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E ditorial
Un futur millor
C

om cada any, en arribar
aquestes dates, a part de
preparar les tradicionals festes
nadalenques i desitjar el millor
per a la gent que estimem i
també per a aquells que més
ho necessiten, és hora de fer
balanç de l’any que estem a punt
de deixar enrere i, alhora, de
fixar-nos uns reptes per intentar
acomplir en el decurs del nou any
que estem a punt de començar.
En aquest sentit podríem dir
que el 2013 haurà estat un any
agredolç per a la nostra població
i també per al nostre país.
Sens dubte les parts més agres
han estat, per una banda, la
persistència de l’execrable crisi
econòmica que ha tingut uns
efectes adversos —en alguns
casos fins i tot devastadors—
per a la majoria de la població,
en un context de reducció
d’ingressos als quals s’han
sumat la inestabilitat laboral i
l’augment
"constitucionalment
obligatori" de la pressió fiscal
per fer front al compliment
dels "compromisos" de l’Estat
de retorn del deute i reducció
—per cert, "asimètrica"— del
dèficit de les administracions.
Un estat que, per l’altra banda,
ha iniciat una mena de "croada
recentralitzadora" especialment
agressiva amb el nostre país
i que, amb l’excusa de la
crisi, ha retallat, i continua
pretenent retallar, els drets de
les persones i de les institucions

que tants sacrificis han costat
d’aconseguir.
Tanmateix, l’any que estem a
punt de deixar enrere ens ha
portat també algunes coses
que
podríem
qualificar
de
positives i que possiblement no
teníem massa presents abans
de començar aquest període
especialment difícil. En aquest
sentit, l’augment de la solidaritat
entre les persones, com s’ha fet
palès en la recent campanya
de recollida d’aliments —que
a la nostra vila ha aconseguit
arribar als 1.000 kg en un cap
de setmana— és una de les
coses que, conjuntament amb
la Marató de TV3, ens dóna una
idea dels valors fonamentals de
la nostra societat. I parlant de
valors no ens podem oblidar de
dos molt importants i que, en el
decurs d’aquest any, s’han posat
clarament de manifest com són
la democràcia i el pacifisme,
que s’han visualitzat de manera
diàfana i multitudinària a la
via catalana del passat 11 de
setembre en un acte modèlic,
històric i de ressò internacional,
pel qual ens hem de felicitar tots
plegats.
Mirant al futur, el 2014 s’albira
com l’any en què gairebé
tots esperem, d’una manera
més o menys fonamentada,
que comencin a millorar les
perspectives per als nostres
projectes, ja sigui a nivell

personal, familiar, municipal o
de país. Per al 2014, si alguna
cosa podem assegurar en el
marc d’incertesa actual, és que
serà un any ple de reptes que, a
grans trets, es podrien resumir
en dos: la millora econòmica i
la concreció del futur del nostre
país com a subjecte polític.
En el primer apartat podem
dir, tot i que amb extrema
prudència, que tenim alguns
indicis que ens fan pensar
que començarem a revertir la
situació gràcies a un increment
del
dinamisme
empresarial,
l’arribada del crèdit a l’economia
real, l’aplicació de polítiques
d’estímul fiscal i l’intens treball
que des dels sectors públic i
privat s’està duent a terme
i que, d’una manera o altra,
acabaran donant els fruits que
tots esperem.
Pel que respecta al nostre futur
col·lectiu, sembla evident que, si
els principis de la nostra societat
es basen en la democràcia,
s’haurà
de
permetre
que
els catalans i les catalanes
puguin expressar lliurement i
pacíficament la seva voluntat pel
que fa a la relació amb l’Estat.
Gaudim doncs de les festes
nadalenques, aprofitem l’ocasió
per agafar aire i carregar-nos
de l’energia necessària per
poder superar els grans reptes
que se’ns presenten i poder fer
possible un futur millor.

D iversos
Calaf, amb la Marató de TV3
Un any més, Calaf s’ha sumat a la Marató de
TV3 amb l’organització de diverses activitats, amb
la finalitat de recollir fons per a aquesta iniciativa
solidària. En el moment de tancar aquesta edició,
estava prevista una matinal de flash-mob i zumba
(AMPA Escola i AMPA Institut); un concurs de triples
solidari amb xocolatada (CB Calaf); una tarda
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de jocs (El Polvorí, L’Ametller, Escoltes i AMPA La
Boireta); una tarda de country (AAVV nucli antic); el
lliurament de la recaptació de la barra del Barça-Vilareal (Penya Barcelonista); una caminada i pedalada
(BikeCalaf.Cat) i l’estrena de la nova ruta saludable
(Ajuntament de Calaf). En la propera edició de
l’Altiplà de Calaf us explicarem com han anat!

T erritori
Aigües de Manresa
atendrà els ciutadans
cada dilluns
a l’Ajuntament
L’empresa
pública
Aigües
de Manresa, que s’encarrega
dels serveis relacionats amb
el subministrament d’aigua a
Calaf, va canviar el passat 4 de
novembre el seu horari i lloc
d’atenció al públic.
Així, ha deixat l’oficina que fins
ara tenia a l’edifici Europa, a
la plaça dels Arbres, i atendrà
tots els ciutadans que ho
necessitin a la planta baixa de
l’Ajuntament (plaça Gran, 2),
els dilluns de 10.00 h a 13.00
h —en lloc dels dijous, com havia
fet fins ara.
Us recordem que també podeu
contactar amb Aigües de Manresa
trucant al 93 872 55 22 (de dilluns
a divendres de 8.00 h a 18.00 h).
En cas d’avaries, heu de marcar
el 900 555 522.

Els municipis de l’Alta Segarra
es queden a les Comarques Centrals
Calaf, Calonge de Segarra,
Castellfollit
de
Riubregós,
els
Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera
i Veciana romandran a l’àmbit
territorial
de
les
Comarques
Centrals. Així ho va ratificar el passat
dilluns 2 de desembre la Comissió
de Política Territorial i Urbanisme de
la Generalitat, emetent un informe
favorable a allò que de fet havia
estat la petició d’aquests municipis
de l’Alta Segarra: quedar-se a les
Comarques Centrals i desvincularse del futur àmbit de planificació
del Penedès —que sí que inclourà la
resta de municipis de l’Anoia.
Va ser el 22 de juliol passat quan
la Generalitat va aprovar la creació
l’àmbit
del
Penedès,
integrat
per les comarques de l’Alt i Baix
Penedès, Garraf i Anoia. Després
es va aprovar un procediment
perquè els ajuntaments de l’Anoia
que volguessin romandre a les
Comarques
Centrals
poguessin
demanar-ho formalment. Així ho
han fet els diversos municipis del
nord de la comarca, que en repetides
ocasions
ja
havien
expressat

aquesta voluntat —la mateixa
Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària Segarrenca ja va fer
públic l’any 2010 un manifest en
aquest sentit.
La Comissió de Política Territorial
i Urbanisme ha acceptat aquesta
demanda, ja que tots els municipis es
troben a la part nord de la comarca,
els seus termes municipals són
limítrofs i no afecten la continuïtat
dels àmbits territorials.
Per part de les poblacions de la
zona es valora molt positivament
la decisió de la Generalitat tot i
que també es lamenta la manca
d’informació
respecte
a
les
conseqüències
pràctiques
del
procés, alhora que es reclama
una revisió en profunditat de
l’actual divisió territorial i es
reivindica el reconeixement urgent
de l’Alta Segarra com a comarca
—una demanda històrica, que
per la proximitat, semblança,
orígens històrics i relacions socioeconòmiques de tots aquests
municipis s’ha demostrat totalment
necessària.
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E conomia
Calaf aprova les ordenances per al 2014
amb grans bonificacions per a negocis i empreses
L’Ajuntament de Calaf va aprovar,
en la sessió plenària extraordinària del
29 d’octubre, les ordenances fiscals
per al 2014. L’únic punt de l’ordre del
dia va aprovar-se amb els set vots a
favor dels regidors de CiU, i els tres
vots en contra dels regidors de PxC.
La voluntat de l’equip de govern
ha estat plantejar unes ordenances
realistes, que contemplin els costos
reals dels tràmits i serveis d’acord
amb la llei d’estabilitat pressupostària
—però que a la vegada ofereixin
facilitats i diverses bonificacions
per a particulars i empreses, tenint
en compte la complicada situació
econòmica. D’entre el total de les 36
ordenances vigents a Calaf, 21 (el
58%) es mantenen igual o bé s’han
revisat a la baixa —com és el cas de
les taxes per als serveis d’inspecció
i control sanitari dels establiments
o per a l’expedició de documents
administratius, entre d’altres.
Avantatges per a empreses
En aquest sentit, cal destacar l’aposta
del consistori per col·laborar al màxim
amb l’obertura de nous negocis i el
desenvolupament dels ja existents,
que contribueixin a millorar la situació
socioeconòmica del municipi. Amb
aquesta voluntat es congelen les
taxes per a les llicències d’activitats,
i s’incorporen bonificacions del 50%
per als titulars de fins a 35 anys i per
a les activitats ubicades en l’àmbit

del Pla d’Intervenció Integral del
Nucli Antic. Per a la resta de casos,
hi haurà bonificacions de fins al 40%.
En la mateixa línia, l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres
també manté les tarifes vigents aquest
2013, i incorpora una bonificació
del 50% per a ampliacions i nous
negocis. Amb aquestes mesures, que
permetran estalviar-se en alguns casos
la meitat de la taxa, es vol facilitar al
màxim el naixement i consolidació de
noves empreses i negocis —reduint
les despeses en els primers mesos
de vida, econòmicament sempre més
complicats.
Més fraccionaments en l’IBI
Per altra banda, sí que hi haurà
un augment de l’11% en l’Impost
sobre Béns Immobles, fruit de la
pujada de coeficient que determina
el govern espanyol. Per intentar
minimitzar els efectes d’aquesta
mesura, l’Ajuntament no augmenta
la seva part de coeficient i ofereix
a més la possibilitat de fraccionar el
pagament en tres quotes en lloc de
dues. Recordem que els ciutadans
que vulguin fraccionar el seu rebut ho
hauran de comunicar explícitament i
de manera prèvia a l’Ajuntament o bé
a l’Organisme de Gestió Tributària.
Com
a
conseqüència
d’aquest
increment del coeficient de l’IBI per
part del Ministeri, també es veuran

afectades les taxes per a l’ocupació de
la via pública i per a la instal·lació de
parades o atraccions —en aquest cas,
s’inclouen coeficients compensatoris
per adaptar els preus de cara a les
fires i la Festa Major, i equiparar-los
amb els municipis veïns. Així mateix,
es preveu una possible bonificació
per
contrarestar
inclemències
meteorològiques, sovint presents
durant la Festa Major.
També
es
veu
lleugerament
incrementat l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica, que puja un
2% (percentatge inferior a l’IPC
prorratejat que és del 2,5% i també a
l’interanual, que és del 2,1%). La taxa
d’escombraries, que aquest 2013 no
s’havia apujat, s’incrementa en un
4,9% a causa de l’augment del preu
del combustible i de la pujada de les
taxes d’abocador —que el 2013 van
incrementar-se en un 10%.
Tampoc no es va apujar l’any 2013
la taxa del subministrament de
l’aigua, que de cara al proper gener
sí que s’incrementarà en un 4%,
fonamentalment per l’augment del
preu de l’energia necessària per al
seu bombament i distribució. En
aquesta ordenança cal notar la nova
opció de lloguer de comptador, que
pot ser especialment avantatjosa
per a llogaters d’immobles i noves
empreses.

T urisme
Viu el Nadal més tradicional!

Com ja va essent tradició, l’Oficina de Turisme ofereix reviure la
màgia d’un Nadal d’allò més tradicional. Es tracta d’un paquet turístic que
proposa una visita guiada pel castell i casc antic de Calaf, un dinar de cuina
tradicional nadalenca i, a la tarda, l’entrada per veure els Pastorets de
Calaf. Aquesta activitat adreçada a famílies i grups tant de Calaf i rodalies
com vinguts d’altres indrets, es pot fer el 29 de desembre i els diumenges
12, 19 i 26 de gener, prèvia reserva a l’Oficina de Turisme de Calaf (93 868
08 33 – turismecalaf@diba.cat). Bon Nadal a tothom!

