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L'agenda de tardor

Novembre

Desembre

Dimecres 1 de novembre

Dissabte 2 de desembre

FIRA DE TOTS SANTS
A partir de les 10.00 h

MERCAT DE NADAL
Durant tot el matí

Torrada de castanyes i moniatos;
degustacions; mostra de fruits de tardor;
actuacions pels carrers...

Inauguració de l'exposició sobre
CONSUM RESPONSABLE
A les 13.00 h a la Casa Felip
Diumenge 5 de novembre

Octubre

BALL amb Doble Swing
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 22 d'octubre

Diumenge 12 de novembre

ESPECTACLE SOLIDARI PER
GUATEMALA.
"Un somni, una esperança"
A les 18.00 h al Casal de Calaf

BALL amb el grup Zènit
A les 19.00 h a la Unió Calafina

BALL amb el Duet Aria
A les 19.00 h a la Unió Calafina

BALL amb el Grup Cristal
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 29 d'octubre

Diumenge 26 de novembre

BALL amb Elisabet
A les 19.00 h a la Unió Calafina

BALL amb M. Alba
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 19 de novembre

Mercats temàtics
L'1 de novembre, Fira de Tots Sants
El proper dimecres 1 de novembre Calaf celebrarà una nova
edició de la popular Fira de Tots Sants. Aquesta vegada, la Fira
tindrà lloc a la plaça Gran i la plaça de les Eres, on s'instal·laran
les tradicionals parades de productes de tardor. Els assistents
podran presenciar la torrada de castanyes i moniatos, l'obertura
de la bóta de la mistela i gaudir amb les representacions
teatrals sobre les tradicions de la diada. Com cada any, també
hi haurà degustacions gratuïtes de castanyes i moniatos.

Diumenge 3 de desembre
BALL amb el Duet Aria
A les 19.00 h a la Unió Calafina
Divendres 8 de desembre
DIADA DEL SOCI a la Unió Calafina
Ball amb el Duet Esquitx

Exposicions
"Consum responsable"
del 31 d'octubre al 19 de novembre

Lloc: Casa Felip
Horaris:
- de dilluns a divendres
de 17.00 h a 20.00 h
- dissabte i diumenge
de 10.00 h a 14.00 h
de 17.00 h a 20.00 h

Editorial
Enguany celebrem una efemèride
molt important per al món
cultural català, com és el 150è
aniversari del naixement d'un
dels artistes modernistes més
representatius: Alexandre de
Riquer i Inglada. Però, a més, es
tracta d'un fet molt important
per al nostre municipi. Els calafins
podem sentir-nos orgullosos
d'haver acollit Riquer durant els
primers anys de la seva vida, i
que l'ambient de l'Alta Segarra
marqués profundament el
bagatge de l'artista.
És per aquest motiu que s'han
volgut portar a terme diverses
accions per commemorar aquest
aniversari. D'una banda, hi ha
l'edició del calendari amb el qual
l'Ajuntament va obsequiar totes
les llars calafines a principis del
2006; de l'altra, el disseny del

L'ANY RIQUER
programa de la Festa Major
d ' e n g u a n y, q u e i n c l o ï a
reproduccions d'algunes de les
obres de l'artista. La Festa Major
també va servir de marc per als
actes més institucionals
d'homenatge a Riquer, com el
descobriment de la placa al carrer
que porta el seu nom o el
lliurament de la pesseta d'or a
Borja de Riquer, besnét del
cèlebre artista. Cal no oblidar,
tampoc, l'edició del calendari
temàtic de sobretaula per part
de Gràfiques Oller, o l'exposició
que aquests dies podem veure
al Centre Cultural de Caixa de
Te r r a s s a , l a m o s t r a m é s
important que mai s'ha dut a
terme sobre Alexandre de Riquer,
per la gran quantitat i qualitat de
les obres que inclou. Us convidem
sincerament a visitar-la.

I, abans d'acabar l'any, tindrem
l'oportunitat de veure, al nostre
municipi mateix, una exposició
sobre la vida i l'obra d'Alexandre
de Riquer. Serà llavors, també,
quan sortirà al carrer una edició
en facsímil que l'Ajuntament està
preparant, concretament del
llibre Quan jo era noy, publicat
originalment per "L'Avenç" l'any
1897.
Però, sens dubte, el millor
homenatge que podem fer a
Alexandre de Riquer és el
reconeixement individual de
cadascú. Si parlem amb
qualsevol estudiós o expert d'art,
veurem que Riquer és un dels
artistes més importants del
modernisme català. I ens toca
a nosaltres, com a calafins,
valorar-lo i donar-lo a conèixer
com es mereix.

El nom dels carrers
CARRER ALEXANDRE DE RIQUER
Com en altres casos, l'Ajuntament de Calaf va decidir, en data
de 19 de setembre de 1970, dedicar a aquest conegut pintor i
poeta modernista un carrer fruit del creixement urbanístic que
havia experimentat la vila en el transcurs de la dècada dels
seixanta. En relació al personatge en qüestió hem de dir que
va néixer a Calaf, a la casa que tenia la seva família al carrer
Sant Jaume número 55 el dia 3 de maig de 1856. Fill del conegut
general carlí Martí de Riquer i d'Elisea Ynglada, la seva infantesa
va transcórrer entre Calaf i la Torre de Bassols. En l'apartat
artístic, Riquer va destacar perquè va ressuscitar el gravat a
l'aiguafort i perquè va introduir l'art dels ex-libris al nostre país.
També es va dedicar a la poesia, va fundar un taller de mobles,
va dibuixar projectes per a plats, rajoles, gerros, llums i esmaltats,
i finalment hem de dir que va publicar un recull dels seus exlibris l'any 1903. Alexandre de Riquer i Ynglada va morir a Palma
de Mallorca l'any 1920. Pel que fa al record que l'esmentat
artista modernista ha deixat en la nostra vila cal recordar que,
a banda del carrer que se li va dedicar, entre el 20 i el 27 de
juny de 1976 se li va retre un sentit homenatge que es va obrir
amb la col·locació a la plaça dels Arbres d'un monòlit esculpit
per Frederic Marés. Tampoc podem oblidar que algunes institucions
importants de la nostra vila, com l'Institut i l'Agrupament Escolta,
porten el nom d'aquest insigne personatge.

Jaume Mas i Parés
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Urbanisme
Avancen les obres d'urbanització
de la plaça dels Arbres
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E l 1 8 d e s e t e m b r e va n
començar les tasques de
reurbanització de la popular
plaça calafina, basades en el
projecte dels arquitectes Laia
Renalias i Roger Such. Es tracta
d'una actuació que pretén
adequar i millorar la plaça dels
Arbres, situada al centre
neuràlgic del municipi, per tal
d'unificar els diferents espais
que en formen part.
A i x í , e l p r o j e c t e p r e ve u
regularitzar el traçat viari i donar
continuïtat als recorreguts dels
vianants, alhora que
s'eliminaran les diferències de
nivell de la zona d'aparcament
amb la construcció d'unes
escales-grada, que donaran
permeabilitat al conjunt. A més
de renovar els parterres i la font
decorativa, es col·locarà un nou
paviment, pel qual s'utilitzarà
una rajola creada especialment

per Gres Català (Stonita) i que
s'anomena "Fulla de Calaf". Està
previst que les obres de
reurbanització de la plaça dels
Arbres puguin estar enllestides
a b a n s d e l a p r i m a v e ra .
Pel que fa als arbres de la plaça,
de moment se n'han pogut
trasplantar sis, dels quals tres
s'han col·locat a la zona
ajardinada de la piscina
municipal i tres més al recinte
de l'estadi municipal Les
Garrigues.
Cal recordar també que, amb
motiu de les obres a la plaça
dels Arbres, s'ha traslladat
t e m p o ra l m e n t e l m e r c a t
setmanal al carrer de Pius Forn.
D'altra banda, el Punt
d'Informació Juvenil i Turístic
s'ha traslladat a les oficines de
l'Ajuntament, per tal de
continuar donant servei mentre
durin les obres.

A dalt, tasques que s'estan duent a terme a la plaça.
A sota, els arbres transplantats a la piscina municipal.

Urbanització de la
carretera Llarga

Millores al cementiri
municipal

Obres a la línia de tren
Calaf - Cervera

Estan a punt de finalitzar les tasques
durbanització de la carretera Llarga,
concretament la zona de davant del Casal.
En aquest punt shan soterrat les línies de
telefonia, electricitat, aigua i gas, alhora
que shan renovat les boques dincendi i
les voreres, adaptant-les per a laccés de
persones amb problemes de mobilitat.

Aquests dies s'estan duent a terme diverses
tasques de millora al cementiri de Calaf.
D'una banda, s'ha instal·lat una nova font
a la part de l'antic cementiri, després de
soterrar la línia d'aigua per evitar que es
glaci durant els mesos d'hivern. Pel que
fa al mur principal, s'ha repicat l'arrebossat
malmès i s'estan reomplint les juntes entre
les pedres de la part superior, amb un
revestiment de morter amb calç. A la part
del cementiri nou, s'està adequant un
terreny amb paviment per tal d'instal·larhi quatre columbaris per dipositar les urnes
cineràries.

El setembre van començar les tasques de
remodelació de la línia de tren SaragossaLleida-Manresa, concretament el tram que
uneix les poblacions de Calaf i Cervera. El
pas de trens s'ha hagut d'aturar durant
uns quatre mesos, per la qual cosa s'ha
adaptat un servei d'autobusos que realitza
les mateixes parades. Amb aquestes obres,
valorades en més de 15 milions d'euros,
es pretén aconseguir més velocitat i
comoditat per als viatgers, alhora que es
millorarà la seguretat en diversos passos
a nivell -i se'n suprimiran d'altres- i es
renovarà l'estació de Calaf.

Cultura

El Centre Cultural de Caixa Terrassa presenta
una exposició d'obra gràfica d'Alexandre de Riquer

El Centre Cultural de Caixa Terrassa
presenta una exposició retrospectiva
sobre obra gràfica d'Alexandre de
Riquer, en commemoració del 150è
aniversari del naixement de l'artista,
una de les figures més importants i
representatives del modernisme a
Catalunya, i estretament vinculada
amb Terrassa. L'acte inaugural va ser
presidit per l'alcalde de Terrassa, Pere
Navarro, i va comptar també amb la
presència d'una nodrida delegació de
l'Ajuntament de Calaf, poble on va
néixer Riquer fa cent cinquanta anys.
Hi van assistir Joan Caballol, alcalde
en funcions, que representava
l'alcaldessa -en viatge oficial-, i els
regidors Judit Viladrich, Antoni Guix
i Antoni Puig. També cal destacar
l'assistència nombrosa de familiars
de l'artista, tant de Catalunya com
de França, Alemanya i Suïssa.
La mostra, que estarà oberta fins el
12 de novembre, ofereix una àmplia
representació de la diversa producció
en el camp de les arts gràfiques, que
van tenir un paper molt rellevant en
la representació de l'estètica
modernista. L'exposició està integrada
per unes 300 peces, entre cartells,
gravats a l'aiguafort, ex-libris, llibres

i revistes il·lustrades, diplomes,
postals, baralles de cartes, segells i
altres impresos, com ara recordatoris,
menús, partitures de cançons, targetes
comercials, goigs, etc. Cal dir que per
la qualitat del seu contingut i per la
quantitat d'obres exposades és
l'exposició més important que s'ha
realitzat fins ara sobre l'obra gràfica
d'Alexandre de Riquer, considerat com
el principal dissenyador gràfic del
modernisme. Els comissaris de
l'exposició són Eliseu Trenc, professor
de la Universitat francesa de Reims,
estudiós de Riquer, que ha investigat
a fons les arts gràfiques del període
modernista a Catalunya, i el
col·leccionista calafí Joan Graells.
Setanta dibuixos originals
Un altre aspecte destacat de l'exposició
és la presentació d'una setantena de
dibuixos i tintes originals de Riquer,
que van ser la base per a la realització
de posteriors cartells, il·lustracions per
a revistes de l'època, portades de
llibres, ex-libris, diplomes, dissenys de
marca, capçaleres de revistes i tot allò
destinat a la il·lustració en arts gràfiques
de l'època daurada del modernisme.

