur Déu podran veure
Universal, amb els
Sants, al terme mateix d’aquest cicle.
La traducció és de Miquel Dolç; les inicials dels sis primers
versos fan IESOUS, Jesús. Un segle més tard, sant Agustí
reprodueix els versos d’aquesta Oratio a la seva obra De
ciuitate Dei.

Detall de la Sibil·la dèlﬁca de Miquel Àngel a la volta de la Capella Sixtina.

Aquests versos del Iudicii signum, testimoniats en un còdex
del monestir de Ripoll del s. X, amb música inclosa, són ja,
traduïts a les llengües romàniques vers el s. XIII, el Cant
de la Sibil·la, conservat avui a Mallorca i a l’Alguer. Integrat
dins l’Ordo Prophetarum, el Cant de la Sibil·la són uns versos
apocalíptics que des de la trona, després de les matines i
abans de la Missa del Gall, canta un nen de nou anys (el
sibil·ler), abillat amb túnica llampant i cofat amb un barret
armeni, sostenint una espasa dreta (símbol de la justícia)
amb les dues mans. Uns versos que comencen així:
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Josep Maria Solà

Jesucrist, rei universal,
homo i ver Déu eternal,
del cel vindrà per a jutjar
i a cada un lo just darà.
Ans que el judici no serà,
un gran senyal se mostrarà:
la terra gitarà suor
i tremirà de gran paor.
Sense el popular i magistral Cant de
la Sibil·la (el trobem imprès al ﬁnal
d’un Fra Anselm estampat a Cervera
l’any 1818), no es poden entendre
les paraules de la missa de difunts de
la litúrgia llatina vigent ﬁns al Concili
Vaticà II (1962-65) que començaven
així: “Dies irae, dies illa,/ solvet
saeclum in favilla;/ teste David cum
Sybilla” (Dia d’ira, aquell gran dia,
farà cendres tot quant sia, segons
el testimoni de David i la Sibil·la).
El prestigi moral inusitat que adquirí
Virgili a l’Edat Mitjana (“Pelegrí errant
entre la llum incerta; oh germà de Joan
l’Evangelista”, l’anomena Mn Llorenç
Riber (1882-1958) en el poema “A
Virgili”) es pot concretar i simbolitzar
en el fet que Virgili (i no Homer, per
exemple) esdevindrà el guia de Dante
per l’Infern i el Purgatori de la Divina
Comèdia (1321).

El Sibil·ler de la Seu de Ciutat de Mallorca (segons el
Costumari de Joan Amades).

Segons Joan Amades, el Cant de la
Sibil·la constitueix “com una nota
negra i esgarrifosa dins de les gaies
alegries i gaubances de les festes de
Nadal”: és lògic, però, que formés
part de la seva litúrgia ja que així
s’anunciava, alhora, no solament
el naixement de Crist (la primera
vinguda) sinó també la segona (la del
Judici Final i Universal).
Si el vesc simbolitzava antigament el
sacriﬁci diví (i el descens de l’Esperit
en la Matèria), és tan sols amb
l’Infant que neix en l’Única Nit que
aconseguirem de retornar a la “Llum
del Fust que ens allibera” (per dir-ho
amb Foix).

El pou de la memòria

El mateix Virgili, al cant VI de l’Eneida
(19 aC), una mica abans que a l’Avern
posi en boca de l’ombra d’Anquises,
pare d’Eneas, que “Des del començ,
el cel i la terra i les líquides planes/
i l’esfera brillant de la lluna i l’astre
titànic,/ un esperit els penetra”, farà
que l’heroi Eneas, seguint el consell
de la Sibil·la de Cumes, busqui i trobi
el ram d’or, un brot de vesc ﬂorit
que creix arrapat al roure (el vesc que
regalem per Nadal, el vesc que talla
amb falç d’or per preparar la poció
màgica el druida d’Astèrix) ja que
“Hom no pot penetrar, però, dins el
cor de la terra/ sense arrencar primer
la branca d’or d’aquell arbre” (Aen. VI,
140-141).

El jorn del judici
parrà [es veurà]
el qui haurà fet servici.

Es constitueix el Grup Local de Xarxa a Calaf
El Mag Lari va encetar amb èxit la programació estable de teatre infantil
Els dies que hi hagi espectacle de Xarxa, una hora abans
de la representació, presentant la butlleta d’inscripció que
s’ha facilitat prèviament a escoles o bé a les mateixes
taquilles, tots els nens menors de dotze anys es podran
fer socis de Xarxa gratuïtament. Fer-se soci no comporta
pagar cap quota, i en canvi es tindrà avantatges en el preu
de les entrades als espectacles i es rebrà a casa de manera
personalitzada tota la programació anual.
Al llarg del curs escolar es programaran sis espectacles.
Aquesta programació es farà arribar als nous socis del
grup Xarxa, així com a les escoles i a través del web del
Casal de Calaf.

diumenge 22/11/09
12.00 h
Casal de Calaf

Entitats

Amb la intenció de gaudir d’una oferta d’espectacles per
als nens i nenes de Calaf i comarca, s’ha constituït el
Grup Local Xarxa Calaf, que organitzarà una programació
continuada de teatre infantil al Casal de Calaf.
Aquest grup s’ha constituït amb el suport del Casal de
Calaf, l’Ajuntament de Calaf, el Pla Educatiu d’Entorn de
Calaf i la Fundació Xarxa.
La Fundació Xarxa és una organització de voluntaris,
present a més de setanta localitats de Catalunya, que
promou i organitza espectacles per a nens i nenes (teatre,
titelles, animació, circ...) i altres activitats relacionades
amb el món de la cultura i l’infant.
De fet, el passat dissabte 3 d’octubre el Mag Lari i el seu
espectacle “Màgiacadabra”, va iniciar aquesta temporada
al Casal de Calaf. El següent espectacle serà “El Llibre
de la Selva”, una obra de teatre musical de la companyia
“Veus-Veus” adreçat a infants d’educació infantil, cicle
inicial i cicle mitjà, el diumenge 22 de novembre, a les
12 del migdia, al Casal de Calaf.
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Ara va de fonts!

