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Brillant temporada
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Editorial
De tots és ben sabut que un dels
millors indicadors del progrés real
d'una societat és el nombre i la
qualitat dels serveis de què
disposa.
L'augment de l'esperança de vida
sovint va associada a un increment
de la dependència de les persones
grans, que fa cada dia més
necessari poder disposar d'un
servei que atengui aquestes
persones i les seves famílies,
garantint un dret fonamental com
és el d'envellir dignament. És en
aquest sentit que la inauguració
del centre de dia, el passat 14 de
maig, suposa un pas decisiu en la
consecució de l'objectiu de poder
disposar de tots aquells serveis
que, tant ara com en el futur,
necessitaran els calafins i
calafines.
Posar en funcionament un servei
com aquest és una tasca
complexa, més si tenim en compte
la singularitat de l'espai on s'ha

VOCACIÓ DE SERVEI
ubicat, la Casa Joan Gimferrer,
que en els seus orígens fou
habitatge i que gràcies a aquest
projecte s'ha pogut transformar
en un modern equipament. Així
doncs, des de la compra de la
casa el 1988, fins aquí, s'han
sumat els esforços dels diferents
equips de govern per poder fer
realitat el projecte. Per fer-ho ha
calgut fer compatible la conservació
de l'edifici i els seus elements més
singulars amb el compliment de la
normativa específica i la
funcionalitat que és necessària per
gestionar amb garanties un centre
d ' a q u e s t e s c a ra c t e r í s t i q u e s .
Però la posada en marxa d'un
servei no és només una obra,
exigeix també una gestió, que ha
de ser eficaç i transparent, i que
ha de cercar per damunt de tot la
qualitat i la universalitat. En aquest
p u n t l a c o l · l a b o ra c i ó e n t r e
l'Ajuntament i entitats sense ànim
de lucre, especialitzades en oferir

aquest tipus de serveis, és
especialment necessària per
assegurar que aquest serà un
servei de qualitat i, a la vegada,
que generarà treball estable.
D'altra banda, també ha estat
important la col·laboració amb
altres administracions, com ara la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat, per poder concertar
les places del centre amb el govern
català, per tal que tothom pugui
accedir a aquest servei, amb
independència del seu nivell de
renda.
Aquest, doncs, és el primer pas
d'un gran projecte que, juntament
amb la propera construcció de 28
habitatges tutelats i la futura
creació d'una residència, ha de
resoldre les mancances actuals i
futures de Calaf en l'àmbit de
l'atenció a la gent gran. Per ferho realitat només cal una cosa:
una administració amb vocació de
servei.

El nom dels carrers
PASSATGE DOCTOR BERTRAN
El nom d'aquest carrer és en memòria del metge calafí Josep
Bertran i Vivó, personatge que va néixer a Calaf el dia 30 de
gener de 1897 i va morir a la nostra vila el 20 de juny de 1976.
Bertran, que va ésser nomenat metge titular de Calaf el 13 de
desembre de 1919, va ésser una de les persones més influents
de la nostra població. D'idees conservadores, en esclatar la
Guerra Civil va ésser destituït el dia 17 d'agost de 1936 per
l'Ajuntament republicà sorgit de les eleccions municipals del 7
del mateix mes, tot i que anteriorment ell ja havia marxat de
Calaf i havia passat al bàndol nacional. Va tornar amb les tropes
que van ocupar la nostra vila el dia 20 de gener de l'any 1939,
i sembla que va ésser una peça clau per a què els contingents
marroquins que venien amb els vencedors no s'excedissin. Poc
després, el dia 11 de setembre de 1940, va ésser nomenat
alcalde en substitució de Joan Miquel Burgés. D'entre les decisions
que es van prendre en el transcurs del seu mandat podem
destacar la reposició de la creu del cementiri (arrencada en els
anys anteriors a la Guerra Civil) i la concessió del permís a la
Companyia Telefònica per ampliar la xarxa. El dia 14 de maig
de 1942 va ésser substituït al capdavant del consistori per
Ramon Pont Cos, la qual cosa no significa que deixés de tenir

influència en la política calafina. Tot i aquest vessant, el nostre
personatge mai va deixar d'exercir la medecina a la nostra vila
i per aquest motiu se'l recorda amb el nom de Doctor Bertran.
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Urbanisme
Continuen les obres del CEIP
Alta Segarra amb l'enderroc
d'una part de l'edifici
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Des de fa uns dies s'estan duent a terme
estiguin acabades d'aquí a dotze mesos.
les obres d'enderroc del CEIP Alta Segarra
Un cop enllestides les tasques, Calaf
de Calaf, concretament els edificis que
disposarà d'una illa sencera d'uns 9.000
s'han de construir de nou per tal de
m2 dedicada a l'ensenyament, en una
completar les obres de remodelació i
ubicació privilegiada que comptarà amb
ampliació del centre educatiu.
el centre de primària, la llar d'infants
Els alumnes ja fa dies que fan classe en
municipal i l'Institut de Formació
altres edificis adjacents, condicionats
Permanent.
prèviament, com
són
l'Institut
Municipal de Formació Permanent o
l'antic edifici de BUP.
A més, professors i
alumnes disposen
de quatre mòduls
prefabricats que
acullen el menjador
e s c o l a r, l ' a u l a
d'informàtica, l'aula
d'acollida i els
d e s p a t x o s . To t
plegat garanteix el
bon funcionament
del CEIP Alta
S e g a r ra m e n t r e
durin les obres, que
Enderroc d'una part del CEIP Alta Segarra.
està previst que

SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE ELS PISOS PER A JOVES
I PER A LA GENT GRAN
El proper dijous 8 de juny tindrà lloc
una sessió informativa sobre els
futurs pisos per a joves i els
habitatges tutelats per a la gent gran.
Es tracta dels projectes que
l'Ajuntament té concertats amb la
Generalitat de Catalunya, per tal que
Calaf pugui comptar amb habitatges
protegits per als joves i per a les
persones grans.
La sessió informativa comptarà amb
els tècnics redactors d'ambdós
projectes, representants de la
Direcció General d'Habitatge de la
Generalitat i de l'Ajuntament de Calaf.
Els tècnics donaran informació sobre
els dos tipus d'habitatges, i resoldran
tots els dubtes que els assistents
plantegin en relació als lloguers o
als tràmits necessaris per optar a un
d'aquests pisos protegits.
La reunió, oberta a tots aquells
que hi estigueu interessats, serà
a les 19.00 h a la Casa Felip de
Calaf.

Avenços en la millora
de les instal·lacions ferroviàries de Calaf

Comencen les obres
dels pisos per a joves

El passat dimecres 29 de març va tenir
lloc, a l'Ajuntament de Calaf, una reunió
entre representants de la Dirección
General de Ferrocarriles, l'alcaldessa de
Calaf, M. Antònia Trullàs, i el regidor
d'Urbanisme, Joan Caballol, per tal de
cercar solucions als problemes plantejats
a la DG en la reunió mantinguda a Madrid
el passat mes de novembre. En aquesta
trobada, els membres del consistori calafí
van manifestar la preocupació per l'estat
en què es troben les instal·lacions
ferroviàries del municipi i la problemàtica
que genera la manca de permeabilitat
de la estació, i van aconseguir el
compromís de la DG per buscar-hi
solucions.
En aquest sentit, durant la reunió de
dimecres es va concretar la construcció
d'un pont per sobre la línia fèrria, que
perllongarà el carrer de la Sort fins al
futur polígon del Rentador. Està previst
que en els propers dies es realitzi l'estudi
geotècnic de la zona del pont per tal de
redactar-ne el projecte constructiu.
Paral·lelament es començarà a fer l'estudi
de permeabilitat i accessos de la zona

El passat dilluns 13 de març van començar
oficialment les obres de construcció dels
dotze habitatges destinats a joves, que
s'ubicaran al casc antic de la vila,
concretament al carrer de Sant Antoni.
L'empresa Promocions Navàs serà
l'encarregada de dur a terme les obres,
que tenen un termini d'execució de 18
mesos. El projecte compta amb quatre
tipologies d'habitatge, que van des dels
45 m2 als 60 m2, i que tindran règim de
lloguer protegit. A més dels habitatges,
es preveu la construcció d'un local
municipal d'uns 56 m2 a la planta baixa
de l'edifici, destinat a diversos usos.

de l'estació, amb el doble objectiu de
millorar la seguretat dels veïns i, alhora,
ordenar i aprofitar un espai actualment
en desús que gaudeix d'una ubicació
privilegiada.

Prospeccions de l'estudi geotècnic.

Sanitat
Calaf engega una recollida de signatures per reclamar més atenció sanitària
El Consell Municipal de Salut de Calaf va
celebrar la seva primera reunió el passat
divendres 21 d'abril, amb l'objectiu de
presentar el funcionament d'aquest nou
ens de participació ciutadana i de tractar
un punt important com és la
reorganització del Centre d'Atenció
Primària de Calaf.
En aquest sentit, el coordinador del Centre
d'Atenció Primària de Calaf, Francesc
Escolà, va exposar la problemàtica que
hi ha per trobar professionals que vulguin
exercir l'atenció continuada a zones rurals.
Per exemple, el CAP de Calaf ha passat
de tenir cinc dies d'atenció de pediatria
a només tres, pel fet que no s'ha trobat
pediatra substitut.
Per tot això s'ha hagut de reorganitzar
la zona del CAP de Calaf i del Consultori
Local de Torà, modificacions que han
afectat, sobretot, als caps de setmana.
D'aquesta manera, els dissabtes i festius
solament hi haurà al CAP de Calaf un/a
infermer/a i un metge o metgessa; aquest
segon també haurà de donar servei als
pacients de la zona de Torà, ja que
l'ambulatori d'aquesta població comptarà

només amb un professional d'infermeria
durant els matins. En total, doncs, el
metge o metgessa haurà de cobrir les
poblacions de Calaf, els Prats de Rei,
Sant Pere Sallavinera, Sant Martí
Sesgueioles, Pujalt, Torà, Castellfollit de
Riubregós, la Molsosa, Biosca i Ardèvol
de Pinós.
Recollida de signatures
Aquest nou escenari va preocupar els
membres del Consell Municipal de Salut,
que entenen que un sol metge o
metgessa haurà de desplaçar-se per un
radi molt ampli, amb l'agreujant que
molts dels possibles punts d'atenció
domiciliària són masies i nuclis aïllats.
Com que els ajuntaments no tenen
competències en aquest àmbit, des del
consistori calafí s'ha decidit engegar una
campanya de recollida de signatures per
reclamar a la conselleria de Salut que
desestimi aquesta reorganització i que
tingui en compte les particularitats de la
zona, que fan necessària una dotació
superior de professionals de la salut. De
moment, la campanya està tenint molt

bona resposta, i s'espera que la xifra de
signatures s'incrementi encara més abans
de la reunió que l'alcaldessa, M. Antònia
Trullàs, ha sol·licitat amb la conselleria
de Sanitat de la Generalitat, en el decurs
de la qual l'alcadessa entregarà les
signatures a la conselleria.
D'altra banda, durant la primera reunió
reunió del Consell Municipal de Salut
també es va informar que, a partir del
mes de juliol, Calaf comptarà amb una
ambulància exclusiva per a emergències
durant les 24 hores del dia.
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Primera reunió del Consell

Benestar social
Els avis i àvies de Calaf, homenatjats
amb la popular festa de la gent gran

Jornada fisiorecreativa
per a la gent gran

El passat diumenge 14 de maig va
c e l e b ra r- s e l a t ra d i c i o n a l Fe s t a
d'Homenatge a la Gent Gran, dedicada
als avis i àvies del municipi. La diada va
començar amb una missa solemne a
l'església de Sant Jaume. A la sortida, la
colla de geganters i grallers de Calaf va
iniciar una animada cercavila fins a la
Casa Joan Gimferrer, per tal que tots els
presents poguessin assistir a la
inauguració del nou equipament. La gent
gran amb més dificultats per desplaçarse va poder anar fins al centre de dia
amb autobús.
Un cop allí, després de la inauguració,
els assistents van poder visitar les
instal·lacions de la Casa Joan Gimferrer
i gaudir d'un aperitiu a l'aire lliure. A
continuació, van traslladar-se a la Unió
Calafina, per celebrar el popular dinar,
que aquest any va aplegar més d'un
centenar de comensals. Havent dinat hi
va haver una exhibició de balls de saló,
i a continuació un concorregut ball amb
el Duet Esquitx.

Un any més, la gent gran de Calaf podrà
passar un dia d'allò més saludable el
proper dijous 25 de maig, amb la sisena
edició de la Jornada Fisiorecreativa de la
gent gran. La jornada començarà a les
11.00 h al poliesportiu municipal, amb
una sessió de gimnàstica recreativa a
càrrec dels monitors Olga Armengol i
Ramon Torné. A les 14.00 h tindrà lloc un
dinar per recuperar forces, i a continuació
"Música i moviment" amb Isidre Vallès,
activitat que clourà la jornada d'enguany.