Regidors calafins a la inauguració de la mostra

OBRA GRÀFICA D'ALEXANDRE DE RIQUER

fins el 12 de novembre, a Terrassa
Lloc:

Centre Cultural de Caixa Terrassa
Rambla d'Ègara, 340 · Terrassa

Horaris:

de dilluns a dissabte
de 18.00 h a 21.00 h

més informació:
www.calaf.cat

diumenges i festius
de 12.00 h a 14.00 h
de 18.00 h a 21.00 h

L'Ajuntament restaura les escultures al carrer

'Nativo', Sant Sebastià

'Laberint', plaça Catalunya

Aquests dies s'han dut a terme una
sèrie de tasques per tal de restaurar
i consolidar les diverses peces
escultòriques repartides pel municipi,
fruit de les trobades d'escultors que
s'havien realitzat a Calaf. L'empresa
Enllaç (Serveis Culturals) ha estat
l'encarregada de desenvolupar el
projecte, que ha ascendit a uns
15.000 euros.
El fet que les escultures es trobin a
l'aire lliure dificulta enormement la
seva conservació, ja que les
condicions climatològiques i, en
ocasions, els actes vandàlics, han
fet malbé considerablement diverses
obres. Així, aquesta actuació tenia
per objectiu restaurar l'aspecte
original de les peces, però, a la
vegada, fer actuacions que permetin
la seva conservació a llarg termini.
D'aquesta manera, a més de
realitzar les reparacions pertinents,
s'ha analitzat les patologies que
pateix cada una de les escultures
per estudiar possibles accions de

prevenció. L'Ajuntament, doncs,
disposa d'una guia de manteniment
de les diferents escultures, on
s'explica quines mesures de control
i prevenció s'han d'aplicar en cada
una de les peces.
A les fotografies podem observar
les tasques realitzades en dues
peces. 'Nativo', és una escultura que
es trobava molt afectada per
l'existència d'aigua a la base, per la
qual cosa s'ha obert un canal de
drenatge a l'interior de la peça
perquè no s'hi acumuli l'aigua quan
plou. També s'ha aplicat vernís
protector a la fusta.
D'altra banda, 'Laberint' presentava
abombament i trencament d'alguns
cilindres de metall, així com oxidació
activa en nombrosos punts de l'obra.
Per tant, s'han canviat els cilindres
danyats per uns altres de més gruix,
i s'ha eliminat mecànicament el rovell
per després aplicar pintura i un
protector adequat a les peces de
metall.
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Comerç
S'inicia el pla de dinamització comercial a Calaf
Durant l'any 2005 l'Ajuntament de Calaf, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, va encomanar a l'empresa JR Consultors
de Comerç un estudi de dinamització comercial per tal de
realitzar un diagnòstic sobre la situació actual del comerç calafí.
L'objectiu era obtenir i analitzar la informació suficient per
identificar i dissenyar el model de dinamització més adient per
al comerç del municipi.
Per al 2006 i durant 3 anys, l'Ajuntament procedirà, juntament
amb la UBIC, a desenvolupar aquest projecte de dinamització
comercial tenint en compte les conclusions extretes de l'esmentat
estudi. Així doncs a partir d'ara posem en marxa les accions,
mesures i instruments necessaris per a la millora, renovació
i adaptació del comerç de Calaf als canvis que experimenten
l'oferta i la demanda comercial actual.
S'ha signat el contracte amb l'empresa JR Consultors de
Comerç, especialitzada en aquest sector, per tal d'iniciar aquest
projecte, que consistirà en:

L'Ajuntament està decidit a recolzar d'una manera activa el
sector comercial del municipi per tal d'aconseguir un comerç
estable i competitiu.

· Presència a l'Ajuntament un cop a la setmana d'un dinamitzador
comercial
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· Creació de logotip i nom comercial del Centre Comercial Urbà
· Disseny de publicitat
· Estudi i disseny de la senyalització comercial
· Disseny i contingut de la campanya comercial de Nadal 2006

El dia 5 d'octubre (foto) va tenir lloc la primera reunió entre membres de l'empresa
consultora , l'UBIC i membres de l'Ajuntament.

Promoció econòmica
Nova edició dels plans d'ocupació
El Servei d'Ocupació de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Calaf uns nous
plans d'ocupació, a través del qual dues persones treballaran durant tres mesos
en la millora de diferents espais d'interès turístic del municipi. L'import subvencionat
per aquests plans d'ocupació ascendeix a 10.961,94 . D'altra banda, s'han
concedit 17.420,40  per contractar dues persones que treballaran durant sis
mesos al Punt d'Informació Juvenil i Turístic de Calaf. Aquestes quantitats es
destinaran a cobrir les despeses contractuals i de seguretat social dels quatre
treballadors.

Pacte territorial per a l'ocupació de l'Anoia
Enguany, les subvencions assignades al municipi de Calaf a través del Pacte territorial
per a l'ocupació de l'Anoia són les següents:
Per part de la Diputació de Barcelona, s'han concedit un total de 21.975,69 , assignats
d'aquesta manera:
· Agent d'Acompanyament d'Inserció Laboral
· Jornades de millora de la competitivitat empresarial
· Tècnic/a de dinamització de sectors innovadors

7.500,00 
2.500,00 
11.975,69 

Per part de la Generalitat de Catalunya, s'han concedit 3.250  per al Projecte de millora
de l'accés a l'ocupació per a col·lectius vulnerables.

CANVI D'UBICACIÓ
DEL PUNT D'INFORMACIÓ
Amb motiu de les obres de
reurbanització de la plaça dels Arbres,
el Punt d'Informació Juvenil i Turístic fins ara ubicat a la Bàscula Municipal
d'aquesta plaça- s'ha traslladat
temporalment a les oficines de
l'Ajuntament de Calaf. Així, el nou
horari d'atenció al públic és els dimarts,
dijous, divendres i dissabtes de
10.00 h a 14.00 h, mentre que els
dimecres estarà obert a la tarda en
horari de 17.00 h a 21.00 h. Pel que
fa al servei de connexió a Internet,
queda temporalment anul·lat fins que
el PIJ pugui tornar a la seva ubicació
habitual.

Benestar social
Entra en funcionament el Centre de Dia 'Casa Joan Gimferrer'
El passat 5 de setembre va obrir les portes el Centre de Dia Casa Joan
Gimferrer de Calaf, una instal·lació gestionada pel Consorci Sociosanitari
d'Igualada ubicada a l'antiga Casa Gimferrer, totalment reformada i
adequada per acollir un servei d'aquestes característiques. El Centre
de Dia, amb una capacitat de 40 places, té per objectiu donar acolliment
diürn a les persones grans amb certa dependència o manca d'autonomia,
de manera que esdevé un complement assistencial molt important per
a aquestes persones i les seves famílies.
En quin horari funciona?
La Casa Joan Gimferrer ofereix tres modalitats d'horari, per tal d'adaptarse a les necessitats dels usuaris i les famílies. Així, hi ha un torn de matí
-de 9.00 h a 13.00 h-, un torn de tarda -de 13.00 h a 17.00 h- i la jornada
sencera, de 9.00 h a 17.00 h (aquest horari és ampliable en funció de
les necessitats). A més, el centre ofereix el servei de dinar per a usuaris
que només vulguin acudir a les instal·lacions per realitzar l'àpat del migdia.
Quins serveis ofereix?
Els serveis que ofereix de moment la Casa Joan Gimferrer són els
d'acolliment i convivència, manutenció, higiene personal -com el servei
de dutxa setmanal-, atenció personal en les activitats de la vida diària,
recuperació dels hàbits d'autonomia, fisioteràpia i seguiment i prevenció
de les alteracions de salut. Per això s'han programat diversos tallers
especialment adaptats als usuaris, com són els d'estimulació cognitiva,
de memòria, de teràpia ocupacional, de plegar roba i jardineria o de
psicomotricitat, a més de diverses activitats ludoterapèutiques. Properament,
a més, està previst que entrin en funcionament els serveis de podologia i
perruqueria. Per a aquells que ho desitgin, s'ofereixen els següents serveis
per a la gent gran que no és usuària del centre de dia: menjador, servei
de menjars a domicili, servei de dutxa al centre, fisioteràpia i bugaderia.

Activitats fisioterapèutiques
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Quins passos s'han de seguir per accedir-hi?
1. Tots els usuaris i famílies que estiguin interessats en el centre de dia
poden acostar-se a les seves instal·lacions per tal de visitar-les i rebre
la informació necessària sobre els serveis que s'ofereixen i els tràmits
que s'han de seguir.

Taller de cuina

2. A continuació, els futurs usuaris hauran d'acudir al metge de capçalera,
perquè els realitzi un informe mèdic.
3. Posteriorment, els professionals del centre de dia realitzen una
completa valoració del futur usuari, amb l'objectiu de conèixer prèviament
les necessitats de cada persona gran i poder-s'hi adaptar.
Subvencions
Actualment, el Centre de Dia està pendent de rebre l'acreditació com
a centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya, per tal que els
seus usuaris puguin tenir accés a les subvencions que el departament
de Benestar i Família ofereix a les persones que necessiten aquest servei,
en funció de la seva situació econòmica i el seu grau de dependència.
Com que acostumen a passar uns mesos entre la sol·licitud de la
subvenció i la seva resolució, l'Ajuntament de Calaf, previ informe dels
seus serveis socials, avançarà l'import d'aquestes ajudes als usuaris i
usuàries de Calaf que s'hi puguin acollir.
HORARI CENTRE DE DIA

de 9.00 h a 17.00 h (ampliable)

INFORMACIÓ
Casa Joan Gimferrer
Ctra. Llarga, s/n
Tel. 93 868 08 63

Horari d'atenció:
Matins de 12.00 h a 13.00 h
Tardes de 16.00 h a 17.00 h

Taller de memòria

El pregó de Festa Major
Digníssimes autoritats,
senyores i senyors, amics,
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Gran Ballet Argentino