Posa’t les vambes!

La Font d’Aleny
Aquesta secció tanca amb aquesta
font el capítol subtitulat “Ara va de
fonts”.
Si tot va bé obrirem un altre apartat
dintre de la mateixa secció “Posa’t
les vambes”, amb un subtítol nou
i amb un altre centre d’interès a
descobrir també caminant.
Han estat onze fonts amb les seves
corresponents caminades que ens
han acostat a indrets propers,
llocs poc freqüentats, surgències
d’aigües intermitents pròpies del
nostre entorn segarrenc. Tot plegat,
ha valgut la pena encara que sigui
només per la caminada que ens hi
ha acostat o per la descoberta de
territori que hem fet.
La darrera font serà una font de toll
molt propera a Calaf. Està situada al
peu mateix del nucli d’Aleny i és força
desconeguda pels calaﬁns perquè no
es troba en l’itinerari habitual de la
gent que sovinteja la passejada ﬁns
a Aleny.
Proposem
desviar-nos
d’aquesta
ruta habitual i visitar el lloc frescal
on es troba la font i comprovar que
Itinerari a peu (noranta minuts):
Sortint de la Plaça Nova i agafem
direcció al poliesportiu i barri de la
Pineda.
1,100 km
Som davant de la porta principal del
camp de futbol. A la nostra dreta, una
ﬁlera de cases del barri de la Pineda.
Agafem la carretera asfaltada que
tenim davant i ho fem cap a l’esquerra
en direcció a La Fortesa. Poc després,
passarem per sota del pont de l’Eix.
1,200 km
Acabem de superar el pont per sota i
ara la carretera fa una corba a la dreta
en pujada. Aquí deixem la carretera per
agafar un camí a l’esquerra que només
té asfaltats els primers metres.
1,500 km
En aquest punt, deixem a la dreta
un camí d’accés a una subestació
d’electricitat per seguir baixant ﬁns a
trobar la carretera asfaltada que va de
Calaf a Aleny.
2,130 km
Hem arribat a la carretera Calaf-Aleny
i l’hem de seguir cap a la dreta només
uns 100 metres.
2,250 km
Deixem la carretera per agafar un

malgrat les èpoques de secada, el
seu toll, acostuma a vessar sempre
d’aigua.
L’aparença és d’una boca de mina,
pròpia de la zona minera on ens
trobem. L’accés es fa per unes
amples escales de pedra que
condueixen a un toll generós d’aigua
sota mateix d’un arc presidit per una
pedra amb la inscripció: 1893.
Veient l’abundància d’aigua en un
trencall a l’esquerra que condueix a
unes granges properes.
2,600 km
Passem per l’esquerra de les granges
i seguim endavant pel mateix camí.

clot tan superﬁcial, hom es fa una
idea de les penositats que devia
suposar treballar en les mines de
carbó properes.
Per anar-hi farem una caminada
circular, visitant la font cap a la meitat
del recorregut. També passarem
per l’interior del nucli d’Aleny amb
l’interès especial que tenen les cases
reformades i adaptades al turisme
rural.
3,400 km
A mig pujar trobem una cruïlla ampla
a la dreta que descartem per seguir
pujant. El camí s’estreny i es fa corriol.
A la primera ocasió, hem d’endinsar-

2,900 km
Cruïlla. Deixem aquí el camí per on
veníem i agafem el trencall a la dreta
en baixada. Som al peu d’una filera
de pollancres i d’un gros roure a peu
de camí.
3,150 km
Un darrer revolt, ens ha conduït al llit
d’una rasa seca per on circula aigua
en comptades ocasions. El camí ample
es converteix en corriol que s’enfila
cap a l’altre costat i s’adreça cap al
nucli d’Aleny. Abans d’anar-hi cal que
busquem la font que tenim a pocs
metres. Per trobar-la cal seguir el
curs natural de la rasa uns 50 metres
fins al peu d’unes construccions de
fusta. Som a la font d’Aleny.
Per continuar la caminada cal
retornar al corriol i, ara sí, dirigir-nos
cap a les cases d’Aleny que tenim dalt
del turó. El lloc exacte per començar
la pujada es troba a peu d’un cobert
que protegeix un antic bògit o
sínia d’aigua tibat per animals, del
qual encara se’n conserva intacta
l’estructura.

Font d’Aleny
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3,600 km
S’ha acabat la pujada. Som en un
carrer ample, pla i asfaltat. Seguim
cap a la dreta, cap a la sortida del
poble. A pocs metres l’ermita de Sant
Miquel, segle XI, que deixarem a la
dreta.

per un camí pedregós i en lleugera
pujada. Abandonem la carretera i ara
circularem 400 metres entre sembrats
mentre ens dirigim a un bonic bosc de
roures.
4,500 km
Entrem en un bosc de roures un
cop superada una curta i pedregosa
pujada.