Dues imatges de la festa de la gent gran

Medi Ambient
Contenidors soterrats al carrer
Progrés i carrer del Carme

Calaf celebrarà un Dia
del medi ambient
"molt arrelat"

D'aquí a pocs dies entraran en
funcionament els contenidors soterrats
que l'Ajuntament està instal·lant al carrer
Progrés i al carrer del Carme (a la placeta
de davant del Castell), i que substituiran
els contenidors convencionals que fins
ara hi havia en aquestes dues zones. En
total seran dos grups de cinc contenidors
de recollida selectiva (paper, vidre,
envasos, brossa orgànica i rebuig). Els
usuaris hauran de llançar les
escombraries a través de les bústies que
s'instal·laran al carrer, que seran
degudament senyalitzades. L'Ajuntament
agraeix la col·laboració de tots els veïns
i veïnes per tenir uns carrers i places
més nets.
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Els contenidors que seran substituïts

Dues imatges de lliuraments d'alzines a nadons calafins

Uns debats sobre art públic, celebrats al Centre d'Art Santa
Mònica de Barcelona el passat mes d'abril, van posar fi a la
present edició del projecte Idensitat Calaf-Manresa.
En total s'han dut a terme cinc projectes entre les dues poblacions,
complint amb l'objectiu primordial de la convocatòria artística:
reflexionar sobre el creixement i l'expansió urbans a través de
propostes d'intervenció en els espais públics. Així, els tres
projectes desenvolupats a Calaf són:
· Nucli antic (Erika Artz i Juan Linares): El projecte es proposava detectar els
aspectes i necessitats que no queden contemplats dins dels esquemes de rehabilitació
urbanística d'aquest barri de Calaf. S'han realitzat entrevistes amb els veïns, dues
intervencions de millora en habitatges i l'edició d'una revista.
· La ciutat dels nens (Natalia Naranjo, Elena Perera, Víctor Viña): L'objectiu era
veure la percepció que els infants tenen sobre Calaf i reflexionar sobre el seu
creixement. L'experiència s'ha dut a terme amb la col·laboració d'alumnes i professors
del CEIP Alta Segarra. S'han realitzat
tallers sobre mapes, itineraris urbans i
entrevistes enregistrades en directe.
· Ground specific (2A+P Architettura):
Els arquitectes italians han elaborat un
projecte per convertir el jardí de Can
Bertran -espai que fou cedit per la seva
propietària a l'Ajuntament- en un espai
per als avis i àvies de Calaf. Així, la gent
gran ha participat activament en el disseny
del projecte, amb diverses suggerències
i fent sentir la seva veu.
Activitat de "La ciutat dels nens".

El projecte Arrela't a Calaf, en
funcionament des del passat
mes de gener, arribarà el
primer diumenge de juny al
seu acte central. Coincidint amb
el Dia del Medi Ambient,
l'Ajuntament organitzarà una
plantada conjunta de totes les
alzines lliurades als nadons
calafins.
Setze de famílies es reuniran
per plantar els petits arbres en
una zona propera al convent
de Sant Francesc. Una placa
amb el nom de cada nadó
acompanyarà les alzines, de
manera que els nens i nenes
puguin identificar-la a mesura
que arbre i infant creixin.
El projecte va entrar en
funcionament el passat mes de
gener, i consisteix en regalar
un plançó d'alzina a cada
nounat calafí. La família té cura
de l'arbre fins que s'organitza
una plantada conjunta, com la
del proper diumenge 4 de juny.

Actuació per reduir
la contaminació lumínica
Amb l'objectiu d'adaptar-se a la nova
normativa sobre contaminació lumínica
l'Ajuntament de Calaf iniciarà les tasques
de cobertura dels fanals de la zona de la
Pineda i del sector oest. La instal·lació d'un
senzill caputxó focalitzarà el raig de llum
i n'evitarà la dispersió; d'aquesta manera
es reduirà la contaminació lumínica
d'aquests punts d'il·luminació.

Canvis en la senyalització
vial de Calaf
Dins del pla de millores en la seguretat
viària que s'està portant a terme i seguint
les recomanacions aportades per l'Estudi
de Mobilitat elaborat per la Diputació,
s'han realitzat una sèrie de canvis en
els senyals de circulació dels carrers de
l'entorn del CEIP Alta Segarra i de la
Plana del Vidal, tota la zona compresa
entre els carrers Isidre Vilaró, Mestre
Manuel Giralt, Alcalde Mas i Domènech
i la carretera de Manresa. Agraïm la
vostra col·laboració per millorar, entre
tots, la seguretat viària de Calaf.

Joventut
Calaf acollirà aquest estiu dos camps de treball
per rehabilitar el castell
L'Agrupament Escolta Alexandre de Riquer de Calaf, en
col·laboració amb l'Ajuntament, ha organitzat dos camps
de treball per a aquest estiu per a nois i noies d'entre 15 i
17 anys, que tindran per objectiu consolidar i restaurar les
estructures de cronologia medieval que es conserven al
castell de Calaf. Un dels camps està obert a joves catalans
(del 29 al 12 d'agost), mentre que el segon està destinat a
joves d'arreu de l'Estat espanyol (del 13 al 27 d'agost). El
treball, supervisat per l'arqueòleg Jesús Brufal, consistirà
en l'excavació d'alguns dels punts més superficials de
l'estratigrafia així com tasques en el perímetre exterior per
a netejar i posar al descobert les diverses estructures
connectades a la muralla, actualment ocultes per la vegetació.
L'excavació a l'interior del recinte murallat es desenvoluparà
en els nivells més recents que es conserven, situats a la part
central del recinte, retallats o delimitats per estructures, i
altres sondeigs realitzats en els darrers anys.
A més de les tasques al castell, l'Agrupament Escolta Alexandre
de Riquer ha preparat un complet calendari d'activitats
perquè els nois i noies puguin gaudir intensament dels dies
que passaran a Calaf.

Castell de Calaf

Mou-te amb l'estiu...
Casal d'Estiu i cursets de natació
Queden pocs dies perquè s'acabi el curs
escolar, i això vol dir que s'acosten les
vacances per als més petits de la casa.
Aquest any el Casal d'Estiu per a nens
i nenes l'organitza l'Associació Esportiva
Alta Segarra, i inclou activitats de tota
mena per aprofitar al màxim el bon
temps i l'oci estival.
El Casal d'Estiu començarà el 26 de juny
i acabarà el 28 de juliol, i està dirigit a
nens i nenes de 3 a 12 anys. Enguany
hi haurà un eix d'animació diferent per
a cada setmana: olimpíades, circ, aigua,
teatre, tallers, jocs esportius, gimcanes,
teatre, piscina, sortides per conèixer
l'entorn més proper, activitats en
anglès... I una gran festa de clausura,
el divendres 28 de juliol a la plaça
Barcelona'92!
A més de les activitats del Casal d'Estiu,
l'Associació Esportiva Alta Segarra també
s'encarrega dels cursets de natació, amb
la novetat que aquest any s'ofereix
també natació per a adults.
Per inscriure's al Casal d'Estiu i als
cursets de natació, així com per demanar
més informació, cal anar al Punt
d'Informació Juvenil (Plaça dels Arbres).
L'horari és de dimecres a divendres de
16.30 h a 20.30 h; dissabtes de 10.00
h a 14.00 h i diumenges de 12.00 h a
14.00 h.
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Ensenyament
Del 5 al 9 de juny,
matriculacions a la Llar
d'Infants de Calaf
Properament començarà el termini de
matriculacions de la Llar d'Infants
Municipal de Calaf, per a tots els infants
de 0 a 3 anys que hagin estat preinscrits
prèviament. La Llar d'Infants Municipal
de Calaf, recentment ampliada, ofereix
un total de 74 places.
L'horari d'atenció és els matins de 9.00
a 12.00 i les tardes de 15.30 a 16.30.
El telèfon del centre educatiu, per si
s'han de realitzar consultes relatives a
les matriculacions, és el 93 869 80 15.

Esports
Nou paviment per a la piscina municipal de Calaf

8

Aquests dies s'estan fent una sèrie de
millores a la piscina municipal de Calaf per
tal de condicionar-la de cara a la propera
temporada. El projecte de millora consisteix
en l'arranjament de l'estructura dels
vestidors i la cafeteria, així com en la
substitució del paviment de la zona que
rodeja les dues piscines. El nou paviment
que s'instal·la
és del tipus
Sportsol,
indicat per a
piscines
i
solàriums i
amb
un
tractament
fungicida per
evitar
la
formació de
fongs. A més,
es canviaran
les dutxes
exteriors i es
posarà un nou
tendal a la part
frontal de la
cafeteria, així
com diverses
tumbones per
Tasques al paviment de la piscina

prendre còmodament el sol. D'aquesta
manera els usuaris de la piscina podran
gaudir de les instal·lacions en condicions
òptimes una vegada comenci la temporada.
A més, el dissabte 24 de juny hi haurà
una jornada de portes obertes perquè tots
aquells que vulguin puguin prendre el
primer bany de l'estiu a la piscina de Calaf.

La VOLCAT, un any més a Calaf
Els 70 km del tram Cardona-Calaf van
tornar a ser, el passat 15 d'abril, un dels
plats forts de la volta a Catalunya en
BTT. L'etapa, marcada per forts desnivells,
van guanyar-la el danès Peter Riis i la
catalana Sandra Santanyes (MassiAbarth), que un dia més tard, a Igualada,
van proclamar-se campions de la Volcat
2006.
Finalment la meteorologia va acompanyar
la cursa, i tot i que el cel estava tapat,
la temperatura era ideal per als ciclistes.
Els corredors van començar a arribar a
la plaça Barcelona'92 plaça habilitada

com a meta a partir de dos quarts
d'una del migdia. Al voltant de les dues
es va fer el lliurament de premis, amb
la presència de l'alcaldessa de Calaf, M.
Antònia Trullàs, i altres regidors i alcaldes
de la zona. A més d'entregar els trofeus
als guanyadors de cada categoria, es va
regalar una cistella amb productes
artesans de la zona als guanyadors de
masculí i femení (Riis i Santanyes). Cal
destacar, també, la participació de quatre
corredors de l'Alta Anoia, Pere Mestres,
Gerard Regí, David Casellas i Josep
Feixas.

La UE Calaf guanya
el campionat internacional
de Soual
L'equip de prebenjamins de la Unió
Esportiva Calaf va desplaçar-se el cap
de setmana passat a la localitat francesa
de Soual amb motiu del campionat
internacional de futbol que s'hi celebrava.
L'equip calafí estava format per nens de
6 i 7 anys: Nil Delgado, Arnau Barrios,
Gerard Anyé, Arnau Mas, Bernat Lladó,
Marc Esquius, Santi Marcet, Bryan
Fernando Casamín, Jesús Baró i Roger
Ferrer; amb Jordi Vilaseca i Jaume Mas
com a entrenadors.
Els calafins van quedar primers de grup
en la lligueta classificatòria, i van jugar
una disputada final contra l'equip de La
Garriga. Al final del temps reglamentari
el resultat va ser d'empat a 1, però els
prebenjamins de la UE Calaf van imposarse al rival en una emocionant tanda de
penals.
A més de participar al campionat,
l'expedició calafina va passar un intens
cap de setmana a la població de Soual,
en un intercanvi esportiu que ja fa deu
anys que es realitza. Així, el proper cap
de setmana del 3, 4 i 5 de juny, els
infants francesos, acompanyats també
de pares i mares, arribaran a Calaf per
celebrar, conjuntament, la festa de final
de temporada de la UE Calaf amb diversos
partits amistosos i un gran dinar de
germanor a l'estadi municipal de Les
Garrigues. Com sempre, la UE Calaf
agraeix la col·laboració de totes les
famílies que acullen els nens a casa seva,
i de totes les persones que ajuden en la
preparació de la festa.

Els prebenjamins de la UE Calaf

Torna el campionat d'estiu
de futbol sala
El tradicional torneig d'estiu de futbol
sala arriba enguany a la 26a edició.
Tots aquells que us hi vulgueu
inscriure, en categories benjamí, aleví,
infantil, cadet o sènior, podeu fer-ho
fins el 26 de maig, a l'Ajuntament de
Calaf.
Dos dels participants de l'Alta Anoia, David Casellas i Josep Feixas. A la dreta, els guanyadors de la segona etapa.

Festes
Calaf celebra el tradicional
aplec de Sant Sebastià
El passat dilluns 1 de maig, els calafins
i calafines van trobar-se un any més al
turó de Sant Sebastià per celebrar el
tradicional aplec. A les 11 del matí, una
processó va sortir des de la plaça Gran
de Calaf per pujar a peu fins a Sant
Sebastià, transportant la nova campana
per a l'ermita. Un cop a dalt va tenir
lloc una multitudinària missa a l'aire
lliure. Paral·lelament, des de les onze
del matí i fins les dues del migdia els
més petits van poder gaudir de diversos
jocs gegants: escacs, parxís, pescar
ànecs, quatre en línia... També es va
fer un taller de confecció d'estels, que
els nens i nenes van poder fer volar
gràcies al vent que bufava a dalt del
turó de Sant Sebastià.
Cap a la una del migdia va començar
una ballada de sardanes, amb la Unió
Musical Principal de Berga. L'aplec va

registrar una molt bona assistència, i el
bon temps va acompanyar totes les
activitats. Com ja és tradicional, moltes
famílies i colles van quedar-se a dinar
a l'entorn de Sant Sebastià per gaudir
d'una agradable jornada a l'aire lliure.