Inauguració de la 6a Fira de l'Eix

Homenatge a Alexandre de Riquer

Permetin-me, en primer lloc, que els expressi el meu agraïment
més sincer i més sentit, per haver-me convidat a pronunciar unes
paraules amb motiu de la Festa Major d'enguany, que transcorre,
com sempre, sota el patrocini de santa Calamanda, que és santa
d'hivern, i en celebració del goig de viure junts en una vila de
tanta anomenada com és Calaf.
Santa Calamanda, que és un nom rodó i com de princesa visigòtica,
i això ho explica la Llegenda àuria, que va ser escrita al segle
XIII, era una de les 11.000 Verges, i això ens obliga concloure
que va ser bona persona, neta d'esperit i de mires enlairades, i
de conviccions tan fermes que acceptà amb alegria de compartir
la sort de les santes que guiaven aquell impressionant seguici que
anava d'una banda a l'altra d'Europa i d'Itàlia duent exemple de
bona doctrina. Jo no dubto que aquestes virtuts no els siguin
alienes, perquè no dubto gens ni mica que aquesta terra no doni
gent d'una peça, noble i lleial, com santa Calamanda, i així
m'explico que de seguida circulés, i amb tanta força que tothom
s'ho va creure, que la santa era nascuda a Calaf, i que l'estimació
que se li tenia era una manera de proclamar que l'havien nomenada
filla predilecta de la vila.
Però, ai, els historiadors moderns, que acostumen a remenar tots
els papers abans de dir-hi la seva, han determinat que la santa
va ser portada des de Roma com a molt d'hora el segle XV. Clar
que, segons com, potser els historiadors moderns li estalvien així
un bon tràngol a la santa, ja que si fem cas a la llegenda que la
fa filla de Calaf, l'hauríem d'imaginar martiritzada pel pèrfid
emperador Dioclecià, i amb el cap tallat després de greus turments,
cosa que, com comprendran, no fa cap gràcia. Tanmateix, després
de tants anys de relació, i a aquestes alçades de la història, a mi
em sembla que bé se la pot considerar com si fos de casa de tota
la vida. I que, a més, tal com està el pati, amb segons qui més
val no demanar-li el passaport, ni cap mena de paper.
Vol dir això que aquesta és una vila particularment acollidora i
oberta al món , com es pot comprovar fàcilment i sense error
donant una ullada al magnífic conjunt d'escultura pública que ha
convertit Calaf no només en exemple per a molts per la forma
d'embelliment i de creació d'allò que s'anomena paisatge urbà,
sinó que també ha permès a la vila de participar des de la primera
línia en la marxa de l'urbanisme modern que encapçalen les ciutats
més punteres del món.
Una vila que responent a aquella duplicitat de l'home i la dona
moderns, tal com volia Eugeni d'Ors, treballa i juga. I juga bé,
com ho proven els èxits esportius, futbolístics, dels benjamins i
alevins de la Unió Esportiva Calaf, que han guanyat els seus
campionats d'una manera brillant i inapel·lable, entrant d'aquesta
manera en la difícil geografia de l'esport, que a casa nostra la
grandària d'un equip -no cal que el digui- la fa ser altament
irregular.
Ningú no pot posar en dubte que aquesta energia creadora,
imaginativa, que respon al tarannà autèntic del país no mereixi
ser reconeguda, cosa que també vol dir ser potenciada,
proporcionant-li una àrea de poder superior a la que ara mateix
disposa, i un lloc més nítid des del qual fer-se encara més visible
en aquesta singular xarxa de ciutats que conformen la personalitat
distinta d'una Catalunya que cada dia més es modela justament
com a Catalunya ciutat. Calaf, com han escrit els que d'això en
saben, hauria d'aconseguir un espai territorial i administratiu des

Anton Maria Espadaler
del qual projectar-se més encara al món, i contribuir a ordenar
millor el territori que l'envolta. Ara que s'haurien d'acostar
reformes tan serioses com les que la Generalitat va emprendre el
1936, Calaf, per una història que ens duria a l'època romana, que
ens ha deixat en pedra picada testimonis inqüestionables que es
conserven als museus, que són les notaries de l'anterior; per
coherència geogràfica i humana, oferta per aquest altiplà que es
reivindica des de la capçalera de la revista de la vila, i que crea
una rodalia perfectament definida; també per convicció dels seus
habitants, per racionalitat, en fi, hauria de triomfar essent reconeguda
com a capital de l'Alta Segarra, que alguns anomenen, i cada
vegada més, i amb tota justícia, la Segarra calafina.
Calaf ha estat de sempre un punt de referència indispensable en
la Catalunya bladera i cerealística, i, pel que sembla, segons conta
Joan Amades -o sia, que també pot ser que no sigui ben bé així
-, una vila que predisposa a l'alegria i a la festa i gran afeccionada
als balls. Assegura Amades, el nostre gran estudiós del folklore i
els costums de Catalunya, que quan els segadors de tramuntana
i de ponent anaven a segar en aquestes contrades es reunien tots
a Calaf, on s'organitzaven i instal·laven el seu centre d'operacions,
la qual cosa va donar peu a diversos cants i danses, una de les
quals s'anomena cançó dels garbers, i que entre altres coses diu:
Quan arriben a Calaf
ja se'n posen a sonar
les grans trompes i la gaita
i comencen a ballar.
Els uns treuen son formatge
els altres son panellet.
O sigui que molta broma, però poca teca. Jo suposo que aquests
balladors es deurien quedar amb la boca oberta si arribaven a
veure el ball més espectacular del mateix Calaf, més encara que
l'anomenat ball de l'esgarrapada. També l'explica Amades. Es
tracta del ball dit del gemec, i si és com el descriu cal concloure
que Calaf és un lloc on agraden les diversions més aviat
entremaliades. El ballaven, al voltant d'una noia col·locada al mig
d'una rotllana, només homes sols. A aquesta noia la podien abraçar
amb total llibertat. Però com no tot són flors i violes en aquesta
vida, al seu costat hi havia una mena de guardià amb unes llargues
xurriaques, que així que algú s'acostava més del compte a la bona
donzella, que deuria fer-se un bon tip de riure, li clavava una bona
garrotada. I com que la noia era discreta i de moral severa, si algú
aconseguia de burlar la vigilància del de les xurriaques i arribava
a abraçar-la, ella feia un gemec -de protesta, com és natural, no
anéssim a pensar malament -, i el guardià l'atonyinava de bo de
bo per treure-li les ganes de tornar-hi.
Per sort, almenys per aquesta banda, els balls d'avui han canviat
completament, i tothom pot posar-se a ballar sense gaires riscos.
Que comenci doncs el temps del ball i de la gresca. I per convocarlo, no està de més recordar l'inici d'aquella ària amb què acaba
l'òpera Turandot, i en la qual el príncep que duu molt oportunament
el nom de Calaf, que és un príncep d'Aràbia com el seu mateix
nom indica, diu a tothom: "Nessun dorma!". O sigui, que no dormi
ningú! Ben entès, no se'm prengués al peu de la lletra, fins a una
certa hora, i amb la prudència que fa al cas, que tampoc no és
qüestió de batre rècords. Així doncs, que ningú dormi, i, com deia
el poeta Foix, que comenci de seguida el brogit!

Escalada al campanar

Tarda castellera
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Gran trobada de geganters

La Puerta de los Sueños

Visca Calaf! Visca la capital de l'Alta Segarra! Visca la Festa Major!

Llegenda del mercat de Calaf

Educació
CEIP Alta Segarra
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Mentre avancen les obres de remodelació
del CEIP Alta Segarra, el passat 12 de
setembre els alumnes i els mestres van
tornar a les aules per començar amb
il·lusió el nou curs escolar. Fins al moment
són 296 els alumnes que té el centre
educatiu, tot i que hi ha previsions que
s'assoleixi ben aviat la xifra dels 300.
Segurament, però, aquest inici de curs
ha estat un xic diferent. I és que els
alumnes més petits, els de P3, compten
amb un nombre elevat d'infants fills de
pares i mares nouvinguts. Si analitzem
la particularitat del grup i la tasca que
des dels docents s'està duent a terme, es
pot veure que no es tracta de cap fet
negatiu, sinó tot el contrari.
En primer lloc, cal dir que els nens i nenes
de P3 formen dos grups poc nombrosos,
ja que es divideixen en dues classes de
15 i 16 infants. El nombre reduït d'alumnes
possibilita una atenció més personalitzada
i una dedicació més acurada a cada un
dels petits. Cada una de les classes de P3
compta amb una tutora, que rep l'ajuda
d'una persona de reforç de preescolar que dedica la totalitat de la seva jornada
als nens i nenes de tres anys. A més, la
resta de mestres del CEIP Alta Segarra
dediquen les hores en què no estan a
càrrec de les respectives classes a reforçar
la tasca de les educadores de P3, així com
a ajudar en les hores d'entrada i sortida
dels alumnes.
A tot això, cal afegir-hi la tasca d'una
traductora àrab -la majoria de famílies
provenen de Marroc- que durant la primera

Aula d'acollida del CEIP Alta Segarra

setmana i mitja va dedicar-se íntegrament
als petits de P3, així com a explicar el
funcionament bàsic del centre a les seves
famílies. La traductora va ser enviada pel
Consell Comarcal de l'Anoia a instàncies
de l'Ajuntament de Calaf, i va ser de gran
ajuda als primers dies de curs. Actualment
s'estan fent tràmits per tornar a aconseguir
el reforç de traducció durant uns mesos
més.
Aula d'acollida
El CEIP Alta Segarra també compta amb
una aula d'acollida, una bona eina
d'integració per als infants nouvinguts
que encara no tenen domini de la llengua
catalana. La tutora de l'aula atén els nens
i nenes per grups, treballant especialment

Benestar social
Conferències sobre consum i alimentació
HÀBITS ALIMENTARIS AL SEGLE XXI, UN REPTE?
Es parlarà sobre les novetats tecnològiques que han aparegut en alimentació
(aliments transgènics, agricultura ecològica, aliments funcionals...). A càrrec
del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.
Dijous 2 de novembre, a les 20.00 h, a la Sala Felip
MENJAR BÉ QUAN ETS GRAN
Les necessitats nutricionals de la gent gran: cuina sana, creativa i econòmica,
dietes més habituals, activitat física. A càrrec del Col·legi Oficial de Farmacèutics
de Barcelona.
Dimarts 7 de novembre, a les 20.00 h a la Sala Felip

les àrees de llengua catalana i
matemàtiques -els alumnes segueixen la
resta de matèries amb la seva classe
corresponent. A través de jocs, dibuixos,
activitats diverses i recursos informàtics,
els nens i nenes aprenen català per poderse relacionar amb normalitat amb els seus
mestres i companys.
Així doncs, des del CEIP Alta Segarra
s'estan fent tots els esforços possibles
per garantir la màxima qualitat en
l'educació dels nostres fills. El fet que hi
hagi nens i nenes de diversa procedència
no és cap entrebanc, sinó més aviat un
valor afegit, pel coneixement d'altres
cultures que comporta i que ens acaba
enriquint a tots.

Medi ambient
Residus tèxtils
Des de l'entitat Humana ens han fet
arribar el recompte dels quilos de residus
tèxtils recollits a Calaf durant el primer
semestre del 2006, als contenidors situats
als carrers Onze de Setembre, Passeig
de Santa Calamanda i Torra i Closa. En
total doncs, fins el 30 de juny passat, es
van recollir 5.424 quilos de roba.

Contenidors soterrats
Els nous contenidors soterrats, ubicats
al carrer Progrés i a la Plaça del Castell,
entraran en funcionament a finals
d'aquest mes d'octubre, substituint els
contenidors mòbils que hi ha fins el
moment.

Esports

ANTONI PUIG, REGIDOR D'ESPORTS

"La piscina coberta és necessària i viable"

Aquests dies s'està parlant de la futura
construcció d'una piscina coberta al nostre
municipi. Per saber més detalls sobre el
projecte hem parlat amb el regidor d'Esports
de l'Ajuntament de Calaf, Antoni Puig.
Segurament molta gent pensa que la
construcció d'una piscina coberta és
una bona idea, però es tracta d'un
projecte viable?
Molt sovint, quan parlo amb algú de la
piscina coberta, em pregunta si aquest
projecte és viable, és a dir, si la diferència
entre ingressos i despeses de funcionament
de la piscina són assumibles per
l'Ajuntament. Jo sempre responc que el
primer que s'ha de mirar és si és necessària,
ja que la viabilitat o la rendibilitat depenen
d'un grup de factors que poden variar molt
al llarg del temps, i dels quals l'Ajuntament
pot actuar de forma directa o indirecta per
modificar-los.
De quina manera s'hi pot incidir?
Per exemple, si dins del conjunt d'activitats
del complex de la piscina coberta s'hi inclou
un esquaix o una sala de fitness,
augmentaran els usuaris de la instal·lació
amb el conseqüent augment d'ingressos
que això comporta. D'altra banda, si
integrem la piscina en les instal·lacions
esportives ja existents (poliesportiu, frontó,
tennis), se'n farà un ús més intensiu per
part dels usuaris de les altres instal·lacions.
Per què necessita Calaf una piscina
coberta?
Al meu entendre la necessitat de la piscina
coberta ve donada per diversos motius: En
primer lloc, la piscina coberta no és només

una instal·lació esportiva, ja que cada
vegada més és una necessitat per a la salut
de les persones, perquè els metges
recomanen per a determinades patologies
(mal d'esquena, nervis, dolor a les
articulacions, etc...) la pràctica de la natació
com a teràpia. A més, la gimnàstica a dintre
de l'aigua (aquagym) és la millor pràctica

té actualment una comarca prou àmplia
(6.000 persones), i continua creixent. Si
fem cas de les previsions, l'any 2020 podria
haver-hi uns 10.000 habitants en aquesta
zona, una xifra prou important que
comportarà la construcció d'infraestructures
de tot tipus per tal de cobrir les necessitats
de les persones.

