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L'agenda

Maig
Diumenge 6 de maig

Dimarts 15 de maig

Dijous 17 de maig

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

Concert del quartet de saxos
de l'Escola Municipal de Música
d'Esparreguera
A les 19.30 h al Centre Cívic

Concert a càrrec de la Jove
Orquestra Simfònica de l'Anoia
aleví
A les 19.30 h al Centre Cívic

Dimecres 16 de maig

Divendres 18 de maig

Taller de postura a càrrec de la
fisioterapeuta Sílvia Fàbregas
de la Fundació Ciència i Art
A les 19.30 h al Centre Cívic

Concert pedagògic d'arpa
a càrrec de M. del Mar Casals
A les 19.30 h al Centre Cívic

Dissabte 16 de juny

Dilluns 25 de juny

Dissabte 30 de juny

Obertura de la piscina municipal
Jornada de portes obertes

Inici del Casal d'Estiu

· Mercat temàtic del Barça!
(programes a part)

Divendres 29 de juny

16è Festival de Música Tradicional
Concerts amb:
· La Vallesana
· La Sal dels Mars
· Shooglenifty
· Música Nostra
· Ariondassa
· Amans de Lulú
· Skanda
· Tazzuf
· The Turres Band

Setmana Cultural
Escola Municipal de Música
Dilluns 14 de maig
Projecció de la pel·lícula
"Los chicos del coro"
A les 19.30 h al Centre Cívic

Juny

Revetlla de Sant Joan
Ball amb l'Orquestra Tangara
A les 23.00 h, a la plaça
Barcelona'92

16è Festival de Música Tradicional
Concerts amb:
· Txala
· La Boina

EXPO: Unitat mòbil. Projectes Idensitat 07
del 18 de maig al 15 de juny
a la Casa Felip
Inauguració: divendres 18 de maig a les 20.00 h
www.idensitat.org

NOU HORARI
AL PUNT D'INFORMACIÓ

Dissabte 23 de juny

Horari d'hivern (fins el 21/06)
Dimarts i dimecres de 17.00 h a 20.30 h
Dijous i divendres de 16.30 h a 20.30 h
Dissabtes de 10.00 h a 15.00 h
Horari d'estiu (del 22/06 al 21/09)
Dimarts-divendres de 10.00 h a 13.00 h
Dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenges d'11.00 h a 13.00 h

L'horari de visites és el següent:
Funerària Montaner: tel. 93 869 84 91 - 93 869 85 48

Editorial
L'EUROPA DE LES PERSONES
A voltes calen coses senzilles per fernos adonar de la relativa importància
del que fem i del que no fem.
Aquest passat cap de setmana una
delegació de persones de Calaf vam
desplaçar-nos a Soual per tal de celebrar
allà l'acte protocol·lari de
l'agermanament que, feia quinze dies,
s'havia celebrat aquí.
La calidesa de la rebuda que ens va fer
la gent de Soual ens va impactar a tots
els que vam anar allí. Des del moment
de baixar de l'autocar que ens va portar
de Calaf a Soual, i en el transcurs de
tots els actes que van tenir lloc, vam
tenir la sensació de viure moments molt

especials. I no és que fessin coses molt
complexes, ans al contrari la senzillesa
va ser la nota predominant en tot el
que ens van preparar, si no per la
cordialitat i l'amistat que ens van saber
transmetre en tot moment. Una
abraçada, una encaixada de mans, un
petó a la galta, una broma: emotivitat,
senzillesa i autenticitat. Ens van fer
sentir membres de la seva comunitat,
ens van obrir el seu cor i ens van
transmetre la sensació de formar part
d'un projecte comú: l'harmonia i
l'amistat entre tots els pobles.
En l'actual moment històric, en què la
política ens omple de malentesos i ens
intenta enfrontar els uns amb els altres

amb idees supèrflues, de poder, i ens
distancia cada vegada més, on la
confrontació impera sobre la
col·laboració, un petit poble del sud
de França ens ensenya el veritable
sentit de la Unió Europea: el perquè
dels agermanaments entre els pobles,
l'essència de la humanitat i el sentit
de les coses que són veritablement
importants. En definitiva: les
persones.

El nom dels carrers
CARRER LAUREÀ FIGUEROLA
Aquest carrer està dedicat al calafí més influent que ha donat
la nostra vila, Laureà Figuerola i Ballester, personatge que va
néixer a Calaf el 4 de juliol de 1816. Malgrat la importància
cabdal que va tenir el nostre conciutadà en la política espanyola,
no va ésser fins l'any 1970 que se li va dedicar un carrer a la
nostra vila, probablement perquè Figuerola no va ésser un
personatge massa còmode per diferents motius. Entre ells
podem destacar, per exemple, que va ésser un gran defensor
del lliurecanvisme en una terra on tots els industrials estaven,
almenys al segle XIX, a favor del proteccionisme, i també que,
des del punt de vista del Règim franquista, va ésser un dels
fundadors i primer president de la "Institución Libre de
Enseñanza", entitat que propugnava un ensenyament laic i
progressista i que, per aquest motiu, va ésser proscrita en
finalitzar la Guerra Civil. A banda d'aquestes consideracions,
el nostre personatge és conegut arreu perquè va ésser qui va
tirar endavant l'any 1868, essent ministre d'Hisenda, el decret
llei mitjançant el qual s'implantà a l'Estat espanyol la pesseta
com a unitat oficial de canvi. Per aquest motiu es van programar,
entre els mesos de setembre i desembre de l'any 2001, un
cicle d'actes en homenatge a la seva figura, just quan la pesseta
estava a punt d'ésser substituïda per l'euro. Gràcies a aquests
actes coneixem altres aspectes de la personalitat de Figuerola,
però com que no ens volem allargar només esmentarem els
càrrecs més representatius que va ocupar, al marge dels que
ja hem mencionat amb anterioritat. D'aquesta manera, el 1858
va ésser elegit diputat pel districte tercer de Barcelona; el
1867 va ocupar el càrrec de president del "Ateneo Científico
y Literario de Madrid"; el 1871 va ésser elegit senador per

Madrid; el 1872 va ésser nomenat President del Senat; el 1885
va ocupar el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Madrid; el
1896 se'l va proclamar Soci de mèrit de la "Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación"; finalment, el 1898 va ésser
nomenat president de la "Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas", càrrec que va ocupar fins la seva mort, ocorreguda
a Madrid, el 28 de febrer de 1903.

FE D'ERRATES: Publiquem el text correcte sobre el carrer Laureà Figuerola, que per error vam ometre en l'anterior Altiplà (núm. 16)

Jaume Mas i Parés
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Urbanisme

Calaf estrena la nova plaça dels Arbres
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El dissabte 31 de març va tenir lloc la
inauguració de la remodelada plaça
dels Arbres, una sèrie d'actes preparats
per celebrar la posada en funcionament
del renovat espai públic que van
comptar amb una molt bona
participació. En primer lloc es va
procedir al tall de la cinta inaugural
per part de l'alcaldessa de Calaf, M.
Antònia Trullàs, i del coordinador
territorial del Departament de
Governació de la Generalitat a la
Catalunya Central, Antoni Casasses.
Després dels parlaments i del
descobriment de la placa hi va haver
un original espectacle 'màgic', i a
continuació les membres de l'associació
ARCA van repartir coca i xocolata
desfeta entre els presents. També hi
va haver un concert d'havaneres amb
Els pescadors de l'Escala, on no hi va
faltar rom cremat per a tothom.
Les obres de reurbanització s'han basat
en el projecte dels arquitectes Laia
Renalias i Roger Such, i han permès
unificar els diferents espais de la plaça,
així com donar més permeabilitat al
conjunt. També s'ha creat una nova
font decorativa que reaprofita l'aigua
minimitzant-ne el consum (un 98% de
l'aigua es reutilitza), i que incorpora
un sistema que, en cas de vents
superiors als 20 km/h, para els motors
i evita que es perdi fora de la reixa
recollidora. La font està il·luminada
amb leds de colors, que redueixen
notablement el consum energètic.

Moment del tall de la cinta inaugural

La festa d'inauguració va comptar amb un espectacle 'màgic'

També s'ha col·locat un nou paviment,
que consisteix en una rajola creada
especialment per Gres Català (Stonita)
i que s'anomena "Fulla de Calaf", i s'ha
instal·lat un sistema de reg per goteig
per a la gespa, que redueix el consum
i evita la pèrdua d'aigua.
La plaça dels Arbres compta també
amb un sistema de megafonia, per tal
que es pugui gaudir de música

d'ambient i es pugui utilitzar per
celebrar-hi actes festius i culturals.
També està previst de col·locar el
monument commemoratiu a Alexandre
de Riquer en un lloc més visible i,
dacord amb la Fundació Marés, ha
estat revisat per integrar-lo a la
renovada plaça dels Arbres
conservant els seus elements més
rellevants.