Caramelles i sardanes,
protagonistes de la Pasqua

Un Sant Jordi musical
amb la coral Ressons

Calaf viu una animada festa
del Pellofa

Un any més els Amics de Calaf van
encarregar-se de posar música a la
Pasqua calafina amb la tradicional cantada
de caramelles. Els caramellaires van
recórrer els carrers i les places de la vila
durant tot el matí, interpretant la peça
"El bell cantar", amb lletra de Mn. Pius
Forn i música de Francesc Vives, a més
de dues al·leluies. En acabar la missa de
dotze, els caramellaires van cantar a la
plaça Gran davant d'un nombrós públic.
A continuació va tenir lloc a la plaça dels
Arbres una ballada de sardanes amb la
Cobla Jovenívola d'Agramunt. Tot plegat
va contribuir a celebrar una alegre jornada
de Pasqua, amb el clar protagonisme de
dues tradicions catalanes com són les
caramelles i les sardanes.

La formació coral calafina va oferir un
concert el passat diumenge 23 d'abril a
la Unió Calafina, amb motiu de la diada
de Sant Jordi. Dirigida per Maribel Sivila,
la coral Ressons va interpretar un variat
repertori, incloent des de cançons
populars catalanes fins a peces d'arreu
del món. Tot plegat deixava entreveure
la gran qualitat de la coral, i les hores
d'assaig i dedicació per part dels
cantaires. Les peces interpretades van
fer gaudir d'allò més el nombrós públic
assistent.
En acabar, la Unió Calafina va acollir un
concorregut ball de tarda amb la
formació musical M. Alba, dins de la
seva programació estable de ball dels
diumenges.

El dissabte 4 de març Calaf va celebrar la
festa del Pellofa, que aquest any va comptar
amb una molt bona participació. Enguany,
per exemple, van ser quinze els comerços
que van participar en el concurs de
disfresses. A la tarda van tenir lloc la festa
infantil i la rua, que va recórrer diversos
carrers del poble amb l'acompanyament
de Pentina el Gat. A la nit la festa va
continuar amb un ball de disfresses amb
l'orquestra Privada, durant el qual es van
lliurar els premis del concurs de disfresses
a les botigues, comparses i disfresses
individuals que hi havien participat. La
festa estava organitzada per la Comissió
de Carnaval (excaps d'Escoltes) amb la
col·laboració del CB Calaf, la Unió Calafina
i l'Ajuntament de Calaf.

9

COMTCASE
15 ANYS DE FESTIVAL
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Seria difícil descriure en poques línies el
que suposa haver arribat a fer XV anys
de Festival de Música Tradicional de Calaf.
Des que el Joanet de les Colònies, en Joan
Fernàndez, va proposar a l'ajuntament
fer la primera edició del Festival fins ara
han passat tantes coses que n'hi hauria
per escriure un llibre. I creieu-nos que
fóra un llibre força interessant, potser un
dia ens hi haurem de posar...
A part de la feina que porta aquest "hobby"
nostre i de la infinitat d'anècdotes, farts
de riure, problemes, satisfaccions i algun
plor, el que és més important de tot és
que paral·lelament a això, Calaf és ara
un punt de visita obligat per tothom a qui
li agradi la música, sense etiquetes, i per
aquells que, a més, vulguin estar al cas
del panorama tradicional-folc actual dels
Països Catalans i d'arreu del món.
Tot comença essent petit fins que un dia
veiem la possibilitat de fer-ho més gran.
I per què fer-ho més gran? Doncs perquè
com a calafins que som ens ve molt de
gust que el nostre poble sigui conegut
arreu per una festa autòctona, portada
per gent de casa que s'estima la música
i el país i que mira edició rere edició de
conservar l'essència que un dia va fer
néixer el primer Festival de Música
Tradicional de Calaf.
Amb els anys tot el poble i voltants s'han
beneficiat del Festival, nosaltres n'estem
contentíssims: bars, restaurants,
gasolineres, fondes, hotels, allotjaments
de turisme rural, botigues... No és perfecte
que una idea honesta i carregada de bones
intencions pugui al llarg dels anys arribar
a beneficiar tot Calaf i l'Alta Segarra?
Doncs si fins ara ha funcionat, continuem
endavant i fem el Festival encara més
gran. Sense perdre res pel camí, al
contrari, mirant de sumar tant com
puguem.
Qualsevol moment és bo per parlar de
com van les coses, ho hem fet sempre i
estem contents dels resultats que hem
obtingut fins ara. Però potser enguany,

arribats a la XVa edició i veient també
com s'espavilen els altres pobles i ciutats
que organitzen festivals similars al nostre,
és hora de tornar a empènyer fort per
continuar avançant i no perdre el tren. I
aquí és on, ara sí, es fa imprescindible la
col·laboració i implicació de tots. Des del
suport que sempre hem tingut de
l'Ajuntament (actual i anteriors), a les
nombroses empreses que també han
cregut en el projecte fins als comerços i
particulars. I és vital la implicació de tots
si volem oferir un Festival on a part del
que és estrictament la contractació musical
s'ha de cuidar molt l'apartat dels serveis:
tenir allotjament de qualitat i a prop,
poder resoldre els dubtes i problemes que
els visitants puguin tenir mitjançant un
punt d'informació situat en un lloc cèntric,
disposar de sanitaris als diferents espais
on hi hagi concerts, etc...
I també és vital la implicació de tots, i
potser aquí en major grau, si volem tenir
a Calaf el museu de la Música Tradicional
de Catalunya. Ja ho anunciàvem al
programa de la Festa Major de l'any
passat, és un projecte que tenim al calaix
i que ara hauríem de començar a bellugar.
Perquè és perfectament possible, perquè
tenim una tradició musical de XV anys de
Festival de Música Tradicional al darrera,
perquè la COMTCASE està forta, perquè
tenim Cal Macarró, des d'on potenciem
la música tradicional, perquè Calaf serà
capital de l'Alta Segarra i necessita uns
mínims per ser visitat i perquè, com dèiem
abans, com a calafins ens ve molt de gust
que Calaf sigui conegut arreu en
majúscules.
P.D. Estem treballant fort per tal que surti
un XVè Festival potent i ens cal la teva
ajuda. Qualsevol cop de mà, per petit que
sigui, serà molt benvingut. Si et ve de
gust ajudar-nos, posa't en contacte amb
qualsevol membre de la COMTCASE. Salut
i gràcies!

GRUPS PARTICIPANTS
AL 15è FESTIVAL DE
MÚSICA TRADICIONAL
DE CALAF
Divendres 23/6/06:

Claudi Sanna & Rall Trio
(L'Alguer-Països Catalans)
Mesclat (Països Catalans)

Dissabte 24/6/06:
Matí:
Ministrils del Raval (Països
Catalans)
Tarda:
Espectacle infantil amb Xarop
de canya (Països Catalans)
Nit:
Kila (Irlanda)
La Fabrique (Occitània)
Felpeyu (Astúries)
Octeto Antonio Ribas (Colòmbia)
La Coixinera (Països Catalans)
Rauxa (Països Catalans)
Vall Folk Ska (Països Catalans)
Jaume Arnella (Països Catalans)
El Mestret (Països Catalans)
Els Tranquils (Països Catalans)
Áyválá (Països Catalans)

A part de totes aquestes
actuacions també simpartiran
cursos dacordió diatònic,
txalaparta, cant improvisat

Us animem a participar i
gaudir dallò més daquest
15è Festival!!!

Casal de Calaf

Escola Municipal de Música
Setmana cultural a l'Escola de Música de Calaf
Del 15 al 19 de maig, l'Escola de Música
de Calaf va portar a terme la seva setmana
cultural, uns dies plens d'activitats de tot
tipus destinades als alumnes però també
a tots els ciutadans.
Dilluns va tenir lloc el concert "Mozart for
Brass", a càrrec d'Anoia Brass Quintet.
L'endemà dimarts es va projectar per a
tots els alumnes i assistents l'adaptació
per a infants que els Comediants van fer
de "La flauta màgica".
Dimecres, al Casino, els
alumnes de Calaf es
van trobar, en un
intercanvi musical, amb
els alumnes de l'Escola
de Música de Navarcles.
Dijous, Xavier Lozano
va ser l'encarregat de
presentar el taller de
c o n s t r u c c i ó
d'instruments musicals
a partir de materials
d'ús
quotidià.
Finalment, divendres a
la tarda, Mònica Miralles
i Carles Robert van
portar a terme un taller
de contes musicals

(adreçat a alumnes de fins a 3r de grau
elemental) i un taller d'imatges musicals
(adreçat a alumnes de 4t de grau elemental
i a tothom que s'hi va voler apuntar).
Aquest curs 2005-2006, l'Escola Municipal
de Música ha arribat a la xifra màxima
d'alumnes des de la seva creació, ja que
són 90 els joves i adults que segueixen
classes de teoria, solfeig i instrument en
aquest centre educatiu.

Roger Mas va ser el protagonista de l'últim
concert del certamen "Músiques a cau
d'orella" d'enguany. El cantautor solsoní
va arribar a Calaf amb el seu últim disc,
Mística domèstica, que en aquesta ocasió
era també "despullada" perquè cantava
acompanyat només d'un altre guitarrista.
El concert va aplegar al Casal de Calaf
prop d'un centenar de persones, que van
gaudir d'una agradable vetllada en un
ambient intimista i acollidor, ja que músic
i públic compartien el mateix espai.
"Músiques a cau d'orella", iniciativa del
Casal de Calaf, pretén acostar la música
de diversa tipologia a tots els públics,
sense estancar-se en un gènere o un estil
concret. La quarta edició del cicle també
ha portat a Calaf el Virus String Quartet
i l'espectacle "Deu Catalans i un rus".
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Concert de l'Anoia Brass Quintet

Roger Mas a l'escenari del Casal

Agrupament Escolta Alexandre de Riquer
Els Escoltes de Calaf som una associació
educativa en el lleure que aquest curs
celebrem els 25 anys de treball en
l'educació dels nois i noies del nostre
poble i comarca. Durant aquests 25
anys, els Escoltes hem anat evolucionant
juntament amb el pas del temps, i hem
sofert canvis més o menys profunds
segons els membres que configuràvem
l'entitat en cada moment. El moment
actual pensem que és, en certa manera,
un moment d'innovació i canvi. Diem
això perquè aquest any s'està impulsant
un nou model organitzatiu intern que
es proposa assolir un tarannà més
horitzontal i participatiu, que funciona
per consens i que ens permet ser més
coherents a l'hora d'educar.
A banda de la nostra tasca educativa
com a caps, s'ha fet un repartiment de
tasques centrades en tres blocs o
comissions que funcionen de manera
autònoma. En primer lloc el bloc
econòmico-administratiu és el que es
fa càrrec dels afers burocràtics, de la
comptabilitat, les subvencions... En
segon lloc s'ha creat un bloc pedagògic

que elabora els recursos per treballar
temes concrets al cau. Finalment, el
bloc de material, que està duent a terme
una tasca d'inversió en material que
serà molt positiva per a tot
l'Agrupament, així com per a les futures
generacions que ens seguiran.
Potser molta gent es preguntarà per
què estem aquí i què és el que fem.
Dins de l'educació no formal es
presenten molts moments interessants
per a l'educació dels nens i nenes.
Volem potenciar la seva autonomia i
no només ho aconseguim fent que ells
siguin els protagonistes preparant-se
els propis campaments i activitats que
fan, també amb detalls molt més
quotidians com el fet de rentar-se els
plats o el de batre's els ous per fer una
truita.
Per potenciar la seva creativitat es fan
tallers, vetllades de teatre, danses, es
decoren el cau per fer-se més seu
l'espai, s'ha fet un mim de la grip aviar
amb aneguets mutants i fins i tots els
Llops, enguany, han fet un vídeo.
Diverses activitats s'han realitzat per

fomentar l'esperit crític, com el Nadal
Sostenible, la Campanya pel Comerç
Just o el Joc de la Nike. Intentem que
coneguin el seu entorn més proper i
als darrers campaments vam anar a
Pujalt, a Calonge, a Solsona i al
Berguedà.
També moltes iniciatives nostres han
servit per animar el poble i la seva vida
social, com l'organització del Carnaval
per part d'una colla d'antics caps de
l'Agrupament, de la festa i la revetlla
de Sant Joan amb la Flama del Canigó,
la diada dels drets de la infància que
es va fer al Casino o la festa d'inici on
tots els nens del poble van poder fer
divertits tallers i jocs de cucanya.
La valoració global d'aquest curs que
s'acaba, el funcionament dels caus i la
transmissió d'uns valors concrets, és
per nosaltres molt positiva, i esperem
només que més nois i noies així com
monitors, s'animin a formar part del
projecte educatiu que avui fa 25 anys
que treballa per una tasca tan important
com és l'educació d'uns joves que són
el futur de la nostra societat.