Piscina coberta de 20 m x 10 m

esportiva per a la gent gran, ja que requereix
un menor esforç a l'hora de fer els exercicis
i es redueix substancialment el risc de
lesions. També s'ha de tenir en compte que
la natació en edat escolar és un dels millors
esports que poden fer els infants, ja que
desenvolupa d'una forma harmònica els
muscles i tendons de tot el cos.
A tot això, cal afegir-hi el tema del
desplaçament: Les piscines cobertes més
properes a Calaf estan situades a uns 30
km de distància, cosa que suposa un
desplaçament diari de més d'1 hora entre
anar i tornar. A l'hivern, aquest trajecte es
converteix en potencialment perillós, com
a conseqüència de la boira i el gel que hi
ha en aquelles dates. A més a més, Calaf

La piscina coberta integrarà altres instal·lacions, com jacuzzi o sala de fitness

I pel que fa a la viabilitat de la
instal·lació, quins factors es tenen en
compte?
L'estudi de viabilitat encarregat per
l'Ajuntament a una empresa especialista en
aquest tema conclou que una piscina de
20x10x1,40 m, acompanyada de gimnàs,
jacuzzi, sauna, esquaix i alguna altra activitat
que permeti que les instal·lacions siguin
utilitzades pel màxim nombre de persones,
serà rendible en un termini de 2 anys, i que
les pèrdues que es puguin originar en els
dos primers anys són perfectament
assumibles per les finances municipals, sense
tenir en compte la possibilitat de finançament
que es pot aconseguir d'ens supramunicipals
(Consell Comarcal, Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca), en
funció de l'ús que en facin els seus habitants.
Així doncs, quan podrem gaudir de la
piscina coberta de Calaf?
Després d'analitzar tot això, podem arribar
a la conclusió que la piscina coberta és
necessària i viable. I per això l'equip de
govern ja ha iniciat els tràmits administratius
necessaris. A finals d'aquest mes d'octubre
es presentarà al Consell Català de l'Esport
el Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals
(MIEM), on es farà constar de forma explícita
la necessitat i viabilitat de la piscina coberta.
Seguidament es farà un concurs de projectes,
per tal de triar-ne un i treure'l a subhasta
pública. Crec que en un termini de 6 mesos
es poden començar les obres, i que d'aquí
a uns 12-18 mesos la piscina coberta pot
ésser una realitat per tal de donar solució
a les necessitats que, cada vegada més, té
el poble.
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Joventut
El castell de Calaf, protagonista
de dos camps de treball
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El passat mes d'agost van tenir
lloc a Calaf dos importants
camps de treball, organitzats
per l'Agrupament Escolta
Alexandre de Riquer amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Calaf. La primera quinzena
d'agost van participar al camp
joves d'arreu de Catalunya, que
van treballar principalment en
el desbrossament superficial de
vegetació de l'interior del castell,
ja que amb el pas dels anys s'hi
havia anat acumulant, a més de
diverses capes de sorra, un
mantell verd de matolls diversos.
Després, els joves d'arreu de
l'Estat que participaven al segon
camp de treball (2a quinzena
d'agost) van procedir, sota la
direcció d'un arqueòleg, a retirar
una petita capa de terra
superficial que recobria diverses
estructures que el castell amaga
dins seu, com una cisterna
central, trams d'escales o murs.
Val a dir que el treball
arqueològic no estava únicament
encaminat a avançar en la

descoberta de l'estructura del
castell, sinó que en tot moment
s'intentava aproximar els joves
a les diferents tècniques
utilitzades en l'àmbit de les
prospeccions arqueològiques;
registres fotogràfics, acotacions
o la neteja i registre de les
diferents troballes. A més, a
banda del treball tècnic, durant
els camps es van realitzar
nombroses
activitats
relacionades amb l'època
històrica que es descobria dia a
dia amb el treball arqueològic.
El passat 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, es va fer
una jornada de portes obertes
al castell de Calaf per mostrar
les tasques realitzades durant
els camps de treball. Un
centenar de persones van
acostar-se durant el matí al
recinte del castell per tal de
veure de prop les restes
medievals, i escoltar les
explicacions de l'arqueòleg Jesús
Brufal, coordinador tècnic dels
camps de treball.

A dalt, diversos joves durant les tasques al camp de treball.
A sota, jornada de portes obertes al castell de Calaf.

Esports
ENQUESTA: La piscina de Calaf segons els seus usuaris
Una vegada acabada la temporada d'estiu,
és un bon moment per fer una valoració
de la piscina municipal de Calaf, per tal
de valorar la incidència de les millores que
s'hi han fet i els aspectes que es poden
millorar. Amb aquesta intenció l'Ajuntament
de Calaf va preparar una enquesta per tal
que els usuaris de la piscina poguessin
donar la seva opinió sobre les instal·lacions.
A continuació parlarem dels resultats més
destacats.
L'enquesta va ser contestada per un total
de 47 usuaris (25 homes i 22 dones), més
d'un 80% del qual eren menors de 25
anys i, d'aquests, més de la meitat eren
estudiants. Un 80% dels usuaris viuen a
Calaf, mentre que la resta es desplaçava
des de poblacions properes (Sant Pere
Sallavinera, els Prats de Rei, Aguilar de
Segarra...).
Pel que fa a la freqüència i horaris d'ús,
un 70% dels enquestats anaven a la

piscina gairebé cada dia, preferentment
a primera hora de la tarda i s'hi estaven
més de dues hores.
L'enquesta pretenia també conèixer les
preferències dels banyistes, i per això
es preguntava sobre quines activitats
s'hi trobaven a faltar. Un 36% dels
usuaris pensen que hi hauria d'haver
més jocs aquàtics i inflables, mentre
que un 10% troben a faltar activitats
com aeròbic, waterpolo o aquagym aquesta última ja s'ha dut a terme, amb
molt èxit, aquest estiu, però els
banyistes demanen que es faci en més
franges horàries.
En referència a la valoració d'aspectes
i serveis, els usuaris han valorat amb
un notable alt el bon ambient de la
piscina, seguit dels horaris d'obertura
i la netedat. La resta d'aspectes, com
la imatge de la piscina i el tracte del
personal, també han estat valorats

amb un notable. D'altra banda, pel
que fa a l'atenció a l'usuari amabilitat, solució de problemes,
qualitat de la informació rebuda-, el
grau de satisfacció també és
notablement alt. Els serveis de
manteniment i neteja també han estat
ben valorats per part dels enquestats.
Els aspectes de la piscina que més
agraden als usuaris són el servei de
tumbones, el servei de bar i
restaurant, la zona ajardinada i el
tracte que reben per part del personal.
En canvi, els enquestats pensen que
es pot millorar el servei de socorrisme,
i troben a faltar trampolins i
instal·lacions com una piscina-jacuzzi.
Per últim, cal dir que un 90% dels
usuaris que van completar l'enquesta
pensa que és necessària la construcció
d'una piscina coberta al municipi de
Calaf.

Esports

Participada final de la Copa Catalana de BTT a Calaf

Prop de 200 bikers es van donar cita en
la vuitena i última prova del Gran Premi
MASSI Copa Catalana BTT Internacional
2006 que es va disputar el passat 1
d'octubre a Calaf. El nombrós públic
assistent va vibrar amb el ràpid traçat 
d'aproximadament 11 km amb sortida
i arribada al cèntric Passeig de Santa
Calamanda. La prova presentava un
interessant cartell amb els millors bikers
nacionals del moment: Ruzafa i Lejarreta
(Orbea) -el primer és dos vegades Campió
d'Espanya i el segon va ser Campió del
Món junior-, Gispert (Freebike), Mantecón
(Massi Abarth), Trayter (Maxxis), a més
del danès Peter Riis (Canondale) i l'argentí
Darío Gasco (Facimo).
En la primera cursa van competir els
bikers de les categories cadet, júnior,
femení, màster i veterans, entre els quals
cal destacar el primer lloc aconseguit per
Sandra Santanyes (Massi Abarth). La
segona cursa va reunir els ciclistes de les
categories d'elit, sots 23 i sots 21. En la
categoria d'elit, el guanyador va ser el

dissabte 18 de novembre

L'emocionant ral·li 2.000
viratges, de nou a Calaf
El Biela Club Manresa està acabant
de perfilar els detalls de la 46a edició
del Ral·li 2.000 viratges, la prova més
antiga de l'estat espanyol, que ha
estat sempre organitzada per la
mateixa entitat. La prova serà
puntuable pel campionat de Catalunya
de Ral·lis, essent l'última prova
puntuable, així com per l'Open
Catalunya. A part, el 2.000 Viratges
també serà decisiu en les copes de
promoció, concretament pel Volant
RACC-Desafio Peugeot, per l'Open
RACC Hyundai i, com a novetat
d'aquest any, pel Campionat d'Andorra
d'Automobilisme.
Quant a l'estructura de la prova, 8
trams seran els que decidiran el
guanyador del ral·li després de 85
km cronometrats. El passeig Pere III
de Manresa serà l'escenari de la
sortida i arribada del ral·li i del
reagrupament més llarg de la prova.
El ral·li es disputarà el dissabte 18
de novembre, mentre que les
verificacions es duran a terme el
divendres 17. A Calaf, el ral·li 2.000
viratges es farà present a través dels
parcs d'assistència, on els equips
participants instal·laran les seves
bases per tal de donar suport tècnic
als pilots.

basc Lejarreta (Orbea Team). El colofó
cinquè aniversari de la Copa Catalana
final el va posar el lliurament de trofeus
amb el seu format Internacional.
i maillots als
campions, en
un
acte
celebrat al
poliesportiu de
Calaf en què els
300 assistents
van gaudir de
diferents
elements
festius, entre
els quals va
destacar el
m e n j a r
organitzat per
l'associació
calafina ARCA.
A
m é s ,
l'organització
va p r e p a ra r
una pastís
sorpresa per a
El regidor d'Esports, Antoni Puig, tallant la cinta inaugural de la cursa
celebrar el

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
La Penya de Calaf, a la trobada mundial
El darrer cap de setmana de setembre
es va fer la XXXa trobada mundial de
penyes a Sitges i la Penya Barcelonista
de Calaf i Comarca vam ser-hi presents.
El divendres vam assistir a un col·loqui
sobre els "50 anys del Barça en
competicions europees", en el qual hi
participaven exjugadors de diferents
etapes del FC Barcelona: Marià Gonzalvo,
Martí Vergés, Ferran Olivella, Paco
Martínez i Julio Alberto, així com
periodistes del diari Sport, Mundo
Deportivo i Barça TV. També vam poder
veure un recull d'imatges de la final de
la Champions a París, en les quals hi vam
poder identificar els membres de la nostra
penya.
El dissabte i sota un sol demolidor es va
fer la cercavila pels principals carrers de
Sitges amb els estendards de totes les