Vista general de la nova plaça dels Arbres

Urbanisme
Calaf ja disposa del Pla Director per al Convent de Sant Francesc
L'Ajuntament de Calaf ja té sobre la taula
el Pla Director del Convent de Sant
Francesc, un document elaborat per
l'arquitecte Enric Solsona que defineix
les fases de restauració de l'emblemàtica
construcció. L'objectiu del Pla era obtenir
el màxim de dades del coneixement
històric i arquitectònic de l'edifici, que
permeten estudiar i proposar els criteris
bàsics per a la seva restauració.
Durant el procés dels estudis d'aquest
conjunt arquitectònic s'han trobat les
dovelles que formaven l'anella de la
rosassa de la façana principal de
l'església. Les grans dimensions d'aquest
finestral que s'hauria situat sobre de la
porta ens porta a reafirmar la gran alçada
que devia tenir aquesta construcció
originalment.
A més, durant el mes d'agost del 2006
es va realitzar una activitat didàctica
d'arqueologia amb els nois i noies que
participaven al camp de treball de
Patrimoni Arqueològic que havien
organitzat l'Ajuntament de Calaf i els
Escoltes. Es van fer dues cales de 2x2
metres, una al presbiteri i una altra a la
sagristia, que han permès descobrir, per
exemple, quin era el paviment original
del presbiteri.
Per últim, el Pla Director també fa una
proposta de restauració del convent de
Sant Francesc i dels seus espais. D'una
b a n d a l ' e s g l é s i a , s e g u ra m e n t l a

construcció més emblemàtica del conjunt,
que es reconstruirà completament i
podria ser convertida en una sala per a
activitats culturals i auditori. A la planta
baixa també hi haurà un espai museístic
i espais d'ús comú al voltant del claustre.
Pel que fa a la primera planta, és previst
instal·lar-hi una escola de restauració i
d'altres espais d'ús comunitari. Segons

l'estudi, el pressupost de licitació estimat
per a les obres de restauració del Convent
ascendeix a més de 4.700.000 euros.
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Perspectiva

FUTURS USOS DEL CONVENT DE SANT FRANCESC

Sala d'activitats culturals i auditori

Espai museístic

Administració

Espai d'ús comú

Escola de restauració

Planta baixa

Planta primera

Urbanisme
La nova escola de primària, a punt el proper mes dagost
L'alumnat i professorat del CEIP Alta
Segarra podran començar el curs 20072008 en una nova escola, ja que a l'agost
és previst que s'enllesteixin les obres de
remodelació i ampliació del centre
educatiu. Així ho va confirmar el director
dels Serveis Territorials d'Educació a l'Anoia
i el Baix Llobregat, Jaume Graells, que va
ser a Calaf el passat mes d'abril.
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Durant les obres, que van començar el
desembre del 2005, els alumnes han
pogut seguir les classes amb normalitat
ja que es va habilitar l'Institut de Formació
Permanent per acollir les aules i, a més,
es van instal·lar quatre mòduls que tenien
les funcions de menjador, aula d'acollida,
despatxos i gimnàs. L'empresa Cots i
Claret SL ha estat l'encarregada de dur

a terme els treballs, que ascendeixen a
uns 3.852.639 euros. Un cop acabades
les obres, Calaf disposarà d'una illa sencera
d'uns 9.000 m2 dedicada a l'ensenyament,
ja que acollirà el nou CEIP Alta Segarra,
la llar d'infants municipal i l'Institut de
Formació Permanent, a més de l'antic
edifici de BUP i la sala d'actes, que
passaran a ser de propietat municipal.

A l'esquerra, una
de les façanes de
l'edifici.
A la dreta, detall
d'un dels lavabos
del futur CEIP
Alta Segarra

Els avis i àvies de Calaf podran estrenar
ben aviat els jardins de Can Bertran
S'estan ultimant les obres als jardins de Can Bertran, que han de
convertir aquest espai cedit al municipi per Maria Quingles en un
indret dedicat a la gent gran. El projecte, elaborat pels arquitectes
del col·lectiu 2A+P a partir de workshops amb els membres del
Casal de la Gent Gran, preveu la construcció d'una pista de petanca
i un hivernacle, a més d'una original paret amb ulls de bou. D'altra
banda, s'ha conservat el pou i bona part de la vegetació existent.
Segons les previsions, la gent gran de Calaf ja podrà gaudir dels
jardins aquest mes de maig.

S'instal·larà un local per al servei
d'ambulàncies al costat del CAP
El servei d'ambulàncies de Calaf comptarà ben aviat amb un
nou espai per al servei d'ambulàncies, que s'utilitzarà per
tenir a cobert el vehicle i que estarà dotat, a més, d'una sala
condicionada per al personal. El mòdul s'instal·larà al terreny
adjacent al Centre d'Atenció Primària, entre aquest edifici i
el Centre de Dia de la Casa Joan Gimferrer.
Reunió per al projecte del nou parc
de bombers de Calaf
El proper dilluns 7 de maig començaran els treballs tècnics
per a la construcció d'un nou parc de bombers al municipi,
després que s'ha signat un conveni entre l'Ajuntament i la
Generalitat per a la cessió d'ús dels terrenys on s'ha de
construir. Les noves instal·lacions, el doble de grans que les
actuals, s'ubicaran al carrer d'Isaac Newton, al polígon de
Les Garrigues.
La colla de geganters de Calaf
disposarà d'un local a l'antic Escorxador

L'original mur dels jardins ja està gairebé enllestit

La setmana vinent començaran les tasques per adaptar l'antic
Escorxador, situat als baixos del Centre Cívic, i convertir-lo
en un local destinat a la colla de geganters i grallers de Calaf.
D'aquesta manera l'entitat hi podrà guardar i exposar els
gegants, desar-hi la resta de material i fer-hi els assajos del
grup de grallers.

Urbanisme
Comencen les obres per habilitar
La Serradora com a aparcament
El passat febrer lAjuntament de Calaf va signar un conveni amb
els propietaris del terreny anomenat La Serradora per tal de
poder fer ús de la parcel·la. Lobjectiu és habilitar-lo com a
aparcament, principalment per ser utilitzat els dies de mercat,
i per descongestionar de vehicles estacionats les vies del municipi.
També es podrà utilitzar per a actes festius. Fa uns dies que han
començat les tasques de condicionament de la parcel·la, de més
de 2.500 m2, i es preveu que estigui a punt a mitjan mes de maig.

Noves obres de millora
al cementiri municipal
Aquests dies s'està duent a terme al cementiri municipal de
Calaf una nova fase de les obres de millora d'aquesta
instal·lació. Amb aquesta actuació està previst refer i consolidar
el mur perimetral del cementiri vell, que actualment es troba
en molt mal estat.

Comença la construcció
dels espais verds a la zona oest

La parcel·la de 'La Serradora' servirà d'aparcament i per a actes festius

Enllestides les obres al Mantellí
i a la planta d'aigua d'Enfesta
Recentment han acabat els treballs de millora que s'han dut
a terme a la riera del Mantellí i a l'estació depuradora d'aigua
d'Enfesta. A la riera, s'ha netejat l'entorn i els pous, mentre
que a l'estació depuradora s'ha condicionat la decantació i
el filtratge, i s'ha instal·lat un nou sistema de control de
nitrats de l'aigua i un sistema de dosificació de reactius. Les
tasques han comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana
de l'Aigua per un import de 35.436,13 .

Instal·lacions de l'ETAP d'Enfesta

La setmana vinent s'iniciaran les tasques de construcció dels
espais verds a l'anomenada zona oest, que havien quedat
pendents d'executar a l'hora d'urbanitzar el sector. La zona
verda es repartirà en dos terrenys: un de més de 1.800 m2 i
l'altre d'uns 2.900 m2, en el qual s'instal·larà una pista
poliesportiva a l'aire lliure.

Medi ambient
Subvenció de l'Agència de Residus
per a la recollida de la fracció orgànica
L'Ajuntament de Calaf ha aconseguit una subvenció de 62.000
 de l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació del
sistema de recollida de la fracció orgànica al municipi. Amb
aquesta dotació es podrà finançar l'estudi de la implantació i es
podrà adquirir el material necessari per dur-la a terme; entre
d'altres elements, es comprarà un camió bicompartimentat per
recollir els residus orgànics. La inversió total serà de 168.114 .
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Benestar social
Participada festa de la gent gran a Calaf
El passat 22 d'abril els avis i les àvies
de Calaf van tornar a viure una jornada
molt especial, amb la celebració de la
festa d'homenatge a la vellesa. El bon
temps va acompanyar la diada, que va
començar a les 11.30 h amb una Missa
Solemne a l'església de Sant Jaume.
L'acte va comptar amb l'actuació de la
Coral Mare de Déu del Portal dels Prats
de Rei, que en acabar la missa va oferir

un petit concert. A continuació va
començar una animada cercavila amb
els Gegants de Calaf, acompanyats pel
grup de grallers de Calaf i dels Prats de
Rei. La comitiva es va dirigir cap als
jardins de la Casa Bertran, per tal de
fer una visita a les obres de remodelació
que els convertiran en un espai a l'aire
lliure per a la gent gran. Després es va
oferir un aperitiu als mateixos jardins

i un concert, ja que dos alumnes de
l'escola municipal de música van
interpretar diverses peces amb guitarra
i acordió.
En acabar, els avis i les àvies van dirigirse cap a la Unió Calafina, on va tenir
lloc el tradicional dinar de germanor.
Per completar la festa, hi va haver un
espectacle de màgia i, posteriorment,
ball a càrrec del duet Esquitx.
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Els jardins de Can Bertran van acollir un concert de guitarra i acordió

Vehicle adaptat al Centre de Dia
La Casa Joan Gimferrer disposa,
des de fa uns dies, d'un vehicle
per a donar servei als usuaris
amb mobilitat reduïda o amb
cadira de rodes. D'altra banda,
el Centre de Dia ja és Centre
Col·laborador de la Generalitat:

no obstant això, mentre s'està
a l'espera de signar el conveni
definitiu, l'Ajuntament disposa
d'una línia d'ajudes destinades
a les persones que hi vulguin
anar, prèvia valoració de
l'assistent social del municipi.