Calaf ja té centre de dia per donar servei
a les persones grans
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Coincidint amb una nova edició de la
festa d'homenatge a la gent gran, Calaf
va inaugurar el passat diumenge 14 de
maig un nou equipament destinat als
avis i àvies del municipi. Es tracta del
centre de dia Casa Joan Gimferrer, un
equipament que gestionarà el Consorci
Sociosanitari d'Igualada i que disposarà
de tots els serveis per atendre les
persones de la tercera edat. La
inauguració del centre de dia va comptar
amb la presència de l'alcaldessa de Calaf,
M. Antònia Trullàs; la coordinadora de
Benestar Social de la Diputació de
Barcelona, Àngels Nogué; el president
del Consorci Sociosanitari d'Igualada,
Jordi Aymamí; i diversos regidors del
consistori calafí.
En les seves paraules, Nogué va destacar
l'aposta ferma de l'Ajuntament de Calaf
i de la Diputació per al benestar de la
gent gran, que es fa palesa amb la posada
en marxa d'equipaments com aquest
centre de dia. Per la seva banda,
l'alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs,
va agrair la feina feta per consistoris
anteriors des de la compra de la finca
Gimferrer fins al primer projecte, que
preveia un centre de dia de quinze
places així com l'esforç de l'equip de
govern actual per replantejar el projecte

Dos moments de la inauguració del centre de dia.

per tal d'ampliar-ne el nombre d'usuaris,
que serà de quaranta. Finalment, Jordi
Aymamí va referir-se a la importància
que tenen els equipaments d'aquestes

característiques per garantir una bona
qualitat de vida als habitants del municipi,
tant les persones grans com les famílies
que en tenen cura.

La casa que des dara acull el centre de
dia de Calaf va ser construïda lany 1943
per Joan Gimferrer i Cuní, propietari
duna fàbrica tèxtil que va arribar a donar
feina a més de 300 calafins. Després de
diverses dècades de prosperitat
econòmica, la fàbrica va haver de tancar
lany 1974. El 1988 lAjuntament de Calaf
va decidir comprar aquest edifici així com
els terrenys adjacents, a fi de poder-hi
construir diversos equipaments, com són
el Centre dAtenció Primària o el nou
centre de dia per a gent gran. La Casa
Joan Gimferrer també va acollir
temporalment l'Escola Taller de Calaf.
L'any 2000 va començar a plantejar-se
la necessitat que Calaf disposés d'un
centre de dia per a la gent gran, on
rebessin els serveis i les atencions que
per si sols no podien satisfer. D'aquesta
manera es contribuiria a millorar la
qualitat de vida d'aquestes persones i
també de les famílies que en tenien cura.
Així, el novembre de 2001 l'Ajuntament
va aprovar inicialment el Projecte Bàsic

i Executiu de l'obra de Rehabilitació
Parcial de la Casa Gimferrer, amb un
pressupost que ascendia als 105.310
euros.
Després d'una primera fase, amb la
qual es van arranjar la coberta i les
façanes, a principis del 2004 va
efectuar-se un replantejament del
projecte, per tal de poder integrar les
diferents plantes de l'edifici, augmentant
l'operativitat del centre així com el
nombre de places. Avui, doncs, el centre
de dia Casa Joan Gimferrer disposa de
quaranta places, amb unes sales
espaioses, diàfanes i funcionals.
D'aquesta manera, la segona i la tercera
fase van contemplar el reforç estructural
de la planta sotacoberta, així com
reformes a les escales per fer-les més
accessibles i per poder instal·lar-hi un
ascensor, a més de la pavimentació,
les instal·lacions d'electricitat, aigua,
gas i telefonia, revestiments, fusteria
i mobiliari. El pressupost total de l'obra
ha ascendit a 635.000 euros.

Sala d'activitats

Sala de fisioteràpia

Banys adaptats

Menjador

Cuina

Sala multimèdia
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Sala de descans

Assistència social

Perruqueria

Assistència mèdica

EQUIPAMENTS i SERVEIS
·
·
·
·
·
·

Menjador
Banys geriàtrics i adaptats
Fisioteràpia
Teràpia ocupacional
Sales polivalents
Sala multimèdia

·
·
·
·
·
·

Guarda-roba
Perruqueria
Podologia
Infermeria
Assistència mèdica
Assistència social

Mirador

Infermeria

Des de la Parròquia
El Crist de la capella dels Dolors de Calaf va a una exposició
A la ciutat de Valls estan preparant una exposició d'obres d'art realitzades per Lluís
Bonifaç Massó (1730-1786), fill d'aquella ciutat i una de les grans figures del barroc
català. Lluís Bonifaç, escultor i pintor, treballà a Catalunya, a Madrid i a Puerto Rico.
D'ell són, entre altres obres (moltes ja desaparegudes), la imatge de St. Miquel a
l'església de St. Miquel del Port de la Barceloneta, el retaule de la Concepció al
convent de Sta. Clara de Tarragona, el retaule de la Victòria i dels Dolors a Valls,
el retaule del St. Crist a Escaladei, el cor de la Seu de Lleida... i el Crist de la nostra
capella dels Dolors (consulteu els fulls parroquials del 12 i el 19 de setembre de
2004).
Havent-nos demanat des de Valls que el nostre Crist també pogués figurar a
l'exposició, en consens amb el Bisbat i el Consell Parroquial s'ha donat l'autorització
d'acord amb les normes que regeixen aquest tipus de cessió temporal d'obres d'art.
Quan surti aquest escrit, segurament la imatge ja serà a Valls. Aquest esdeveniment,
a més de ser una ocasió de donar a conèixer el nostre poble, també pot ser
l'oportunitat d'organitzar una excursió per visitar l'exposició, la ciutat de Valls i
contorns.
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Projecte d'una reforma en el temple parroquial
Fa uns tres anys que, des de la parròquia, vam començar a plantejar-nos una solució
al presbiteri de l'església que s'adigués a les normes emanades del Concili Vaticà
II, sobretot pel que fa a la barana, que causa separació (una mena de barrera) entre
els feligresos i l'altar. Anys enrera ja
s'havia plantejat, però segurament la
dificultat de trobar una solució adient
portà a l'abandó del projecte. No era
fàcil trobar una solució que conjuminés
la supressió de la barana i una escala
central d'accés al presbiteri, respectant
al mateix temps l'accés a la cripta.
Ara, després d'estudiar diferents
propostes i presentar-les a la Comissió
Diocesana per al Patrimoni Cultural,
aquesta s'ha decantat pel projecte que
suposa el mínim d'obra i el màxim de
respecte a l'estructura actual.El Benedicció de la nova campana. FOTO: Josep Morera
diumenge 30 d'abril, després de la
missa, l'arquitecte Josep M. Esquius haurà explicat el projecte aprovat i haurà donat
resposta a tota mena de qüestions que s'hagin presentat. Com que escrivim això
abans del dia 30, no podem encara donar informació d'aquest acte.
Vols venir a Santiago?
Del 24 al 28 de maig la parròquia organitza una sortida amb autocar seguint el camí
de St. Jaume de Galícia. Es farà l'anada seguint les ciutats de Saragossa, Logronyo,
Burgos, León i els llocs més emblemàtics d'aquest recorregut fins a Santiago, on
es farà estada un dia i mig. El retorn es farà seguint la cornisa del Cantàbric, Astúries,
La Rioja i Navarra. (Informació i inscripcions a la Parròquia).

Mirant enrere
* Hem passat la Setmana Santa, amb
les diferents celebracions que ressalten
aquests dies, especialment la Vetlla
Pasqual, amb la participació de feligresos
de les diferents parròquies de l'entorn
de Calaf i amb el cant festiu de les
Caramelles.
* El dia 21 d'abril es començà un curset
de formació entorn del llibre de Michel
Quesnel «El que sabem de Jesús».
Dirigeix el curset el Dr. Joan Ordi,
llicenciat en Teologia i doctor en Filosofia.
La durada del curset són 6 sessions
durant 6 divendres.
* El diumenge de Pasqüetes, 23 d'abril,
dins la missa parroquial, 3 matrimonis
van celebrar les noces d'or i un les
d'argent.
* El diumenge 30 d'abril, enmig d'un
cafè-tertúlia, els que varen viatjar a
Terra Santa van explicar-nos aquesta
experiència tan profitosa.
* L'1 de maig, vam celebrar l'aplec a
St. Sebastià i renovar el vot de poble,
a més de portar a l'ermita la nova
campana.
Mirant endavant
* El diumenge 7 de maig, dins la missa
parroquial tindrà lloc una Celebració
comunitària de la Unció dels malalts.
* El 21 de maig, com ja portem uns
quants anys de tradició, farem la
Romeria a Montserrat de totes les
parròquies que servim des de Calaf.
Enguany s'hi afegeix la parròquia dels
Prats de Rei. Sortirem a les 9 per ser
a Montserrat a la missa conventual i
baixarem de la muntanya després de
vespres.
* El 28 de maig, una colla de nens i
nenes de la nostra parròquia
començaran a combregar.

Gegants de Calaf
La Colla de Calaf presideix la Junta Comarcal de l'Anoia
El Casal de Calaf va acollir, el passat 6 de maig, una trobada dels membres de
l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. La idea de l'Agrupació és realitzar
diverses reunions a totes les comarques catalanes, per tal d'acostar-se a les
diferents coordinadores vinculades a l'Agrupació.
La primera trobada de l'any que es va fer a l'Anoia va celebrar-se el 17 de març,
i va servir per escollir la nova Junta Comarcal, de la qual Ramon Muntaner, de la
Colla de Calaf, és el nou president. En la recent trobada de Calaf, la vintena de
participants van debatre sobre diferents aspectes relacionats amb les seves activitats
i trobades.

Reunió de colles geganteres a Calaf

Penya Blaugrana de Calaf i Comarca
Activitats realitzades
Desplaçament a Saragossa
El passat 25 de febrer la Penya
Barcelonista de Calaf i comarca va
organitzar un desplaçament en autocar
al camp del Saragossa al qual van assistir
38 persones, gairebé la totalitat dels
quals eren socis de la penya. Lautocar
e s va a c a b a r d  o m p l i r a m b 1 7
barcelonistes més de les penyes de
Capellades i Gelida.
El viatge i l'estada a Saragossa van ser
tot un èxit ja que el Barça va acabar
guanyant el partit per 0 a 2 i els penyistes
van poder disfrutar d'una ciutat amb
importants continguts turístics i sobretot
culinaris. Aquest serà un dels
desplaçaments que la penya organitzarà
segurament amb periodicitat anual, ja
que el viatge és un dels més assequibles
de realitzar, tant pel preu com per la
distància.

Visita dels veterans del FC Barcelona
a la seu de la penya
El passat dissabte 8 d'abril la Penya
Barcelonista de Calaf i comarca va rebre
al seu local social als components de
l'equip de veterans del Futbol Club
Barcelona que unes hores abans havien
disputat un partit contra un equip
d'exjugadors de la Unió Esportiva Calaf.
Abans del partit, Carles Frauca, president
de la Penya Barcelonista de Calaf i
comarca, va obsequiar amb una placa
commemorativa al llegendari capità de
l'equip barcelonista Josep Maria Fusté.
Una cop finalitzat el partit els veterans
del Barça i els del Calaf es van desplaçar
al local de la Penya on van poder gaudir
d'un aperitiu. L'acte va ser presidit per
l'alcaldessa de Calaf, Sra. M. Antònia
Trullàs, i pel regidor d'Esports, Sr. Antoni
Puig.
L'ex gran capità "Tente" Sánchez va fer
l'entrega d'una de les samarretes del
FCB que sortejava la Penya entre tots
els seus socis i que
va anar a parar al
soci núm. 28,
Salvador Isanta.
L'altra samarreta va
recaure en Xavi
Busquet, soci
núm.128. El dia va
acabar amb un dinar
organitzat per la UE
Calaf al restaurant
La Pala de Sant Pere
Sallavinera.

L'expedició de la Penya a Saragossa.

Properes activitats de la Penya
21 de maig de 2006: Organització del
primer campionat de botifarra al bar Rosa.
El campionat és obert a tothom, tant als
socis de la Penya com els que encara no
ho són. El preu de la inscripció es de 5 
per persona i tindrem trofeus i regals per
als primers classificats.
14 de juny de 2006: Organització del
primer campionat de Play Station Fifa 2006
a la seu social (Skàndol). Obert a tothom
i també amb un preu d'inscripció de 5 
per persona. Les semi-finals i la final del
campionat es veuran a la pantalla gegant.
També disposarem de regals per als millors.
14, 15 i 16 de juliol: Organització de 3r
Futsac 3x3 a la Plaça Barcelona 92. Aquest
torneig organitzat habitualment pel Club
Futbol Sala Calaf rebrà el suport i la
col·laboració de la Penya, que disposarà
de regals cedits pel FC Barcelona per a
tots els participants. (Programes a part).

Foto de la visita dels veterans del Barça

Viu.Net
Bona participació al curs sobre medi ambient
El passat divendres 31 de març, va tenir lloc l'última sessió
del Curs d'Introducció al Medi Ambient organitzat per l'associació
mediambiental VIU.NET de Calaf. El curs, d'un mes i mig de
durada, s'ha realitzat els divendres a la Biblioteca de Calaf. En
les diferents sessions, han intervingut experts sobre les següents
temàtiques: agricultura ecològica, transgènics, tallers de consum
responsable, energies alternatives i residus. La població ha
respost molt positivament a aquest curs, mostrant el seu interès
i les seves inquietuds pels temes ambientals. En algunes
sessions s'ha arribat a la trentena de participants (de Calaf i
rodalies). Vista la bona resposta obtinguda i la valoració positiva
que han fet els assistents respecte al curs, confiem poder
tornar a organitzar unes noves jornades l'any vinent. Des de
l'associació mediambiental Viu.Net, volem donar les gràcies a
totes les persones que han assistit a les sessions del curs i
també a totes les que l'han fet possible.