Un membre de la Penya, amb el popular avi del Barça

penyes assistents, que es calcula que
eren unes 180, en total uns 2.000
penyistes. Després vam tenir l'ocasió de
poder parlar uns moments amb el
president del FCB, Joan Laporta, a qui
vam comunicar el nostre desig que el
proper any assisteixi, si els seus
compromisos no ho impedeixen, als actes
del 25è aniversari de la fundació de la
nostra penya. El president ens va
comunicar que farà tots els possibles per
poder assistir-hi.
El diumenge vam assistir al congrés de
penyes que es va realitzar a l'auditori de
l'Hotel Melià Sitges. El president i altres
membres de la junta directiva del FC
Barcelona ens van presentar l'informe
de gestió i van explicar els diferents
objectius del Club per a les properes
temporades. Van participar també en
aquest congrés Txiqui Beguiristain,
Johann Neeskens i els nous jugadors
Thuram, Zambrotta i Gudjohnsen.
En definitiva, va ser una bona experiència
per als membres de la penya que van
ser-hi presents, i animem a tots els
nostres socis a participar a la trobada
mundial de penyes del proper any, que
serà a l'Hospitalet.
A banda de tot això, informem els nostres
socis que a finals de novembre o principis
de desembre (data encara per determinar)
realitzarem l'assemblea general de socis.
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Gegants de Calaf
Coincidint amb la Festa Major, la colla de Geganters de Calaf
va celebrar el passat dissabte 2 de setembre el seu 12è
aniversari amb una gran festa. Més de quinze colles geganteres
d'arreu del país -inclosos els gegants de l'Agrupació de Colles
Geganteres de Catalunya i els de Capellades, ciutat gegantera
de l'Anoia- van reunir-se a Calaf per dur a terme una animada
cercavila, que va acabar amb una gran ballada de gegants
a la plaça Barcelona'92. La trobada va ser tot un èxit
d'assistència, i la plaça es va omplir de balls, música i festa
per celebrar com cal el 12è aniversari dels gegants de Calaf,
en Jaume i la Calamanda. El toc final va posar-lo la interpretació
del ball dels gegants de Calaf per part del grup de música
tradicional El Pont d'Arcalís un dels seus components, Jordi
Fàbregas, és l'autor d'aquest ball. Seguidament la formació
musical va oferir un concert a la mateixa plaça.

Des de
la Parròquia
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Passades les vacances d'estiu i la Festa
Major, reemprenem les activitats que
la Parròquia du a terme al llarg de l'any
com a expressió de la seva vitalitat i
com a aportació a la comunitat
humana.
Així, doncs, començarà un nou curs
de la catequesi parroquial (catequesi
familiar, d'infants i d'adolescents), el
servei de Càritas retornarà a les classes
per als immigrats, al reforç escolar,
etc.
El Consell Parroquial traçarà els
objectius per a aquest curs que, com
en anys anteriors, iniciarem oficialment
el 12 d'octubre amb la trobada i
l'Assemblea de les parròquies d'aquest
entorn a Pereres.
Campanya de Guatemala
El termòmetre de la solidaritat amb
Guatemala ha arribat als 14.114,65
euros. Com és ben sabut, aquesta
campanya pretén equipar una escola
a El Llano del Pinar per a 240 alumnes
i ajudar, al mateix temps, a refer el
país, devastat l'any passat per l'huracà
Stan. El dia 22 d'octubre es tancarà
aquesta campanya amb un festival de
música, cant i dansa que tindrà lloc al
Casal.

La trobada de Calaf va ser tot un èxit de participació

MIRANT ENRERE
* Enguany, durant els mesos de juliol i agost no hi ha hagut cap enterrament
a Calaf. A l'hora de redactar aquest escrit, portem 80 dies sense defuncions.
Repassant l'arxiu parroquial, trobem molts anys amb un mes sense enterraments.
Per trobar, però, 2 mesos com aquest any, ens hem de remuntar a l'any 1985
(llavors van ser els mesos de maig i juny). Tant de bo això succeís més sovint.
* Com en anys anteriors, la parròquia es féu present a la Fira de l'Eix amb una
parada al carrer de St. Jaume. És una bona manera de compartir l'ambient
festiu d'aquesta jornada i una ocasió de trobada distesa amb la gent que va
passant amb motiu de la fira.
Aquesta diada es començà a distribuir el fulletó que s'ha editat sobre els vitralls
de la nostra església i que, pels comentaris que hem rebut, ha estat molt ben
acollit. Cal agrair a l'Ajuntament i a en Valentí Solé i esposa la col·laboració que
han prestat per possibilitar la publicació d'aquest fulletó, editat per Gràfiques
Oller, amb fotografies de Foto Palomo.
* El diumenge 3 de setembre celebràrem la missa solemne de Festa Major, tot
venerant la nostra patrona Sta. Calamanda. L'endemà se celebrà la missa en
sufragi dels difunts del nostre poble, especialment els que ens han deixat aquest
darrer any.
* Seguint una tradició de 28 anys, el dilluns de la Festa Major tingué lloc una
conferència de Mn. Antoni Pladevall. Enguany ens parlà d'«Els càtars i la seva
repercussió en la història de Catalunya».
MIRANT ENDAVANT
* Com ja hem apuntat més amunt, el dia 12 d'octubre tindrem la trobada i
Assemblea de les parròquies a Pereres. Vol ser una diada festiva a l'hora d'iniciar
el curs. Els actes principals de la jornada són: Presentació dels objectius i les
activitats parroquials per al curs que comencem, dinar d'arrossada i celebració
de la missa.
* Segurament ben aviat es procedirà a consolidar la volta de la capella dels
Dolors. Com que, segons l'arquitecte, el motiu de les esquerdes que s'hi han
fet es troba en la paret que dóna a la plaça de les Eres, sembla que la solució
serà posar uns tirants que evitin la moguda d'aquesta paret.
* Sempre que s'hagi sol·licitat prèviament, cada segon diumenge de mes, a les
12 del migdia, es pot fer una visita guiada al campanar. Cal avisar-ho al despatx
parroquial.
* El despatx parroquial està obert de dilluns a divendres, entre 5 i 7 de la tarda.
Dissabtes, entre 11 i 1 del matí. Tel. 93 869 85 40

EL POU DE LA MEMÒRIA

Josep Maria Solà

BALDOMER OLLER, UN ANARQUISTA CALAFÍ
Després de rescatar de l'oblit Joan Rovira (socialista utòpic i metge a Calaf1), em sento orgullós de
presentar-vos una troballa fascinant: un important anarquista calafí del s. XIX, Baldomer Oller, del qual
us ofereixo a continuació un primer esbós del seu context històric i de la seva vida (la investigació que
he iniciat resta oberta per a futurs historiadors o treballs de recerca). Vull esmentar, amb agraïment,
el nom de tres persones sense l'esperó de les quals aquest descobriment no hagués estat possible: els
exalumnes Ariadna Fitó2 i Oriol Mestres3, i l'amic Antoni Dalmau, que està realitzant una recerca sobre
l'anarquisme català de la primera dècada del s. XX i que m'hi ha ajudat moltíssim.
Però en el balcó gran de la muralla
no se sent res: la gent hi va a badar,
i amb ull ja quasi incommovible aguaita
el pas de la llunyana tempestat.
Joan Maragall, A muntanya (1897)
1.Tot i la inestabilitat política del s.
XIX espanyol (cinc guerres civils entre
el 1822 i el 1875, sis cops d'estat i
més de deu bullangues o revoltes
urbanes), la revolució industrial
s'acabarà consolidant a tot l'estat:
malgrat la falta de recursos naturals
(carbó) i la impossibilitat d'arribar a
grans mercats internacionals, Catalunya
es converteix en una gran potència
tèxtil (el cotó es consolida enfront la
llana tradicional) i els vapors s'instal·len
a les ciutats mentre les colònies
proliferen al llarg dels cursos del
Llobregat o el Ter. A aquesta
transformació econòmica i social hi
contribuí, també, la incipient
despoblació del món rural (hi ha una
gradual especialització de l'agricultura)
que desplaçà milers de persones cap
als nous nuclis urbans de producció, i
una explosió demogràfica (malgrat les
deficients condicions sanitàries i
higièniques) que es dispara durant tot
el segle. Barcelona passarà de 227.900
habitants l'any 1857 a 533.000 (el
1900): coincidint amb l'Exposició
Universal de Barcelona (1888), 41.000
persones immigren a Catalunya.
Neix una nova classe social: el
proletariat industrial (la classe obrera)
que malviu en unes condicions
pèssimes davant una burgesia que
acumula despòticament una riquesa
insultant. Tal com assenyala Albert
Balcells4, "per acabar amb la guerrilla
rural, l'avalot urbà i la vaga obrera, la
classe dirigent al Principat havia
acceptat a partir del 18435
l'autoritarisme repressiu i centralista

l'incipient moviment obrer espanyol i
(militarització de l'ordre públic i
català (constituït durant el Sexenni
perpetuació de l'estat de setge)", i això
Democràtic (1868-1874), s'adherís,
encara accentuà l'opressió i el
majoritàriament, a la branca anarquista
descontent popular. La Barcelona que
(bakuniniana) de la Primera
passava gana, cremava convents i
Internacional: o sigui, l'Associació
organitzava vagues generals sobreviu
Internacional de Treballadors (AIT),
en situacions penoses: l'esperança
fundada a Londres el 1864 sota la
mitjana de vida d'un teixidor és de 44
anys (la d'un
comerciant, 58; i la
d'un capellà, 65);
l'any 1847 la
jornada laboral (per
a homes i dones)
és de 14 a 16
hores, mentre que
l'any 56 és de 12
(la jornada de 8
hores
no
es
començà a aplicar
fins al 1919): els
nens treballen 69
hores la setmana,
normalment a
partir dels sis
anys6.
El sindicalista
toranès Pere Foix7
resumeix així les
Segon full dels anomenats caps d'anarquistes (acusats d'haver participat
d u r í s s i m e s
en l'atemptat del Liceu) dibuixats per Santiago Rusiñol cap a 1894 (Museu
condicions de vida
Cau Ferrat, Sitges). El tercer de dalt a la dreta és Santiago Salvador.
de la classe obrera
direcció política de Karl Marx. A partir
a la Barcelona del darrer terç del s.
del 1870, es crearia la Federació
XIX: "Carrers llòbrecs, llars atuïdes per
Regional Espanyola de l'AIT (FRE),
les privacions, passions exaltades,
alhora que s'establia a Espanya (a
planys femenins i amargor masculina."
través de Giuseppe Fanelli) el grup
Davant d'aquest panorama de misèria
propi de Bakunin: l'Aliança de la
i impotència creixents (i al costat del
Democràcia Socialista. Recordem que
fracàs del republicanisme català com
les disputes entre Marx i Bakunin al si
a alternativa), no té res d'estrany que
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de la Primera Internacional ja s'havien
iniciat el 1868, i continuaren fins al
1872 (quan els anarquistes en foren
expulsats). L'escissió entre Marx i
Bakunin (hi tingué molt a veure el
fracàs de la Comuna de París de 1871)
provocarà la ruptura de la FRE: una
divisió que, amb el temps, donarà lloc
a la creació del PSOE i la CNT.
Cal fer, encara, una darrera distinció:
a l'inici, de 1868 endavant, els
anarquistes catalans eren
anarcocol·lectivistes (seguidors de
Bakunin): després de la insurrecció
mitjançant la vaga general, la societat
postrevolucionària (sense classes i sense
estat) consistiria en una lliure federació
de col·lectivitats obreres (uns sindicats:
anarcosindicalisme). Trenta anys després,
a la darrera dècada del segle, hi havia
hagut un viratge ideològic i predominaven
els anarcocomunistes o comunistes
llibertaris (seguidors de Malatesta i
Kropotkin): estaven en contra de la
creació de sindicats i propugnaven la
formació de grups d'afinitat ideològica
sense preocupacions de caràcter laboral.
Ells combatrien sense treva (la revolta
permanent), i fent ús, si calia, de l'acció
violenta (propaganda pel fet) contra la