3,900 km
Novament davant nostre, la carretera
de Calaf a Aleny. A peu de carretera,
indicadors de Su, la Molsosa, Pinós,
etc. Seguim aquesta carretera cap
a l’esquerra en direcció la Molsosa.
Compte!, només hem de fer 200
metres per aquesta carretera.

5,000 km
Sota mateix del camí, en aquest
punt, sentirem els nombrosos gossos
engabiats que detecten la nostra
presència. Seguim endavant ignorant
el camí que hi baixa i altres a dreta i
esquerra ﬁns a tocar de les primeres
cases de la Fortesa.

4,100 km
Cruïlla. Cal que agafem a la dreta

5,400 km
Cruïlla. A escassos 100 m veiem les

Una festa de menor a major
reciclats de deixalleria. Tot un estil de
vida el que proclamen aquests joves
de formació universitària, amants de
la muntanya i, altres, guardians del
castell.
El teatre és gairebé sempre una cita
obligada de la Festa Major de Calaf.
Aquesta vegada l’ATC presentava
l’obra “La visita d’un inspector”, que va
resultar ser una de les representacions
més reeixides dels últims anys. Al
marge de petits ﬁls sense massa
importància, els actors calaﬁns fan
avançar la trama de l’obra amb la
claredat que ofereix l’argument, sense
que ningú hi desentoni. Els actors
tenen la diﬁcultat de portar els seus
personatges des de l’altivesa a la
ruïna moral i posterior restauració.
El treball d’actors i directors no és
perfecte però desplega un nivell que
mereix ser reconegut. Bé el vestuari,
l’escenograﬁa, magníﬁcs els decorats
de l’igualadí Jordi Alemany, només
enterbolits per la superposició de
dos enormes quadres que pretenen
ridiculitzar els gustos d’una casa
de nou rics. Tampoc semblava
massa suggerent el cartell amb què
s’anunciava la representació.
“Cancun”, l’obra dirigida per Josep
Maria Mestres, i representada per
professionals de primer nivell, va
desconcertar el públic. Ni l’espectador
més atent va poder aclarir qui era la
parella de qui. Potser una metàfora
de l’autor en què no cal entendre la
realitat sinó viure-la.
Un nou recompte dels anys que fa
que Mn. Pladevall fa una conferència
d’actualitat històrica per la Festa
Major, va donar una suma de 32
anys. Glòria Tarragó ha exposat
una col·lecció de pintures formada
sobretot per ﬂors en els seus gerros

6,620 km
Hem arribat a la subestació i aquí
tanquem
l’itinerari
circular.
Ara
seguirem cap a l’esquerra pel mateix
camí de l’anada.
6,900 km
Som altre cop sota el pont de l’Eix,
ens dirigim cap al barri de la Pineda i
cap a l’interior de Calaf.
8,000 km (90 minuts)
Arribada al centre del poble.
Fi de la caminada.

Antoni Miret
i fruites. Sobresortien dues natures
mortes amb moble.
L’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
durant la presentació del pregoner,
va deﬁnir als calaﬁns els dos objectius
més imminents per a la població: la
restauració del castell i la seva zona
verda, i l’execució del pla del Casc
Antic. Un pla que, pel que sembla,
tot i les condecoracions obtingudes,
inspira idealisme, vaguetat i sexisme.
L’Onze de Setembre es va celebrar
amb l’habitual ballada de sardanes i el
concert, que aquesta vegada executà
la coral de gent gran de Can Feu de
Sabadell, d’un registre molt popular.
Durant els actes de la Diada, la
Generalitat ha recordat i homenatjat
el 150è aniversari del naixement de
Francesc Macià, el primer president
democràtic de la Generalitat. La ﬁgura
de Macià és àmpliament venerada per
la seva lleialtat i honestedat. Entre el
1931 i el 1933, Macià va venir tres
vegades a Calaf.
Durant aquestes festes s’ha donat
a conèixer la “Plataforma tenim un
problema” amb un programa de
vídeos i xerrades de caps de setmana
que no acabaran ﬁns el desembre.
Els seus promotors són joves de
pensament divers molt preocupats
per temes de gran actualitat. “Cal
Macarró”, la taverna catalana, també
ha repartit un dens programa de
concerts ﬁns acabar l’any i que fa
evident la dita de que mentre hi
ha vida hi ha esperança. Seria una
important pèrdua local que aquest
establiment no pogués continuar la
seva funció de vehicle de relació social
entre els joves i de petit escenari dels
seus projectes. Més de 400 grups han
passat per aquella tarima sense que
s’hagi registrat cap incident notable.