Xerrada sobre agricultura ecològica a la Biblioteca de Calaf.
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Unió Esportiva Calaf

16

La temporada esportiva arriba al seu
final, i per a la Unió Esportiva Calaf
comença a ser hora de fer balanç final.
Realment ha estat un any molt profitós;
el bon ambient, lesportivitat i la
companyonia han estat presents en tots
els equips durant tota la temporada. A
més, els resultats esportius han anat
acompanyant.
Els prebenjamins van començar amb
força dificultats, perquè molts dells
tenen cinc anys, i això es nota molt en
aquestes edats. Però a mesura que
avançava la temporada han anat
consolidant lequip i les derrotes han
estat cada vegada per menys
diferències. Fins i tot han guanyat algun
partit: tot un èxit, en les seves
circumstàncies.
Els benjamins estan fent una temporada
memorable: Van proclamar-se campions
a falta de quatre jornades per acabar
la lliga.
Els alevins també estan fent un any
extraordinari. També poden quedar
campions, però el seu marge és més
just que el dels benjamins, de manera
que no poden badar.
Els infantils també estan fent una bona
campanya, movent-se en la part alta
de la taula classificatòria i, sobretot,
tenint un boníssim ambient entre ells.
Els cadets naveguen descansadament
durant tot lany per la meitat de la taula

CLASSIFICACIONS (16/05/06)
PREBENJAMINS
1 Torrelles UE
2 Molins de Rei CF
3 Can Vidalet
4 Escola F. Base Masquefa
5 Castelldefels UE
6 Vilanova Camí CF
7 Abrera AD
8 Piera AE
9 Sitges
10 P. Blaugrana Vallirana
11 Sta. Coloma Cervelló CE
12 Calaf UE

53
49
44
43
40
34
33
31
26
11
9
7

Però les nostres activitats no
shan acabat en la campanya
esportiva. També hem fet
algunes coses que han estat
molt maques i entranyables,
com el partit de futbol jugat
contra els veterans del Barça

CADETS

ALEVINS
1 Calaf UE
2 Capellades CF
3 Òdena CD
4 Esparreguera CE
5 St. Esteve Sesrovires
6 Vilanova Camí
7 Gelida
8 Cubelles
9 Escola F. Base Masquefa
10 Vilanova Geltrú
11 Anoia CE
12 Sant Maure
13 Vall Palau SAB
14 La Pobla Claramunt
15 Fàtima FC
16 Vilafranca FC

75
61
55
46
45
45
44
42
40
36
30
17
17
6
0

1 Capellades CF
2 Fàtima FC
3 Anoia CE
4 Base Espirall-Les Clotes
6 La Pobla Claramunt
7 Calaf UE
8 Òdena CD
9 Sant Maure
10 Vilanova Geltrú
11 Vilafranca AT C
12 Escola F. Sant Ramon V.
13 Escola F. Base Masquefa
14 EFO 87
15 Riudebitlles CD
16 Igualada CF

el dia 7 dabril; o quan lendemà vam
anar més de 60 persones vinculades al
club a veure el partit de primera divisió
entre lEspanyol i lAtlètic de Madrid.
Va ser un èxit tan gran que, en acabar,
alguns pares i jugadors ens van
demanar si es podria tornar a repetir
aquesta temporada. El club va fer les
gestions i hem aconseguit que
lEspanyol ens torni a convidar al partit
amb la Real Societat, el dia 14 de maig.
A més, el diumenge 23 d'abril vam
assistir amb els prebenjamins i els
benjamins a la fira Planet Futbol de
Barcelona. Els petits s'ho van passar
d'allò més bé jugant en camps de gespa
artificial. Després de visitar el Planet
Futbol, vam anar a veure el partit
Espanyol-Betis.

Benjamins de la UE Calaf

72
68
57
55
51
48
47
39
38
37
30
25
24
15
9
7

1 Capellades CF
2 Igualada CF
3 Vilafranca AT C
4 Vilanova Geltrú
5 Anoia CE
6 Piera AE
7 Escola F. Base Masquefa
8 Sant Esteve Sesrovires
9 Fàtima FC
10 Calaf UE
11 Òdena CD
12 Riudebitlles CD
13 Sant Maure UD
14 La Pobla Claramunt
15 Base Olèrdola CE

59
59
57
57
54
46
40
37
28
27
22
19
17
15
5

JUVENILS

INFANTILS

BENJAMINS
1 Calaf UE
2 Piera AE
3 Pallejà CF
4 Molins de Rei CF
5 Escola F. Base Masquefa
6 Torrelles UE
7 Martorell Ass. Esportiva
8 Abrera AD
9 Esparreguera CE
10 P. Balugrana Vallirana
11 P. Blaugrana Cervelló
12 EFIM CE
13 Anoia CE
14 La Pobla Claramunt CF
15 St. Vicenç At. Vicentí

classificatòria sense problemes. Un dels
seus grans mèrits ha estat guanyar
sempre als equips que han anat líders
quan shan hagut denfrontar amb ells.
Els juvenils han aconseguit consolidar
lequip. Després de dos anys intentant
fer un equip juvenil, aquesta temporada
acabarem amb un bloc sòlidament
establert. No ha estat fàcil, i això els
dóna encara més mèrit. Després duna
pretemporada molt bona, la primera
volta del campionat va estar realment
difícil. Però lequip no es va rendir, i va
reaccionar durant la segona volta
guanyant alguns partits (entre ells, al
líder). Al final, jugadors i entrenadors
han aconseguit fer una autèntica pinya,
cosa que realment fa goig.
Des de la directiva de la Unió Esportiva
Calaf i des de la coordinació
esportiva del club, la nostra
més sincera felicitació a tots
els jugadors i el nostre
agraïment als pares per la seva
confiança
i
la
seva
col·laboració.

66
60
60
58
50
48
41
35
34
27
18
17
17
17
16

1 Vall Palau SAB
2 Riudebitlles
3 Fàtima FC
4 Vilanova Camí
5 Abrera AD
6 St. Esteve Sesrovires
7 Esparreguera CE
8 Vendrell CE
9 Piera AE
10 Capellades CF
11 La Pobla Claramunt
12 Mediona CF
13 Calaf UE
14 Òdena CD

56
48
48
46
42
42
39
26
26
21
20
19
13
11

Des d'un banc de la placeta

Josep Mases i Raurich

Aniversari i un record molt especial
doncs va sonar la flauta... i...

E

n aquest espai vull parlar de teatre. Calaf té solera de molts i molt anys, però
jo voldria centrar-me en una obra molt determinant en la vida teatral de la
vila i que molts de vosaltres recordareu. Parlo dEl Retaule del Flautista de
Jordi Teixidor, una farsa sociopolítica que reflectia lestat polític que es vivia en
aquells anys seixanta-setanta, i que jo personalment penso que en moltes coses
avui, encara es ben actual. Lobra sestrenà el 31 de gener de 1970 a laliança del
Poble Nou de Barcelona.
Doncs bé, una persona de Calaf que vivia i treballava a Barcelona, i a més
li apassionava el teatre: en Joan Oller i Vidal. Va anar a l'estrena i li va agradar
tant, que recordo va pujar molt engrescat i en una tertúlia ens va comentar que
ell la voldria dirigir al nostre poble. Tot i sabent la dificultat del seu muntatge, tant
per lespai descenari com per la quantitat de gent que es necessitava, doncs entre
actors, músics, direcció, i tramoia, quasi quaranta persones. A més a més la prohibició
que cap companyia la podria representar en tot Catalunya mentre estigués en cartell a Barcelona. I mireu on arribava
lamor propi den Joan que va connectar amb en Jordi Teixidor, lautor de lobra, i va aconseguir de ser l'única localitat que
la representés fora de Barcelona. Es convocà una reunió dactors i la resposta fou tan bona i espontània que es buscaren
exemplars, es féu el repartiment i començaren els assajos. Puc dir que en Joan, va saber contagiar-nos tant el seu entusiasme
i la seva fe, que cada assaig era un gaudir. Com a anècdota voldria explicar que durant molts assajos ell pujava a Calaf,
feia lassaig i sen tornava a Barcelona la mateixa nit. Se la sabia tan de memòria, que ens dirigia sense mirar lexemplar.
Tots estàvem convençuts que allò seria un èxit. Foren moltes hores, molt de treball, però al final arribà el gran dia de
lestrena, que tingué lloc a la sala teatre del col·legi de les Germanes Dominiques, ara farà trenta-quatre anys (ja que el
Centro vell del carrer de Sant Antoni estava tan deteriorat que amenaçava ruïna). Parlo de la Festa Major del any 1972,
foren dues funcions dun ple a vessar i amb molta gent sense poder entrar.

Però va venir lendemà, potser és aquí on volia arribar. Ja que pocs dies després daquest èxit tan gran, ens reunírem
deu o dotze persones molt engrescats i amb una gran dosi doptimisme i segurament un punt dinconsciència, per tal diniciar
la construcció dun casal polivalent nou. Vull fer constar que el terreny ja existia (el capital inicial va ser de 10.000 pessetes
per persona daquella reunió!). Allò va ser, sens dubte, els inicis de l'actual Casal de Calaf. Aquí comença una altra història,
un peregrinatge de tots colors, perquè us ben asseguro que els que vam col·laborar en la seva construcció, en podríem
escriure un llibre. Foren quatre anys molt intensos. El que vull deixar ben palès és que considero que aquell "Flautista
dHammelin amb la seva flauta i bastants crèdits, donacions de particulars, molt treball anònim i desinteressat i amb
mono de treball varen fer el miracle. El Casal es va convertir en una realitat i sestrenà el local amb El Retaule del Flautista;
malgrat que no estava acabat del tot per la Festa Major de lany 1976. Enguany farà trenta anys que gaudim de bones
tardes i nits de grans representacions. Actualment i gràcies al bon treball de diferents juntes,
el local ha ampliat les seves instal·lacions i gaudim dun local cultural amb diferents espais i
sales per a grans i petits, molt valorat per la gent forana que ens visita. Per molts anys!!
Amb aquest senzill escrit, voldria tenir un especial record per Joan Oller i Vidal. Un
home amb molt de caràcter, de geni, treballador molt exigent amb la feina i amb si mateix. Va
dirigir moltes altres obres de teatre, però aquest Retaule del Flautista va ser sens dubte la que
més vegades sha representat a la vila de Calaf en diferents ocasions, però sempre amb el
mateix èxit. Recordo que l'última va ser per la Festa Major de 1997 amb motiu dels vint-i-cinc
anys daquella primera vegada. El Joan va reunir pràcticament la totalitat dactors que la vam
estrenar. Foren dues funcions i es va batre un rècord dassistència amb gairebé 1.700 persones.
També és ben sabut que sota la seva direcció, el Joan va donar un nou aire a l'espectacle dels
Pastorets. Per tot això, gràcies Joan. Tu també vas posar un bon grapat de sorra en aquest
Casal de Calaf!
Joan Oller Vidal
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EL POU DE LA MEMÒRIA

Josep Maria Solà

ELS ADOLESCENTS DEL TIRANT: LA FASCINACIÓ PEL RITUAL
Per al meu pare, Andreu Solà (1931-1996), que em suggerí un dels temes
daquest article. Amb un agraïment infinit.
Tot i que la primera elaboració d'aquest estudi es remunta al 1991 ("Tic Colau", revista de l'Institut
de Batxillerat Nicolau Copèrnic: Terrassa, núm. 3, maig 1991), en ocasió dels 500 anys de la primera
edició de Tirant lo Blanc a València (1490), m'ha semblat oportú de rescatar-lo, ara, per raó de l'estrena
als cinemes (des del 7 d'abril) de la pel·lícula Tirant lo Blanc dirigida per Vicente Aranda. Les comparacions
sempre són delicioses.
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Segons Martí de Riquer1, lacció del Tirant
lo Blanc es desenvolupa al llarg d11
anys: sinicia el 1450 Martorell comença
a escriure el seu llibre el 1460 i
Constantinoble, històricament, havia
caigut en poder dels turcs el 1453: per
tant, era ja una causa perduda- i Tirant
té 20 anys al principi de la novel·la.
Consegüentment, mor al final amb 31.
Carmesina i Estefania (ambdues de
bellesa rubensiana si tenim en compte
el que menjaven: Carmesina, per sopar,
després de prendre un bany, devora un
parell de perdius ab malvesia de Candia
e aprés una dotzena dous ab sucre e ab
canyella (699)2) tenen, respectivament,
en el moment de conèixer Tirant i
Diafebus, 14 anys complits (459). Són,
doncs, adolescents (teenagers) i tots
quatre viuen en els seus teens de 13 a
19 anys, més o menys. Així no és estrany
que per edat i per constitució (larmadura
que duia Tirant pesava 18 kg i era de les
lleugeres: en podia arribar a pesar 30,
de kg 3 ), i un cop shagin conegut i
enamorat, el sexe hi sigui present a flor
de pell, i el visquin i el disfrutin
alegrement i joiosa, tal com els pertoca:
un sexe ingenu, lúdic, que no provoca
lescàndol i, en canvi, indueix al joc. I és
sobre el joc eròtic que practicaran Tirant
i Carmesina, i sobre els seus possibles
orígens, allò que desenvoluparem en
aquest article.
La qüestió principal és, breu i resumida,
aquesta: Estefania i Diafebus, companys
darmes i de llit dels nostres
protagonistes, després del seu matrimoni
secret o clandestí segellat i ironitzat per
lalbarà que troba Diafebus en lescot
dEstefania, un cop aquesta li ha permès
de prendre possessió della però de la
cinta amunt (493)-, matrimoni que era
absolutament vàlid abans del concili de
Trent, celebraran, poc més tard, al castell
de Malveí, festivitat de bodes sordes
(559) això és, tindran relacions
prematrimonials completes abans del
matrimoni legal- en una escena deliciosa