El dinar va aplegar al voltant de 130 persones

Curs de maternitat al CAP
El passat mes de març es va
portar a terme al Centre
d'Atenció Primària de Calaf un
curs per a dones estrangeres
embarassades. Es tracta d'una
iniciativa del Consell Comarcal
de l'Anoia, que s'encarrega de
contractar les intèrprets per tal

que les futures mares entenguin
correctament els continguts del
curs: preparació per al part,
l'embaràs, educació maternal
o alletament. En aquesta
primera edició hi han participat
cinc futures mares, procedents
de Marroc i de Guinea.

Benestar social
Calaf ja té guies d'acollida en set idiomes
El 25 d'abril es van presentar davant de
les entitats calafines les noves guies
d'acollida, uns fulletons informatius
adreçats als nouvinguts i editats en set
idiomes: català, castellà, àrab, portuguès,
anglès, francès i romanès. Les guies
aporten informació bàsica sobre el
municipi i sobre diverses temàtiques:
l'educació, la sanitat, els transports, la
feina o els serveis socials.
L'acte va comptar amb la presència de la
consellera d'Integració Social i Igualtat
del Consell Comarcal, Montserrat Costa,
la regidora de Benestar de l'Ajuntament
de Calaf, Judit Viladrich, i la tècnica del
Pla de Ciutadania i Immigració de l'Anoia,
Anahí de Febrer.
Costa va explicar que l'Anoia està vivint
un procés d'arribada de moltes persones
de procedència diversa, i que per això
s'han d'oferir recursos als ajuntaments i
associacions per tal d'integrar les persones
nouvingudes. També es va parlar de la
importància de seguir, entre tots, el mateix
circuit d'acollida, i de donar una resposta
unànime i integradora als nouvinguts.
Properament l'Ajuntament repartirà les
guies d'acollida entre les entitats calafines,
per tal que puguin difondre-les entre les
persones que han arribat recentment al
poble i que s'han apropat a alguna

associació. Les guies d'acollida, que s'han
editat amb el suport de l'Ajuntament de
Calaf, el Consell Comarcal de l'Anoia, el
Pla Territorial de Ciutadania i Immigració

de l'Anoia i la Secretaria per a la
Immigració de la Generalitat, també es
repartiran des de les mateixes oficines
municipals.
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Les guies es repartiran des de les diferents entitats i des de l'Ajuntament

Educació
Projecte Educatiu de Ciutat
Fa uns mesos que es va formar una comissió d'unes deu persones (membres
d'entitats, del món educatiu i associatiu, ciutadans...) per tal de treballar en
el Projecte Educatiu de Calaf. La comissió s'ha reunit diverses vegades amb
l'objectiu de millorar la cohesió social al municipi, un dels punts febles que es
desprèn de la diagnosi del PEC. Tenint en compte el paper importantíssim que
juga el món associatiu en l'educació, el civisme i la integració, la primera
iniciativa que es durà a terme des del PEC serà una jornada d'entitats. Aquesta
activitat, que se celebrarà el proper mes de setembre, tractarà temes de
comunicació entre les associacions, necessitats de formació i obertura a la
comunitat.

Pla Educatiu d'Entorn
Recentment s'ha enviat al Departament d'Educació el projecte d'actuacions
per al curs vinent en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, una iniciativa que ha
obtingut una subvenció de més de 34.000 euros per part de la Generalitat.
L'objectiu és realitzar diverses activitats durant el curs 2007-2008: de suport
a la tasca escolar, per a les famílies, activitats artístiques o esportives... Per
concretar aquestes iniciatives s'ha constituït un grup de treball, format per
representants del món educatiu, municipal i associatiu.

Ajudes municipals
de benestar social
De la totalitat d'ajudes que s'han donat
durant aquesta legislatura, més del 65%
han estat per a persones de nacionalitat
espanyola. Del total d'ajudes, el 28% han
estat subvencions per a la llar d'infants,
tenint en compte que aquest és un servei
bàsic per facilitar l'accés de la dona al món
laboral. El sistema d'ajudes municipals de
benestar funciona com un finançament
sense interessos: previ estudi de l'assistent
social, l'Ajuntament finança una necessitat
o servei concret que, en la majoria de
casos, els usuaris han de retornar, sense
interessos, durant l'any següent.

Sorteig pel Dia de la Mare
a la llar d'infants municipal
Com totes les associacions, lAMPA de la
llar dinfants fa un sorteig per incrementar
els seus ingressos i poder col·laborar en
diferents activitats que es realitzen al centre.
En aquest cas el sorteig es fa coincidir amb
el dia de la Mare. Aquest és el primer any
des que es fa aquest sorteig, que
lAjuntament de Calaf col·labora amb un
donatiu per a la impressió de les butlletes.

La vellesa: molt per fer,
molt per viure!
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"No recordo quan vaig començar a
experimentar allò que avui en dia tothom
coneix com a pèrdua de la memòria.
Primer no en vaig fer cas; oblidar-me
d'on havia posat les claus, anar al
supermercat i no recordar-me de què
havia de comprar, no recordar el nom
de les meves amistats, etc. Segurament
els que esteu llegint aquest article us
sentireu identificats amb això que us
relato, perquè a molts de vosaltres, segur
que també us ha passat alguna vegada.
"Això és normal per la seva edat", deien
els metges. En el meu cas, però, les
pèrdues cada vegada anaven a més fins
a tal punt que ara ja no sé qui sóc, ni
on sóc, ni per què no recordo els qui
sempre tinc a prop meu, aquells que
més m'estimo, per què no puc sortir sol
al carrer ja que no sabria tornar a casa,
la meva casa, on he viscut tota la vida,
ni tan sols recordo si he menjat, què he
menjat... Tot això té un nom: Alzheimer.
A vegades m'imagino cara a cara amb
l'Alzheimer. M'agradaria saber quin rostre
té, fins i tot quin cos amaga. Voldria
tenir dades tangibles de la malaltia de
l'Alzheimer. Quan va néixer, quina infància
va tenir i com és la seva vellesa suposant
que el pas del temps també li hagi passat
factura. A vegades penso que potser
només té la cara del meu pare o la
d'aquella senyora que vaig sentir que
també estava afectada per la malaltia.
M'agradaria encarar un duel verbal amb
ell, amb l'Alzheimer, fer-li mil preguntes
i negociar amb ella una treva... Però sé
també i accepto que m'ha tocat a mi.
Per tant, encara que em costi, viuré amb
la malaltia que ha agafat el meu rostre
perquè segueixo sent persona, amb
sentiments i, per sobre de tot, amb
ganes de viure".
Marta Berenguer (La Marató de TV3
2005)
Aquest text escrit per un familiar d'una
persona que pateix la malaltia
d'Alzheimer ens permet reflexionar com
d'important és, per molt que ens costi,
acceptar la malaltia i no veure-la com
un punt i final a la vida de la persona
que la pateix. La pròpia malaltia serveix
per aprendre a afrontar els canvis que
es produeixen amb el pas del anys i,

alhora, ens ensenya a continuar lluitant
per gaudir d'una vida digne i plena.
En la vida de les persones, podem
diferenciar 4 etapes del cicle vital:
infància, joventut, maduresa i vellesa.
Aquesta última està marcada per molts
estereotips socials negatius, considerantse una etapa de "pèrdues", ja que és
vista com una etapa en la qual la persona
deixa de poder fer moltes coses, on
s'acaba la seva funció laboral, i com a
conseqüència, deixa d'existir o ser útil
per a la societat. La manca d'informació
acurada sobre el procés d'envellir ha fet
que molta gent tingui una visió de
l'envelliment més propera a la malaltia
que a la salut. S'ha de diferenciar entre
l'envelliment primari (canvis irreversibles
que es produeixen amb el pas del temps)
i l'envelliment secundari (envelliment
que es produeix per una malaltia).
Els canvis que es produeixen en la vida
de les persones grans afecten sobretot
a 3 nivells: vida familiar, vida laboral i
vida social. En el primer cas, es
produeixen canvis molt variats com
poden ser la pèrdua de la parella així
com l'emancipació dels fills, que provoca
un buit i sentiment de soledat. En el
laboral, el canvi més gran té lloc quan
la persona es jubila, apartant-se del
mercat laboral, i moltes vegades es troba
perdut, desorientat, per no saber què
fer durant el dia; i, en l'àmbit social, es
veuen afectades les relacions amb els
amics, ja que moltes d'aquestes es
perden o es trenquen amb el pas dels
anys i les activitats que es feien abans
durant el temps lliure, es veuen
disminuïdes.
Per tal de tenir una vellesa exitosa, cal
adaptar-se a aquests canvis. L'equilibri
psicològic consisteix a adaptar-se a les
circumstàncies reals en les quals un està
immers, a les limitacions biològiques i
als canvis existencials propis de l'edat.
Mantenir un bon ambient familiar i social,
no només en la vellesa, sinó durant tota
la vida de la persona, és vital. Això
implica el contacte amb els fills i,
posteriorment, amb els néts. Aquests
possibiliten que l'avi desenvolupi un
ventall d'experiències emocionals,
sensorials, fantàstiques, màgiques i