Col·laboracions

La Festa Major d’aquest any passarà
a la història per uns quants fets
signiﬁcatius. Un és que l’autor
del pregó fos l’actual rector de la
Universitat de Barcelona, Dídac
Ramírez, de qui fa poc s’havien donat
a conèixer les seves arrels calaﬁnes.
Emocionat de poder-ho explicar des
del balcó de l’ajuntament, va animar
els calaﬁns a estudiar i progressar.
El seu parlament era l’expressió de
la persona que porta Calaf al cor i,
havent prosperat a la ciutat, repassa
obertament i amb afecte sobretot
els anys d’infantesa a Calaf. Va ser
antològica la descodiﬁcació personal
que va fer de CALAF: Cel, Amistat,
Llibertat, Amor i Festa. Immediatament
després del pregó, l’esbart de St. Martí
de Provençals va iniciar la Festa Major
amb un recital de danses catalanes,
del que sobresortí l’espectacular i
impressionant coreograﬁa inspirada
en la Patum de Berga. Destacà també
la històrica inauguració de la ﬁra a
càrrec del conseller socialista de la
Generalitat Joaquim Nadal.
La gran novetat ha estat l’anomenada
Festa Menor de la plaça Ravalet,
organitzada per una colla de joves
que ja en d’altres ocasions ha fet
acte de presència en la vida pública
local. Segons el pregoner, Josep Maria
Solà, volen sortir a l’encontre del perill
que “Calaf està a punt de deixar de
ser un poble per convertir-se en una
mena de mitja ciutat provinciana,
bruta, sorollosa i caòtica”. La música,
la poesia, la cultura, l’humor, la
proximitat entre els veïns han estat
els protagonistes, al cor mateix del
casc antic, una referència gens casual.
A destacar el gran mural que evoca un
parc urbà. Tant el plàstic que li dóna
suport com la pintura són materials

granges i cases de la Fortesa. No hi
acabem d’arribar i agafem el camí a
la dreta cap a Calaf que des d’aquí
es veu perfectament. Seguirem per
aquest camí ﬁns a trobar la subestació
d’electricitat que hem vist a l’anada.
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nos entre les cases per anar a parar
a un carrer espaiós del poble.
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Resum sessions plenàries

Ple extraordinari de 21 de gener de 2009

S’aprova, amb el vot favorable dels 7
regidors de CiU i ERC, i el vot en contra
dels 4 regidors de PSC-PM-GIC, la
sol·licitud d’inclusió d’actuacions
en el Fons Estatal d’Inversió Local.
A Calaf li correspon un ﬁnançament
màxim de 607.955 euros, i es sol·liciten
per les següents obres: Reforma de
a Casa Bertran (405.235,70 euros),
reforma
del
cementiri
municipal
(117 943 27 euros) i reforma de

l’usufructuari, que està en el seu dret,
ha dit que no li interessava.
En qualsevol cas, segueix el Sr. Caballol,
la cessió es fa per a la utilització de la gent
gran, però no pot ser una cosa tancada,
s’ha d’oferir a tots els col·lectius, una
altra cosa és que aquests col·lectius
vulguin anar-hi o no. Quant a treure
activitats del casc antic, el Sr. Caballol
manifesta que si prospera el tema de
la llei de barris i es poden aconseguir
aquestes subvencions, el casc antic no
necessitarà que hi hagi una associació
(ARCA) o no, ja que hi haurà moltes
altres activitats. D’altra banda, hi ha
algunes persones que tenen problemes
de mobilitat i necessiten tenir resolt el
tema de l’accessibilitat.
El Sr. Caballol afegeix que l’equip de
govern creu que, atès l’estat en que està
la casa, aquesta era una oportunitat
per arreglar-la, ja que els terres i els
sostres s’estan enfonsant i si no s’actua
d’una manera ràpida potser no quedarà
res per reformar. D’altra banda, aquesta
és una obra que no està coﬁnançada
per cap altra subvenció, que és el que
exigia el Fons Estatal.
S’aprova, amb el vot favorable dels 11
regidors assistents, l’adhesió de l’àmbit
territorial del municipi de Calaf al
Grup d’Acció Local “Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya
Central” (com a municipi beneﬁciari
del mètode Leader).
Abans de la votació, el Sr. Francesc
Cribillers manifesta que el seu grup
entén que és una cosa bona que Calaf s’hi
adhereixi i demana que l’Ajuntament, a
través dels seus càrrecs, estigui present
en els òrgans de govern d’aquest

Consorci. També demana que es faci
la difusió suﬁcient i precisa perquè els
calaﬁns susceptibles d’aproﬁtar els fons
destinats a les inversions que es poden
fer en siguin conscients i tinguin totes
les facilitats per tal de poder-ho fer.
El Sr. Joan Caballol manifesta que
aquesta és una oportunitat per a
aquesta zona. El fet que es faci servir un
ens supramunicipal com el Grup d’Acció
Local que és el Consorci de Promoció
Turística de l’Alta Anoia, del qual forma
part l’Ajuntament de Calaf, signiﬁca un
avantatge per poder gestionar aquestes
coses.
Quant
a
la
presència
d’aquest
Ajuntament als òrgans de govern, el
Sr. Caballol explica que només hi ha
un sol representant de l’àmbit de les
administracions per a cada grup d’acció
local, però els representants ja han
expressat el seu suport als projectes
que tinguin de Calaf.
Es ratiﬁca, amb el vot favorable dels
regidors de CIU i ERC, i l’abstenció
dels 4 regidors de PSC-PM-GIC, el
Decret d’Alcaldia núm. 1/2009, per
mitjà del qual s’aprova l’adhesió de
l’Ajuntament de Calaf al Circuit de la
xarxa d’Espais Escènics Municipals
de l’Àrea de Cultura de la Diputació
de Barcelona 2009-2011.
Abans de la votació el Sr. Francesc
Cribillers manifesta que, sense entrar
en el fons del contingut d’aquest decret
(amb el qual podrien estar d’acord), el
protocol al qual fa referència el decret
no està present en la documentació
disponible per als grups municipals, per
la qual cosa el seu grup no hi votarà a
favor.