relatada per Plaerdemavida on Diafebus
i Estefania no dormiran per amor, i
Tirant i Carmesina no dormiran per
dolor, és a dir, pel dolor de no poder fer
lamor (560). Els nostres dos
protagonistes també es casaran
secretament (783) però, a diferència dels
seus amics, el matrimoni no es
consumarà fins molt més tard i duna
manera cruel i brutal (1089). Aquest
ajornament dolorós i perllongat de
realitzar lacte sexual a què Carmesina
sotmet Tirant suposa una autodisciplina
i continència en els dos adolescents que,
per a un lector modern, pot resultar
inhumana, sobrehumana o simplement
increïble. I és això mateix, aquesta
passivitat/autodisciplina de Tirant el que
desespera Plaerdemavida: En les batalles
no teniu temor de tots los hòmens del
món, e ací tremolau per la vista duna
sola donzella (700) i, a la vegada, fa
que esperoni Tirant a utilitzar la força:
Puix amau donzella valent, anau a la
sua cambra e gitau-vos en lo llit com ella
hi sia nua o en camisa, e feriu valentment,
que entre amics no hi cal tovalla (692).
El comportament sexual, peculiar i
masoquista, de Tirant-Carmesina ha
suscitat múltiples interpretacions: la
millor és, sens dubte, la de Curt Wittlin4
que postula una sexualitat encara poc
desperta en Carmesina i una libido ben
feble en Tirant... i en Martorell (alhora
que una possible impotència/homosexualitat encoberta en Tirant,
complex edípic/fixació infantil en
Martorell). Pot ésser, però no és suficient
(per a tots aquells maliciosos i
malpensats, recordem la divisa que duia
escrita Tirant damunt la lligacama de la
cama esquerra, sota el genoll, com a
cavaller de lorde de la Garrotera: Puni
soit qui mal y pense sigui avergonyit i
castigat aquell qui sigui malpensat).
El que cal és, doncs, tornar a situar les
coses en el seu context. En primer lloc,
Carmesina és princesa, hereva de
lImperi, i no pot arriscar-se a perdre la

despulla de la virginitat i a quedar
embarassada perquè si hi quedés restaria
ostensiblement avergonyida i difamada
(si era prenyada, ¿quin consell pendré?
(794)) i, a més, seria desposseïda de
tota riquesa i bé. I, en segon lloc, i el
que sembla més important, sabem que
arreu de lEuropa del XV i també a la
cort valenciana de la segona meitat del
XV- es vivia una revifalla dels ideals de
la cavalleria, relacionada amb un molt
perceptible revival trobadoresc. Com
afirma Huizinga en el seu famós llibre:
El culte a lheroi en el crepuscle de lEdat
Mitjana troba la seva expressió literària
en la biografia del cavaller perfecte; i
el cavaller perfecte, afegiríem nosaltres,
sha de sotmetre a les lleis i preceptes
de lamor cortès.
Perduts al llarg dels segles tant el
veritable sentit de lorde de cavalleria
com leròtica/mística de lamor cortès,
en resten les formes (els patterns), els
models desprovistos del seu autèntic
significat- que els homes del s. XV
intentaran de reviure i de personalitzar
en un últim intent fracassat de sentir-se
hereus i continuadors de la gloriosa
tradició cavalleresca i trobadoresca dels
segles XII i XIII. Tota la sèrie de tornejos,
passos darmes i vots cavallerescos reals
en la societat del XV és només això:
imitació exterior duns models, pràctica
dun comportament social estereotipat.
Com diu Vargas Llosa5, per damunt de
tot, sagraden dels ritus, del cerimonial:
la forma justifica o invalida el seu món,
dóna sentit als actes. [...] En aquest món
ritual no és el contingut allò que
determina la forma, sinó aquesta la que
crea el contingut. Tan sols a través
daquesta fascinació pel ritual es pot
entendre, realment, la Saviesa que
defensa Carmesina i que imposa a Tirant:
labstinència de relacions sexuals
completes prematrimonials. La jove
parella es lliura al concubitus sine actu
(coit sense acte): acariciar-se, amanyagar-se i tocar-se sense arribar a la

culminació de lacte sexual. I daixò sen
diu petting pràctica sensual que fan
servir alguns adolescents per evitar
embarassos. I resulta que aquest era
també el joc que practicaven els trobadors
i les seves dames, i que es coneixia amb
el nom dasag als segles XII i XIII. I aquí
és on volíem arribar: a lessència de
lamor cortès.
Afirma René Nelli6 que entre el bes i el
fet (lacte sexual, indefinidament
ajornat) leròtica provençal comportava
dues recompenses, sempre secretes i
íntimes, per a lamant: la contemplació
de la dama nua i lasag. Lasag o assais
és una prova amorosa imposada al vassall
per la domna per veure si era estimada
damor de cor (amor corau) o solament
desitjada com a objecte carnal. Suposava
una barreja dexaltació voluptuosa i de
continència. Al capdavall, lasag
constitueix un ritual probatori que trobem
en daltres tradicions i que exteriorment
sassemblen a lasag però no tenen pas
la mateixa significació. En les tradicions
neocèltiques, per exemple, els dos
amants que reposen en un mateix llit
separats per una espasa (recodem
Tristany i Isolda) o per un infant, realitzen
una prova semblant amb un final, però,
diferent. En la prova neocèltica, els
amants sucumbeixen generalment- a
la temptació perquè sestimen massa.
Si, en canvi, en lasag cortès, un trobador
cedeix als seus instints i traeix el jurament
que ha fet a la seva dama, és perquè no
lestima prou. També trobem aquesta
prova en certes concepcions orientals
budistes i tàntriques- on lamor
imperfectus (aquell on el semen no ha
de ser emès) era capaç dassegurar, si
es practicava segons el ritu, la salut
espiritual de ladepte. Finalment, trobem
la mateixa prova en la tradició cristiana,
a lAntic Testament. En el Llibre de Tobit
que formen un grup amb els de Judit i
Ester-, segons la versió llatina de la
Vulgata, llegim que Tobias, fill de Tobit
i Anna, un cop casat amb Sara, filla de
Ragüel i Edna, i abans de la seva unió
conjugal, van estar tres nits dormint al
mateix llit, sense tocar-se, en ordre a
espiritualitzar el matrimoni, tot lloant i
pregant Jahvè en aquests termes: I ara,
Senyor, jo prenc aquesta germana meva/
no per luxúria, sinó amb sinceritat. Això
era conegut dins lEsglésia amb el nom
de prova de Tobias.
Altrament, lamor cortesa establia quatre
graus o estats en el camí amorós que el
trobador podia realitzar vers lestimada
i que suposaven la purificació interior de
lamant: el primer era el de desig per la
dama (lestat de fenhedor); el segon, el
de pregària humil (lestat de precador);
el tercer era el del servei amorós i el
bes: era el precador del qual shavia

acceptat lhomenatge (lestat
dentendedor). I és en aquest tercer grau
on té lloc lasag, les úniques privacitats,
substancials però continents, permeses
per lamor cortès, ço és: tener (estrènyer,
prémer), abrassar, baizar (és el bes
amorós bais amoros- oposat al bes
conjugal: el primer és lliure, el segon és
obligatori) i manejar (acaronar). Totes
quatre activitats resumeixen la definició
mateixa de domnei cortès galanteria,
humilitat, sinceritat, fidelitat: el domnei
és la relació de vassallatge instituïda
entre lamant-cavaller i la seva dama o
domina. I les regles de lasag són regides
per mezura (la Saviesa esgrimida per
Carmesina (604) enfront de lEmperadriu,
que defensa lArdiment). Lamant cortès
no pot ultrapassar mai mezura. Són les
paraules que Azalaïs de Porcairargues

Tirant a Constantinoble (il·lustració de Manuel Boix,1983)

diu al seu amant: vos mavets la fe
plevida/ que no.m demandes faillida
(mheu fet la promesa jurada/ que no
em demanareu pas de fallar). Són les
mateixes paraules que contesta
Carmesina a Tirant quan aquest, agenollat
com a vassall, li demana que li sigui
atorgat un do: E gran follia seria posar
a la fortuna lo que no et pot fallir (557).
La mezura soposa a la leujaria (la
imprudència, la lleugeresa i... la
precipitació). I la leujaria seria caure en
el fet, el quart grau del camí amorós
(lestat de drut o damant carnal). Molt
poques vegades el trobador arriba a drut
i quan ho fa, ho fa com a drut cortès, o
sigui, asag. Segons el poeta Guïraut
Riquier, el quart grau, el fet, és el fet pel
qual mor lamor. Per això la leujaria és
també latreviment cavalleresc, el drut
cavalleresc, aquell que és més que drutz:
més que amant. I aquest atreviment
seria arruïnar lessència mateixa de lamor
provençal. I aquesta és la gran diferència
entre lamor cortès (lamor dels trobadors)
i lamor cavalleresc (dels cavallers): les
dues classes damor que es donen a
Occident en el s. XII. La Dama pot
prometre en lasag la part superior della
mateixa: la mirada i els pits (lamor
cortesa, el FinAmors). Quan la Dama
promet i lliura la seva part inferior (lo
lloc vedat), el joc cortès i eròtic sha

acabat per sempre: som en lamor
cavalleresc o naturalista.
La dicotomia entre la retòrica i la realitat,
entre el ritual cortès i la passió urgent
dilatada fins al màxim- del nostre
protagonista el portaran al seu fracàs
final: al trencament de totes les formes,
a la ruptura del joc cortès (asag) imposat
per Carmesina. I potser és aquest el
tema que es debat al Tirant lo Blanc:
fins a quin punt són vàlides en aquell
moment i en aquella societat unes formes
i uns comportaments arcaics i ja
anacrònics; fins a quin punt és necessari
un art damors si la cavalleria i la
cortesia són només el somni nostàlgic
duna edat i dun temps definitivament
allunyats i traspassats. Amb molta ironia
i humor, Martorell ens mostra qui és el
senyor dels nous temps que sacosten,
qui és el Príncep del Renaixement: és
Hipòlit, el gran triomfador, el qual
posseeix lEmperadriu al terrat de la seva
habitació, sense cap escrúpol, i després
es casa amb ella. Hipòlit és ja el Príncep
(de Maquiavel).
I aquest és el fracàs final de Tirant: ja
que com a amant cortès no ha aconseguit
Carmesina, la tindrà com a
cavaller/militar, com a Capità, com a
soldat: és a dir, per força. I així farà ús
mal ús- del seu nom. Ja li ho havia dit
el captiu Galançó sense saber amb qui
parlava: Per ma fe, ell poria haver bons
fets així com dien, mas lo seu nom és
lleig e vil, per ço com Tirant vol dir
usurpador de béns (567). Cansat de ser
cortès, Tirant actua com a Tirà (nt) i tira
lo blanc damunt Carmesina (la viola).
Martorell devia recordar els versos dOvidi
(Amors, 1, 9): Tot amant és un soldat i
Cupido senyoreja la seva caserna. I
també: No són pas humils muralles, no
són pas fortaleses circuïdes destrets
fossats, sinó una dona que ha estat presa
per la meva estratègia... Com a
comandant i alhora com a soldat he assolit
el terme del meu desig; jo mateix he
estat a la vegada cavaller, soldat de peu
i portaestendard (Amors, 2, 12).
Ultrapassada mezura, desfet el joc,
destruït el ritual i la seva fascinació, queda
dempeus la pregunta de Carmesina que
és també la pregunta de Tirant després
del seu fracàs en la batalla amorosa:
Açò és lo que jo tant desijava? (1090).
1 Martí de Riquer, EL PAIS, Quadern (15/XI/90).
2 Les xifres entre parèntesis es refereixen a la pàgina de ledició de
Martí de Riquer: Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, Tirant lo
Blanc i altres escrits de Joanot Martorell (Barcelona: Ed. Ariel (Clàssics
Catalans, 1), 1982).
3 Conferència dAnton M. Espadaler a lIB Nicolau Copèrnic (Terrassa,
25/IV/91).
4 Curt Wittlin, Especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en
el Tirant lo Blanch (Barcelona: Ed. Empúries, dins Llengua &
Literatura, Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura, 1, 1986).
5 Mario Vargas Llosa, Lletra de Batalla per Tirant lo Blanc (Barcelona:
Ed. 62 (LEscorpí, 7), 1985).
6 René Nelli, Lérotique des troubadours (Tolosa, 1963).