L'experiència
de cuidar
intel·lectuals. Les bones relacions amb
la gent (íntimes, afectuoses, entre
companys, noves amistats de clubs
socials) és un dels principals factors de
protecció per a la depressió i per a la
bona salut mental de les persones.
Teòricament, això afavoreix que les
persones grans puguin estar amb qui
parlar i comunicar-se, sentint-se útils
en i per a la societat i no quedar-ne al
marge.
De la mateixa manera, si en envellir la
persona pateix una demència o alguna
altra malaltia associada a la vellesa
(envelliment secundari), hem d'intentar
potenciar la seva autonomia tant com
es pugui, respectant la seva higiene
corporal i fomentant uns hàbits
alimentaris saludables. És igual
d'important mantenir les seves funcions
cognitives, fent activitats diverses que
les conservin o, si més no, que n'evitin
o n'alenteixin la seva pèrdua. Tot això
ajudarà a la persona a preservar la seva
autoestima i, a la vegada, fomentarà la
seva interrelació amb la resta de
persones, pel fet de continuar sentintse vàlida.
Per tant, no s'ha de considerar que una
persona que ha arribat a la vellesa i té
una malaltia degenerativa o algun tipus
de demència ja no valgui per a res, sinó
que des d'una perspectiva global
(familiars, professionals de la salut,
organismes públics) s'ha d'oferir una
àmplia xarxa de recursos (associacions,
xerrades, centres de dia, residències)
per tal que puguin continuar gaudint de
la seva vida, de la millor forma possible
i respectant per sobre de tot la persona.
Avui en dia, en què les societats són
molt canviants i l'esperança de vida
augmenta, hem de veure en la vellesa
una nova etapa de creixement personal
i una nova oportunitat per gaudir de la
vida amb el màxim de qualitat. Hem
d'entendre la vellesa com una etapa més
dins del cicle de la vida, on queda molt
per fer, on queda molt per viure.
Raquel Pardos
Psicòloga del Centre de Dia
Casa Joan Gimferrer de Calaf

Arrela't a Calaf

El bosc dels nadons de Calaf continua creixent

El 18 de març Calaf va viure una simpàtica
jornada, amb motiu de la segona edició
de la plantada d'alzines del projecte Arrela't
a Calaf. El pati del convent de Sant Francesc
va omplir-se de calafins i calafines que no
es van voler perdre l'acte, acompanyant
les famílies que enguany han estat pares
i mares. En total van plantar-se dinou
petites alzines, al costat de les quals es
va col·locar una placa amb el nom de cada
nadó. Aquests arbres se sumen als setze
que ja van plantar-se l'any passat, de
manera que avui el bosc dels nadons de
Calaf té ja més de trenta alzines.
L'acte de l'Arrela't va comptar amb
l'assistència de dos convidats especials:
el conseller de Medi Ambient, Francesc
Baltasar, i l'exporter i entrenador de porters
del RCD Espanyol, Tommy N'Kono. En
presentar l'acte, l'alcaldessa de Calaf, M.
Antònia Trullàs, va explicar la doble vessant
del projecte: d'una banda, fomentar el
respecte pel medi ambient entre petits i
grans; de l'altra, contribuir a l'arrelament
dels nous calafins i calafines al poble. Per
la seva banda, Tommy N'Kono va dir que
la idea de fer una plantada d'arbres li
semblava molt original, perquè a la seva
Àfrica natal això seria insòlit. N'Kono també
va parlar de la seva experiència a
Catalunya, de com s'ha arrelat ell i la seva
família a la nostra terra. Segons l'esportista,

iniciatives com les de l'Arrela't poden ajudar
molt a la integració dels nouvinguts. Per
acabar, el conseller Francesc Baltasar va
elogiar la idea de l'Ajuntament de Calaf:
per la originalitat de la proposta i també
pel lloc escollit per plantar els arbres. Segons
Baltasar, és molt important que el "bosc
dels nadons" se situï precisament al recinte
del convent de Sant Francesc, un històric

edifici que serà recuperat com a equipament
cultural en un futur. La plantada d'arbres
de l'Arrela't va comptar també amb
l'actuació musical de la coral infantil Gatzara
i amb la lectura d'un poema de Tagore,
un homenatge a l'arbre que va ser recitat
per la Núria Mestres. L'acte es va tancar
amb un petit refrigeri per a tots els
assistents.
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Es van plantar dinou noves alzines al pati del convent

Unió Esportiva Calaf
La temporada esportiva arriba al seu
final, i per la Unió Esportiva Calaf,
comença a ser hora de fer balanç. Ha
estat un any molt profitós. El bon ambient,
l'esportivitat i la companyonia han estat
presents en tots els equips durant tota
la temporada. Pel que fa als resultats
esportius, també podem estar contents.
Els prebenjamins han fet una temporada
molt bona. L'any passat la majoria eren
molt petits i per això van tenir una
temporada difícil. Aquest any, però, fins
i tot van arribar a ser primers durant
unes jornades, i durant tota la temporada
han estat en els llocs capdavanters. Els
més petits, els 'babys', han jugat diversos
partits amistosos durant l'any i s'ho han
passat d'allò més bé.
Els benjamins l'any passat van ser
campions de lliga i, com és normal, aquest
any han tingut més dificultat perquè els
més grans han canviat de categoria. Tot
i això han anat de menys a més i és de
suposar que el proper any faran una
temporada millor, ja que seran els
veterans de la categoria.
Els alevins han fet una temporada molt

bona i han passat tot l'any en una còmoda
posició en els llocs del capdamunt de la
taula.
Els infantils han hagut de patir una mica
aquest any, ja que el planter era molt
just i quan tenim lesionats l'equip se'n
ressent molt. La veritat és que tant els
jugadors com els tècnics han donat el
màxim de si per tal de tirar l'equip
endavant.
Els cadets van començar molt forts i van
fer una primera volta molt espectacular;
la segona volta no ha estat tan brillant.
De totes maneres, han estat durant tota
la temporada entre els quatre primers
classificats.
Després de tres anys amb certes
dificultats, l'equip juvenil s'ha pogut
consolidar i els resultats esportius han
estat millors que altres anys. En teoria
la propera temporada encara ha d'anar
més bé, ja que la majoria de jugadors
continuen en edat juvenil.
Des de la directiva de la UE Calaf i des
de la Coordinació Esportiva del Club,
volem donar la nostra felicitació més
sincera a tots els jugadors i els

entrenadors, i el nostre agraïment als
pares per la seva confiança i col·laboració.
A banda de la lliga, també hem realitzat
moltes altres activitats: hem anat dues
vegades al camp de l'Espanyol per
presenciar els partits contra el Llevant i
el Getafe; el cap de setmana del 12 i 13
de maig hem anat al torneig internacional
de futbol de Soual, on hem participat amb
els equips de prebenjamins i benjamins.
Aquest final de temporada ens ha portat
també un gran esdeveniment, que
esperem que pugui contribuir d'una
manera essencial en el desenvolupament
futur del club. Es tracta de la construcció
del camp de gespa artificial que, si tot va
bé, a principis de juny ja estarà acabada.
Per aquest motiu l'assemblea de fi de
temporada es realitzarà aquest any el
dissabte 2 de juny al camp, a les 17.45 h.
Volem aprofitar per tal de convidar-vos a
tots els interessats en la pràctica del futbol
a formar part de la Unió Esportiva Calaf
la propera temporada. Aprofitem també
per saludat totes les persones vinculades
al club i desitjar-vos un bon estiu.

Penya Barcelonista
Tot el Barça, a Calaf
Som a primers de maig i ja estem
completament immersos en els
preparatius del nostre 25è aniversari,
que celebrarem el dissabte 16 de juny.
Serà una gran jornada en la qual
principalment els socis de la penya i
els calafins en general podran gaudir
de diferents actes.
A partir d'ara Calaf podrà presumir de
ser el primer municipi en realitzar un
"MERCAT DEL BARÇA". Quan vàrem
pensar en la possibilitat de dur a terme
aquesta iniciativa, el primer que vàrem
fer va ser comunicar-ho a l'Ajuntament,
el qual va rebre la idea amb entusiasme
i ens va donar tot el seu suport i

recolzament per tirar-ho endavant. A
partir d'aquí vam començar a mantenir
diverses reunions amb diferents àrees
del FC Barcelona (penyes, màrqueting,
àrea social, departament de
comunicació), dels quals també vam
rebre una resposta positiva. Actualment
ja s'està treballant des del FC Barcelona,
l'Ajuntament i la Penya per poder dur
a terme aquest gran projecte i que tot
el món barcelonista es concentri el
dissabte 16 de juny a Calaf.
També volem destacar l'interès que ha
suscitat entre altres forces polítiques
del nostre poble. I des d'aquí els volem
agrair la seva col·laboració. Gràcies

també a les persones que ens han
facilitat la feina fent passos importants
i decisius com per exemple el fet de
poder concertar una entrevista amb
Jordi Badia, director de comunicació
del FC Barcelona i portaveu del Club
entre altres càrrecs. Aprofitem aquestes
línies per felicitar Jordi Badia i la seva
esposa Laura per la seva recent
paternitat.
Ens agradaria fer partícip d'aquest gran
esdeveniment a tothom, i per això ens
posarem en contacte amb les entitats
del poble que hi estiguin interessades
i tinguin ganes d'involucrar-se en aquest
projecte.