4

El 20 de gener, portes
obertes a St. Sebastià
Un any més, l’ermita celebrarà
el proper dilluns 20 de gener una
jornada de portes obertes, amb
motiu de la festivitat de Sant
Sebastià. El seu responsable,
Josep Morera, s’encarregarà de
tenir l’ermita oberta i visitable,
des de les 11 del matí i fins les
2 del migdia. Un bon motiu per
fer una caminada i pujar fins a
dalt del turó, per apreciar les
vistes que ofereix l’indret i per
descobrir o redescobrir la singular
església.

J oventut
La Casa d’Oficis organitza una Fira de la Biomassa
i una jornada per a mostrar les instal·lacions realitzades
La Casa d’Oficis i l’Ajuntament de
Calaf portaran a terme, el proper
dissabte 21 de desembre, la 1a Fira
de la Biomassa. Es tracta d’una
jornada dedicada a la divulgació
d’aquest sistema energètic, que
s’està consolidant de mica en mica i
que representa diversos avantatges
respecte dels sistemes tradicionals.
Així doncs, durant tot el matí es
podrà visitar la fira d’expositors

que s’instal·larà a la plaça dels
Arbres, i que inclourà estands amb
informació i models de calderes,
estufes, sitges... D’altra banda, a
les 11.00 h començarà al Casino
la xerrada informativa sobre la
biomassa, amb tres interessants
ponències: “Què és la biomassa?
Tipus i característiques” (a càrrec de
Judit Rodríguez, tècnica del CTFC);
“Calderes de biomassa” (amb Jordi
Monje, professor de l’Escola Agrària
de Manresa); i “Tipus d’instal·lacions
i amortització” (amb Dídac Vives,
enginyer tècnic).
Precisament la nova caldera de
biomassa del camp de futbol de Calaf
es podrà veure de prop el dissabte
28 de desembre, amb la jornada
de portes obertes que proposa
la Casa d’Oficis. Durant tot el matí
els alumnes estaran repartits per les
diferents instal·lacions realitzades
—la caldera de biomassa al camp
de futbol, les plaques fotovoltaiques
a la Casa Gimferrer i la instal·lació
solar tèrmica de la piscina— per
explicar-ne el funcionament a totes
les persones interessades. La darrera
de les instal·lacions en què s’està
treballant és la substitució de la

Torna el parc de Nadal...
“MAGIC CHRISTMAS”!!!
Calaf recupera aquest Nadal el
tradicional parc lúdic i educatiu,
i ho fa donant-li un aire renovat.
Es tracta del “Magic Christmas”,
una inciativa que permetrà que els
infants i joves del poble aprenguin
anglès tot jugant. L’organització
va a càrrec de l’Ajuntament, amb
la col·laboració dels Escoltes de
Calaf.
L’objectiu del parc és aprendre
jugant; així doncs, hi haurà
activitats d’oci i d’altres més
educatives-lúdiques amb un fil
conductor —per exemple les
tradicions nadalenques catalanes
i als països anglosaxons— i amb
activitats i monitors que parlaran
en anglès. Encara que no totes
les activitats es desenvoluparan

en aquest idioma, sí que hi haurà
espais específics: per exemple,
l’espai “Màgic”, on es projectaran
pel·lícules o es cantaran nadales
en anglès, etc.
El parc s’instal·larà al poliesportiu
municipal i obrirà portes del 27
al 31 de desembre, en horari
d’11.00 h a 13.00 h i de 16.00
h a 20.00 h. Els preus seran de
2 i 4 euros l’entrada de matí i
la de tarda respectivament; 5
euros l’entrada de dia sencer i 20
euros l’abonament per a setmana
sencera.
Des d’aquí convidem a tots els
infants i joves de Calaf a acostarse al Magic Christmas, un lloc on
aprendre i, sobretot, passars’ho genial!

caldera de gasoil del camp de futbol
per una de pèl·let de 40 kW. Per
millorar l’eficiència de la instal·lació
s’ha col·locat un acumulador d’inèrcia
que permet acumular l’aigua calenta
i atorga autonomia a l’aportació
de l’escalfor. Amb la caldera de
biomassa s’evitarà cremar 3.500
litres de gasoil a l’any, equivalent a 9
tones d’emissions de C02.

Nova tècnica
de Joventut a Calaf
Aquest mes de novembre hi ha
hagut canvis pel que fa a la figura
del tècnic de Joventut que Calaf
comparteix amb d’altres municipis
de la comarca. Laura Segura ha
agafat el relleu de Salva Llamas,
i per tant ara és ella qui exerceix
de tècnica de Joventut al nostre
municipi. Així, es continuarà amb
les tasques i serveis que ja es
portaven a terme: dinamització del
Punt d’Informació Juvenil a l’IES
Alexandre de Riquer (els dimarts a
l’hora del pati), gestió i coordinació
de xerrades i tallers a l’Institut i
Punt d’Informació Juvenil municipal
sobre diversos temes (viatges,
estudis, feina, salut...).
Us pot atendre cada dimarts,
d’11.30 h a 13.00 h, a les oficines
de l’Ajuntament de Calaf o bé per
mail: lsegura@anoiajove.cat
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Medi ambient
Som RESPONSABLES dels nostres animals domèstics!
Des de la regidoria de Medi Ambient hem d’insistir
una vegada més en el tema del civisme i la
responsabilitat. Especialment pel que fa als nostres
animals domèstics: hem de recollir els excrements
del nostre gos quan el traiem a passejar, i dur-lo
sempre correctament lligat.

Per a inscriure la vostra mascota, només heu de
portar-nos la identificació de l’animal i, si es tracta d’un
gos considerat potencialment perillós, la documentació
específica requerida.
Recordem que l’ordenança estableix també sancions
de tipus econòmic per als propietaris d’animals que
infringeixin aquesta normativa.

Us recordem també que és obligatori censar els
animals de companyia, arran de l’ordenança que va
aprovar-se el desembre del 2012 i que va entrar en
vigor l’1 d’abril del mateix any. Us en podeu informar
amb més detall a l’Ajuntament (tel. 93 869 85 12).

Només així, essent més cívics i responsables, podrem
gaudir tots plegats del nostre municipi: amb carrers i
places en condicions i segurs, on poder jugar, descansar
una estona o bé conversar amb els veïns.

Bona acollida del 1r Mercat d’Intercanvi de Calaf
Una desena de parades, amb
productes d’allò més variats, van
participar el dissabte 30 de novembre
del 1r Mercat d’intercanvi i de segona
mà de Calaf. Els estands, que es
van situar en rotllana a la plaça
dels Arbres, oferien roba, sabates,
peces de decoració, llibres, discos
i un llarg etcètera d’articles per
bescanviar o bé per comprar a preus
molt econòmics. A més d’aquestes
parades, l’AMPA de l’Escola Alta
Segarra va participar de la iniciativa
amb un taller de manualitats
elaborades amb rotlles de paper
de wàter, reciclats en forma de
simpàtics animals. També hi recollia
—com ja fa al llarg del curs— taps de
plàstic per a la fundació Feder, així
com tòners usats, components de
telèfons mòbils i material d’oficina
per a reciclar. El mercat d’intercanvi

va ser força concorregut al llarg
del matí, completant l’oferta del
mercat setmanal de cada dissabte.

La iniciativa s’emmarcava dins de la
Setmana Europea de Prevenció de
Residus.

El mercat va ser força concorregut tot i el fred.
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F ormació
Bona acollida a Calaf
del llibre d’Assumpció Salat
La psicòloga Assumpció Salat va presentar el passat
8 de novembre el seu darrer llibre a Calaf, en un acte
que va omplir l’antiga capella del Centre Cívic, adjacent
al Centre de Recursos per a l’Ocupació. Davant del
nombrós públic assistent, Salat va anar desvetllant
alguns dels temes que tracta a “El desenvolupament de
la consciència. Trobant el meu mapa”, editat per Uno
Editorial. La música de guitarra en directe, a càrrec de
Lluc Maduell, va ajudar a crear un clima relaxat i distès,
que la psicòloga va omplir amb interessants reflexions i
apunts per a ser més conscients de l’aprenentatge que
suposa la vida. En acabar, molts dels assistents van
adquirir allí mateix el llibre.

Preinscripcions obertes
(pendents d’atorgament):

Casa d’Oficis “Sistemes d’energies
renovables i eficiència energètica”

(2a edició)

Dates previstes: 27/12/13 al 26/12/2014
Horaris: De dilluns a divendres de 7.30 h a 15.00 h
Requisits: Menors de 25 anys; inscrits al SOC; nivell
mínim formatiu ESO o prova accés als CFGM
* Fase de formació amb beca d’assistència. Fase de
relació laboral amb contracte de formació (salari del
75% del Salari Mínim Interprofessional).

Curs d’Anglès d’atenció al públic (220 h)

Dates previstes: del 30/12/13 al 28/04/14
Horaris: de 10.00 h a 13.00 h
Requisits: Inscrits al SOC, experiència en secretaria
o recepció, recomanable nivell A2 d’anglès.

Curs d’atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions (470 h)
Dates previstes: del 07/01/14 al 30/06/14
Horaris: de 10.00 h a 13.00 h
Requisits: Inscrits al SOC, tenir l’ESO
o haver superat prova accés CFGM.

Més informació al Centre de Recursos per a
l’Ocupació (C/ Xuriguera 42) - tel. 93 869 82 49

La psicòloga, amb Lluc Maduell.

Mercat
Mercat de productes
de proximitat
A partir del mes de gener
l’Ajuntament de Calaf posarà
en marxa una nova iniciativa
mensual per dinamitzar el mercat
dels dissabtes. Així, cada primer
dissabte
de
mes
podrem
trobar a la plaça dels Arbres
el “Mercat de productes de
proximitat”, amb parades que
oferiran tot tipus de productes
alimentaris recollits i elaborats en
el nostre entorn més proper.
El primer “Mercat de productes
de proximitat” se celebrarà el
dissabte 11 de gener —en
aquest cas serà el segon dissabte,
ja que es creu adient deixar
passar les dates nadalenques,
ja de per si amb més activitat.
Si voleu participar-hi amb els
vostres productes, inscriviu-vos a
l’Ajuntament de Calaf.

F estes
Calaf premiarà per tercera vegada
les millors il·luminacions nadalenques
Per
tercer
any
consecutiu
l’Ajuntament de Calaf ha organitzat
un concurs per premiar les millors
decoracions nadalenques.
Enguany s’hi han inscrit catorze
participants,
repartits
en
les
diverses categories: millor balcó o
finestra (que optarà a un premi de
150 euros), millor façana (premi
de 200 euros), millor comerç (150
euros), millor bloc o comunitat
de veïns (400 euros) i, finalment,
millor carrer o plaça. En aquesta
categoria enguany s’inclouen fins a
quatre premis: el primer classificat
s’endurà 500 euros; el segon,
200 euros; el tercer classificat
s’emportarà 150 euros i, finalment,
qui quedi en quart lloc serà premiat
amb 100 euros.
Els premis del concurs d’il·luminació
nadalenca es lliuraran el diumenge

5 de gener de 2014, a les 13.00
h, en el marc del campament
reial que s’instal·larà a la plaça
Barcelona’92. Us hi esperem!
Des de l’Ajuntament es vol aprofitar
per agrair a tothom la participació
en aquest concurs. Molta sort!