19

Posat les vambes !
TERRA DE CARLINS
Per la rasa d'Ardèvol

Entre els anys 1833 i 1876, tres guerres carlines van portar lodi, la mort i la misèria a les terres de la Catalunya
Central. A Cal Tristany dArdèvol hi van néixer Benet i Rafel Tristany, destacats generals carlins que amb el pas
del temps han adquirit un cert vernís de guerrillers romàntics. Les carlinades van ser èpoques fosques i, durant
més de 40 anys, la torturada geografia de les rases que envolten Ardèvol va fer olor de pólvora. Avui us suggerim
de fer-hi una tranquil·la passejada.
4 km després del monestir de Pinós, per
la carretera que va a Su, trobarem a
l'esquerra una gran masia: Cal "Casa
Cremada". 100 metres després de la
masia, també a mà esquerra, comença
una pista forestal (a l'indicador hi posa
Cal Tristany i Brichs). Entrem per aquesta
pista i aparquem el cotxe només deixar
la carretera. Aquest és el punt de sortida
de la nostra excursió d'avui.
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0 h 0 min
Comencem a caminar per la pista
forestal. Just començar hi trobem la
primera bifurcació. Agafem el ramal de
l'esquerra. Els indicadors ens marquen
cap a Cal Tristany. No abandonarem
aquesta pista ampla i còmoda fins arribar
al desviament de Cal Tristany, que està
indicat.
0 h 10 m
0,800 km
Per la nostra dreta surt, en pujada, el
desviament que ens portarà a Cal
Tristany. L'agafem. Seguirem aquesta
nova pista fins arribar a Cal Tristany.
Una mica més amunt, quan s'acaba la
pujada, ja podem veure la imponent
casa fortificada a la nostra esquerra.
Anem cap allà.
0 h 20 min
1,600 km
Som davant la porta de la casa fortificada
de Cal Tristany. El nostre camí passa
per davant de la reixa de l'era i segueix
a l'esquerra, ara en baixada. La casa
quedarà a la nostra dreta i aviat a la
nostra esquena...
0 h 25 min
2,000 km
Hem fet tota la baixada i som sota la
casa en un revolt molt pronunciat del
camí, envoltat de grans alzines. Aquí
hem de fer atenció perquè hem de deixar
el camí principal i agafar-ne un altre,
també ample però menys fressat, que
comença a l'esquerra just al mig del
revolt. Hem fet una corba de 180 graus,
com si tiréssim enrere. Hem de seguir
per aquest camí que comença planejant
i després va en lleugera pujada fins
arribar a la casa de Brichs.

0 h 31 min
2,480 km
Som al capdamunt de la pujada. Davant
nostre la casa de Brichs. Trobem un camí
que travessa perpendicular. L'hem d'agafar
cap a l'esquerra deixant la casa a la dreta
i fer només uns 20 metres. Just passat el
bosquet i abans d'arribar al camp sembrat,
comença a la dreta un corriol que és un
antic camí abandonat. Fixeu-vos bé que
al començament és una mica
incert, però després es va fent
més clar. El camí passa per
davant d'un cobert i per sota
la casa, que queda a dalt, a
la nostra dreta. Seguim camí
avall. Al capdavall hem de
retrobar la pista que havíem
deixat per anar a Cal Tristany.

0 h 37 min
3,000 km
Hem arribat al capdavall. El
camí arriba a un tros.
Nosaltres hem de fer uns 20
metres vorejant el tros fins
arribar a la pista principal Cal Tristany
que tenim davant mateix.
Quan arribem a la pista principal, l'hem
d'agafar cap a la dreta. No deixarem més
aquesta pista fins arribar al lloc on està
indicat el dolmen de La Pera.
0 h 47 min
3,760 km
Per la nostra esquerra, ens arriba des
de darrera una pista ampla; la ignorem.
Pocs metres més endavant una altra
pista a l'esquerra, que també ignorem.
Seguim recte. Estem molt a prop del
dolmen.
0 h 50 min
4,000 km
Hem arribat a l'indicador que senyala el
dolmen cap a la dreta, cap a l'interior
del bosc. Val la pena visitar-lo. Anar i
tornar no ens portarà més de 2 min.
0 h 55
4,400 km
Baixant del dolmen ens situem altra
vegada a la pista per on hem arribat.
Venim del dolmen que ens queda a
l'esquena, cap a la dreta, la continuació

que va cap a la casa de La Pera, a
l'esquerra el camí per on hem vingut, i
una altra pista davant nostre. No n'hem
d'agafar cap de les tres. Just a l'angle
que fan la pista per on hem vingut i la
que va perpendicular surt un corriol a la
nostra esquerra que es fica cap a dintre
el bosc en lleugera baixada. Aquest és
el camí que hem d'agafar.

0 h 56 min
4,480 km
El corriol arriba a una pista més ampla.
L'agafem cap a la dreta.
1 h 0 min
4,800 km
Arribem a una bifurcació. El camí de
l'esquerra tira amunt i el de la dreta va
avall. Nosaltres hem d'agafar el que baixa,
el de la dreta, que també és el més fressat.
1 h 9 min
5,520 km
Nova bifurcació. Hem d'agafar el ramal de
l'esquerra que ens portarà, sempre avall,
al fons de tot de la rasa d'Ardèvol.
1 h 15 min
6,000 km
Som al fons de la rasa. Travessem per
sobre el pont i comencem a pujar cap a
lesquerra per laltre costat. El camí es torna
costerut.
1h 17 min
6,160 km
Arriba una pista ampla per la nostra
esquerra. Ni cas. Seguim amunt.

1 h 28 min
7,000 km
Fem atenció. Hem anat seguint la pista. La
rasa es troba a la nostra esquerra, molt
avall. A laltre costat de la rasa, una casa
es retalla sobre la carena. A la dreta sempre
la costa i el bosc. Entremig dels pins, veiem
a dalt de tot les primeres cases dArdèvol.

Dolmen de la Pera

Aquí hem de deixar la pista principal i hem
destar atents per trobar el corriol que puja
cap al poble. A la dreta, al peu del camí,
una estaca de fusta assenyala el pas duna
línia elèctrica que suportada per pals de
fusta puja cap a Ardèvol. La línia puja pel
mig dun ample tallafocs.
50 metres més endavant de la línia elèctrica
i abans que comenci la baixada, comença
un corriol a la nostra dreta que senfila bosc
amunt. Sha destar al cas perquè lentrada
no és evident, encara que després el corriol
ens portarà sense cap mena de dubte i
passant per les instal·lacions del pessebre
fins a la plaça dArdèvol.
1 h 36 min
7,680 km
Som a la plaça de lesglésia, al peu de la
torre quadrada. A laltre costat de la plaça
la Fonda dArdèvol sofereix per si el
caminant necessita refer-se.
Sortim dArdèvol tirant amunt pel carrer
que passa per davant de la Fonda, cap a
les sitges metàl·liques que es veuen darrere
lesglésia. Quan arribem a la carretera
asfaltada, lhem dagafar cap a lesquerra.
Direcció Su. Deixem el cementiri a la nostra
esquerra.
1 h 42 min
8,160 km
Hem seguit la carretera durant poc més de
5 minuts i acabem de fer una forta corba
a lesquerra. Just acabat el revolt, deixem
la carretera i agafem una pista ampla i
engravada que surt de la nostra esquerra,
costa avall. Anirem seguint aquesta pista
ampla, fins arribar a baix de tot, on trobarem
novament el torrent.
1 h 51 min
8,900 km
Hem arribat al capdavall i trobem una
bifurcació. Hem dagafar el ramal de la
dreta que marxa planejant i ens portarà
pocs metres més enllà a travessar la
torrentera que corre pel fons de la rasa.
Abans de travessar el torrent, encara hi ha

una altra pista a lesquerra, que també
ignorem. Travessem la riera i seguim recte
amunt per laltre costat.
1 h 52 min
9,000 km
Uns 100 metres després de travessar la
riera, acabada de començar la costa, hem
dagafar un corriol a la nostra esquerra. Es
tracta dun antic camí abandonat que ens
portarà fins dalt de tot de la carena. Fa
molt de temps que el camí no es fa servir,
però se segueix força bé. En el punt on
sagafa sembla lentrada duna rasa, però
la traça és molt clara i unes marques
dalguna caminada ens ajudaran a seguirlo. Amunt.
1 h 55 min
9,200 km
El camí per on pugem arriba a un tros.
Hem de fer 10 metres vorejant el tros per
la dreta, i 10 metres més pel tros que
trobem després. Tornem a recuperar la
traça.
2 h 04 min
9,900 km
Hem arribat a dalt de tot on trobem el camí
ample que hem dagafar cap a la dreta. El
camí entra immediatament dintre dun
camp, que hem de vorejar per la dreta per
anar a buscar el mateix camí davant nostre
a laltre costat. Seguirem aquest camí sense
deixar-lo. Passarem pel costat de dues
cases abandonades que hem de deixar
sempre a la nostra esquerra, fins arribar a
una altra pista, engravada i més principal.
2 h 07 min
10,160 km
Arribem a la primera casa, que voregem
deixant-la a la nostra esquerra. Lera de la
casa es un magnífic mirador dArdèvol.
Seguim recte.
2 h 18 min
11,050 km
Passem pel costat de la segona casa, que
també deixem a lesquerra, vigilant de no
agafar el camí que porta cap a lera. Seguim
per la pista.
2 h 20 min
11,200 km
Arribem a una pista principal. Ampla i
engravada. Lhem dagafar cap a la dreta,
costa avall. Només 20 metres més
endavant, lhem de tornar a deixar per
agafar-ne una altra que comença a la
nostra esquerra. Aquesta nova pista també
és ampla, però molt menys transitada.
Anirem seguint aquesta pista força
abandonada fins arribar a una altra pista
principal a laltre costat del turó. El camí
que seguim es va estrenyent i es va
transformant en un corriol que corre entre
camps i a vegades sembardissa i cal pujar
al marge. Després, més endavant, entra
en un bosquet de roures i es torna a
eixamplar fins arribar a la pista de laltre
costat, molt a prop de la carretera
asfaltada.

2 h 32 min
12,160 km
Hem arribat a la pista ampla i engravada.
Lagafem cap a lesquerra. La seguirem fins
arribar a la casa de dalt del turó. Cal Cós.
2 h 35 min
12,400 km
Seguim per la pista ampla. A la nostra dreta
comença una pista que baixa avall, cap els
trossos, lhem dignorar. Directe cap a lera
de la casa.
2 h 37 min
12,560 km
Hem arribat a cal Cós. Només arribar, davant
mateix de la gran porta principal que sorprèn
per les seves escales daccés, comença a
la nostra dreta una pista ampla que sendinsa
cap al bosc en forta baixada. Lagafem.
Sempre avall, ignorant els ramals que es
van obrint a la dreta i que no van enlloc.
2 h 45 min
13,200 km
La pista ha acabat la baixada, deixa un
camp a la dreta i arriba al Pla de la Font.
Una ampla clariana, uns roures immensos
i una font de mina datada a la llinda a lany
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Pla de la Font

1887. Deixem el Pla de la Font i seguim pel
mateix camí. A la nostra dreta els camps
sembrats, a l'esquerra el coster del bosc.
2 h 47 min
13,360 km
Uns 100 metres més enllà trobem un viver
construït sobre un antic safareig. El voregem
deixant-lo a lesquerra i seguim camí enllà.
Aquí el camí està una mica escorxat però
és clar i fàcil de seguir.
2 h 50 min
13,600 km
Quan sacaba el camí de terra, seguim la
mateixa traça, ara per sobre un enllosat de
pedra. La pista principal és a pocs metres.
2 h 51 min
13,680 km
Hem arribat a la pista principal. La seguim
cap a la dreta. Ja no la deixarem més fins
arribar al punt de sortida, on hem deixat
el cotxe.
3 h 15 min
15,600 km
Hem arribat altre cop al cotxe. Hem fet una
ruta circular pel Solsonès que ens és més
proper. Fi de lexcursió.

Siset Pla

Grups municipals
Grup Municipal de CIU
El proper diumenge, dia 4 de juny, tindrà lloc a la zona
del Convent de Sant Francesc la plantada dels setze
p r i m e r s a r b r e s d e l p r o j e c t e A r r e l a ' t a C a l a f.
Des del mes de gener, que vam començar el projecte
i vam entregar les primeres alzines al primer calafí i
a la primera calafina, nascuts l'any 2006, fins a les
darreres, que es van donar el passat dia 20 de maig,
ha estat un veritable plaer poder regalar aquests arbres
i poder tenir als braços els nadons, així com compartir
amb llurs famílies l'alegria del seu naixement.
Tots aquests naixements suposen un creixement
important de la població de Calaf, que s'havia estancat
en els darrers anys. És remarcable la semblança que
es podria establir entre aquest creixement i la
prosperitat econòmica que actualment experimenta la
nostra vila i la nova embranzida que s'ha donat, des
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del moment en que vam agafar les regnes del govern
municipal, a la vida social i cultural de la vila.
Per a nosaltres és una gran alegria poder plantar
aquests setze arbres, que representen a setze famílies
que han decidit plantar, en uns casos, o ampliar, en
uns altres, les seves arrels a la nostra vila.
És per a ells, i per al conjunt d'habitants de la nostra
vila, que estem treballant cada dia. No està essent
una feina fàcil, ja que de tots és sabut, d'una banda,
la difícil situació en què vam trobar les finances
municipals i, de l'altra, el temps de desgovern de la
Generalitat a què ens ha portat el recentment liquidat
tripartit. Tot i això estem convençuts d'assolir els
reptes que ens vam fixar al començament de la
legislatura per tal de poder-nos sentir orgullosos de
viure a Calaf.