2. Afirma Gabriel Ferrater a Poema
inacabat (1966) que, en un dels seus
millors versos (els que encapçalen
aquest estudi), un Maragall gairebé
visionari denuncia com "el burgès/
sagna burlat amb ferotgia/ perquè,
ressuat insensible,/ s'embadoca amb
ull de lluç mort/ sense mesurar com
té prop/ la tempestat llunyana": segons
els octosíl·labs de Ferrater, la llunyana
tempestat maragalliana voldria dir la
revolta obrera. I la revolta obrera
prengué la forma de l'acció directa, de
la propaganda pel fet (bàsicament,
mitjançant l'esfèrica bomba Orsini) en
el que es coneix com a Trienni Terrorista
(1893-1896), tot i que el primer
atemptat amb bomba és ja del 1884
a la Rambla de Sta. Mònica de
Barcelona. El 24 de setembre de 1893
l'anarquista Paulí Pallàs atempta contra
el general Martínez Campos (serà
afusellat el 6 d'octubre). Com a
venjança, Santiago Salvador llançarà
dues Orsini el 7 de novembre de 1893,
a l'inici del segon acte del Guillem Tell
de Rossini, a la platea del Liceu: hi
hagué vint morts. Salvador serà
condemnat a morir a garrot (i sis
anarquistes més seran afusellats al

Fotografia policial de Baldomer Oller (1896: vegeu nota 3)

societat burgesa. Un cop feta la revolució,
la societat (el comunisme) també seria
sense classes però cada persona produiria
segons la seva voluntat i rebria segons
les seves necessitats. Amb paraules de
Kropotkin (1880): "La nostra acció ha
de ser la revolta permanent amb la
paraula, amb l'escrit, el puny, el fusell,
la dinamita i fins i tot, en ocasions, la
papereta de vot".

costat de 415 detinguts cap al març
de 1894). Llavors Barcelona ja era
coneguda com la "ciutat de les
bombes".
La llunyana tempestat era, ara, a tocar
de casa i encara ho havia de ser més
durant la Setmana Tràgica (1909) i,
tal volta, fins als fets de maig del 1937
(quan la Generalitat (ERC i PSUC) acaba
amb la revolució anarquista). L'espiral

entre terrorisme i represàlia, però, va
continuar: el 7 de juny de 1896 va
esclatar una altra bomba al carrer de
Canvis Nous (prop de Sta. Maria del
Mar) al pas de la processó del Corpus:
hi hagué dotze morts i no es va arribar
a saber mai qui n'havia estat l'autor
material. La repressió que en seguí fou
duríssima: van ser detingudes més de
400 persones (a la majoria no se'ls
alliberà, sense processar-los, fins al
juny de 1897), entre elles: Joan
Montseny (Federico Urales), el pedagog
Anselmo Lorenzo, l'anarcosindicalista
Teresa Claramunt i l'intel·lectual Pere
Coromines (pare del lingüista Joan
Coromines). Vuit obrers foren torturats
salvatgement: cops a tot el cos, ferros
roents a la carn, cremades de
cigarretes, guillotinament dels testicles
amb cordes de guitarra, canyes petites
entre carn i ungla, un casc de ferro
que feia d'"estrenyecaps"8. Els crits de
dolor se sentien per tot el recinte de
Montjuïc: des de llavors aquesta
fortalesa militar seria coneguda com
"el castell de l'horror". Hi hagué una
pantomima de judici militar amb 87
encartats que es coneix com a Procés
de Montjuïc del qual en resultaren 5
penes de mort (afusellats el 4 de maig
de 1897), condemnes a presó des de
20 anys fins a 8, i el desterrament dels
63 encausats absolts. La barbàrie del
procés (i les cartes signades de puny
i lletra pels cinc afusellats explicant el
seu martiri) provocà una intensa
campanya contra el govern espanyol
(encapçalada per la premsa
prorepublicana: El Nuevo Régimen, El
País, etc.) demanant una revisió de tot
el procés; i una activa campanya de
protesta internacional (entre 1896 i
1898) a diferents ciutats d'Europa
sol·licitant l'indult de tots els implicats.
Davant la pressió popular, en comptes
de ser deportats a Río de Oro (un
sinistre i pestilent indret al nord-est
d'Àfrica), els desterrats foren enviats
a Gran Bretanya; després de l'atemptat
mortal contra Cánovas del Castillo (9
d'agost de 1897), el nou cap de govern,
Sagasta, permeté la tornada dels
desterrats i, pel gener de 1901, dictà
l'indult dels qui encara restaven
empresonats. Paradoxalment, cap
intel·lectual català, ni el mateix
Maragall sempre tan sensible a les
veus del seu temps: autor de
l'impressionant article "La ciutat del
perdó" en què demanava l'absolució
per a Francesc Ferrer i Guàrdia (boc
expiatori de la Setmana Tràgica),
es féu ressò del procés ni en denuncià
les tortures.

3. Baldomer Oller i Tarafa neix a Calaf
el 2 de novembre de 18599, segons
consta al Llibre de Baptismes dels
arxius parroquials. Era fill d'Antoni Oller,
cafeter, natural d'Igualada, i de Maria
Tarafa, natural de Piera. Fou batejat el
mateix dia que nasqué per Segismund
Llopart, vicari perpetu de Calaf. La fitxa
policial antropomètrica que acompanya
la seva fotografia assegura que estava
casat; el seu ofici, tapisser; d'estatura
alta i calb; i que fou un propagador de
l'anarquisme entre els obrers
catalans10. Al petit article, sense signar,
que li dedica la Gran Enciclopèdia
Catalana (vol. 16) diu que assistí, en
representació dels tintorers, al Congrés
Socialista Possibilista de París el 1889
(any de fundació de la Segona
Internacional): en aquest congrés es
llança la crida mundial a manifestarse l'1 de maig de 1890 (en record de
l'assassinat dels anarquistes de Chicago
el 1886) per a defensar la jornada de
vuit hores. L'anarquista Baldomer Oller
fou un dels detinguts al castell de
Montjuïc arran de l'atemptat del Corpus
de 1896; el 20 de novembre del mateix
any signava una primera carta 11 ,
juntament amb Teresa Claramunt i
Pere Coromines, publicada a El País,
on denunciava les tortures infligides

als empresonats. En el sumari del
procés, s'acusa Oller de còmplice per
haver assistit a "reunions secretes" al
Centre dels Carreters (carrer de Jupí)
de Barcelona. Va ser condemnat a 20
anys de presó (al costat de 9 companys
més) l'1 de maig de 1897.
Tot i l'indult de 1901, sembla que
Baldomer Oller s'exilià a París des d'on
treballà com a corresponsal de "La
Publicidad" (en la seva primera etapa
(1878-1922), aquest diari era en
castellà, republicà i anticlerical; en la
segona (1922-1939), ja sota el nom
de "La Publicitat", fou el principal òrgan
del catalanisme intel·lectual). Trobem
Oller a la capital francesa el 5 de gener
de 1907 a la presidència d'un míting
a favor de l'absolució de Francesc Ferrer
(el pedagog havia estat acusat
d'instigador en l'atemptat contra el rei
Alfons XIII (1906)). He localitzat,
també, un article d'Oller, des de París
("La Publicidad", 30/08/1907, edició
matí), intitulat "Por una alusión", on
el nostre anarquista acusa Alejandro
Lerroux (el qual, des del seu diari "El
Progreso", havia endegat durant el
trienni 1898-1900 una gran campanya
a favor dels empresonats i torturats a
Montjuïc) de voler monopolitzar, ell tot
sol, aquella defensa, tot oblidant-se,

ridiculitzant-los (Oller hi defensa Emili
Junoy, periodista i polític), de tots els
altres que també col·laboraren en la
denúncia dels fets. Defineix aquell
procés com a "horrible tragedia" i
afirma que "sin ellos [tots els qui els
varen defensar, i no només el Sr.
Lerroux], quépale a V. la seguridad,
que en aquella fortaleza, así como
cayeron fusilados cinco inocentes,
hubiéramos caído veinticinco y setenta
y pico hubieran ido a vivir largo tiempo
en penales y fortalezas de las costas
africanas". Ell mateix i els altres,
"víctimas de una conspiración infame,
repugnante, monstruosa".
Baldomer Oller morí a Barcelona el
1936, als 77 anys. Abans, però, inventà
un dirigible (segons la GEC) que
denominà "Catalunya", tal volta
pensant allò que afirmaria l'anarquista
Salvador Seguí (el Noi del Sucre) en
una conferència del 31 de desembre
de 1920 (vegeu nota 7): "Perquè
l'anarquisme, que per la seva extensió
espiritual és infinit, no és d'origen
material, sinó espiritual. No neix en un
punt per a morir en un altre punt.
L'anarquisme és intel·ligència i
sentiment alhora; és el compendi de
la perfecció humana."

1 Vegeu: Josep Maria Solà, Joan Rovira, un calafí a Icària (La Forja, publicació d'ERC, núm. 2, Alta Segarra (6 març 2004)).
2 Mentre realitzava el seu Treball de Recerca altament recomanable (Història social i obrerisme llibertari a la comarca de l'Anoia (1839-1939), curs
2002-03, Biblioteca de Calaf), l'Ariadna em deixà el llibre del cenetista igualadí Joan Ferrer i Farriol, Costa amunt. Elements d'història social igualadina
(Col·lecció Terra Lliure, París, juliol del 1975), on l'autor afirma (pàg. 67) que un dels detinguts per l'atemptat del Corpus de 1896 a Barcelona era
Narcís Oller i Rabassa (sic), l'important novel·lista de la Renaixença, que en aquells moments residia a Calaf. L'error és evident: Narcís Oller i Moragas
no va viure mai a Calaf ni tingué res a veure amb els anarquistes. El nom que se li escapà a Ferrer i Farriol des del seu exili francès era el de Baldomer
Oller i Tarafa.
3 L'Oriol, assabentat de la meva recerca sobre Baldomer Oller, em trucà il·lusionat des de Barcelona dient-me que havia trobat un altre anarquista
calafí, Mateu Ripoll, tot recomanant-me'n el llibre magnífic, de recent publicació, d'on ho havia tret (Cops de gent. Crònica gràfica de les mobilitzacions
ciutadanes a Barcelona (1890-2003), Roger Adam, Andrés Antebi i Pablo González: Viena Edicions/ Ajuntament de Barcelona, 2005); a la pàg. 26
d'aquest llibre es comet un altre error: al costat de la foto de Baldomer Oller hi apareix la fitxa policíaca corresponent a Mateu Ripoll, i viceversa. Per
tant, d'anarquista calafí acreditat, només en tenim un.
4 Història de Catalunya (direcció i coordinació: Albert Balcells): L'esfera dels llibres (BCN, 2004).
5 El 1845 s'imposen les quintes i el servei militar obligatori (que durava 5 anys) redimible en diners -la redempció en metàl·lic per a un jove era de
4000 rals (equivalent al sou anual d'un metge de poble). Des d'aleshores fins a la Revolució del 1868 el crit de revolta popular va ser "Fora quintes i
consums!", o sigui, servei militar voluntari i una reforma del sistema fiscal basada en la imposició directa sobre la renda personal.
6 Vegeu l'article de Rafael Vallbona i Teresa Abelló intitulat La Rosa de Foc (revista Sàpiens, núm. 4 (febrer 2003)).
7 Pere Foix i Cases, Apòstols i mercaders. Seixanta anys de lluita social a Catalunya. Ed. Nova Terra, Mèxic, 1957.
8 Per a un relat detallat dels horrors que es visqueren a Montjuïc (amb les cartes dels torturats incloses) vegeu: Ignasi Bo i Singla, Montjuich: notas
y recuerdos históricos (Publicaciones de la Escuela Moderna, BCN, 1917): cap. VII (La persecución libertaria); i també: Ramon Sempau: Los Victimarios
(la segona part: El proceso de Montjuich): García Manent Editores, BCN, 1900.
9 És coetani, per tant, de Joan Llopart, dibuixant i aquarel·lista calafí; vegeu: Josep Maria Solà, Joan Llopart, ninotaire a la "belle époque" (Full Parroquial
de Calaf, 10 d'agost del 2003).
10 Les paraules anarquista i propagador també figuren a: Miguel Íñiguez, Esbozo de una Enciclopedia histórica del anarquismo español. Madrid:
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001.
11 Vegeu: Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans (M. Teresa Martínez de Sas i Pelai Pagès, coordinadors): BCN: UB i Publicacions
Abadia de Montserrat, 2000.
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Posat les vambes !