Lliurament de premis, l’any passat.
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B enestar social
Calaf se suma al dia contra
la violència vers les dones
L’Ajuntament de Calaf es va adherir el dilluns 25 de
novembre a la commemoració del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència vers les dones, i ho va fer
amb la lectura pública del Manifest d’enguany. Així, a les
12.00 h del migdia diverses treballadores de les oficines
municipals i del Centre de Recursos per a l’Ocupació
es van concentrar al davant de l’Ajuntament, amb la
regidora de Cultura i Festes, Fina Bastardas, i el 1r Tinent
d’Alcalde, Joan Caballol, que va ser l’encarregat de llegir
el manifest. Enguany el text parlava de “la necessitat
d’un canvi de mentalitats que faci que el maltractament
contra les dones sigui impensable”. Per això, segons
el manifest, cal treballar la prevenció sobretot entre
els grups de població més jove, “per construir nous
models de relació entre els sexes basats en l’equitat, el
reconeixement i el respecte a la diferència”.

Interessant xerrada sobre
Alzheimer i demències

Presentació de la xerrada. Foto: Sebastià Bacardit

Unes quaranta persones van assistir el passat
dimecres 27 de novembre a la tarda a la xerrada
organitzada pel Centre de Dia Casa Joan Gimferrer i
l’Esplai de la Gent Gran de Calaf, amb la col·laboració
de l’Ajuntament. El tema que s’hi tractava era la
malaltia de l’Alzheimer, així com les demències que
poden afectar les persones grans.
La psicòloga del Consorci Sociosanitari d’Igualada
Ruth Vázquez va parlar també dels tractaments
farmacològics i no farmacològics amb els quals es
pot comptar per combatre o retardar els efectes
d’aquestes malalties. La conferència va despertar
molt d’interès entre els assistents.

La castanyada i Santa Cecília:
dues activitats socioculturals al Centre de Dia
Les activitats socioculturals ajuden
a trencar rutines i animen a participar
d’activitats festives i tradicionals als
usuaris i usuàries del Centre de
Dia, persones grans dependents
que necessiten recuperar o millorar
l’autonomia personal i social.
Les darreres activitats d’aquest tipus
han estat centrades principalment
en els costums propis d’aquesta
època de l’any, com per exemple la
celebració de la castanyada i Tots
Sants. L’elaboració dels tradicionals
panellets, la decoració del centre i la
realització conjunta d’una simpàtica
castanyera, batejada pels usuaris
com a “Maria Calamanda”, han estat
algunes de les activitats realitzades.
Per finalitzar les activitats de la
tardor i amb motiu de Santa Cecília,
patrona de la música, es va dur a
terme un concert de violí i guitarra
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a càrrec de Jaume Fonoll i Conxita
Solà, en el qual els usuaris van poder
escoltar cançons populars catalanes,
ucraïneses i espanyoles. Aquest

va ser el punt i final per encetar ja
els preparatius de les activitats de
Nadal, activitats que tots els usuaris i
usuàries esperen amb molta il·lusió.

B enestar social
Es clou amb èxit el taller
d’habilitats socials
El dijous 7 de novembre es va cloure l’edició a Calaf
dels tallers d’habilitats socials organitzats pel departament
de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell
Comarcal de l’Anoia, en col·laboració amb els diferents
ajuntaments de la comarca.
Els tallers s’emmarquen dins les actuacions del Programa
Llindars, que té per objectiu donar suport a les persones
davant de les diferents situacions personals o familiars
que en molts casos s’han agreujat per l’actual context
de crisi. Aquests tallers es desenvolupen en dues parts.
La primera s’orienta al treball de creixement personal, i
s’hi tracten temes com l’autoestima i l’autoconeixement,
i també el reforç i entrenament de les habilitats socials
necessàries per a desenvolupar-nos òptimament en
societat (assertivitat, autocontrol, capacitat per a dir ‘no’,
comunicació positiva, etc.). La segona part té un caire
més vivencial i es treballa fonamentalment la consolidació
dels canvis viscuts a la primera.

Darrera sessió del taller. Foto: Consell Comarcal de l’Anoia

Calaf recull prop de 1.000
quilos amb el carretó solidari

Una part dels productes recollits al Supermercat Prat.

El dissabte 7 de desembre finalitzava a Calaf la segona
edició del “carretó solidari”, una iniciativa de l’Ajuntament
i de Càritas que tenia per objectiu recollir productes per al
Banc d’Aliments del municipi. En aquesta ocasió s’hi van
adherir cinc establiments: Supermercat Prat, Supermercat
Condis-Carnisseria
Adoració,
Carnisseria
islàmica,
Supermercat Super-T i Supermercat Casa Florentina. Cal
fer notar la bona resposta dels calafins i d’altres clients
de poblacions de l’entorn, tal com mostrava el ritme amb
què s’anaven omplint els carretons, i amb els prop de
1.000 quilos d’aliments recollits. Amb aquesta campanya
s’espera allargar les provisions del Banc d’Aliments de
Calaf, amb la voluntat d’ajudar aquelles persones que
més ho necessiten. Des d’aquestes línies es vol agrair la
col·laboració d’establiments i ciutadans. Gràcies a tots!

Més de trenta calafins exposen les seves creacions
a la Casa Bertran
La sala gran de la Casa Bertran ha tornat a acollir,
de l’11 al 15 de desembre, la mostra “Les aficions dels
calafins”. Ha estat la segona edició d’aquesta exposició,
que l’any passat ja va registrar moltíssimes visites i que
enguany s’ha superat.
La mostra pretenia fer visibles els treballs i les
manualitats de més de trenta veïns i veïnes del municipi,

de diverses edats i estils. Així doncs, s’hi van poder
admirar labors, treballs amb fusta, ceràmica, pintures,
miniatures... i un llarg etcètera de manualitats, algunes
de ben sorprenents. “Les aficions dels calafins” ha
estat una iniciativa de l’Esplai de la Gent Gran, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, la Fundació “la Caixa” i el
Mil·lenari de Calaf.
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E nsenyament
La Llar d’Infants i l’Escola de Música de Calaf
celebren Santa Cecília
El 22 de novembre se celebrava arreu Santa Cecília,
patrona de la música. Com no podia ser d’altra manera,
a l’Escola Municipal de Música de Calaf se’n van fer ressò
amb diverses activitats per als nombrosos grups amb
què compta el centre. Per exemple, els alumnes més
petits van gaudir d’un conte musical representant pels
professors Maribel Sivila, Ignasi Pons i Isaac Fonoll. Es
titulava “El rei de la xocolata”, i va fer passar una bona
estona als alumnes més joves de l’Escola.

Per la seva banda, a la Llar d’Infants la Boireta
van comptar un any més amb un concert de luxe,
protagonitzat per Lloll Bertran, acompanyada al
piano per Isaac Fonoll. La simpàtica actriu va cantar i
representar nombroses cançons per als nens i nenes,
que se l’escoltaven embadalits: el sol solet, el gegant
del pi, el cargol treu banya... Fins i tot va fer ballar
a alumnes i mestres un divertit “bugui-bugui” de
comiat.

Representació de “El rei de la xocolata”.

La Lloll, caracteritzada per a l’actuació a “La Boireta”.

Activitats de l’AMPA de la Boireta:
L’AMPA de la Llar d’Infants La Boireta va organitzar,
el passat 21 d’octubre, una xerrada dirigida als pares
i mares d’alumnes d’educació infantil. L’objectiu era
orientar els pares i mares per tal que millorin l’alimentació
dels seus fills i filles, desmitificar conceptes erronis
sobre alimentació infantil, introduir temes d’alimentació

equilibrada i aprendre a dissenyar àpats saludables. La
xerrada s’emmarcava dins del cicle de conferències que
en els darrers anys ha organitzat l’AMPA del centre, com
una activitat més de les que s’organitzen al llarg del
curs. Recordem que podeu contactar amb l’AMPA de la
Boireta enviant un mail a ampaboireta@gmail.com

La castanyera visita els nens i nenes
de la Llar d’Infants La Boireta
Els alumnes de La Boireta van rebre el dijous 31
d’octubre la visita de la castanyera, que un any més
va portar-los panellets i castanyes, a més d’un munt
de cançons i històries. Superada la sorpresa inicial,
els nens i nenes van quedar bocabadats pels contes de
la castanyera, pel contingut del seu cistell i pel gatet
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“Marrameu”. Sobretot allò que els va agradar més va
ser poder escoltar les seves cançons, i poder-s’hi sumar
tot cantant i ballant. I és que els alumnes més grans
s’havien après a consciència la cançó de la castanyera,
i van ballar-la tantes vegades com va fer falta al davant
de la seva simpàtica protagonista.

E sports
Calaf estrena la nova “ruta saludable”,
un circuit urbà de 3,5 km i per a tots els nivells
Calaf va ser un dels 20 municipis
seleccionats
per
participar
en
el projecte pilot sobre l’impuls
de “Rutes saludables”, fruit del
conveni entre el Servei d’Esports
de la Diputació de Barcelona i la
Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya. Després
d’una reunió entre representants de
la Diputació, la Generalitat, Salut
Pública i Ajuntament, es va dissenyar
una ruta urbana de 3,5 km per
Calaf. Aquesta ruta es pot fer
regularment de manera lliure
o bé dinamitzada amb personal
de l’Ajuntament o des del Centre
d’Atenció Primària, dins del PAFES
(Pla d’Activitat Física, Esport i Salut).

El que es pretén aconseguir és
potenciar la utilització de recursos
esportius municipals, en el medi urbà
i natural, dissenyant i dinamitzant
les rutes i els circuits saludables.
L’Ajuntament i el CAP disposaran
d’uns fulletons informatius sobre
les claus per portar una vida més
saludable amb la pràctica d’activitat
física, recomanacions dietètiques, i
alguns consells abans de començar
l’activitat.
Així mateix, també hi haurà uns
tríptics amb el plànol de la “Ruta
saludable” homologada de Calaf.
El disseny d’aquesta ruta s’ha fet
pensant en tot tipus d’usuaris,

de més a menys actius, ja que el
recorregut és molt planer, amb
llum artificial —això permet fer-lo a
qualsevol hora del dia o vespre—,
amb llocs on poder descansar, i que
passa per l’espai lúdic i de salut de la
gent gran per complementar la ruta
amb alguns exercicis.
La idea és anar ampliant el ventall
de rutes, afegint-ne de noves i amb
un augment progressiu de nivell, per
tal que s’adaptin a les necessitats
de totes les condicions físiques.
Des de la regidoria d’esports volem
aconseguir apropar l’esport a tothom
per tal d’augmentar el nivell de salut
de la població, així que... ACTIVA’T
CAMINANT!

Interessant i amena xerrada del psicòleg Pep Marí
Unes trenta persones, sobretot
pares i mares, van assistir el 29
de novembre a la conferència que
el psicòleg Pep Marí va impartir
a Calaf. Sota el títol “Ser només
pares”, Marí va analitzar amb
rigor però també amb humor els
diferents tipus de pares que podem
trobar, en relació amb la vida
esportiva dels seus fills. La xerrada
va resultar d’allò més interessant i
molt amena, ja que el conferenciant
va saber mantenir l’atenció dels
assistents en tot moment. El cap
de Psicologia Esportiva del CAR de
Sant Cugat va descriure amb detall
i amb notes divertides els diferents
tipus de rols que adopten els pares
i mares, i els va donar consells
pràctics i clars sobre com corregir
determinades actituds. Tot plegat,
per evitar interferir negativament
en el desenvolupament esportiu

i educatiu dels infants i joves. La
conferència, en la qual els assistents
van poder participar activament,
l’organitzava la regidoria d’Esports

de l’Ajuntament de Calaf amb
la col·laboració de Xevi Ardite,
director esportiu del Canal Olímpic
de Catalunya.

Les explicacions de Pep Marí van saber mantenir l’atenció dels assistents.
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F estes
L’agenda nadalenca a Calaf...
Dissabte 21 de desembre.
Concert de Nadal de l’Escola de Música

22, 25 i 29 de desembre.
Continuen els balls al Casino

Els alumnes i mestres de l’Escola Municipal de Música
tornaran a donar la benvinguda al Nadal amb el
tradicional concert, que se celebrarà el dissabte 21
de desembre a les 18.30 h a la Unió Calafina. Amb
un repertori plenament nadalenc i ben variat. Entrada
gratuïta. Us hi esperem a tots!!!