Activitats de la Penya
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Les activitats de la Penya els darrers dos
mesos han estat les següents:
· Tramitar entrades als socis que ens ho
han requerit per anar al Camp Nou i
sobretot per als desplaçaments. Així, per
exemple, hem tingut representació de
penyistes nostres que no són socis del FCB
o no disposen d'abonament al Camp Nou
el dia del Barça-Real Madrid.
Pel que fa als desplaçaments, s'han tramitat
entrades a diversos socis de la penya pels
camps del Saragossa i Vila-real. També
ja hem cursat les peticions d'entrades per
als propers partits de San Sebastián i
Atlètic de Madrid.
· El passat 11 de març vam organitzar el
segon campionat de play station en la
modalitat individual del famós joc 'Pro
evolution soccer'. Aquest campionat va

Campionat de 'Pro evolution soccer'

comptar amb la
presència
de
nombrosos joves
que van jugar
gairebé 5 hores amb
els 4 monitors i la
pantalla gegant que
vam muntar per a
l'ocasió.
· Quant a activitats
futures, hem cursat
la petició al FC
Barcelona de 50
entrades infantils per
anar a veure un
partit del Barça al
p r e u d ' 1 e u r o.
Aquest viatge el
realitzaran alumnes
del CEIP Alta

Leo Rapisarda en un moment de la conferència

Segarra segurament la propera temporada.
També a petició del CB Calaf hem sol·licitat
que un equip d'aquesta entitat es pugui
fer una foto amb el primer equip de bàsquet
del FC Barcelona abans d'un partit.
· Per acabar, el passat diumenge 22 d'abril
i una hora abans del partit Vila-real - FCB
es va obrir un cicle de tertúlies en clau
barcelonista amb una conferència/col·loqui
de l'argentí resident a Catalunya Leo
Rapisarda, que va tractar sobre diferents
aspectes de l'actualitat blaugrana i
especialment sobre la problemàtica del
futbol argentí. A la mitja part del partit es
van sortejar 4 entrades per anar a veure
el Llevant al Camp Nou entre tots els socis.
Els agraciats van ser Xavi Busquet i Josep
M. Bernadó, que podran anar acompanyats
de qui vulguin a aquest partit.

Esports

Comencen les obres del camp de gespa artificial
El passat dia 10 d'abril van començar
les obres de pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol municipal.
L'empresa encarregada de dur a terme
les obres és Poligras Ibérica, S.A., que
té una gran experiència en la construcció
de camps de gespa artificial.
S'ha començat per anivellar el terreny
de joc que tenia un desnivell de 80 cm
entre un extrem i l'altre. A continuació
s'ha instal·lat el sistema de drenatge.
Seguidament s'asfaltarà i es procedirà
a la col·locació de gespa artificial
d'última generació. Finalment es
pavimentarà tota la zona perimetral
del camp així com la rampa d'accés
que hi ha des del Camí de la Fortesa,
i s'instal·larà el sistema de rec per
canons i es col·locarà el material
esportiu: porteries de futbol-11,
porteries de futbol-7, banquetes i
marcador electrònic.
El cost de les obres és de 524.356,60
 i es finança amb dues subvencions:
una de la Diputació de Barcelona de
100.000  i una altra del Consell
Català de l'Esport de 75.000 .
A més, hi ha un préstec per la resta
de l'import, mitjançant un conveni
entre la Federació Catalana de Futbol,

la Unió Esportiva Calaf, l'Ajuntament
de Calaf i la Caixa de Pensions.
Està previst que les obres finalitzin

l'última setmana de maig, encara que
aquesta data pot variar en funció de
les inclemències meteorològiques.
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El projecte de la piscina coberta surt a licitació pública
El passat 4 d'abril va sortir publicat al
Butlletí Oficial de la Província, l'anunci
de licitació del projecte de la piscina
coberta. Es tracta del primer pas, un
cop resolts els problemes per al seu
finançament, per tal d'iniciar els tràmits
burocràtics necessaris per a la seva
construcció.
Els requeriments demanats per a
l'esmentat projecte són els següents:
Requeriments específics:
a) Crear un piscina coberta esportiva
integrada amb les actuals instal·lacions
existents i, si s'escau, proposar
actuacions per millorar-ne l'eficiència
tècnica i de gestió.
b) Proposar opcionalment el trasllat, si
s'escau, dels vestuaris existents i pistes
de tennis dins de l'àmbit de la zona que
es determini com d'equipament.

Requeriments funcionals:

c) Usos esportius auxiliars

a) Usos esportius zona aquàtica:

-

-

Piscina coberta gran
Piscina coberta petita (jacuzzi)
Sauna i bany de vapor
Vestidors col·lectius de piscina
(2 unitats)
- Vestidors per homes i dones abonats
- Vestidors de personal tècnic de piscina
- Vestidors de personal de manteniment
- Magatzem de material de piscina
- Zona de dutxes de platja de piscina
- Espai SOS i zona infermeria
b) Usos esportius zona d'activitat
física-esportiva
- Sala de fitness
- Sala d'activitats dirigides
- Magatzem de material esportiu

Bar relacionat amb la piscina d'estiu
Solàrium
Vestíbul i recepció del recinte esportiu
Oficines
Magatzem d'administració i zona de
neteja
- Passadissos de circulació d'usuaris,
esportistes i personal als diferents
espais esportius
- Sala de calderes
- Sala d'acumuladors d'aigua calenta
sanitària
- Sala de depuració i filtració
- Sala de climatització
- Accés rodat a soterrani (zona tècnica)

En total es preveu una superfície
construïda de 1.122 m2. L'obertura de
propostes es realitzarà el proper 14 de
maig.

Calaf i Soual ja són
Aquest mes d'abril ha tingut lloc
un esdeveniment molt important per a les
viles de Calaf i Soual, ja que s'han celebrat
els actes oficials d'agermanament que
uneixen, des d'ara, els dos municipis.
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Soual a Calaf
D'una banda, el cap de setmana del 14 i 15 d'abril vint-i-cinc
representants municipals i veïns de Soual van ser a Calaf per
celebrar amb nosaltres els actes d'agermanament. Els francesos
van arribar dissabte al migdia a Calaf, a temps per conèixer el
casc antic del municipi i per descobrir un dels cartells que, a
partir d'ara, anuncien l'agermanament dels dos pobles a les
entrades de Calaf. Ja a la tarda va tenir lloc la inauguració d'una
interessant exposició sobre Soual, que s'ha pogut visitar al
Casal de Calaf fins a finals d'abril. La mostra explicava de
manera didàctica com és la vida social, cultural i esportiva
d'aquesta vila de la regió de Tarn, al sud de França. A continuació,
un Centre Cívic ple de gom a gom va acollir la cerimònia oficial
d'agermanament. L'acte va comptar amb l'actuació musical dels

Inauguració de l'exposició sobre Soual al Casal de Calaf

Himne europeu a càrrec dels alumnes de l'escola de música

Visita dels soualencs a l'església de Sant Jaume

alumnes de l'escola de música calafina, així com de la mezzosoprano
Assumpta Cribillers acompanyada de Teresa Escolà al piano. A
més, Mn. Valentí Miserachs va pronunciar una interessant
conferència, en occità, sobre els trets comuns de les dues terres.
Miserachs es va referir a la semblança cultural, lingüística i social
que connecten Occitània i Catalunya, posant exemples concrets
per il·lustrar uns lligams forts entre ambdós territoris.
A continuació, l'alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs Povedano,
i l'alcalde de Soual, Michel Auriol, van pronunciar el jurament
d'agermanament en les quatre llengües oficials: el català, el
castellà, l'occità i el francès. Tots dos van expressar la seva
satisfacció per haver dut a terme aquest agermanament, que ha
de permetre ampliar i reforçar els llaços d'amistat que des de fa
deu anys tenen els clubs de futbol dels municipis. La idea és
fomentar els intercanvis i estendre'ls a tots els àmbits possibles,
a nivell d'entitats, educatiu o esportiu.
Després de la cerimònia hi va haver un sopar amb els membres
de les diverses associacions calafines, on els representants de
les entitats franceses i catalanes van poder compartir les seves
inquietuds i projectes de futur.
Diumenge, la delegació de Soual va visitar la torre de la Manresana,
als Prats de Rei, així com una extensa exposició de la Unió
Esportiva Calaf. Finalment, van poder assistir a l'actuació de
l'Esbart Vilanova del Camí a la plaça dels Arbres, que va acabar
amb una degustació d'embotits i formatges de la terra.