Grup Municipal d'ERC
Aquestes són segurament les primeres ratlles que
escriuen al butlletí municipal de Calaf els grups que no
estan en el govern. El butlletí, el de tots. Potser és un
primer pas per visualitzar en què consisteix el joc
democràtic, potser és un canvi. En tot cas, és el resultat
dallò que pretén ERC: fer veure que les coses poden
ser diferents i no com les hem vist i shan fet sempre.
Segurament la fita per a qualsevol grup polític, encara
avui, és ser conscients que representem a les persones
que han fet confiança en nosaltres elegint-nos, estiguem
a loposició o al govern, i per tant cal evitar, com ha
passat habitualment, que un cop fetes les eleccions i
obtenint uns resultats adversos, els grups han
desaparegut en creure que no tenien cap paper a jugar.
Aquesta manera de procedir ha fet un mal favor al
conjunt del municipi, afavorint que shagi governat com
sha volgut per manca dalternatives i provocant que

avui en dia estiguem molt lluny de les bones expectatives
daltres ajuntaments de les mateixes característiques.
En aquesta feina prou complexa i gens agraïda ens
trobem el grup municipal dERC des de fa tres
legislatures: constància, adquirir experiència en el
govern, aprendre a construir des de loposició, intentar
avançar i aportar aire fresc al municipi, un nou impuls
que fa falta i que necessitem per afrontar els reptes de
futur.
Però necessitem que aquesta voluntat de millora i treball
conjunt hi sigui també per part vostra. Per aquest motiu
us animem un cop més a què participeu, que utilitzeu
la nostra veu per a representar-vos. És la única manera
de donar força a noves propostes i anticipar-se a tot
allò que encara no està planificat ni pensat pel conjunt
dels vilatans i vilatanes, els que hi vivim ara i els nostres
descendents.

Concurs de logos al Punt d'Informació Juvenil
El Punt d'Informació Juvenil de Calaf ha convocat un concurs per
tal d'escollir un logotip que faci referència a la "bàscula jove",
la caseta de la plaça dels Arbres que acull el Punt. Els dissenys
s'han de remetre a l'Ajuntament de Calaf fins al proper 20 de
maig, i hi poden participar tots els joves d'entre 12 i 30 anys.
El tema per al concurs és la "bàscula jove", i els treballs s'hauran
de presentar en color amb qualsevol tècnica que permeti
ser impresa.
El veredicte del jurat es farà públic el 27 de maig, es donarà
un primer premi de 150 euros i un segon premi de 100 euros
als dos millors dissenys. Per a més informació sobre les bases
del concurs podeu trucar als telèfons 93 869 85 12
i 93 868 08 33.

EXPOSICIÓ DE PINTURES I PUZZLES
Puzzles de José M. Payá
i Isidre Busquets
Pintures de Manuel Payá
Lloc: Casa Felip (Plaça Gran)
DATES: del 2 a l11 de juny de 2006
HORARI:
Laborables:
Festius:

de 19 a 21 h
de 12 a 14 h
de 19 a 21 h

Informació dels Plens
PLE ORDINARI
DE 7 D'ABRIL DE 2006
1. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 67,
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A
L'ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL
"PLA DIRECTOR PER A LA
REHABILITACIÓ DEL CONVENT DE SANT
FRANCESC".
S'aprova, amb 6 vots a favor del grup
CIU i 4 abstencions dels grups GIC i
ERC, la ratificació de la sol·licitud de
pròrroga per a l'adjudicació del Pla
Director.
2. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE
CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS D'UNA PART
DE TERRENY AL PARC DE BOMBERS
L'Ajuntament vol fer la cessió de l'ús
d'una parcel·la de terreny situada al
costat del Parc de Bombers, per tal que
aquests puguin utilitzar-lo com a
ampliació del pati existent.
S'aprova la proposta de conveni i la
cessió d'ús de l'esmentat terreny, amb
9 vots a favor dels grups CIU, ERC i GIC
(un vot) i una abstenció del grup GIC.
3 . A D H E S I Ó A L'A C O R D D E
L'AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ
SESGUEIOLES PER EVITAR LA
INSTAL·LACIÓ D'UN ABOCADOR AL
TERME MUNICIPAL DE PUJALT
Després d'haver realitzat les consultes

PLE EXTRAORDINARI
DE 5 DE MAIG DE 2006
1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU
REGIDOR, SR. ANTONI GUIX COLL
El Sr. Antoni Guix Coll ha estat designat
regidor de l'Ajuntament, per la llista del
Grup de CIU per Calaf, en substitució
del Sr. Miquel Colom Armengol. Després
de fer el jurament, l'alcaldessa li dóna
possessió del càrrec.
2. APROVACIÓ PROPOSTA CONVENI DE
GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA ENTRE
L'AJUNTAMENT I L'IES
L'Ajuntament i l'IES Alexandre de Riquer
acorden modificar el conveni de gestió
de la biblioteca situada a la planta baixa
del centre educatiu, de data 10 d'octubre
de 1997, després que l'AMPA de l'IES
comuniqués el passat 2 de juny de 2005

pertinents, l'Ajuntament entèn que hi
ha altres possibilitats per a restaurar la
zona de les antigues mines amb un
impacte inferior o gairebé nul; a més,
el caràcter dinàmic del catàleg de residus
de Catalunya no garanteix que un
abocador d'aquesta tipologia no pogués
admetre altres tipus de residus en un
futur.
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat
la moció d'adhesió a l'acord de
l'Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles,
amb el qual es vol evitar la instal·lació
d'un abocador de residus no especials
al terme municipal de Pujalt.
4. RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS DE
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES
MUNICIPALS D'OBRES MAJORS
S'aprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i 2 abstencions del grup GIC,
ATORGAR la llicència municipal d'obra
major al sol·licitant, ANDREU VALLÈS
GATEU, per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar al c/ Tarragona,
parc. 21, en base al projecte realitzat
per l'arquitecte Josep Rull.
5. ACCEPTAR LA RENÚNCIA DEL
REGIDOR MIQUEL COLOM ARMENGOL
El Ple de l'Ajuntament aprova per
unanimitat l'acceptació de la renúncia
del Sr. Miquel Colom com a regidor
d'aquest consistori, així com demanar
a la Junta Electoral Central que designi

la seva voluntat de deixar la gestió de
la biblioteca. Posada a votació, el Ple de
l'Ajuntament, amb 6 vots a favor emesos
pels grups CIU i dues abstencions del
grup ERC, acorda aprovar la moció.
3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE
LA DIRECCIÓ GRAL. DE CENTRES
EDUCATIUS DE LA GENERALITAT A LA
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL, PER
IMPORT DE 70.200 EUROS
Amb 8 vots a favor dels grups CIU i ERC
s'accepta la subvenció de 70.200 euros
de la Direcció General de Centres
Educatius del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya per a la
Llar d'Infants del municipi de Calaf per
al curs 2005-2006.
4. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE
CONVENI AMB EL CONSORCI
SOCIOSANITARI D'IGUALADA EN

el següent candidat de la llista per a
substituir-lo.
6. ASSABENTAR DELS DECRETS
D'ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets d'alcaldia
dictats des del 02/01/2006 fins al
31/03/2006.
Precs i preguntes
El Sr. Ramon Torra diu que s'haurien de
millorar els tríptics dels mercats temàtics,
ja que l'empresa Geographica
Mapamundi s'apropia de la idea quan
aquesta és de l'Ajuntament, i que només
hauria de constar com a coordinadora.
Li respon el Sr. Miquel Colom que ja ho
ha parlat amb l'empresa.
El Sr. Ramon Torra pregunta si se'ls
informarà de quan tindran accés al butlletí
municipal, a la qual cosa respon
afirmativament el Sr. Antoni Puig.
Referent al Departament de Serveis
Socials, pregunta si hi ha la intenció de
substituir la treballadora familiar en
època de vacances o de tenir una persona
de suport. La Sra. Judit Viladrich respon
que de moment no es buscarà cap
persona de suport en època de vacances,
ja que en cas d'urgència sempre està
coberta, afegint que ara hi ha una
treballadora familiar i una assistenta de
la llar, i que tots els casos que arriben
a l'Ajuntament són atesos.

RELACIÓ AL CENTRE DE DIA (CASA
JOAN GIMFERRER)
S'aprova, amb 6 vots a favor del grup
de CIU i 2 abstencions del grup d'ERC,
la proposta de conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament i el Consorci
Sociosanitari d'Igualada per a la gestió
i explotació del centre de dia Casa Joan
Gimferrer, així com autoritzar la posada
en marxa d'aquest servei per a les
persones grans.
5. SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A LA
SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT
PER AL PROJECTE D'OBRA DE
REMODELACIÓ DELS ANTICS
MENJADORS DE LA LLAR D'INFANTS
Amb 6 vots a favor del grup CIU i 2
abstencions del grup ERC, s'acorda
aprovar la moció per sol·licitar una
subvenció per al projecte d'obra de
remodelació dels antics menjadors.
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Al vostre servei
TELÈFONS D'UTILITAT
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Ambulància urgències ....................................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf...............................93 8698779
Ajuntament .......................................................93 8698512
93 8698301
93 8699236
Bombers ...........................................................93 8698080
93 8698199
Cambra agrària ..................................................93 8698270
Casal de Gent Gran ............................................93 8698702
Centre Cívic.......................................................93 8698249
Col·legi Alta Segarra ...........................................93 8698296
Punt d'Informació Juvenil.....................................93 8680833
Correus.............................................................93 8698594
Emergències .................................................................112
Mossos d'Esquadra ........................................................088
Farmàcia ...........................................................93 8698506
FECSA Avaries ..................................................900 770 077
FECSA Informació..............................................902 507 750
Funerària (Montaner) ..........................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) ........................ 900 760 760
Gas Natural (Urgències) .....................................900 750 750
Grua i Taxi Albert ..............................................639 340 834
Grua Sant Jordi (Taller) .......................................93 8698509
(Nit) .........................................93 8698766
(Mòbil) .....................................636 480 488
Taxi Ramon Manent ............................................93 8698568
(Mòbil)......................................679 409 337
Taxi Pere Sampere..............................................93 8698285
(Mòbil)......................................609 245 973
IES Alexandre de Riquer......................................93 8680414
Informació telefònica ..................................................11818
Informació de la Generalitat ............................................012
Jutge de Pau (Sr. Ramon Lluís Nadal) .........................93 8680075
Jutgesa de Pau substituta (Sra. Pilar de Millan Soriano) .93 8699273
Llar dInfants Municipal .......................................93 8698015
Notaria .............................................................93 8698812
Parròquia de Calaf ..............................................93 8698540
Polisportiu .........................................................93 8681026
Repsol-Butano................................................... 93 8031517
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 87 79
TELÈFON METGE DE GUÀRDIA / URGÈNCIES 93 869 87 79 / 061
PER MESURES DE SEGURETAT EL CENTRE RESTARÀ TANCAT
LABORABLES:
DE 9 DEL VESPRE A 8 DEL MATÍ
DISSABTES I FESTIUS.
DE 9 DEL VESPRE A 9 DEL MATÍ
Per tant durant aquestes hores per poder ser visitat, haurà de telefonar previàment
al telèfon de Sanitat Respon: 902 111 444

Com ja sabeu, AIGÜES DE MANRESA socupa del manteniment, gestió i facturació de
la xarxa daigües de Calaf. És a dir, per a qualsevol qüestió referent a laigua no us
heu dadreçar ni trucar a lAjuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb
AIGÜES DE MANRESA als telèfons indicats.
OFICINES
93 8725522 De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522 24 h. Tots els dies
(Només shi pot trucar des dun telèfon fix)
Cada dijous, de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a lentresol de lEdifici 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 en relació
a la factura de laigua.

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

HORARI DE TRENS:
RENFE
BARCELONABARCELONA
SANTS

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:00
15:00
18:45
LLEIDA

8:11
15:05
18:50
CALAF

9:25
16:21
20:07
MANRESA

8:44
15:44
19:18

10:15
17:15
20:57

11:11
18:15
21:55

CALAF

LLEIDA

10:12
11:50
17:05
18:50
20:55
22:27
BARCELONA BARCELONA
PL. CATALUNYA

SANTS

12:12
19:27
23:09

12:27
19:32
23:14

HORARIS DAUTOBUSOS:
ALSINA GRAELLS
CALAF
De dilluns a diumenge
9:14
19:29
BARCELONA
De dilluns a diumenge
7:30
17:00

IGUALADA

BARCELONA

10:05
20:05
IGUALADA

10:45
21:00
CALAF

8:27
17:57

9:01
18:31

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA:
- Estació del Nord, prop dArc de Triomf  metro línia vermella
- Avinguda Diagonal, davant de Palau Reial  metro línia verda (sortida 15 minuts més tard
que des de lEstació del Nord)

HISPANO IGUALADINA
CALAF
IGUALADA
De dilluns a divendres:
7:15
7:55
15:15
15:55
Dissabtes
8:00
8:45
15:15
16:00
BARCELONA
IGUALADA
De dilluns a divendres:
10:50
12:00
17:30
19:00
Dissabtes
11:05
12:15
17:30
19:00

BARCELONA
9:00
17:15
10:00
17:15
CALAF
12:45
19:45
13:00
19:45

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA: AVINGUDA DIAGONAL (DAVANT DEL CORTE INGLES)

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF
MANRESA-Ctra. Cardona
Manresa-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
6:50
7:45
7:50
15:45
16:40
16:45
Dissabtes (no festius)
7:30
8:25
8:30
Manresa-Ctra de Cardona
Calaf
MANRESA-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
14:30
14:40
15:40
19:50
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:20
12:30
13:30
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