El Casino ha estat organitzant balls de tarda durant tot
l’hivern, però en aquestes dates ofereix una programació
especial. El diumenge 22 de desembre hi haurà ball
a les 19.00 h amb “Charli”; el dia de Nadal, 25 de
desembre, gran ball amb “Duet Stres Band”, a les 19.30
h; i el diumenge 29 de desembre, ball a les 19.00 h amb
“Doble Cara”. També es vol organitzar la revetlla del 31
de desembre, de la qual informaran properament.

Dimecres 25 de desembre.
Lluquet i Rovelló tornen a l’escenari

Diumenge 22 de desembre.
Fira i Festa del Nadal a Calaf
La plaça Barcelona’92 serà escenari durant tot el
diumenge 22 de la segona edició d’aquesta Fira i
Festa de Nadal. Hi haurà de tot i força: el tió, el mercat
d’artesania, el pessebre, el brou de Nadal, els tallers,
les nadales, els Pastorets de Calaf, els contes a la vora
del foc, les torrades, l’Arbre dels Desitjos, el gospel... La
millor manera d’encetar el Nadal, amb un diumenge ple
d’activitats ben a prop de casa!

A Calaf, la tarda del dia de Nadal hi ha una cita
ineludible: la primera representació de la temporada dels
Pastorets de Calaf. Enguany s’arriba a la 89a edició: una
llarga trajectòria i milers de visitants els avalen. Molta
història però en constant renovació: us recomanem
que aquest any no us els perdeu... sempre hi ha canvis
sorprenents...
Representacions 2013-2014:
Dimecres 25/12/13 a les 19.00 h
Diumenge 29/12/13 a les 17.30 h
Diumenges 12, 19 i 26/01/14 a les 17.30 h

Foto: Manel Ocón

Dijous 26 de desembre.
Una nova edició del ContaContes
Petits i grans estan
citats el dia de Sant
Esteve a les 12.00 h
a la Sala de Fusta
del Casal de Calaf,
per
gaudir
d’un
magnífic matí gràcies
al tradicional i màgic
ContaContes.
Enguany
seran
sis
persones de diverses
edats les que ens
sorprendran
amb
les seves històries i
personatges...
Cartell: Marga Oller
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F estes
...farcida d’actes per a totes les edats!
Dijous 26 de desembre.
Farik, Farak i Faruk recolliran les cartes

Divendres 27 de desembre.

Els nens i nenes segur que seran ben puntuals, a les
17.30 h al Casino, per poder lliurar les seves cartes als
patges Farik, Farak i Faruk. Aquests les portaran als Reis
Mags, perquè puguin saber què han demanat els calafins
més joves...

Del 27 al 31 de desembre al poliesportiu (pàg. 5).

Vine al parc de Nadal “Magic Christmas”!!!

Dijous 2 i divendres 3 de gener.
Tallers amb l’AAVV del nucli antic
L’AAVV del nucli antic organitza un taller de manualitats
per a nens de 4 a 12 anys. Serà els dies 2 i 3 de gener,
de 16.00 h a 19.00 h a la Sala Felip i inclourà el berenar.
Preu: 4 euros.

Diumenge 5 de gener.
Arriben els Reis de l’Orient!
Tancarà les festes nadalenques la tarda més màgica de
totes. El diumenge 5 de gener, a les 18.00 h i a la
plaça Gran, tindrà lloc l’esperada rebuda als Reis Mags.
Després de l’adoració al Nen Jesús, Melcior, Gaspar i
Baltasar recorreran els carrers de la vila amb les seves
carrosses i acompanyats dels seus patges i patgesses.
El recorregut acabarà a la plaça Barcelona’92, amb els
discursos de l’alcaldessa i el rei Melcior.

Bona participació en la Fira de Tots Sants,
amb el nou concurs de carbasses
Més de 90 kg de castanyes i 70 litres de mistela es van
repartir l’1 de novembre entre els assistents a la Fira de
Tots Sants de Calaf. Com sempre, les “castanyeres” de
l’associació ARCA van ser les encarregades d’oferir al públic
aquest tast, gentilesa de l’Ajuntament. Una quarantena de
parades d’allò més variades van prendre part en la Fira, que
va ocupar la plaça Gran, la plaça de les Eres i els carrers
Progrés, París i Viena. Els visitants van poder comprar
també els tradicionals alls, i admirar l’acolorida mostra de
fruits de tardor instal·lada al bell mig de la plaça.
La Fira va ser inaugurada passades les onze del matí per
part de l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, i la diputada
adjunta de Cultura de la Diputació de Barcelona, Mireia
Hernández. L’hereuet i la pubilleta de Calaf, en Roger i

la Jèssica, acompanyats dels nens i nenes del Consell
Municipal d’Infants, van col·laborar en la inauguració de
l’esdeveniment.
La novetat d’enguany va ser el primer concurs de carbasses,
en el qual van prendre part cinc participants, amb un total
de vuit carbasses presentades. Els guanyadors van ser Joan
Musoll —per la carbassa de més pes—, que es va endur
un sopar per a dues persones al restaurant La cuina del
mercat; i Inés Sangrà —per la carbassa més original—, que
es va emportar un sopar per a dues persones al restaurant
La Coppe. Al llarg del matí, l’oferta de la Fira de Tots Sants
es va completar amb les portes obertes al castell de Calaf,
una activitat que va registrar una molt bona afluència de
públic, prop de 150 visitants.

M. Antònia Trullàs i Mireia Hernández, tallant la cinta.

Lliurament de premis del 1r concurs de carbasses.
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Mil·lenari

Josep Maria Solà

SIKARRA SUMUS
Les
restes
arqueològiques
descobertes als Prats de Rei l’abril
del 2013 (a càrrec dels tècnics
Dídac Pàmies i Natàlia Salazar)
són tan importants per a qualsevol
ciutadà de Catalunya que en volem
fer una petita crònica per deixar
constància dels esdeveniments
succeïts.
El que s’ha trobat davant mateix
de la façana de l’església de la
Mare de Déu del Portal és un tram
de muralla ibèrica en escarpa amb
el seu fossar (dins del qual s’han
localitzat importantíssimes restes
de ceràmica grega àtica de figures
roges) datat entre finals del s. VI
aC i primera meitat del s. V aC.
Això vol dir, ni més ni menys,
que estem davant de l’oppidum o
poblat ibèric fortificat conegut amb
el nom de Sikarra, i citat pel grec
Ptolomeu a la seva Geografia (s. II
dC).
O sigui, el que fins avui era una
hipòtesi ara s’ha vist confirmat:
s’ha descobert el poblament iber

anomenat Sikarra (una ciutat
perduda fins avui) i es troba al
nucli antic d’Els Prats de Rei.
Això implica altres aspectes: les
restes d’aquest poblat donarien
lloc a l’origen del topònim Segarra
(i els seus derivats: segarrenc,
segarreta,
segarresa);
la
meravellosa moneda ibera (s. III
aC) el dibuix de la qual serveix de
logo per a la plataforma #salvem
sikarra (dues pròtomes de cavall
contraposades i unides pel tronc,
i amb la paraula Sicara en alfabet
ibèric), adquirida en subhasta per
la Fundació Jordi Cases i el Fòrum
L’Espitllera, i exposada al Museu de
Cervera, hauria estat encunyada
en una seca del futur poble d’Els
Prats de Rei; i les dues làpides
trobades amb les inscripcions
honorífiques
que
inclouen
el
topònim (municipium sigarrense i
ordo sigarrensis) correspondrien al
nucli romà (s. II dC) dins el mateix
emplaçament.
Això vol dir, també, que Els Prats
de Rei s’ha constituït en el poble

habitat permanentment i contínua
més antic de Catalunya (2600
anys): si Calaf s’enorgulleix de
poder celebrar el mil·lenari el 2015
(gràcies a la carta de repoblament
de Guillem de Mediona del 30
d’abril del 1015), Prats podria
celebrar el trimil·lenari, si gosés.
Fins fa ben poc les administracions
pertinents
(les
nacionals
(Generalitat i Diputació), la local i
la parroquial) no ho acabaven de
veure gaire clar: afirmaven que
la museïtzació d’aquest jaciment
era massa cara, que no hi havia
diners i que no en copsaven la
importància (sic), i proposaven
el rebliment (tapar-ho tot) de
les restes. Per aquest motiu, des
d’una reflexió inicial de l’amic
Jordi Segura (L’Enllaç: 10.10.13),
la societat civil (culta i sensible)
s’organitzà al voltant del moviment
#salvem
sikarra
per
intentar
d’evitar aquest despropòsit (amb
un manifest contundent: llegiu-lo
a www.somsegarra.cat).
Sembla, però, que la Diputació es
vol fer càrrec de la museïtzació del
jaciment i ens en congratulem,
sempre que es faci degudament:
demanant als responsables de
la descoberta les dimensions i
la magnitud que ha de tenir el
revestiment de la cala arqueològica
a fi de poder gaudir plenament de
la importància d’aquest jaciment
únic al nostre país. Si no es fa
així, i es comença a empetitir
la visibilitat de la troballa i
n’augmenta (paradoxalment) el
cost material, tornarem a portar
enganxada a l’esquena la llufa de
rucs (la Segarra és la comarca de
les quatre erres: les de rocs, rucs,
roures i rectors; i tal volta sikarra
provindria del kar-quer: roca,
segons Mn. Valentí Miserachs, i no
pas del sagar “país de les pomes”,
perquè de pomerars no n’hi ha
hagut mai, i Coromines ja en fa
ironia), i potser d’aquests rocs
haurem de viure perquè de roures i
de rectors en queden ja ben pocs.

Revers del tetartemorion (24a part d’una dracma) ibèric de plata amb la inscripció
SICARA (Museu de Cervera).
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Mil·lenari

Fina Bastardas. Regidora de Cultura

El Mil·lenari
Benvolguts calafins,
L’any 2015 Calaf celebrarà els
mil anys d’història. Que siguem
un poble amb més de mil anys
d’història no és una simple
anècdota, i és important recordarho i interrogar de tant en tant el
nostre passat, per entendre, en
molts aspectes, el present i les
transformacions que han viscut el
municipi i la seva gent.
Els més ancians recorden carrers
empedrats, carros, pagesos i gent
treballant a la vinya o al camp; als
més joves, això els sembla quasi
ciència-ficció. Tots aquests records
dels calafins conformen un mosaic
infinit d’històries i visions d’un
poble, d’un passat i d’un present,
que tenen un immens valor com
a patrimoni sociològic. Perquè la
memòria històrica té una gran
vàlua en l’esdevenir de qualsevol
societat, per petita que sigui.
En aquesta línia, ja fa uns quants
mesos
que
diverses
entitats

culturals, musicals i esportives
del poble, amb el suport de
l’Ajuntament, estan treballant per
organitzar nombroses activitats
commemoratives.
Tothom
està
convidat a participar i a sentirse
part
d’aquesta
important
i
destacada
efemèride,
que
contribuirà a recordar el Mil·lenari
de Calaf.
Està
previst
que
aquestes
celebracions comencin l’abril de
2014 i finalitzin l’abril de 2015
—ja que és l’abril de 1015 la
data en què consta el primer
document escrit de Calaf (guardat
i custodiat pel Bisbat de Vic).
Durant tot aquest any es duran a
terme un seguit de conferències
divulgatives a càrrec d’historiadors
erudits, i que s’han organitzat amb
el suport de l’Arxiu Municipal i la
Regidoria de Cultura, per tal de
donar a conèixer una mica més de
detalls de la formació del poble de
Calaf. I és que descobrir el nostre
passat comú també ens uneix com
a poble. Segurament, des d’ara,

quan mirem el castell, és probable
que, més enllà de les pedres
mil·lenàries, hi evoquem imatges
d’un passat que hem descobert.
Això sí, passin els anys que passin,
sempre tindrem la silueta del
castell com a teló de fons de la
nostra història.