A l'exposició de la UE Calaf

municipis agermanats
Calaf a Soual
L'últim cap de setmana d'abril va ser una delegació calafina qui
es va desplaçar a la població francesa per celebrar allí l'acte
oficial d'agermanament. Una vintena de calafins, entre
representants municipals i de les associacions i entitats, van
marxar dissabte al matí cap a Soual, on van ser rebuts pels
membres de la comissió d'agermanament soualenca, que els
van portar a visitar l'escola de primària i a conèixer l'església
de Santa Ségolène. A la tarda es va procedir a la descoberta
d'un dels cartells que anuncia l'agermanament de Calaf i Soual,
i també es va visitar la població veïna de Lautrec, una preciosa
vila medieval. Al vespre hi va haver un sopar de germanor a la
sala de festes municipal, que va comptar, entre d'altres sorpreses,
amb l'actuació d'un grup de música tradicional occitana. L'endemà
diumenge de bon matí els calafins van visitar els indrets més
representatius de Soual amb la guia Maryse Laborde, que va
explicar de manera molt amena la història de la vila.
A continuació, va tenir lloc l'acte oficial d'agermanament, que
va omplir de gom a gom la sala de plens de la Mairie. En primer
lloc, els dos alcaldes, Michel Auriol i M. Antònia Trullàs, van
expressar la seva satisfacció per l'agermanament de les dues
viles, i es van mostrar convençuts que es tracta de l'inici d'un

Signatura del protocol d'agermanament

llarg camí d'intercanvis i de relacions entre les entitats i els
veïns dels municipis. A continuació va parlar la diputada al
Parlament Europeu Anne Laperrouze, que va manifestar que
iniciatives com aquesta ajuden a la construcció de la pau i la
cohesió europea. Finalment, després d'escoltar una emotiva
recitació de poemes i fragments de textos, es va procedir a la
pronunciació del jurament i a la signatura oficial. Després,
calafins i soualencs van
desplaçar-se fins a la
nova
biblioteca
municipal per tal
d'inaugurar-la. A
c o n t i n u a c i ó , e s va
celebrar un dinar prop
del bonic Lac de SaintFerreol. Havent dinat,
va ser el moment del
comiat, i els calafins van
emprendre el camí de
retorn cap a terres
catalanes.

Rebuda musical a l'escola de primària de Soual

Descoberta del cartell

Bonic paisatge de Soual

Sopar de germanor a la sala de festes municipal
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Esports

Gran èxit de la segona marxa en btt per l'Altiplà de Calaf
El diumenge 29 d'abril va tenir lloc la
segona edició de la marxa en btt per
l'Altiplà de Calaf, organitzada per
l'Ajuntament i pels Amics de la Moto
de Valls de Torruella. Finalment van
ser uns 120 els ciclistes que van
participar dins d'aquesta pedalada no
competitiva inclosa dins del Circuit
Natura en BTT.
Els corredors van poder escollir entre
dos recorreguts, un de 37 km i l'altre
de 25 km, que discorrien per tot l'altiplà
calafí, passant per pistes forestals,
corriols i trialeres. Durant la cursa es
van fer dues ascensions emblemàtiques, com són el Castell de
Boixadors i el Castell de Calonge.
En acabar, els participants van poder
recuperar forces amb un bon esmorzar.
Tots els inscrits van rebre, com a regal,
uns guants de ciclista exclusius de la
marxa. A més, es va sortejar material
esportiu divers entre els corredors.
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Calaf va acollir per Setmana Santa la VolCAT més internacional
L'èxit va ser el protagonista en un any en
què la VolCAT ha renovat el seu format i
en la qual s'ha batut el rècord de
participació internacional. El francès
Thomas Dietsch (Gewiss-Bianchi) i la seva
companya d'equip Pia Sundstedt es van
proclamar el diumenge 8 d'abril campions
de la VolCAT-Massi 2007. La victòria final
es va produir després de córrer la segona
etapa del campionat, que tenia un
recorregut de 50 quilòmetres i anava des
de Calaf a Igualada passant per diferents
pobles de la comarca de l'Anoia, com
Copons, Rubió, l'Espelt i Òdena.
Els guanyadors de la classificació general
de la VolCAT-Massi 2007 van ser els
següents: en categoria elit, el francès
Thomas Dietsch (Gewiss Bianchi), en elit
de noies la finlandesa Pia Sundstedt
(Gewiss Bianchi), en categoria Sub-23 el
suec Emil Lindgreen (Gewiss Bianchi), en
Sub-21 el noruec Anders Hovdenes (Etto
Hoydahl), en júnior Eduard Recasens
(Massi), en Màster-30 Josep Betalú
(Central Tunning), en categoria veterans
40 Eduardo Blasco (Òdena-Cicles Anoia),
i en veterans-50/60 Juan Sánchez (Tot
Bici en Vici). El millor equip de la VolCAT
2007 va ser Massi, seguit del GewissBianchi i de l'Òdena-Cicles Anoia.
La prova d'enguany, que tornava a tenir
en Calaf un dels punts base, presentava

un format molt diferent del de les primeres
VolCAT. La cursa es va disputar en dos
dies i va tenir dos traçats diferents: el
primer dia els ciclistes van sortir d'Igualada
i van arribar a Calaf al voltant de la una
del migdia; diumenge, en canvi, els
corredors van sortir de Calaf a les nou

del matí i van pedalar fins a Igualada, on
es va disputar l'espectacular Eliminator.
Cal destacar l'èxit de participació de la
VolCAT-Massi 2007: dissabte van prendrehi part uns 300 ciclistes, mentre que
diumenge hi van participar uns 200
corredors més.

Sortida dels corredors, diumenge al matí direcció Igualada

Esports

Millores a la piscina municipal per a la temporada 2007
Per tal de tenir a punt la piscina municipal
de cara a la temporada d'enguany, s'han
realitzat una sèrie de millores a fi
d'augmentar la qualitat del servei per
als usuaris de les instal·lacions.

creació d'un nou abonament per a
famílies monoparentals, i la possibilitat
que tindran els usuaris de fer gimnàstica

de manteniment a la gespa, a més de
l'aquagym que ja es feia la temporada
passada.

Entre les millores realitzades cal destacar
les següents:
- S'ha canviat el terra de la piscina petita
a fi d'evitar els petits tallets que es feien
els menuts com a conseqüència del
deteriorament del gresite que hi havia.
- S'han plantat més arbres a prop de la
piscina petita per tenir més zones
d'ombra.
- S'ha canviat la bomba de circulació de
l'aigua de la piscina gran.
- S'ha instal·lat un nou controlador
automàtic de dosificació de clor i
regulador de pH de la piscina petita per
tal de garantir en tot moment la qualitat
de l'aigua.
Com a novetats principals d'aquesta
temporada cal remarcar l'avançament
de la data d'obertura de les instal·lacions,
que enguany serà el 16 de juny (una
setmana abans del que era habitual), la
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Entre d'altres actuacions, s'ha col·locat nou gresite a la piscina petita

L'Ajuntament instal·larà elements esportius
a diferents espais públics

Calaf acollirà el 16 de juny
el primer Mercat del Barça

La Diputació de Barcelona ha concedit a l'Ajuntament de Calaf una subvenció
de 5.520  per a la instal·lació d'elements esportius a diferents espais
públics de la vila.

En commemoració del 25è aniversari de la Penya
Barcelonista de Calaf i Comarca, l'Ajuntament i
la Penya estan treballant conjuntament per tal
de celebrar a la nostra vila, el proper dia 16 de
juny, el primer Mercat del Barça.
La idea, sorgida de la Junta Directiva de la Penya
Barcelonista, va tenir una molt bona acollida per
part de l'Ajuntament, el qual ha posat tots els
seus esforços per tirar endavant l'ambiciós
projecte.
Després de diverses converses mantingudes amb
la Junta Directiva del FC Barcelona, aquest ha
donat llum verda al projecte, a través de l'empresa
FCB Merchandising, participada majoritàriament
per NIKE -que té els drets de comercialització
dels productes oficials del Barça-, i del diari
SPORT, com a publicació oficial d'aquest mercat.
Pensem que és una magnífica idea celebrar aquest
mercat al bell mig de Catalunya, en un poble on
se celebra un dels mercats de més tradició i més
arrelats a Catalunya, el Mercat de Calaf, i on els
conceptes de Barça i mercat poden tenir una
major rellevància.

El material esportiu que s'instal·larà serà el següent:
C/ Alcalde Mas Domènech (davant del poliesportiu): 1 cistella de bàsquet
Plaça Pinós: 1 cistella de bàsquet
Plaça Catalunya: 1 cistella de bàsquet
C/ Lluís Companys (darrere de l'IES): 1 xarxa de voleibol
Plaça de la Sort: 1 taula multijoc
Plaça Barcelona'92: 1 taula de ping-pong
D'altra banda, quan aquest mes de maig s'urbanitzi la zona verda del
Sector Oest, s'hi instal·larà una pista multijoc per tal que els infants puguin
jugar a futbol o a bàsquet.
L'objectiu és anar creant, de mica en mica, zones esportives de lliure
utilització en els espais públics i parcs infantils, per cobrir la mancança
que existeix en aquests moments d'aquest tipus d'instal·lacions per als
més petits.