Ple ordinari de 13 de març de 2009

Grup
, en

Estudis Superiors de
.

,p
q ,
de l’acord anterior, que té una vinculació
directa, ben clara i ben justiﬁcada amb
a nostra comarca, aquesta proposta
no hi té massa a veure o almenys no
està prou explicat per què es demana
aquest suport per a la implantació
d’aquests estudis.

La Sra. Judit Viladrich respon que és
una escola que està a prop de Calaf
i compta amb bastants alumnes del
municipi.
El Sr. Manel Navarro manifesta que
també està d’acord amb la proposta.
D’altra banda, considera necessari
demanar que a nivell de Calaf s’impulsi
el Centre de Formació Professional, ja
que en els temps actuals és important
que la gent adulta pugui aconseguir el
graduat escolar, i també seria positiu
donar un servei de suport els joves
que no tenen el futur clar. El Sr. Manel
Navarro fa avinent que està molt bé
que es recolzi als pobles del voltant,
però també s’ha de vetllar per les
necessitats que pot tenir el municipi.
Es dóna compte dels Decrets
d’Alcaldia, del núm. 592/08 al
núm. 096/09.

En relació amb el Decret núm. 079, el
Sr. Francesc Cribillers manifesta que
una ﬁgura de planiﬁcació no es pot fer
per decret d’Alcaldia, ja que considera
que les competències generals per tot
el que siguin temes urbanístics són del
Ple i l’equip de govern ho està detraient
per decret de l’Alcaldessa.
Quant al decret núm. 41 d’aquest any,
relatiu a una pròrroga d’una pòlissa
amb Caixa de Catalunya, manifesta el
Sr. Cribillers que fa referència al fet que
aquesta operació no sobrepassa el 10%
del pressupost, però en les operacions
de tresoreria el límit que determina
quin és l’òrgan competent es ﬁxa no
en base al pressupost sinó en base a
l’exercici liquidat, i aquest límit és d’un
15%. Per tant, aﬁrma el Sr. Cribillers, el
seu grup entén que els fonaments amb
els quals es basa aquest decret no són
jurídicament correctes.
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Precs i preguntes:
En primer lloc, el Sr. Francesc Cribillers
pregunta per què s’ha canviat per
part de l’Alcaldessa la data de la
celebració del Ple ordinari. Fa
avinent el Sr. Cribillers que en el Ple
del dia 9 de juliol (de 2007), es va
aprovar, per unanimitat, la periodicitat
de les sessions del Ple. L’acta d’aquest
Ple diu: “s’estableix que les sessions
ordinàries que es convocaran amb
caràcter trimestral, d’acord amb
la normativa, tindran lloc l’últim
divendres no festiu de cada tres mesos
a les 20 hores a la sala de juntes de

l’Ajuntament, a comptar des de la data
de la primera que es celebri”. El Sr.
Cribillers manifesta que el seu grup
entén que aquest canvi no és correcte,
ja que el ple hauria de ser l’últim
divendres de cada tres mesos.
Intervinc jo, el secretari accidental,
i faig avinent que la periodicitat dels
plens ordinaris no pot ser superior a
tres mesos, per la qual cosa, si l’últim
ple ordinari es va celebrar el divendres
dia 19 de desembre de 2008, el següent
ple s’ha de celebrar avui divendres dia
13 de març (si es celebrés el divendres
dia 20 de març, s’incompliria el termini
màxim de tres mesos (serien 3 mesos i
un dia des de l’últim ple ordinari).
A continuació el Sr. Cribillers expressa
la protesta del seu grup pel retard
en l’aprovació de les actes de les
sessions plenàries, i això que és
responsabilitat del president i dels
serveis jurídics d’aquest Ajuntament,
s’està incomplint. Intervinc jo, el
secretari accidental, i manifesto que
em comprometo a actualitzar en breu
totes les actes pendents d’aprovació.
El Sr. Francesc Cribillers demana que
consti en acta l’enèrgica protesta del
seu grup, perquè aquesta protesta que
es fa avui ja s’ha manifestat de forma
personal fa mesos i es va dir el mateix
que es diu avui.
Respon el Sr. Joan Caballol i manifesta
que es coneixen les circumstàncies
atenuants
que
hi
ha
hagut,
circumstàncies que el secretari no
els explicarà perquè transcendeixen
l’àmbit de la política. Afegeix el Sr.
Caballol que abans d’atacar la ﬁgura
del secretari s’hauria de preguntar
si passa alguna cosa i tenir aquest
component humà que s’ha de tenir a
part de fer política.
Intervé el Sr. Cribillers i manifesta que
les circumstàncies personals del Sr.
secretari no les coneix amb precisió però
li consten determinades circumstàncies
que podrien ser atenuants. Afegeix
el Sr. Cribillers que el seu grup no
ataca la ﬁgura del secretari, sinó que
com a membres d’aquesta corporació
diuen el que creuen que s’ha de dir,
amb el recolzament de les normes,
sense tenir cap mena de fòbia ni
ﬁxació per ningú ni per cap tema,
fent simplement d’oposició de la millor
manera possible.
A continuació la Sra. Minerva Barbero
pregunta quina jornada laboral té el
secretari. Respon el Sr. Joan Caballol
i demana a la Sra. Minerva Barbero
si vol fer aquesta pregunta o si la vol
retirar després del que s’ha dit. La Sra.
Barbero manté la pregunta formulada