CAP A MONTSERRAT

Camí de romeria per la serra de Rubió, Serra de Mensa, Sant Pau de la Guàrdia i Cal Massana
Montserrat és una muntanya singular. La gent del país l'hem convertit en un lloc emblemàtic i màgic. Per
motius religiosos, patriòtics o sentimentals ja s'hi feien pelegrinatges quan l'excursionisme encara no estava
gaire inventat. Avui farem el camí que seguien aquests caminants: el camí més curt per anar de Calaf a
Montserrat. (Bona part del trajecte està marcat amb una fletxa blava o negra). Us recomanem que sortiu d'hora
perquè l'excursió és llarga. Que porteu begudes i menjar (no trobarem cap font ni cap bar en tot el camí). I que
no us carregueu massa de pes. En el còmput del temps no hi són comptades les parades per menjar o reposar.
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0 h 0 min
0 km
Sortim de la Plaça Barcelona'92 pel sota
del porxo per on surten els cotxes cap al
carrer Isidre Vilaró. Recte pel Camí Vell
de Manresa ens dirigim cap a la Pineda
fins el camp de futbol. Quan arribem
davant del camp de futbol, girem a la
dreta cap a la carretera de Manresa.
Agafem la carretera direcció Manresa fins
a l'últim edifici del polígon industrial on
trobem a la dreta la pista que va als Prats
de Rei passant per Solanelles. Aquí ja
trobem la primera fletxa negra en un mur
de formigó que envolta l'empresa que fa
xamfrà.
Seguirem aquesta pista sense desviar-nos
mai, travessarem el pont de la via,
passarem per Solanelles (3,300 km) i
arribarem als Prats de Rei.
0 h 38 min
5,200 km
Som a l'entrada dels Prats de Rei. Girem
a l'esquerra pel carrer Ravalet, a la dreta
pel carrer de l'Envelat, travessem la plaça

0 h 46 min
5,800 km
Hem sortit de Prats i seguim recte per la
mateixa pista, passem pel costat d'una
granja que queda a la nostra esquerra i
seguim recte amunt.
1 h 01 min
6,900 km
Trobem una pista ampla que surt a la
nostra esquerra i que ignorem i,
immediatament, una cruïlla de camins.
Situats a la cruïlla, fem un quatre curt i
seguim recte per la pista que segueix la
mateixa direcció que portàvem. (A partir
d'aquest punt, a part de les fletxes, podem
seguir les marques vermelles i blanques
del GR).
1 h 21 min
8,300 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a la dreta.
1 h 26 min
9,000 km
Arribem a una altra carretera asfaltada
més ampla. És la que va dels Prats a
Igualada passant per Les
Maioles. Just abans
d'entrar a la carretera,
s'obre a la nostra
esquerra i en baixada una
altra pista asfaltada.
(L'indicador marca Cal
Bartomeu, Pujaltet, Cal
Jaume i Massana). Aquest
és el nostre camí. El
seguim avall. Les
marques no ens deixaran
perdre.

1 h 31 min
9,160 km
Al capdavall de la baixada
i abans de fer la primera
corba de la pista
asfaltada, hem de deixar
Aquesta ruta ens porta fins a l'emblemàtica muntanya de Montserrat
aquesta pista i agafar-ne
una altra de terra que surt
de la Sardana i sortim pel carrer estret
per la dreta i segueix recte en pujada.
que ve recte per l'altre costat (entre la
Amunt. (200 m de mal camí)
reixa d'un jardí i la tanca d'una fàbrica).
Seguim el carrer que primer va recte i
1 h 36 min
9,470 km
després gira cap a l'esquerra i corre
Hem arribat al capdamunt del pujador.
entremig dels horts.
Cruïlla. Ignorem les pistes que van a dreta

i esquerra i seguim recte, pel camí que fa
baixada. Aquesta pista no la deixarem mai
fins arribar al capdavall de tot, on
travessarem la riera.
2 h 05 min
11,900 km
Som al capdavall, davant de la riera. Aquí
trobem diferents camins. Primer en surt un
a mà esquerra amb un indicador que hi diu
Cal Nasi. Res. Vint metres més endavant
trobem una pista que travessa perpendicular.
L'agafem cap a la dreta. Seguim les fletxes
negres i les marques de GR. Seguim recte
per aquesta nova pista en lleugera pujada.
2 h 17 min
12,800 km
Deixem a la nostra dreta la casa de ca
l'Eusebi. Seguim recte per la mateixa pista.
Immediatament després de la casa,
travessem la riera i trobem un camí que
arriba del darrera per la nostra esquerra.
No en fem cas i seguim recte en lleugera
pujada.
2 h 27 min
13,550 km
Arribem a ca l'Escolà, que és la casa que
queda a l'esquerra del camí. Fem atenció
perquè aquí hem de canviar de camí. Just
després de la casa, hem de girar cap a
l'esquerra, vorejar l'era, passar al peu de
la piscina i seguir la pista, ara en forta
baixada.
2 h 29 min
13,750 km
A mitja baixada, deixem la pista principal
i n'agafem una altra de molt menys fressada
que surt en pujada cap a la nostra dreta.
Els primers 50 metres del pujador estan
una mica escorxats, però la pista s'aplana
i millora aviat. Aquesta nova pista ens
portarà planejant fins el refugi del Mas del
Tronc. Durant aquest tros del trajecte no
trobarem cap marca.
2 h 52 min
15,300 km
Hem arribat al refugi del Mas del Tronc. És
un bon lloc per a fer una parada i refer
forces. Acostuma a estar sempre obert i
el matrimoni que el guarda és molt acollidor.
El camí passa per davant de la casa i
segueix recte enllà per una pista engravada.

2 h 53 min
15,500 km
La pista que ve del refugi arriba a una altra
pista principal que ve de darrera nostre i
segueix amunt. És la mateixa pista que
hem deixat quan ens hem desviat per a
fer drecera cap al refugi. Agafem aquesta
nova pista cap a la dreta amunt. Aquí
tornem a recuperar totes les marques.
2 h 58 min
15,800 km
Passem pel costat de la casa de La Coma
que queda a l'esquerra del camí. Seguim
recte per la pista principal.
3 h 15 min
18,500 km
Som al capdamunt de la carena. Davant
nostre, un ampli mirador de la Vall d'Òdena.
Al fons Igualada, a l'esquerra Montserrat,
que ja es veu més a prop. Hem arribat a
una pista més ampla que passa pel fil de
la carena i perpendicular a la pista per on
veníem. L'agafem cap a l'esquerra. Direcció
Castellfollit del Boix.
Hem de seguir aquesta pista una bona
estona fins arribar a la carretera asfaltada.
Les marques vermelles i blanques del GR
o les fletxes negres ens aniran guiant. No
hem de fer cas de cap camí secundari i
hem de seguir sempre la mateixa direcció.
Només indicarem aquells punt on hi podria
haver algun dubte.
3 h 20 min
18,850 km
Arribem a una bifurcació. La pista de
l'esquerra puja clarament cap als molins
de vent. La bona és l'altra, la de la dreta,
que segueix en franca baixada. Recte avall
cap a Castellfollit del Boix.
3 h 35 min
20,000 km
Una pista surt de la nostra esquerra enfilantse amunt. Al començament del camí hi ha
pintada una marca de direcció prohibida.
Nosaltres no en fem cas i seguim recte
avall. Sempre la mateixa direcció, ignorant
tots els desviaments que puguem anar
trobant.

del bosc. (Si no veiem els senyals que hem
indicat, voldria dir que no som al trencall
correcte) Quan s'acaba el bosc arribem a
una pista ampla, protegida per una tanca
metàl·lica. A sota la tanca hi corre la
carretera. Nosaltres hem d'anar-la a buscar
fent una ampla llaçada cap a la dreta.
5 h 34 min
27,170 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a l'esquerra. Poc després
travessem per sota el pont de la carretera
nova de Manresa i seguim fins arribar a la
primera casa que trobem a la nostra
esquerra.

6 h 55 min
33,000 km
A la nostra dreta comença una pista que
baixa avall, una cadena en barra el pas.
La ignorem i seguim recte pel camí per on
veníem. Seguim les marques blanques i
blaves.
6 h 59 min
33,300 km
Hem arribat a un revolt del camí, on les
marques deixen la pista per on venim i
s'enfilen cap a la dreta per un corriol costa
amunt. Nosaltres hem d'ignorar aquest
corriol i seguir recte tal com veníem. A
partir d'ara, només trobarem alguna fletxa
negra.

5 h 38 min
27,300 km
Una casa a la nostra esquerra. A la dreta
s'obren dues pistes. Una d'asfaltada que
va clarament cap a
la masia dels vins
Grau que veiem una
mica més enllà, i
u n a
a l t ra
d'engravada, més a
la dreta, que és la
que hem d'agafar.
Seguirem aquesta
pista engravada,
que surt del costat
d'una bassa i que
comença
en
lleugera pujada, fins
a sota mateix de
Sant Pau de la
Guàrdia (direcció El
Bruc).
Anem
seguint sempre les
marques que hem
trobat fins ara.

7 h 12 min
34,220 km
Hem arribat a una cruïlla d'on surten camins
a l'esquerra i a la dreta. Tots són menys

5 h 51 min
28,250 km
Passem pel costat de Can Figuera, que
queda a la nostra dreta. Seguim recte. No
farem cap referència a les pistes i als camins
laterals que anem trobant perquè no hi ha
pèrdua.

fressats que el camí per on venim. Seguim
recte sense cap dubte. Veiem les agulles
de Montserrat davant nostre mateix i, a
sota, a pocs metres, la cinta de la carretera.
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Refugi Mas del Tronc

4 h 44 min
23,700 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. Cap
a l'esquerra aniríem a Castellfollit del Boix,
cap a la dreta a Maians. L'agafem cap a la
dreta. Cap a Maians. Seguim la direcció de
la fletxa negra que tenim davant mateix,
al marge de l'altre costat de la carretera.
Ara hem de fer una estona d'asfalt. Hem
de seguir la carretera durant 3 quilòmetres.

6 h 13 min
29,900 km
Anem seguint la mateixa pista. Estem al
peu d'un indicador de camins. Per la nostra
dreta i per darrera arriba una pista ampla
que és la que ve d'Igualada. A partir d'ara
les marques blanques i blaves d'aquesta
ruta s'incorporen a les nombroses marques
que anem trobant. Seguim recte. Direcció
Sant Pau de la Guàrdia.