NICOLÁS DUMIT ESTÉVEZ

"M'he sorprès de la confiança
que la gent ha dipositat en mi"
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Com vas decidir-te a participar en la
convocatòria Idensitat 07?
Vaig assabentar-me'n a través d'internet,
vaig llegir les bases i vaig pensar que la
meva idea s'ajustava a la filosofia de la
convocatòria. Vaig informar-me sobre
Calaf i vaig fer aquesta proposta, de
convertir-me durant set setmanes en
resident del vostre poble.
Quins objectius té el teu projecte?
En primer lloc, conèixer Calaf i Catalunya
en general a través dels seus habitants:
aprenent coses però també aportant-ne,
fer un intercanvi d'experiències i de
coneixements. El fet de viure a l'antic
Ajuntament és totalment adequat: em
sento immers en la vida quotidiana del
poble, no sóc un turista ni un visitant, sóc
un més. La segona part del projecte és
més material, i consistirà en l'edició d'un
'Àlbum de família' de Calaf, que recollirà
les imatges que m'han cedit els calafins
i les calafines. També hi incorporo noves
imatges, de gent que he conegut, de festes
que he viscut, etc. La idea és deixar un
arxiu tangible del meu pas per Calaf.
Quin ha estat el grau de col·laboració
dels calafins?
Molt bo. Al principi va costar una mica,
perquè jo coneixia Espanya a través del
meu país és nascut a la República
Dominicana, i aquí m'he trobat una
realitat molt diferent. Era un repte, havia
d'aprendre-ho tot! Començant per l'idioma
-no parlo català però l'entenc i puc llegirlo-, els costums i tot el que té a veure
amb la vida aquí. Quan vaig arribar volia
dirigir-me directament a les persones,
però finalment vaig decidir-me a conèixer
primer les entitats i els comerços, per
introduir-me en la societat paulatinament.
Això m'ha permès passar a una fase més
íntima, en què he pogut parlar amb els
veïns i veïnes de Calaf. Fins i tot alguns
m'han convidat a veure casa seva!

Així doncs, s'hi han implicat...
Sí. Curiosament, molta gent amb qui he
parlat em deia que els catalans són més
tancats, però jo crec que no és així. Penso
que sou oberts però 'econòmics', en el
sentit que racionalitzeu l'ús de l'energia,
l'expressió de les emocions, sou més
objectius. Però un cop valorada la situació,
us obriu totalment. M'he sorprès de la
confiança que la gent ha dipositat en mi,
deixant-me fotografies personals i úniques,
de gran valor simbòlic i que no es poden
reemplaçar.
T'ha xocat alguna altra cosa?
El canvi més gran l'he notat amb el ritme
de vida. Jo visc a Nova York, on hi ha un
ambient de 'productivitat excessiva': les
botigues estan obertes tot el dia, tothom
va molt de pressa... Jo venia amb la idea
de treballar dotze hores al dia, però un
cop aquí m'he hagut d'adaptar. Ara ja sé
que la gent també s'agafa temps per
descansar, que els comerços tanquen al
migdia... Així, reparteixo el dia en dues
tasques: d'una banda, parlar amb les
persones, interactuar amb la gent; les
altres hores les dedico a feines més
tècniques, com organitzar les imatges,
concertar cites...
Què és el que més t'ha agradat de la
teva estada a Calaf?
En primer lloc m'ha agradat molt el
caràcter de les persones, un caràcter al

principi reservat, però que en realitat és
fort i profund. També m'ha semblat molt
positiva la manera com convergeixen les
diferents generacions -als EUA això és
molt difícil de veure- i el respecte que hi
ha per la gent gran, com es valora la seva
contribució a la societat i com se li donen
espais per a què continuï essent part de
la societat.
Algun aspecte no tan positiu?
No és ni positiu ni negatiu, simplement
són dues preguntes que em faig: 'Com
s'aniran integrant els nouvinguts al teixit
social i cultural de Calaf ?' 'Com es
combinaran les aportacions culturals dels
calafins i les dels nouvinguts?'. M'imagino
que això és difícil de preveure, però és
interessant reflexionar-hi.
Estàs satisfet de la teva experiència
aquí?
La veritat és que sí. A més, em sembla
que s'ha aconseguit crear una mena de
'mite': la gent sap que ha vingut algú a
conèixer els habitants de Calaf, m'han vist
pel carrer o algú els n'ha parlat. I d'aquesta
manera, encara que no m'hi hagi
entrevistat directament, també
contribueixen al projecte. Es tracta d'això,
d'invitar els calafins a fer el paper d'artista:
no són observadors passius, sinó
col·laboradors actius del projecte. I
l'escenari d'aquesta performance
d'interacció pública és Calaf.

Si voleu col·laborar amb imatges i contactar amb en
Nicolás, podeu fer-ho a l'adreça indioclaro@hotmail.com

Un punt de trobada entre l'art i la vida
diària. Així defineix Nicolás Dumit
Estévez el seu projecte, batejat amb
un simpàtic títol de 'Pleased to meet
you' (Molt de gust de conèixer-lo/la). L'artista ha viscut a Calaf durant
tot el mes d'abril amb l'ambiciós
objectiu de conèixer tots els veïns i
veïnes de Calaf. Hem parlat amb ell
perquè ens expliqui amb detall el seu
projecte i la seva experiència.

Cultura i festes
UNITAT MÒBIL.
PROJECTES IDENSITAT 07

Un any més de 'Músiques a cau d'orella'
El Casal de Calaf ha celebrat, durant els mesos d'abril i maig,
la cinquena edició del certamen 'Músiques a cau d'orella'. Altra
vegada la gran qualitat dels músics i la intimista posada en
escena han estat els protagonistes del cicle. La programació
d'enguany ha portat a Calaf la formació Youkalis, Jordi Fàbregas
i Krup i Estanislau Verdet.

La Casa Felip de Calaf acollirà, del 18
de maig al 15 de juny, una exposició
itinerant sobre els projectes artístics
que es desenvolupen al llarg del 2007
a Calaf, Manresa, Mataró i la comarca
del Priorat. En total s'han seleccionat
9 projectes de producció (5 dels quals
tenen relació amb el nostre municipi)
i 7 projectes de documentació.

www.idensitat.org

Calaf va viure una festiva Pasqua
El diumenge 8 d'abril els veïns de Calaf van celebrar un any
més la diada de Pasqua. El bon temps va acompanyar des de
primera hora del matí els caramellaires, Amics de Calaf, que
van oferir els seus cants pels diversos carrers i places de la
vila. A 2/4 de 12 va tenir lloc lofici religiós a lesglésia de Sant
Jaume, i a continuació els caramellaires van interpretar les
dues cançons daquest any a la plaça Gran. Després hi va haver
una concorreguda ballada de sardanes a la plaça dels Arbres,
amb la Cobla Jovenívola dAgramunt.

Donatiu a l'Arxiu Municipal de Calaf
La senyora Mònica Pérez va fer fa uns dies una donació
voluntària a l'Arxiu Municipal. És un treball manual elaborat
per ella mateixa, on apareix una imatge del campanar de
Calaf i la traducció d'Antoni Pladevall del primer document
conegut sobre el municipi, datat de l'any 1015. Aquests
dos documents estan emmarcats sobre un fons daurat
en forma de llibre antic.

Promoció econòmica
El mercat setmanal
torna al Raval de St. Jaume
Un cop enllestides les obres de remodelació de la plaça dels
Arbres, el mercat setmanal dels dissabtes tornarà a partir
del proper dissabte 19 de maig a la seva ubicació original:
el Raval de Sant Jaume.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s'ha realitzat
una enquesta orientativa per conèixer l'opinió de la població,
amb els següents resultats:

Malgrat la pluja, processó i missa
a l'aplec de Sant Sebastià
La pluja va fer acte de presència aquest any pel tradicional
aplec de Sant Sebastià, per la qual cosa es van haver de
suspendre les nombroses activitats lúdiques que hi havia
previstes. No obstant això, sí que va tenir lloc la processó
fins a dalt l'ermita, que va sortir a les 11.00 h des de la plaça
Gran per recórrer a peu el camí fins el turó de Sant Sebastià.
A continuació es va celebrar l'ofici religiós amb la participació
del pradenc Jaume Casamitjana, que va pronunciar la seva
primera homilia com a diaca després de ser ordenat a Santa
Maria dels Prats de Rei el passat 29 d'abril.