Calaf, 5 de desembre de 2013

P romoció econòmica
Els infants de 3r de primària de Calaf, protagonistes
dels contes sobre el comerç de proximitat
El dilluns 2 de desembre, els
alumnes de 3r de l’Escola Alta
Segarra de Calaf van convertirse en actors i actrius d’un divertit
contacontes sobre el comerç local. Es
tractava de la fase pilot del projecte
“Hi havia una vegada un comerç...”,
una iniciativa impulsada per l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Barcelona que pretén
transmetre als menuts la importància
de les botigues i establiments de
proximitat.
El contacontes es va organitzar en
tres torns, un per a cada classe de 3r
del centre. En cada un, la monitora
va explicar-los una divertida història,
demanant
la
col·laboració
dels
nens i nenes per pujar a l’escenari i
representar diferents papers. Al conte
hi apareixien els diferents comerços
que podem trobar al municipi o al
barri, que ofereixen als clients un

tracte proper i del tot personalitzat, tal
com van poder aprendre els alumnes.
El projecte pilot es porta a terme de
moment a només cinc poblacions de
la província de Barcelona, entre les
quals Calaf. Per això el dia dels contes

es va comptar amb la presència del
diputat de Comerç, Jordi Subirana
qui, acompanyat de representants
del consistori municipal i de l’equip
directiu de l’escola, va presentar
públicament la iniciativa.

Els nens i nenes d’una de les classes de 3r, just abans que comencés el conte.
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E ntitats
Xarxa Calaf

Xarxa Calaf us desitja Bones Festes!!!
Ja torna a ser Nadal!!! Dinars
familiars, il·lusió, regals, fred i
Pastorets ens esperen!!! Des de
Xarxa Calaf us volem desitjar unes
Bones Festes a tots i especialment
als nens i nenes, ja que ells són els
clars protagonistes d’aquests dies tan
assenyalats!
Agraïm a tots aquells que us heu
apropat a la Sala de Fusta del Casal
de Calaf per gaudir dels espectacles
proposats per la nostra entitat,
esperem que us hagin agradat i
esperem retrobar-vos el pròxim
diumenge dia 23 de febrer de 2014.

Perquè la vostra participació com a
públic és el que dóna sentit a Xarxa
Calaf i el que fa sentir-nos contents
de la nostra tasca com a voluntaris en
aquest projecte pedagògic i cultural
per a tots els infants de Calaf i les
seves famílies.
Aquests darrers espectacles, “Els
tres porquets “ i “Afina Serafina”, han
estat un èxit de públic, només podem
demanar, doncs, ara que és temps de
desitjos i il·lusions, que ens continueu
donant el mateix suport, perquè
només així la nostra entitat té sentit i
podrà continuar la seva tasca.

Així doncs, porteu-vos bé, tapeuvos del fred i mengeu força neules i
torrons... que un nou espectacle de
Xarxa us espera al febrer!! Bon Nadal
i Feliç any nou!

nostres fills amb activitats obertes
al poble. Per la nostra part hem
començat les classes de rus obertes a
tothom i un taller d’scrap, realitzat el

30 de novembre. Al desembre tenim
la xerrada d’orientació universitària
per a pares i les sessions de tècniques
d’estudi per als alumnes. També el
“Club de lectura” a la biblioteca. Al
gener començarà l’activitat oberta
d’speaking, per mantenir el nivell
d’anglès amb amenes sessions
per part de persones expertes, i
d’iniciació d’idiomes com el francès.
Per tal de contribuir a l’esmentada
idea d’educació de tot un poble esteu
convidats a participar-hi.

AMPA Ins Alexandre de Riquer
Des de la Junta de l’AMPA ens
congratulem de l’àmplia assistència
de pares a l’assemblea general
d’enguany. També estem molt
contents de compartir l’organització i
participació d’activitats amb l’AMPA de
l’escola Alta Segarra, així com de les
activitats conjuntes del Pla d’Entorn
amb l’Escola de música, la llar
d’infants i altres entitats municipals.
Així es fa realitat la idea del Projecte
Educatiu de Ciutat, de participar
conjuntament en l’educació dels
Coral Ressons

El 25 del 12 (conte de Nadal)
Avui ja comencem tard l’assaig
dels divendres a causa d’una xerrada
que ara mateix ha finalitzat. I quina
quantitat d’homes que en surten,
de la sala on habitualment assagem
els membres de la coral. Es veu
que avui hi havia una xerrada per
a bombers i forestals. La llàstima,
que no n’acabem de convèncer cap
perquè es quedi a cantar. Amb la falta
d’homes que tenim! ...i de tant bon
veure com aquests!
Ràpidament anem per feina: col·locar
les cadires, instal·lar el piano i els
faristols pertinents. Un cop tothom
al seu lloc toca fer estiraments, ai! - ui! I escalfar la veu, com si
ens haguéssim passat la tarda de
divendres sense dir ni piu: -hi, hi ,
hi! Hi, hi, hi!
Apa som-hi!
La directora ens diu que avui llegirem
la partitura de la nadala “el vint-i-cinc
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de desembre”, —aquesta és fàcil,
afirmem tots gairebé alhora, sense
pensar que a quatre veus, totes les
cançons resulten complicades. Les
més afortunades, gairebé sempre,
són les sopranos que solen interpretar
la melodia més fàcil. A les contralts,
per contra, ja se’ls complica la cosa.
Enmig de tantes veus, en alguna
ocasió, no saben quin pentagrama
els toca ni quina nota estan cantant.
Per als tenors, ara estalviem per
comprar-los una escala a veure si així
arriben amb més facilitat a les notes
més altes, i als baixos qualsevol dia
haurem d’entrecavar el terra, de
tanta profunditat com gasten. És
per aquesta regla de tres, en aquest
cas de quatre, que els “fum, fum,
fum” de la cançoneta també sonen
diferents.
Cada corda, per separat, va aprenent
els “fum, fum, fum” pertinents i, un

cop assimilats, a cantar tots plegats.
I així una vegada, i una altra, i
una altra... I au, vinga cantar els
“fum, fum, fum”. De sobte, se’ns
posa a tots la pell de gallina… hem
aconseguit que les veus quedin
“empastades”. Guaita que contenta
s’ha posat la directora! Fins i tot a
ella se li ha esborronat la pell.
Per fi ens veiem amb cor d’enllaçar
els dos primers versos: “a vint-i-cinc
de desembre / fum, fum, fum” i ja
se’ns ha esgavellat la cançó. Apa,
tornem-hi. “Fum, fum, fum”; altra
vegada “fum, fum, fum”; i vinga
“fum, fum, fum”...
De cop i volta, s’obre la porta de la
sala i comencen a entrar bombers,
amb extintors a les mans, tots a punt
per apagar el foc.
Fum, fum, fum...
Bon Nadal a tothom!

E ntitats
Parròquia de Calaf

Casal de Calaf

Des de la Parròquia...
RECONSTRUIR-NOS
En una societat com la nostra,
en què cada cop més projectes
personals i col·lectius s’ensorren i
els fonaments trontollen (com la
mateixa democràcia...), és normal
preocupar-se, qüestionar-se i, fins i
tot, desdir-se..., però sense arribar
a desesperar-se ni a destruir-se. La
màxima estoica “d’aprendre a morir
per aprendre a viure”, es refereix,
en primer lloc, a aquesta vida. Saber
trobar sentit enmig del sofriment o la
lluita, saber veure providència quan
tot aparenta fatalitat, creure que
hi ha bé després del mal. Aquesta
és, potser, la saviesa més essencial
que ens han transmès els veritables
profetes de tots els temps. Per
altra banda, també és la més difícil
d’assumir: qui la té és un sant, un
just, un iogui o un buda. I, d’aquests,
la crisis també ens ensenya que n’hi
pocs. A més costa saber destriar els
autèntics i de comprometre’s amb el
seu criteri.
Activitats Parroquials destacables
1.- Ara sí que és un fet que comencen
les obres per a la primera fase del
local per a l’Exposició de peces
litúrgiques “Santa Calamanda”. Ja

AAVV La Pineda

ho vam anunciar al seu dia, però
recordem-ho: Serà semblant a un
museu però no serà museu perquè,
malgrat s’hi exposin objectes litúrgics
de les parròquies veïnes, aquestes
continuen essent propietàries dels
objectes litúrgics i en poden disposar
sempre que vulguin. Les úniques
de propietat d’aquesta exposició
seran les de la parròquia de Calaf.
El projecte global és que aquesta
exposició comuniqui cap al cor de
l’església i cap al campanar. De
moment es farà la primera fase que
serà obrir accés cap al carrer, escala,
i preparació de la sala d’exposicions.
2.- Durant aquestes festes de
Nadal i des de la parròquia també
es programen activitats solidàries:
Recollida d’aliments, visita a llars de
gent gran (Calaf, Torà i Igualada),
visita a centres d’acolliment de
persones marginades de Barcelona,
recollida d’ampolles de cava (19
de gener)... La majoria d’aquestes
activitats les realitzen els joves de
Confirmació amb les catequistes,
pares i altres voluntaris.
Bones festes a tothom i, sobretot,
pels que passen alguna dificultat!

POEMA DE NADAL
Si Nadal fos a l’estiu
Jo no sé com ho faríem.
No hi hauria neu enlloc
I els torrons es desfarien.

Els oferim aquest poema de Nadal
que serà recitat pels més menuts
el dia 26 de desembre a les 12 del
migdia a la Plaça Catalunya.
Els veïns dels Barri La Pineda
els
conviden
a
visitar
els
engalonaments de Nadal dels seus
carrers i places i a descobrir la
casa del tió i l’arbre dels desitjos,
com a atractiu principal d’aquestes
festes Nadalenques.
La Comissió de Veïns la Pineda,
els desitja unes bones festes i un
pròsper any 2014.
LA JUNTA

Els pastors amb banyador
A la cova anirien
I al Nen Jesús amb amor
Un gelat li portarien.
Què farien els tres Reis
Abrigats amb tantes capes?
Es tallarien els cabells
I potser també les barbes.
Es posarien bermudes
I camises de colors
Al cap un barret de palla
I unes ulleres de sol.
Fins i tot els pastorets
A la platja anirien
I els dimonis amb tanta aigua,
El seu foc apagarien.
POPULAR

Foto: Manel Ocón

Quan ens acostem a les —tan
esperades— dates nadalenques,
sovint ens vénen a la memòria
aquells episodis que hem viscut
durant l’any que aviat s’acabarà.
A la nostra Fundació ens passa
exactament el mateix. Recordem
les activitats culturals i socials
que hem celebrat o s’han dut a
terme a les nostres instal·lacions
i ens complau gratament que
bona part dels calafins hi hagin
passat en un moment o altre.
Val a dir que per a nosaltres són
dates una mica més especials,
ja que és una època en la qual
la preparació i estrena dels
Pastorets
ens
absorbeix
gairebé per complet. Enguany
hi podrem veure alguns petits
canvis d’escenografia, així com la
participació de nous actors i, sota
la inestimable direcció de Neus
Quer, de ben segur gaudirem
d’un magnífic espectacle que
ha fet conegut el poble de Calaf
més enllà de la nostra comarca.
Les representacions seran el 25
de desembre a les 19.00 h, el
29 de desembre a les 17.30 h
i els dies 12, 19 i 26 de gener
de 2014 a les 17.30 h. Els preus
seran de 12 € per als socis, 18 €
l’entrada general i 6 € l’entrada
infantil (fins a 12 anys). A banda
d’això, també es celebrarà el
tradicional Conta-Contes.
I, fidels a la nostra missió de
potenciar la cultura catalana,
també hi haurà Sardanes
Enllaunades el 5 de gener, amb
la particularitat que convidem a
xics i grans que vulguin aprendre
a ballar sardanes a fer-ho cada
primer diumenge de mes a les
12.30 h al vestíbul del Casal.
Així, des del patronat de la
Fundació Privada Casal de Calaf,
només ens queda desitjar-vos un
Bon Nadal i un millor Any Nou!
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E ntitats
Club Bàsquet Calaf

AE Escola Alta Segarra

El passat dissabte 5 d’octubre, al Poliesportiu Municipal
de Calaf, es van presentar els equips del CB Calaf per
a la temporada 2013-2014. En l’acte hi van assistir les
autoritats locals, l’alcaldessa, sra. M. Antònia Trullàs, i
el regidor d’Esports, sr. Manel Navarro, que en els seus
parlaments van encoratjar els jugadors, jugadores,
directius, socis, aficionats i espònsors de l’entitat a mirar
de tirar endavant la difícil tasca, en els temps que corren
encara més, de fer funcionar i mantenir per als nostres
infants i joves, aquesta activitat esportiva que és el
basquetbol. L’esdeveniment també va servir de presentació
de la nova Junta Directiva, que ha quedat constituïda així:
President, Joan Busquet; Sots-President, Ramon Biosca;
Secretari, Miquel Puigpinós; Tresorera, Antònia Muñoz; i
vocals, Mercè Biosca, Natàlia Mas i Maite Esquius. També
s’aprofità per repartir les mencions de la temporada
passada per aquells jugadors i jugadores que se’n feren
mereixedors/es, tant des de la vessant esportiva com de la
vessant més humana. En resum, doncs, un acte reeixit per
la presència de nombrós públic que va voler acompanyar
a tots els equips: Pre-Infantil Femení, Cadet Femení A,
Cadet Femení B, Sènior Femení i Júnior Masculí.