i també sol·licita informació relativa a
les funcions de la persona nova que
es contractarà, segons el decret 64,
per a l’àrea de secretaria-intervenció.
Manifesta la Sra. Minerva Barbero que
el seu grup no entén que s’opti per
ampliar el personal creant una nova
plaça de suport a secretaria-intervenció
en un moment en què les obres han
disminuït, tant les públiques com les
privades, les tasques administratives
vinculades també, la qual cosa implica
menys permisos d’obres, menys
tràmits. D’altra banda, tampoc no hi
ha grans projectes urbanístics a la
vista, ni en projecte, ni iniciats.
La Sra. Minerva Barbero pregunta
a l’equip de govern si recorda el
missatge que volia transmetre al poble
en el seu programa electoral, en el
qual es parlava d’optimitzar recursos
per adaptar-los a les necessitats reals
i controlar les despeses. Pregunta
també si s’ha pensat en reorganitzar
i redistribuir les funcions amb el
personal existent (que no són pocs),
ja que en el 95% dels casos una bona
gestió i organització interna és la clau
de l’èxit, i contractar més gent no
creu que sigui la solució. La solució
per millorar la gestió interna és una
direcció eﬁcient.
El Sr. Joan Caballol respon que, en
relació amb l’horari de secretaria, la
pregunta no es contestarà per dignitat
humana.
El Sr. Francesc Cribillers manifesta que
quan el seu grup fa una pregunta no
ho fa per molestar i, per llei, l’equip de
govern ha de contestar les preguntes
que se’ls fan. Afegeix el Sr. Cribillers
que encara és hora que es contesti la
pregunta relativa als costos desglossats
de la Festa Major i el cost de les obres
de la plaça Barcelona’92.
Intervé el Sr. Joan Caballol i, en
relació amb la persona que ajudarà a
secretaria, fa avinent que el propi grup
PSC-PM-GIC demana que es posi tot
al dia i que es demanin subvencions
i recursos, la qual cosa comporta
tramitació administrativa. Aﬁrma el
Sr. Caballol que les coses s’han de
fer i s’han de fer bé, i que l’àrea de
secretaria té molta càrrega.
El Sr. Francesc Cribillers torna a
demanar la resposta a les preguntes
que el seu grup va fer en relació amb
els pressupostos detallats de la
Festa Major de l’any 2007 i 2008,
així com també el cost i el ﬁnançament
de les obres de la plaça Barcelona
92.
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Per últim, en relació amb el decret 594/
08, relatiu a la liquidació del pressupost
de l’exercici 2007, manifesta que la
Sra. Alcaldessa aprova la liquidació del
pressupost de l’exercici 2007 sense
que això hagi passat per la Comissió
de Comptes i pel Ple, que és l’òrgan
competent. Aﬁrma el Sr. Cribillers que
el seu grup entén que aquests decrets
aprovats d’aquesta manera estan
prenent unes competències que són
del Ple i demana que consti en acta.
En relació amb el decret número
079, el Sr. Joan Caballol respon que
la normativa urbanística preveu que
l’aprovació inicial correspon a l’Alcalde,
i demana al grup PSC-PM-GIC que no
intenti fer veure que s’està amagant la
tramitació, com ja ha passat en altres
ocasions.
Quant al decret número 041/09, jo, el
secretari accidental, manifesto que el
límit per a una operació a curt termini
és el 15% de l’últim pressupost liquidat.
El Sr. Cribillers puntualitza que s’ha de
referir a “ingressos liquidats”.
Quant al decret 594/08, jo, el secretari
accidental, faig avinent que es tracta
del decret de liquidació del pressupost,
que és previ a la convocatòria de
la Comissió Especial de Comptes i
posterior aprovació pel Ple.
El Sr. Cribillers fa avinent que, segons
la llei, la Comissió Especial de Comptes
s’ha de convocar abans del dia 15 de
juny de cada any, cosa que la Presidenta
no ha fet en els últims 2 o 3 anys.
L’Alcaldessa-Presidenta manifesta que
les circumstàncies ja s’han explicat.
El Sr. Cribillers, dirigint-se a la Sra.
Alcaldessa, manifesta que hauria de
ser més rigorosa a l’hora de donar
explicacions per l’incompliment de les
seves obligacions com a Alcaldessa,
com a representant màxima d’aquest
poble, i afegeix que pel fet que hi hagi
hagut certes circumstàncies, això
no l’eximeix de complir les que són
les seves funcions com a Alcaldessa
d’aquest poble.
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Grups municipals