5 h 28 min
26,000 km
Hem d'estar al cas per trobar el camí on
hem de deixar la carretera asfaltada. Quan
passem per l'indicador del km 3, hem de
fer encara 700 metres i trobarem a la
nostra esquerra un camí que es fica cap a
dins del bosc. A l'escorça del primer arbre
de la dreta del camí, hi ha pintades marques
vermelles i blanques, marques grogues i
blanques i la fletxa negra. Aquest és el
camí que hem d'agafar. Planejant cap dins

6 h 53 min
32,850 km
Estem al mig d'un ample revolt a sota
mateix del poble de Sant Pau de la Guàrdia.
Deixem la pista ampla que ens portaria
fins el nucli de Sant Pau i agafem un camí
que surt a la nostra esquerra i que es fica
cap a dins del bosc. A partir d'aquí ignorem
totes les marques excepte les blanques i
blaves i les fletxes negres. (No deixarem
mai aquest camí fins arribar a la carretera
asfaltada de Manresa a Can Massana)

7 h 19 min
34,750 km
Hem arribat a la carretera asfaltada que
va de Manresa a Can Massana. La seguim
cap a la dreta. Amunt.
7 h 28 min
35,450 km
Hem arribat a la cruïlla de carreteres de
cal Massana. Hem d'agafar la carretera de
l'esquerra. L'indicador està molt clar.
(Nosaltres seguirem per la carretera que
és el camí més curt. Però si a algú després
de la caminada encara li queda esperit
aventurer, pot baixar a l'aparcament que
hi ha davant la casa de cal Massana, a
l'altre costat de la carretera i, des d'allà,
agafar la ruta que va al monestir per
l'interior de la muntanya.)
Seguim carretera enllà, direcció al Monestir.
9 h 28 min
44,500 km
Som a la plaça del monestir. Fi de l'excursió.

Siset Pla

Roda el món i torna al Born (II)

Josep Mases i Raurich

Continuem amb la curiositat i el recordatori de noms, cognoms i renoms referits a Calaf, que iniciàrem en l'exemplar
de l'Altiplà núm. 13 del mes de juliol i on afegim, també per ordre alfabètic, alguns dels quals ens han arribat a través
de la col·laboració de persones de la localitat. De sobrenoms, que encara molts de vosaltres recordareu, n'hi havia molts:
per exemple el Peret de les Pastes, el Pepito de L'Aliança, el Ton Retratista, el Miquel del Turisme, el Ton de Cal Xacó
etc. Seguim, doncs, amb la lletra L...

20

La Botiga Nova
La Casilla
La Tenda Nova
La Torra
La Vedella
Les Galetes
Les Llangonisses
Llances
Llauner
Llauneret
Lloreta
Macarró
Magino
Manela
Manero
Manescal
Manresa
Manyà
Marca
Maria de l'hort
Maricano
Marietes
Marina
Marqués
Marquet
Marrades
Martorell
Marxant barato
Mas colom
Mas de l'hort
Mas del vi
Massarrona
Matalasser
Matamala
Mateu
Matrículas
Mau
Mensa
Mercè de la llet
Mero
Mestre Sardà
Micaló
Mieta mions
Millonari
Miralles
Miret
Miró
Moliner

Molins
Montfort
Mor
Morreres
Mundeta
Muns
Nadalé
Nasi del Tinets
Nen del Quelus
Nicasi
Padró
Pagès
Pala
Pallarols
Paneta
Panxeta
Paquita
Paquito
Parreta
Pasqual
Pau Embustero
Pavia
Pelegrí
Pepa
Pepa del Peix
Pepa negra
Pepet del Carro
Pere Botines
Peret Molins
Pesseta
Petit del Sala
Petrolia
Petronillo
Pinyol
Pipirrano
Piulet barber
Piulet garatge
Piuletet
Planxadora
Planxista
Polònia
Porroner
Pou
Presentació
Primito
Puig
Puigpelat
Pujaltet

Pujolà
Quel
Quelus
Queralt
Qui
Quingles
Quintin
Rajoler
Rambla
Ramon gros
Ramonets
Ramonitxo
Rata
Raurich Sabater
Reforma
Reia
Rellotger
Remugosa
Rialla
Ribalta
Rojeta
Rojetó
Rosa de Fraga
Rosua
Rota
Roura
Rovira
Rucs
Sabateret
Sacaries
Sala
Salanova
Salo
Sandiumenge
Santarman
Santmartí
Sardà
Sastre Coix
Sastre Oliva
Satorras
Segarra
Segarreta
Seixanta
Sereno
Sés
Sigala
Sildu
Silies

Sinoga
Sisca
Siscot
Susagna
Susagneta
Tabanasa
Tarot
Tarragó
Tàssies
Tata
Tecla
Teixidor
Tempereta
Teodoro
Tercio
Terrisser
Tersa
Tet
Tinanco
Tinets
Tinus
Tolosa
Tomàs
Ton de Conill
Ton de l'Oriol
Ton de l'Alzina
Ton de l'Era
Ton del Casino
Ton del Manyà
Ton del Xacó
Ton Retratista
Torra
Torrades
Torrescassana
Torruella
Tos
Tos del Cirera
Tossaler
Tranway (o Taranvai?)
Tresona
Tronxet
Tronxo
Turisme
Veterinari
Vica
Victorina
Vidal d'Aleny
Vidal de Ràdios

Si recordar és tornar a viure, doncs vivim, que són quatre dies... o tres, qui ho sap...

Vidrier
Vima
Vinader
Vinyals
Virreta
Voltes
Xacó
Xandri
Capellà de la Torre
Carola
Carulla
Casulleres del Cantó
Celdònia del Fesol
Cisteller de les betes i fils
Cisteller de les cistelles
El Quico de la Pepa
Hostal de la fava
Lluís de les Escales
Manel de l'Àuria
Manolo de les Bicicletes
Manolo de les Lejíes
Margarida del Feu
Maria dels Autos
Maria dels Diaris
Miquel del Cavall
Nasi del Tempereta
Pastora de la Guixa
Pelegrí de les Mules
Pepa del Portal
Pepa dels Gelats
Pepito de la Serradora
Pere del Seixanta
Peret de les Pastes
Peret del Claranetes
Quim del Bonic
Ramon del Carro
Ramonet de Prats
Sagrada Família
Sala de les Pastes
Sastre Agneseta
Tenda de Tarragona
Tocineria Mases
Tomàs de les galetes
Ton de les dones
Ton l'Escombriaire
Valent de la Palla
Vicens de l'Alzina
Victòria del Sabater

Grups municipals
Grup municipal de CIU
Per la Diada de Catalunya es va fer una
jornada de portes obertes al Castell per
tal que tothom qui volgués pogués veure
els treballs que s'hi havia fet durant
l'estiu. Hi va assistir molta gent,
interessada en les feines de recuperació
del patrimoni de la nostra vila. És curiós
que, el dia abans, algun brètol havia
embrutat les parets del poble amb
pintades ofensives al nostre grup.
Amb aquest tipus d'actituds es veu el
tarannà de la gent, ja que mentre
nosaltres estàvem explicant un treball
que s'estava fent per tal de mantenir i
recuperar el nostre patrimoni, d'altres
estaven embrutant un altra part del
patrimoni de tots.

D'altra banda, i com és habitual quan
s'acosten les eleccions, algú deixa anar
rumors per tal de perjudicar l'equip que
governa, en aquests moments al
municipi. Davant la manca d'arguments
sòlids en contra del nostre grup, s'ha
intentat intoxicar l'opinió pública amb
un seguit de rumors, del tot
inversemblants, amb l'objectiu de
desgastar: que si hi havia un tracte
d e f avo r e nve r s a d e t e r m i n a t s
col·lectius a l'hora d'utilitzar els
equipaments públics, que si hi havia
una avioneta que es dedicava a evitar
que plogués, que si els regidors de
l'equip de govern cobren uns sous
astronòmics, etc...

Afortunadament aquests rumors i
comentaris van caient per si sols en
el moment en què la gent utilitza la
intel·ligència i no es deixa manipular
per aquest tipus de persones. Com ja
s'ha vist, no hi ha hagut cap tracte de
favor amb ningú, la pluja ja ha tornat
a arribar i tothom qui ho vulgui pot
consultar els sous que cobren els càrrecs
electes de l'Ajuntament, perquè és una
informació pública.
En fi, doncs, aquest estiu ha estat força
interessant, ja que s'ha vist el voraviu
de determinats individus en aplicar la
màxima que diu que, en política, tot
s'hi val.

Grup municipal d'ERC
L'estètica a la vida quotidiana és important,
i dins d'un municipi segurament hauria de
ser-ho més, tot i que pugui semblar
irrellevant o menor. Creiem que val la pena
pensar-hi una estona i veure com aquesta
no ens acompanya en la majoria dels
casos, i el que és pitjor, provoca el fracàs
més absolut en relació amb l'objectiu que
es volia assolir, si és que hi havia algun
objectiu més enllà de la posada en escena.
Posarem uns exemples menors que s'han
esdevingut darrerament i que il·lustren el
que volem dir.
El nostre campanar s'ha tornat mediàtic.
Per tant cal que es vegi bé, però feia temps
que la cúpula quedava fosca. La solució
més elaborada que s'ha trobat després de
rumiar-ho molt ha estat col·locar uns ferros

a dalt de tot del campanar amb uns focus
externs. Segurament de nit fan la funció
d'il·luminar alguna cosa, però de dia sembla
més pensada per a què hi puguin fer el
niu les cigonyes. L'objectiu es generar
ironies o demostrar poc respecte pel
patrimoni?
Enguany celebrem amb timidesa els 150
anys Alexandre de Riquer, una oportunitat
que qualsevol municipi explotaria al màxim.
Doncs heus ací que en el primer i minúscul
acte institucional que fem i on inaugurem
una placa commemorativa, resulta que la
megafonia és inexistent. Ni en els pitjors
temps de manca de recursos els convidats
havien quedat tant de pedra i els assistents
n'havien tret tant poc en cultura...
Com hem dit això són petits exemples,

per no citar el més evidents. Si hom es
creu les coses que fa hi aposta, no s'actua
amb la poca consistència de l'actual govern
municipal, amb una timidesa que només
es justifica amb la dita de qui dia passa
any empeny.
Que un ajuntament faci una bona obra de
govern no és només que hi hagi activitats
més o menys ben resoltes. Es tracta que
les accions que es realitzin tinguin un
objectiu, provoquin la participació de les
persones i generin xarxes de relacions més
enllà del moment concret i el
desenvolupament de la comunitat en tots
els sentits.
Perquè els equips de govern passen, però
les conseqüències de les seves accions
queden, bones o dolentes.

Calaf s'agermanarà amb
el municipi francès de Soual
En Ple celebrat a l'Ajuntament de
Calaf el passat 29 d'agost, el
consistori va aprovar per unanimitat
el protocol d'agermanament amb
la població francesa de Soual. Es
tracta d'una iniciativa que pretén
institucionalitzar i donar continuïtat
a les trobades esportives que des
de fa anys realitzen la Unió
Esportiva de Calaf i la Union
Sportive Soual. De la mateixa
manera, l'agermanament entre

Calaf i Soual permetrà ampliar els
camps de relació entre ambdós
municipis, buscant contactes de
caire cultural, lúdic, festiu i social.
La corporació municipal de Soual
ja va aprovar el passat mes de
juliol l'esmentat protocol
d'agermanament, així que és
previst que aviat se signi
conjuntament per part de l'alcalde
francès, Michel Auriol, i l'alcaldessa
de Calaf, M. Antònia Trullàs.

Expedició de la UE Calaf a Soual, el passat mes de maig.
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HORARI DE TRENS:

Al vostre servei

RENFE

TELÈFONS D'UTILITAT
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BARCELONABARCELONA
SANTS

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
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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

connecta't a Calaf!

www.calaf.cat
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