El diumenge 24 de novembre es va celebrar la 3a
Trobada Oberta de Basquetbol al Poliesportiu Municipal
de Calaf de la temporada 2013-2014, sota el patronatge
de la Representació Territorial de la Federació Catalana
de Basquetbol a Lleida i amb l’organització de l’AMPA i
Associació Esportiva de l’Escola Alta Segarra. L’èxit de
públic va estar assegurat i durant tot el matí no va parar
d’arribar gent i més gent. El nombre d’equips participants:
40, enquadrats en diferents categories. Babies, Pre-Mini
i Mini, tant masculins com femenins, feren les delícies
de pares, acompanyants i aficionats. L’esdeveniment va
comptar amb la visita de la sra. Alcaldessa, M. Antònia
Trullàs, el sr. Regidor d’Esports, J. Manel Navarro, el
Delegat Federatiu, sr. Arqués, la Presidenta i Junta
Directiva de l’AMPA i el President del CB Calaf, sr. Joan
Busquet. El Sr. Arqués va lloar, una vegada més, el saber
fer i la bona organització de l’acte pel qual desfilaren uns
340 jugadors/es i uns 700 acompanyants, que van gaudir
d’una gran matinal basquetbolística.

Penya Barcelonista

Dos anys al passeig de Santa Calamanda
Aquest novembre s’ha complert
el segon aniversari del trasllat de
la Penya Barcelonista de Calaf i
comarca al local del passeig de
Santa Calamanda. N’estem contents,
de la resposta que hem tingut de
part dels socis. No sabem si ha estat
pel canvi de local o per quina altra
raó, però el cert és que el nombre
de socis ha augmentat de manera
notòria i el local, els dies de partits
com Déu mana, fa goig, cosa que
ens encoratja a seguir treballant
perquè la Penya continuï sent una
entitat activa i participativa dins de
la vida social de Calaf. Per cert, que
als socis els devem els nous carnets,
que esperem tenir ben aviat. Diuen
al FC Barcelona —ara els fan ells—
que estan al caure i que d’aquí a
no res ens els enviaran. Segur que
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amb el temps que porten tramitantlos, des de juliol, seran uns carnets
per emmarcar. Amb aquest carnet
podreu disfrutar d’avantatges que el
FCB anirà informant. Així doncs us
animem a fer-vos socis de la penya
per disfrutar d’aquests. Una altra
vegada, a la Penya hem col·laborat
amb la Marató de TV3. Cada any,
els membres de la Junta fèiem un
partit contra un rival adequat, però
resulta que els anys van passant i

les condicions vitals es compliquen
i la veritat és que cada cop costa
més trobar rivals adients. Per
tant, hem optat per la prudència
i l’aportació a la causa solidària
d’enguany, dedicada a les malalties
neurodegeneratives, ha consistit a
destinar-hi la recaptació íntegra que
vam fer durant el partit FC Barcelona
– Vila-real, del dissabte dia 14, a les
20.00 h.
Moltes gràcies a tots els que vau
venir i vau col·laborar-hi!
Des de la Penya Barcelonista de Calaf
i Comarca us volem desitjar unes
bones festes i una bona entrada
d’any!!!
La Junta de la PB Calaf i Comarca

E ntitats
EFS Alta Segarra
Des de l’Escola de futbol sala Alta
Segarra, us desitgem un Bon Nadal i
una bona entrada d’any 2014 de part
de tota la junta i tots els jugadors i
jugadores que estan al nostre club.
Com tots sabeu, estem passant
moments difícils econòmicament a
nivell de club, així com molta gent
ho passa a nivell personal. Per això,
cada dia més, hem de deixar de
banda el tema econòmic i basarnos en el fet que els nens del nostre
poble han de fer esport perquè quan
siguin grans, obtinguin uns valors i
segueixin realitzant esport i no entrin
en el sedentarisme.
Així doncs, com passa en altres
entitats, estem treballant perquè
això sigui així. Hi ha persones a la
junta que a part de les hores de
feina, han de fer despeses que el
club no pot assumir.

Es va valorar de tancar les portes
del club i deixar més de 70 jugadors
sense jugar, o fer l’esforç, moltes
vegades econòmic, de la junta i
entrenadors. Però vàrem pensar que
no era just que els nens paguessin la
mala situació econòmica actual. I per
tant es va decidir seguir realitzant
la nostra feina pel futur del poble,
igual que fan els del bàsquet, futbol o
altres entitats que eduquen els nens i
nenes a través de l’esport.
El que sí que trobem a faltar, és
més suport per part de l’Ajuntament
de Calaf, ajuntaments del voltant
i algunes empreses del poble, per
seguir fent la nostra feina. També cal
esmentar, que tots o gairebé tots els
comerços i empreses petites, així com
algun ajuntament, com el dels Prats
de Rei, han col·laborat d’una manera
o una altra amb nosaltres, i això

és d’agrair perquè també ho estan
passant malament. Una altra cosa
que no entenem des de l’Escola de
futbol sala és que es doni més suport,
fins i tot econòmic, a activitats que es
fan una vegada a l’any i és per a tot el
poble. Crec que s’hauria de fer també
a les entitats esportives que durant
tot l’any estem educant els més petits
perquè en un futur tinguin uns valors
ja perduts com l’esforç, valorar les
coses, assumir les derrotes, tenir una
disciplina i formar part d’un grup.
Gràcies a tothom i sapigueu que
qualsevol que ens vulgui ajudar
entrenant o a la junta, estarem
encantats: pot pujar al poliesportiu i
preguntar pel Sergi Alonso.
www.facebook.com/efsas
efsas2009@gmail.com

ANC Calaf
Vol que Catalunya sigui un estat
independent? Sí/No. Aquesta és
la pregunta que l’ANC proposa
per a la consulta, que s’hauria de
convocar preferentment abans del
31 de maig del 2014. En el cas
que la consulta no es permeti,

l’Assemblea prepara la campanya
“Signa un vot per la Independència
de Catalunya”, la qual tindrà una
arrencada general a tots els pobles
de Catalunya els dies 10, 11 i 12
de gener, seguint el patró d’unes
votacions generals. Les Territorials

Amics de la Derbi (DSC)
Benvolguts amics i apreciats
companys de la vida, tots:
Ara que vénen temps de desitjar
allò que no tenim, va bé recordar
un vell conte sufí, que diu així:
“El geni alliberat de la seva llàntia
li diu al pescador: ‘Demana tres
desitjos i jo te’ls donaré. Quin
és el teu primer desig?’ Després
de meditar una estona, diu el
pescador: ‘M’agradaria que em
fessis prou intel·ligent com per fer
una elecció perfecta dels altres dos
desitjos’. ‘Fet’ —diu el geni. ‘I, ara,
quins són els teus altres desitjos?’
El pescador medita de nou durant
un moment, i contesta: ‘Gràcies.
No tinc més desitjos’.”
Ah! Per cert... Derbi va deixar la
seva activitat productiva aquí al
país el 22 de març d’enguany.
Ja gairebé ningú ho recorda.

Només el romanticisme d’aquella
gran joia industrial de més de
90 anys d’història ens perdura
als pocs nostàlgics que som, que
la recordem encara amb prou
fermesa, la mantenim, l’estimem,
la cuidem, la mimem... Hi posem
continuada il·lusió i persistència,
perquè continuï perdurant al llarg
del temps el seu ja inesborrable
gran record al pas de la història,
per sempre més.
Un petit consell... si per aquestes
festes el metge us retalla la ingesta
de torrons o altres dolços, no li
feu massa cas. Què sap ell de si
és aquesta l’única dolçor que hem
tingut durant tot l’any? Aprofiteuho de valent, que el temps va a la
seva, com sempre!
Jordi Giné i Fontanellas - DSC

dels Prats de Rei i Calaf preveuen
iniciar aquests dies amb un acte el
dia 10, que consistirà en un xerrada
a càrrec d’Antoni Dalmau sobre “La
llibertat de Catalunya” i un “Concert
per la Llibertat” a càrrec de “Els
Amants de Lulú”.

AAVV Nucli Antic

Des de l’AAVV del Nucli
Antic volem explicar-vos que
tornem a participar al Concurs
d’Il·luminació Nadalenca; aquest
any hem il·luminat un carrer més,
i cada any n’anirem sumant, fins a
il·luminar tot el casc antic! També
per aquestes festes hem fet una
llumineta que va “rodant” per les
botigues, i en la qual sortegem una
panera (exposada a Cal Cisteller),
i tenim previst organitzar un taller
infantil de cara als dies 2 i 3 de
gener. Una vegada més, també
ens hem adherit a la Marató de
TV3, amb l’organització a la Unió
Calafina d’una tarda de country.
Finalment, anunciar-vos de cara
al mes de gener començarem a
promocionar les botigues del nucli
antic.
Us desitgem un bon Nadal i un
feliç Any Nou!!!
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Antoni Miret

El rebrot de l’escola Heura
A finals dels anys 60 el collar franquista que encara
dominava la vida del país començava a afluixar la tensió
davant d’una societat que sentia la necessitat d’alliberarse de condicions imposades, referències caducades, i
construir un món nou. Un ordre refet i aconduït per una
nova generació de joves educats en unes altres fonts i
valors. Aquest sentit d’inconformisme i de compromís de
futur va aparèixer a Calaf, a finals de la dècada, entre un
grup de pares joves conscients del fet que l’entorn estava
canviant i calia una nova educació per als seus fills. Era
un esperit molt present també a d’altres llocs, on s’ha
consolidat l’escola que aquells pares van crear, i avui
allotgen un important nombre d’alumnes que segueixen
els valors i la pedagogia fundadors.
El primer pas d’aquells pares calafins, entre els quals
s’hi trobava el seu impulsor decisiu, el comerciant i amic
del jovent, Josep Huguet, va ser organitzar una sèrie de
conferències, d’orientació molt innovadora en aquells
moments, sobre els continguts i la funció de l’educació
i l’escola. El resultat va ser la creació de l’Escola Heura,
fonamentada en la pedagogia Montessori i Decroly, el
català com a valor essencial i establint un vincle molt
estret entre educació i societat. La primera seu de l’escola
va ser al pis que encara hi ha al fons de la plaça del
Ravalet, i començava a funcionar el curs 1968-69.
Va prendre aquest nom d’Heura per combinar natura i
voluntat d’anar-se estenent. Per això començava amb
alumnes de tres anys, repartits en diverses aules, que
seien en taules rodones, aprenien les lletres amb els sons
d’unes fustes que frissaven al tacte, i a llegir i a escriure
una mica més tard, dibuixaven, cantaven, dansaven i
aprenien a llegir poemes. Així que la creativitat hi tenia
un paper cabdal. Al migdia es quedaven a dinar a l’escola,
feien migdiada damunt catifes adients, sortides pels
voltants del poble, s’enduien el menjar a fora, anaven a
veure com es feia l’oli a Ivorra, per exemple, i organitzaven
festivals a la pista on actualment hi ha la deixalleria. Una
colla d’activitats que a les altres escoles no es feien. Hi
assistien nens i nenes de Calaf, Calonge, St. Guim, Prats,
Pinós i Torà, entre tots formaven un conjunt de poc més
de vint alumnes. Els primers mestres van ser Wenceslao
Soler i Teresa Castany. Més tard l’escola es va traslladar
al Pg. de Sta. Calamanda núm. 2, amb dos pisos a la seva
disposició i un pati per jugar, amb una piscineta al solar
en el qual avui hi ha la Penya Blaugrana.
Alguns dels mestres que van donar caràcter a l’escola
van ser la seva directora Margarida Barba, persona de
gran enteresa personal, el mestre Francesc Mestre, el
professor de música i cant Josep Vila, rector d’Ivorra,
i l’entranyable i polifacètica ajudant Conxita Solà. Els
nens estimaven aquests mestres i els agradava anar a
l’escola.
L’escola, però, havia despertat algunes reticències
entre els sectors més conservadors de la vila. Els cants
dels infants sovint sobresortien de les seves finestres i
anaven a parar a oïdes dels clients d’una veïna i molt
coneguda entitat d’estalvi, a alguns dels quals no els
agradava gaire aquella activitat escolar. També és cert,
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La trobada va reunir uns 40 assistents, entre alumnes, mestres i
pares i mares. Foto: Lorena García.