Les idees clares
Fa uns mesos no eren massa els qui
conﬁaven en les possibilitats de Calaf
en presentar la candidatura del Nucli
Antic al programa de rehabilitació
integral, popularment conegut com la
Llei de Barris, per aconseguir revertir la
situació a la qual ha arribat amb el pas
dels anys la part històrica de la nostra
vila. Però la nostra determinació era
clara i vàrem treballar intensament
per aconseguir-ho. Mentre, alguns
feien oposició demagoga dient-nos
que l’havíem d’haver presentat abans
i, per tant, haver-nos “conformat” amb
2M€ (1M€ per part de la Generalitat i
l’altre per part de l’Ajuntament). Però
l’equip de Govern de CiU va optar per
apostar per aquesta convocatòria. El

resultat és prou evident, 4 M€ (3 per
part de la Generalitat i 1 per part de
l’Ajuntament), és a dir, hem aconseguit
2M€ de més per a la nostra vila.
Una situació semblant s’ha donat amb
el projecte de restauració del castell,
sobre el qual hem sentit, per part de
l’oposició, argumentacions surrealistes
en què es criticava que l’Ajuntament
pagués l’escomesa elèctrica d’una
obra de la qual havíem aconseguit el
90% del ﬁnançament (més d’1M€)
mitjançant
subvencions
d’altres
administracions. I així la història
s’ha anat repetint amb la majoria de
les subvencions i ajuts aconseguits
(curiosament com més importants són
els ajuts més ho són els inconvenients)

per fer possible el que hauria de ser
l’objectiu de qualsevol ajuntament i el
principal encàrrec dels nostres veïns
i veïnes: fer de la nostra vila un lloc
millor per a viure.
Tot i això, l’equip de govern de CiU
no defalleix a l’hora d’implementar
mecanismes d’estalvi i de contenció
impositiva (cosa que sembla ser
a
l’inrevés
en
administracions
superiors) i treballa de manera
decidida en la recerca d’inversions
i la implementació de plans de
dinamització per a la nostra vila,
mentre esperem que d’altres ordenin
les seves idees i prenguin la decisió
de si treballen per la vila o bé ho fan
pel seu partit.

La situació econòmica que es viu a
Calaf és un dels temes que més ens
preocupa. Fins a dia d’avui l’equip de
govern del nostre Ajuntament no ha
presentat cap projecte ni acció per
pal·liar els efectes de la crisi.
És per això que en el passat ple del
27 de juny vàrem prendre la iniciativa
d’oferir el nostre ajut fent un prec a
l’equip de govern vinculat a un pla
d’estalvi.
Es tracta d’un Pla per dinamitzar
l’economia a la nostra vila. Ens
agradaria
col·laborar-hi
ja
que
creiem que hi ha molt a fer, però la

idea sembla que no és ben rebuda.
No és la primera vegada que oferim
la nostra ajuda, ja vam fer-ho al juny
de l’any passat.
A tall d’exemple i per posar-los una
mica en situació els aturats a Calaf a
juny del 2008 eren de 163 i a l’agost
del 2009 havien augmentat fins a
249.
Les arques municipals no passen
uns dels seus millors moments,
han disminuït els ingressos i han
augmentat les despeses, es gasten
200.000 € més dels que s’ingressen.
L’Ajuntament
és
el
principal

responsable de projectar el futur de
manera que permeti afrontar amb
èxit noves inversions.
Celebrem que Calaf hagi estat una de
les poblacions que més es beneficiarà
de les subvencions de la Llei de Barris
però cal recordar que l’Ajuntament hi
haurà d’aportar un 25% amb fons
propis (1.000.000 €).
D’aquí el nostre neguit i la nostra
oferta de col·laboració. És imminent
que cal tenir preparat un bon Pla
d’Estalvi que permeti afrontar el
futur amb una certa viabilitat i
tranquil·litat.

Participació, implicació i obertura a d’altres iniciatives per anar
més enllà
La Festa Major és la festa gran del
poble i en aquesta haurien de tenir
cabuda totes les iniciatives associatives
possibles perquè la féssim més
enriquidora i popular.
L´ important és creure’s la veritable
participació ciutadana, crear la comissió
de festa major, amb les diferents
entitats i persones que vulguin serhi, estar oberts a noves propostes i
realitats, perquè tothom s’impliqui i
s’incorpori d’una forma o altra en les
mateixes. És una forma més de sentirse identiﬁcat amb els projectes de
poble, en tots els àmbits.
Per això celebrem la iniciativa que una
colla de joves van organitzar a la plaça
del Ravalet durant la passada Festa
Major. Creiem que ha estat una forma

més de complementar les activitats
festives de la festa gran, i amb l’encert
de fer-ho d’una forma desinteressada i
altruista, model que cal recuperar en
aquesta societat actual.
La seva organització és una mostra
més que els temps han canviat. Cal
tenir en compte els joves, són el futur,
i cal escoltar-los i respectar els seus
suggeriments i opinions, ja que també
ens poden fer reﬂexionar envers la
manera de com estem fent les coses.
Donant suport a noves idees com
aquestes podem enriquir-nos des de
molts punts de vista, tot procurant que
tinguin continuïtat. Hem de veure-ho
com a complementarietat i no com una
incompatibilitat, ni plantejaments com
a festa alternativa.

Però també ens ha de suposar un toc
d’atenció a l’hora de treballar pel Pla
de Barri del casc antic, amb properes
reunions, perquè la llei així ho estableix
i no hi ha prou amb les idees exposades
ﬁns ara.
Per això, l’equip de govern de
l’Ajuntament, hauria de tornar a parlar
novament amb els veïns i veïnes del
que es vol fer al barri vell, i exposar els
compromisos, ajuts i necessitats que té
cada part, a banda d’escoltar, dialogar
i, potser, incorporar altres propostes
no previstes ni coincidents, però que
sumades i consensuades poden ésser
viables i factibles de dur a terme,
cosa que redundarà sens dubte en el
projecte fent-lo més enriquidor i amb
mires de futur.
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Joan Graells