igualment, que hi havia pares no prou convençuts que
amb aquella pedagogia els nens aprenguessin a escriure
una mica més tard. Però el que de debò va tallar les
ales d’aquell projecte tan innovador i precursor va ser el
famós incident de St. Sebastià. Un episodi de la joventut
calafina que mereix passar amb justícia als annals de la
història local.
Anys 60, temps de gran efervescència social, a la qual
eren sensibles els mestres de l’escola, i que indirectament
van transmetre a una joventut inquieta davant els nous
temps, en particular els escoltes. Aquest mateix jovent va
sentir el lligam i l’empenta per construir un altar de pedra
i fusta davant la capella de St. Sebastià perquè, a l’1 de
maig, la missa es pogués celebrar sense les estretors de
l’interior. El sentit últim de la seva entrega es manifestava
penjant-hi la benaurança relativa als pobres amb l’acord
que, si algú la despenjava, aterrarien l’obra feta. Previsió
que es va complir. Presidia l’habitual processó el rector
Mn. Marquet que, en veure el cartell, el va abaixar.
Aleshores, qui va ser tan brau com cordial i estimat calafí,
Josep Fonoll va exclamar, fent honor a la paraula donada:
“Oi que hi hem quedat? Doncs fem-ho”. Va ser l’expressió
de la relació entre individu i societat, de vindicació de
llibertat i de justícia d’aquell moment. Mn. Marquet, tot i
el seu temperament sever, va minimitzar el cas davant la
Guàrdia Civil, i Josep Huguet, també inquirit per aquella
autoritat, va igualment treure ferro a l’incident. Eren
anys d’unes sorprenents caramelles comunistes amb els
cantaires amb mocador vermell al coll.
Aquesta experiència, però, va significar la davallada de
l’escola. Alguns pares, tot i que els mestres van canviar,
van començar a perdre la confiança en l’escola, fins que
finalment l’Escola Heura va haver de tancar, afectada,
també, de dificultats econòmiques i d’un entorn no gens
fàcil. L’últim curs va ser el 1973-74. La prova, sí, que
aquells promotors, mestres i alumnes recorden amb
afecte aquella pàgina de les seves vides, és el dinar
que els va tornar a reunir el passat 2 de novembre al
restaurant de Dusfort, del qual podeu veure’n la fotografia
de grup acompanyant aquest article.

C ol·laboradors

Jordi Nadal

Sant Joan de les Quadres
El lloc de les Quadres el trobem documentat el 1026
i el 1084, i l’església de Sant Joan des de 1154. Sembla
que sempre fou una sufragània o capella rural vinculada
a Santa Fe de Calonge, si bé el lloc de les Quadres, tot i
que també tenia terres al terme de Calonge, pertanyia a
l’antic terme del castell d’Aleny i era vassall de l’abadia
de Sant Vicenç de Cardona.

propietari, Joan Pallerols i Prat, serà alcalde durant
25 anys, erigint-se en un influent cacic a Calonge i
comarca. En aquests mateixos anys farà importants
reformes i obres de millora al mas, i a més comprarà
els veïns masos de la Casanova i ca l’Abadal vell de
Calonge. També farà construir el cementiri annex a
la capella de Sant Joan per poder-hi ser enterrat ell
i els seus familiars, tal com explica en la làpida que
trobem dins el cementiri, com en el curiós i peculiar
epitafi esculpit en la làpida penjada a la paret exterior.
Morirà solter el 1919 i el patrimoni passarà al seu germà
Josep, que també morirà solter el 1921; finalment
heretarà el germà petit, Pau (Pauet), que s’endeutarà
ràpidament i acabarà malvenent el patrimoni a diverses
famílies de Calaf, els descendents de les quals en són
els actuals propietaris. En Pau Pallerols morirà el 1931
completament arruïnat i serà enterrat al cementiri de
les Quadres al costat dels seus germans, ja que el nou
propietari del mas es féu càrrec de les despeses del seu
funeral.
EPITAFI:

L’edifici actual, senzill i auster, és una petita nau
rectangular de pedra escairada i mida força regular,
amb teulada a doble vessant i coronada per una petita
espadanya. A la façana nord, paral·lela al camí, hi ha
una escala amb tres graons i la porta que permet l’accés
al seu interior. El conjunt actual segurament es deu a
reformes de principis del segle XX, quan es va afegir el
cementiri a la façana de llevant.
La capella de Sant Joan des d’antic ha estat vinculada
al mas de les Quadres que, al segle XVI, era posseït
i habitat per la família Casamitjana, que al XVII serà
succeïda pels Bertran i aquests al XVIII pels Pallerols. El
pubill Pallerols aportarà al seu patrimoni el mas o molí
d’Alet o Can Alet (Canalet) de Rubió, això juntament
al creixement del segle XVIII el consolidaran com un
mas important. A cavall dels segles XIX i XX, el seu

“Aqui descansan els restos / d’un pages de La Segarra
/ conegut per nom d’en Cuadras / per Calonge sa
comarca / que anaba vestit de vellut / i amb barretina
morada / puig era molt divertit / que de broma sempre
estaba / i encarrega als vivents / lo mateix als uns
que als altres / que lo tranquil fa esta molt gras / i la
ambició fa esta molt magre / i que conservin a San
Joan / qu’es el patro de la casa / si treballeu i vigileu
/ pa i vi no vos faltara a taula / i també ens encarrega
als lectors / que llegeixin esta lápida / si volen resar
un pare-nostre / i també alguna Salve / i acabat
diguin amen / amb lo requienat in pace / que al cel
ens abrassarem / si es cas podem anar-hi / sigueu
treballadors honrats / que amb aixó tan sols ja basta
/ que del mon no vos emporteu res / sino si sabeu
disfrutar / imiteu les costums del difunt / que aquí
descansa / i si acas volen saber son nom / lo trobareu
escrit al marge/ Joan Pallerols Prat”

E ntitats

UE Calaf

Calaf, un poble amb història. L’any
vinent començarem un any de
celebracions del mil·lenari del nostre
poble. La nostra entitat també té un
grapat d’anys d’història, aviat en
farem 80. Al llarg de tots aquests
anys han passat pel nostre club
representants de la majoria de
famílies de la vila. Fent memòria un
recorda dates com la inauguració de
les grades del camp de futbol. Aquell
dia vam jugar un partit contra els
Veterans del Barça. El resultat va ser
d’empat a un i vam tenir el plaer de

jugar contra jugadors emblemàtics
com l’Urruti o el Victor, i d’altres
més folklòrics com l’Angoy. Parlant
d’inauguracions, l’any del mil·lenari
ens agradaria poder inaugurar la
nova cantina, un equipament molt
necessari per a la nostra entitat.
Parlant ja de temes esportius,
aquesta
temporada
s’estan
superant amb escreix els objectius
marcats. Els nostres equips estan
portant a terme una inici de
campanya excel·lent, destacant
l’equip amateur i sobretot l’equip

prebenjamí (només han perdut un
partit i tenim dos jugadors entre
els màxims golejadors del grup).
També cal destacar que l’equip de
4a Categoria Territorial és l’equip
més golejador de tot Catalunya i de
totes les categories (56 gols en 11
partits).
I ja per acabar, i com és tradicional
per aquestes dates, desitjar a
tothom
BON NADAL I FELIÇ 2014!
La Junta
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En record de Maria
Jesús Ribalta Castelló
Estimada M. Jesús:
Voldríem acomiadar-nos públicament fent un reconeixement a la
teva manera de ser.
Per a molts calafins, durant 20
anys vas ser el primer contacte
amb el sistema sanitari. Al local
de la Mútua Intercomarcal, situat
a l’Avinguda de la Pau, hi feies
les tasques administratives amb
eficiència,
discreció,
sempre
pensant què més podries fer per
millorar la teva atenció envers les
persones que necessitaven aquell
servei. Entregar números d’ordre,
omplir manualment les receptes,
omplir altes i baixes, “partes” de
confirmació, gestionar derivacions,
ordenar
i
arxivar
històries
clíniques, atendre el telèfon...
un seguit de tasques, la majoria
de les quals sobrepassaven les
teves obligacions laborals, i
que actualment ens semblen
impossibles de fer sense l’ajuda
de tecnologies i ordinadors.
Aquesta gran implicació l’hem
pogut percebre també en la
teva participació decidida en
activitats cíviques al nostre poble:
Pastorets, teatre, esbart dansaire.
Tenim present l’alegria amb què
explicaves tots aquells salts del
Ball de Gitanes que tan feliç et
feia... fins que la malaltia et va
minvar les forces.
Una llarga i punyent malaltia t’ha
posat a prova. Hi has conviscut
26 anys amb una lluita constant,
on l’acceptació, l’esperança, la
tranquil·litat i la serenitat han
estat un exemple per a totes
nosaltres.
Per tots aquests i molts records
més, sempre et recordarem.
Les companyes a la Mútua

En record de la nostra gran amiga, Roser Planell
Roser, tot el que has fet per nosaltres
és extraordinàriament meravellós,
per les teves arrels humils, humanes,
sensibles, generoses... un sense fi
de coses bones que ens han donat
uns fruits que tots hem pogut gaudir.
Tenies una manera de ser i de fer que
volem agrair-te amb quatre paraules
que resultaran insuficients.
Llegir era una passió teva i mitjançant
un petit fragment de Maria-Mercè
Marçal, en el seu recull de poemes
anomenat “Bruixa de dol”, volem
començar a explicar-te el que tu eres,
ets i seràs sempre per a nosaltres.
“La lluna nova, saps?, diu que et
recordi que el NO d’avui du un sí a
l’altre costat.”
I és que sempre darrere de tots els
NO, tu has trobat un SÍ pel qual
tirar endavant. En tot has trobat la
seva compensació; darrere de cada
limitació, hi havia un motiu pel qual
viure i superar-te a tu mateixa, i si
d’una cosa podem estar segurs és
que eres, has estat i seràs sempre
un exemple de superació. Ja de ben
petita, no eres diferent de la resta,
tenim records d’un munt d’excursions
en les quals ens vas ensenyar sense
adonar-nos que una persona que
no fa exactament el mateix que
nosaltres, no se l’ha de mirar diferent
ni tractar-la de cap altra manera que
no sigui la d’una persona com la
resta. Fins i tot, eres tu qui ens va
ajudar a nosaltres en tot moment, ja
que la teva intel·ligència i esperit de
vitalitat no tenien límits.
Eres un sol d’energia positiva i
optimista, que donaves ajuda a qui
te la demanava i a qui no també,
sense miraments. En els moments
que nosaltres flaquejàvem, sempre
estaves tu per animar-nos, donar-nos
una empenta, i amb un optimisme
que ja ens hagués agradat tenir a