A Calaf es va donar el reglament dels sometents
participarà gent des dels 18 i ﬁns els 50
anys, que es divideixen en dos grups: la
primera els solters d’entre 18 a 35 anys,
i la segona els solters i casats de 35 a 50
anys, com també els casats de 18 ﬁns
a 35 anys. Tindran un cap responsable,
per a cada districte, i es formaran per
agrupacions de les poblacions que tenen
més de 3.000 habitants, i les altres
reunides en gent de diverses poblacions
i comarques. Estaran comandades per
un “cabo” i un “subcabo”, que cessaran
en el moment d’ocupar el càrrec de
conseller municipal o bé d’alcalde. El

“Reglamento provisional para el Cuerpo de Somatenes”.

futbol
Un calafí, al Reial Club
Deportiu Espanyol

La Unió Esportiva Calaf
enceta la temporada 2009-2010
Una vegada més, la UE Calaf
inicia una nova temporada farcida
d’il·lusions. La nostra població
estarà representada per 6 equips
que es van presentar el passat 5
de setembre, en el marc de la Festa
Major. De moment els “babies”
han iniciat els entrenaments però
encara no ha disputat cap partit. Els
seus entrenadors són el Francisco i
l’Alfred Martínez. Els prebenjamins,
sota la direcció de l’Aleix Estruch i el
Fahrid Bachar, han disputat una sèrie
d’encontres amistosos en els quals
han obtingut uns molt bons resultats
(inicien la lliga el 10 i 11 d’octubre).
Els benjamins, entrenats per Miquel
Molina i Jordi Vilaseca, de moment
han jugat amistosos i, com els
prebenjamins, iniciaran el campionat
el mateix cap de setmana. Per la
seva banda els alevins, entrenats pel
Miquel i el Marc Coronado, han fet

un bon començament de campionat
ja que han perdut un partit per la
mínima i n’han guanyat un altre
per golejada. Els infantils, sota les
ordres del Carles Albert Mermelada,
Ramon Riera i Josep Manel Navarro,
també han començat de forma
immillorable, ja que han guanyat
tots els partits que han disputat,
de la mateixa manera que l’equip
juvenil, que enguany està dirigit pel
nou coordinador del club, Cristóbal
González, ajudat pel seu company
Jesús. Els amateurs, sota la direcció
de Jordi Mas i Antonio Soria, ﬁns
el moment ocupen una posició
mitjana a la classiﬁcació, ja que han
guanyat un partit i n’han perdut un
altre. Com es pot veure hi ha bones
expectatives per a tots els equips i
s’estan recollint els fruits de la bona
feina que s’ha fet durant aquests
últims anys.

Entitats

El jove calafí Carles Soria Grau, ha començat a
entrenar i a jugar en un dels equips del planter
del Reial Club Deportiu Espanyol, de Barcelona.
Així, jugarà aquesta temporada 2009-2010 a
l’equip infantil A d’aquesta entitat esportiva.
Endavant!

Carles, el tercer per l’esquerra de la ﬁla de dalt.

sometent es reunirà pel toc de campana
de la seva localitat que senyalava alarma
(per això el nom ve de “so metent”) o bé
quan el “cabo” els convoqui per ordres
del cap responsable del districte o bé
l’alcalde.
El sometent històricament en la guerra
de Successió estava a favor del cantó
de l’arxiduc Carles d’Àustria, i en perdre
aquesta guerra fou dissolt pel Decret de
Nova Planta de Felip V, i es va restablir
en diverses ocasions, la darrera el
1936 —ﬁns que el 1978 el govern el va
extingir.

Col·laboracions

Tenim entre els nostres papers un de
ben curiós, que és un reglament del cos
de sometents, redactat per ordre del
comandant general del Principat Rafael
Tristany, signat al “cuartel general” de
Calaf el 24 de març de 1874.
Per a les noves generacions direm que
el sometent és una força armada que
es trobava pel repic d’un tocar diferent
de les campanes, que els cridava a
reunir-se per tal d’anar a cercar bandits,
criminals i malfactors que s’escapolien
de les forces de l’orde públic. A casa
seva tenien una autorització per a
guardar i tenir sempre a punt les armes
que se’ls conﬁava per fer aquest servei
a la societat.
Comença aquest fulletó, editat en plena
guerra carlina, amb aquest principi: “si
vols la pau, prepara’t per a la guerra”.
Esmenta també la necessitat que han
tingut els pobles d’una força pública
que restablís l’ordre, que és la base del
benestar de la societat.
Aquesta publicació en recorda que els
avantpassats tenien una independència
i que des de molt antigament tenien una
sèrie de privilegis. Per exemple, no haver
de fer el servei militar i en canvi assistir
a la guerra quan el rei els demanava.
També explica que el sometent va néixer
el 1294 i es va reglamentar en el 1413, i
que va ésser la base de l’epopeia del dos
de maig de 1808 i de manifestar-se que
no s’està d’acord amb les idees que del
1834 evoquen les lleis existents.
En els 32 punts d’aquest reglament
es diu que a Catalunya es restableix
en aquella data el sometent, i que hi
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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

07.30
11.00
15.55

08.40

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:
06.55
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

06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

(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.

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:
07.30

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

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

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:
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és
l’Organisme de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o
aclariment cal que us adreceu directament a l’esmentat organisme. També podeu
trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159. Des del 10 de setembre, us atenen a l’Ajuntament (pl. Gran, 2-4), els dijous de 10.30 h a 14 h.
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