Verónica Payá i Josep Feixas. 19 d’octubre de 2013

Història i molts records
L’escrit sobre les mines de la revista
L’Altiplà de Calaf, del mes de juliol passat,
va ser un referent per recordar el meu
marit, Jaume Salat, deixant constància
del seu treball en aquella època. Les
mines a Calaf varen ser uns anys de
molta eufòria, i el seu ressò era present
en molts pobles de tota la rodalia, ja que
el jovent que podia inscriure’s a la mina,
no havia de fer el servei militar. Tot això
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nosaltres en els moments de més
dificultat.
Podíem enraonar amb tu de qualsevol
cosa, parlaves pels descosits i no
oblidarem mai les converses infinites
que no s’acabaven mai: valia més que
agaféssim una cadira! Eres constant,
paties només pel fet que tot sortís bé
i si mai no estàvem segurs d’alguna
cosa, allà estaves tu amb el cap ben
alt per arreglar-ho amb el teu enginy.
I és que sempre has brillat per la teva
maduresa, la qual vas desenvolupar
molt abans que nosaltres i que ens va
ajudar a tots en els pitjors moments.
Recordem moltes bronques, mirant
sempre pel nostre bé, però també
molts consells per treure el millor
de cadascú de nosaltres. Ens has
ensenyat molt amb la teva manera
de ser i de com fer les coses. No eres
el que, sinó el com, el que t’ha fet
sempre tan especial. Volem donarte les gràcies per tot el que ens has
ensenyat, transmès, ajudat i per tots
els bons moments que hem compartit
amb tu, que no són pocs.
Cada vegada que no ens en sortim,
que tinguem problemes o que dubtem,
pensarem en tu, tant nosaltres com
la teva família, que sempre t’han
recolzat en tot. Has viscut al màxim
cada moment, l’has exprimit fins
a l’última gota i tots n’hem estat
conscients. Totes les persones som
un físic: unes cames, uns braços, uns
cabells, però el que realment importa
és l’esperit, aquesta vitalitat que ens
has deixat a la teva família i als teus
amics, i això quedarà sempre per a
tots nosaltres.
El teu cor ha dit prou, però la teva
vida no, ja que seguirà bategant
entre tots els que t’estimem, que no
som pocs. Així que no és un adéu,
sinó un fins aviat. No t’oblidarem
mai, bonica.

Maria Mestres
portava molta feina d’administració,
com la que feia el meu estimat Jaume.
En Jaume, una persona responsable i
valenta, no escatimava esforços; a més
de la feina del despatx havia d’anar quan
calia —que eren molts dies— a la mina de
les Basses. I és que sempre que plovia
hi entrava aigua, i llavors de nit o de dia
havien d’entrar a dins per treure-la, i així
els treballadors podien continuar amb les

seves tasques. Això era una cosa que em
feia patir molt: veure el Jaume endinsarse per la boca de la mina amb mínimes
condicions i poca seguretat. Hi havia un
encarregat, que es deia Diego, i la seva
companyia em donava confiança perquè
s’ajudaven mútuament. En Jaume ja fa
quasi tres anys que és difunt, i en Diego
molts més. Que el Senyor els hagi acollit
al seu Regne.

C ol·laboradors

Josep Mases

El 25 de desembre, fum, fum, fum
Desembre, un mes ple de festes,
de reunions familiars amb bons
àpats, farcit de regals, de vegades
amb un excés de consum (qui té
recursos, naturalment), ple de
desitjos de Pau, el “cagatió”, l’arbre
del Noel, els “Reis” i el Pessebre. I
moltes altres persones continuen “la
inversió” amb la il·lusió i l’esperança
que LA LOTERIA els solucionarà la
vida.
I és que és normal que així sigui
perquè és Nadal! Per a altres
persones el Nadal —perquè així els
ho varen ensenyar— també celebren
l’aniversari del naixement d’aquell
infant, el nen Jesús, que va venir
per predicar pels drets, la justícia,
la igualtat i la Pau entre els homes.
Drets, pau i justícia, unes paraules
bastant utilitzades en gairebé totes
les nacions del món, però que a la
pràctica... tururut.
A Calaf, aquestes festes i des de fa
molts anys, es representen uns dels
millors Pastorets de Catalunya, la
versió de Josep M. Folch i Torres,
amb gran acceptació de petits i
grans. L’autor fa que la cosa acabi
bé, i que el bé triomfi sobre el mal.
Gràcies a la valentia de l’heroi de
l’obra, en Lluquet, que capitaneja
un grup de valents pastors i amb la
col·laboració de l’Àngel Sant Miquel,
es derrota el mal: Satanàs, Llucifer
i els pecats capitals. I, acabada

l’obra, tots contents i feliços, cap a
casa a sopar i a dormir.
Però
si
parlem
del
vertader
protagonista
d’aquesta
història,
aquell nen Jesús que tant ens
entendreix, penso que si avui 2013
tornés fet un home entre nosaltres,
arribaria a la conclusió que els
humans encara no hem entès res
del que ell va predicar durant tota
la seva vida. Enfrontant-se amb el
poder establert, des d’Herodes a
Pilats, tot i saber que aquest poder
l’eliminaria i el condemnaria, com
així va ser. El van crucificar, però el
seu sacrifici i el seu pas per la terra
va deixar una empremta i un gran
missatge.
Mentrestant, els set pecats capitals:
la supèrbia, la luxúria, l’avarícia,
l’ira, la hipocresia, la corrupció i la
violació dels drets humans, encara
estan ben vigents, i formen part
de la condició humana. Aquestes
són les eines de què es valen
molts “Herodes” i “Pilats” que, amb
l’afany d’acumular poder i riquesa,
s’aprofiten de les tantes i tantes
guerres, com les que trobaríem avui
en moltes parts del món. On són
la Pau, la justícia, i els drets dels
homes?
Perquè segons els mitjans de
comunicació
aquesta
terrible
Guerra de Síria continua generant

(*) Dades del 30 d’octubre de 2013

el sofriment i el drama de milers
i milers d’emigrants i refugiats.
Pensem en la gran quantitat de
víctimes innocents: s’han produït
només en un mes 550 morts (*)
de població civil, i entre ells moltes
criatures, i els que poden, continuen
fugint en el major èxode que mai fins
ara s’havia produït. Es parla de dos
milions de persones desplaçades. És
llavors quan un té la impressió que
no han passat 20 segles.
Les escenes i el trist espectacle ens
l’ha donat la premsa internacional
d’aquests últims mesos, com ha
estat la tragèdia de l’illa Italiana
de Lampedusa i també de Malta,
d’aquesta pobra gent fugint de la
guerra, la fam i la misèria. Aquestes
escenes no es diferenciaven gaire
d’aquelles fugides massives que ens
varen mostrar diferents directors
de cine com De Laurentiis o Cecil
B. DeMille en pel·lícules sobre la
Bíblia i els Evangelis, en aquest cas
aquí, a les costes d’Itàlia, i que per
molts d’ells ha estat anar a una mort
segura.
Perquè
desgraciadament
aquí
Moisès no hi va ser, ni hi serà per
poder separar les aigües, i el balanç
de víctimes va ser, i seguirà essent
terrible. Quatre mil morts des de
2009 al mar Mediterrani. Tant de
bo fossin els últims i tots poguéssim
tenir un Bon Nadal i en Pau.
Calaf, Nadal 2013

Josep Vilaseca

“Formant rotllana”
Enamorat estic d’una mossa
que no és de Solanelles
ni de Mirambell;
canta havaneres
entre Calaf i els Prats de Rei.
D’on és aquesta mossa?
—pregunta el jovent.
Si espereu que us ho digui
aneu molt equivocats.
El que sí us diré
és com és ella.
El seu parlar
és dolç com la mel
i els seus ulls brillen
com les estrelles del cel.

Dues trenes adornen
el seu cabell ros,
quan camina i canta
deixa aromes d’arboç.
Una mica de tot
té aquesta mossa;
una mica de Prats,
Solanelles i Mirambell.
El dia que ens casem
Solanelles li regalarà l’anell;
el medalló de la Verge del Portal
serà el regal dels Prats de Rei;
el poble de Mirambell,
un ram d’alzinera i timó
d’aquell bosquet coquetó

on li vaig oferir la primera flor
el dia de la festa major.
A Calaf toquen campanes,
una noia de cabell ros balla
sardanes;
Solanelles, els Prats de Rei,
Calaf i Mirambell,
amb mans agermanades
formen la rotllana.
Calaf ofereix a la noia
una imatge de nostra Santa
Calamanda.
Setembre 2013
Número 7.627
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers (nou parc).

93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

BCN Sants

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.12
19.26
23.24

Farmàcia

93 869 85 06

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

93 869 82 49

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

Centre de Recursos per a l’Ocupació

Parades a BCN: Palau Reial / pl. Fr. Macià / Balmes-Diagonal / Balmes-Gran Via / Estació BCN Nord

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Oficina de turisme

93 868 08 33

HISPANO IGUALADINA

Piscina municipal

93 868 02 95

Calaf

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

06.40 // 15.15

07.30 // 16.00

08.35 // 17.05

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Correus

93 869 85 94

Dissabtes:
08.00 // 15.15

09.00 // 16.00

10.05// 17.05

Notaria

93 869 88 12

Barcelona

Igualada

Calaf

012

10.50 // 17.20

12.00 // 18.45

12.45 // 19.30

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

Informació Generalitat

Repsol butà

93 803 15 17

tel. 93 804 44 51

Igualada

Barcelona

Parada a Barcelona: Maria Cristina [avinguda Diagonal] (metro L3)

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Calaf

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

Funerària Montaner

93 869 84 91

De dilluns a divendres:

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau

93 868 00 75

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 //
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 //
15.45 // 16.00 // 19.00

Dissabtes: 7.30

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus]

Manresa [Pompeu Fabra]

Calaf

9.30* // 13.30 // 14.00*
// 18.00* // 19.00* //
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*//
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 //
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30

Dissabtes: 12.35

Dissabtes: 13.30

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

93 868 07 12

(Annie Bellot)

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf

636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

ABS CALAF

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S’encarrega de tot el procés de recaptació

de tributs. Per això us hi heu d’adreçar
directament trucant de dilluns a divendres
de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40) o bé
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

A genda
DESEMBRE
Dissabte 21
Fira de la Biomassa
Matí - pl. dels Arbres
A les 11.00 h,
xerrades informatives
al Casino
Concert de Nadal
a càrrec de l’Escola
de Música
A les 18.30 h
al Casino

24

oberta les 24 h

De dilluns a divendres:

AIGÜES DE MANRESA. S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa
d’aigües de Calaf. Per a qualsevol consulta us heu d’adreçar a:

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 061
Per demanar hora,
cal trucar al
902 111 444

Oficines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)
Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta
baixa de l’Ajuntament (pl. Gran, 2).

Diumenge 22

Dijous 26

Diumenge 29

Fira i Festa de Nadal
Tot el dia - Plaça
Barcelona’92

Contacontes
A les 12.00 h
a la Sala de Fusta

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal

Ball: Charli
A les 19.00 h
al Casino

Farik, Farak i Faruk
A les 17.30 h
al Casino

Dimecres 25

Divendres 27

Els Pastorets de Calaf
A les 19.00 h al Casal

Obre portes el
Magic Christmas
Parc de Nadal,
al poliesportiu
Fins el 31/12

Ball: Stres Band
A les 19.30 h
al Casino

Ball: Doble Cara
A les 19.00 h
al Casino

GENER
Diumenge 5
Campament reial
(matí) - Arribada
dels Reis d’Orient
A partir de les 18.00 h
a la plaça Gran

HORARI DEL CEMENTIRI
de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME
(hivern 2013)
Dimarts, dijous i divendres
de 10.30 h a 13.00 h
Dissabtes
de 9.00 h a 14.30 h
tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

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