Raval de St. Jaume:
Pius Forn:

59,50 %
40,50 %
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Josep Mases i Raurich

Des de Sant Sebastià. Al campanar
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Hola Campanar: Avui t'he fet el salt,
perquè tot i que ets un privilegiat, i que
des d'aquí dalt tens aquesta meravellosa
talaia i pots albirar part de la nostra
comarca, jo avui he pujat a Sant Sebastià,
aquesta muntanya tan nostra, per així
poder admirar tot l'altiplà. De tant en
tant m'agrada contemplar el paisatge
des d'aquí: assegut a terra, amb un
branquilló de timó a la boca, mirant
l'horitzó i fent un exercici molt interessant
i relaxant, aconsellat per Josep M.
Espinàs: que és badar.
No et pots imaginar com n'és de bonic
badar; fer-ho des d'aquí dalt és
meravellós, i convido tota la gent de
Calaf a practicar-ho. Proveu-ho! Si a més
a més és primavera, i el dia és net i clar
com el d'avui, encara més, amb el cap
ben quiet, tan sols fent un recorregut
amb la vista i gaudint de la panoràmica
que en aquest temps ens regala la natura.
I és per això que ara aprofito per enviar
un SMS amb una picada d'ullet i una

salutació al meu amic Campanar, i dirli amb tot l'afecte "avui sóc més alt que
tu", i que des d'aquí dalt el veig petit
però com sempre molt bonic.
Avui m'he proposat exercitar els sentits:
amb les mans tocant el terra amb l'olor
de les herbes, intentant escoltar el silenci.
I amb la vista, molt lentament he
recorregut el camí que ens porta aquí
dalt, des del revolt del cementiri fins la
pallissa del Vima, i la cruïlla de Farrera.
Curiosament, la part dreta del camí
sempre és tot terme de Calonge, i la part
esquerra és terme de Calaf. I això fa que
tots dos pugin de bracet fins la muntanya.
Així ha passat una bona estona, quan, de
sobte, el pensament i els llavis han
sintonitzat, i he recordat una cançó i els
versos d'unes caramelles que fa molts
anys vam cantar el jovent de Calaf per
primera vegada, dedicades a Sant Sebastià
i a la nostra festa del primer de Maig. Ara
mateix no recordo l'any... Però segurament
devia ser al voltant dels anys cinquanta,

i bastants anys més tard crec que també
les van cantar molts dels nostres fills.
Parlar de caramelles a Calaf és parlar d'un
home, d'un poeta, que va deixar la seva
empremta i molt bons records amb els
seus versos i escrits. Estic parlant del
mossèn Pius Forn, que dins de la seva
abundant obra en va escriure moltes, de
caramelles. I també moltes d'elles
musicades per en Francesc Vives, (El
Sisquet) de Sant Martí de Sesgueioles,
un savi de la música. No podria assegurar
si aquestes eren d'ells però, sigui com
sigui, amb aquestes ratlles voldria rendirlos a tots dos un petit però molt merescut
record.
I fent un xic d'esforç crec que he recordat
del tot la lletra d'aquestes caramelles que
abans m'he referit, i que molta gent de
la meva edat segurament també les vau
cantar i potser les recordareu, i que jo
dedico amb aquest segon SMS, tal i com
li he promès al meu amic Campanar. I
que deien així:

Nostra vila té una ermita
la de sant Sebastià
primer de maig vot de poble
Calaf amb processó hi va.

Seguidament la gran gatzara
Durant llargues hores d'esplai
Es porten menjars i beures
Que omplen de flaires l'espai.

Porta el prior capa vermella
I els escolans gamfarons
I la gent gran i mainada
Cistells plens de provisions.

Els fadrins i les donzelles
Caramelles recordant
I amb espardenyetes noves
Van saltant i amb goig cantant.

La campana amb sa veu clara
canta i repica a l'instant oida,
oidaaaaaa i al retornar a la vila
Tothom diu d'aquí un altre any
Tothom diu d'aquí un altre any
Tothom diu d'aquí un altre aaaaany!

La repicada que no para ni un
moment
Mentre dalt de la muntanya va
pujant la gent.
La la la La la la
El poble canta l'ofici
I al final els goigs al sant
i a la verge moreneta
el virolai triomfant.
Brillen multitud de ciris
Com estels d'un cel serè
Senyal de gent agraïda
Que mostra la seva fe.

P.D. Amb gran alegria he vist la neteja que s'ha fet en l'espai de la "font" i
el seu caminet. I m'ha vingut a la memòria aquella frase tan repetida d'un
president dels Estats Units, i que és vàlida per al nostre poble: "No preguntis
què pot fer Calaf per tu, sinó què pots fer tu per Calaf". Gràcies, Josep
Morera, tu has fet aquest treball per Calaf perquè has entès el missatge.

EL POU DE LA MEMÒRIA

Josep Maria Solà

RAMON XAUDARÓ, EL PRIMER REPUBLICÀ CALAFÍ
Gràcies al suggeriment de Jaume Mas i Parés i a l'ajut de la professora de la Universitat de Girona,
Anna Maria Garcia1, he aconseguit de reconstruir la biografia d'un altre calafí il·lustre que cal salvar
de l'oblit: es tracta de Ramon Xaudaró, el pare de Cels Xaudaró -enginyer d'obres públiques, mitjançant
el qual la línia de tren Manresa-Lleida passà per Calaf (30 de maig de 1861), en comptes de fer-ho pels
Prats de Rei, que és el seu traçat natural (també hi contribuí la riquesa minera del nostre subsòl i, al
capdavall, la influència de Teresa Barrau i Esplugues, muller de Laureà Figuerola, i accionista de la MSA
(Companyia del Ferrocarril de Madrid-Saragossa-Alacant)). Per això l'Ajuntament de Calaf (1970)
acordà de dedicar a Cels Xaudaró el carrer paral·lel a la línia del tren: el que passa per davant del
Convent i del Parador. Ja des de llavors el cognom es transcriví malament: és Xaudaró i no pas Xaurador.
L'Ajuntament hauria de corregir aquest greu error de metàtesi.
Ramon Xaudaró i Fàbregas neix a Calaf
el 18 de març de 1802, segons consta al
Llibre de Baptismes dels arxius
parroquials2. Era fill de Josep Xaudaró3
Soler, natural de Calaf i fabricant de cotó,
i d'Agustina Fàbregas, natural de Vilamajor.
Tercer d'una família de quatre germans,
fou batejat el mateix dia que nasqué per
Joan Oliva, prevere i vicari perpetu de
l'església de St. Jaume de Calaf. Ell mateix
es definia com a hisendat. Segons
testimonis, era un home "lleno de carnes
bien que sin obesidad, y sus maneras se
distinguían por la exquisita finura 4 ."
Malgrat que desconeixem les seves
activitats durant el Trienni Liberal (182023), sembla que ja era un liberal exaltat
i republicà federalista des del 1820. El
1826 es casà amb Teresa Rovira d'Eroles
i tingueren sis fills, encara que el 1846
només en sobrevivien quatre.
Amb la repressió absolutista de Ferran
VII, Ramon Xaudaró s'exilià a França
(entre el 1827-28) i desenvolupà una
intensa activitat política lligada al comitè

revolucionari que dirigia el general
Francesc Milans del Bosch, i desenvolupada
entre els cercles d'exiliats establerts a
Perpinyà. És en aquest exili que conegué
el general Espoz y Mina5, entre d'altres.
Les activitats subversives de Xaudaró
entre els grups que conspiraven contra
el règim de Ferran VII van motivar la seva
detenció i empresonament per les
autoritats franceses tot i que va ser-ne
alliberat arran de la revolució de juliol de
1830. Paradoxalment, uns anys més tard,
Xaudaró seria acusat per dos membres
del seu mateix partit6 (liberals radicals)
de trair els liberals emigrats a França
(delació en l'intent frustrat de penetrar
dins la península que el 1830 comandà
Milans del Bosch) i de col·laborar amb la
policia francesa.
Sembla que des de la tardor de 1830 fins
al març de 1833, Xaudaró va estar
acantonat al dipòsit de refugiats de
Llemotges: l'any 1832, residint en aquesta
ciutat, va publicar un fullet en francès
intitulat Bases d'une constitution politique

Gravat de Calaf en lèpoca de la primera guerra carlina (1833-1840). Il·lustració dEduardo Chao, La guerra de Cataluña.

ou principes fondamentaux d'un systhème
républicain 7 : el text és un projecte
constitucional basat en un sistema
republicà federal (una proposta molt
avançada per aquell temps) malgrat que,
com molts tractadistes de l'època, Xaudaró
hi era partidari del vot censatari (reservat
a aquells que posseïen béns o rendes).
Amb l'amnistia de 1832, Xaudaró passà
la frontera de la Jonquera el 23 d'abril de
1833 (procedent de Bordeus) per
instal·lar-se a Barcelona. Des del maig
de 1835 fou el redactor principal del diari
El Catalán, el qual intentava propiciar
(sovint de manera virulenta) els canvis
que desitjava el conglomerat liberal
barceloní.
Amb la mort de Ferran VII i la pujada al
tron d'Isabel II (1833-1868), ni el poble
ni la burgesia liberal s'acontentà amb les
dèbils reformes propugnades per la
regència de Maria Cristina. Afegim-hi,
encara, la guerra contra els carlins (183340) que pagaven doblement les classes
populars urbanes: com a voluntaris que
havien de combatre lluny de casa i com
a treballadors que experimentaven la crisi
provocada per l'atur del comerç. El país
estava desolat per les epidèmies i la
guerra, i indignat: se li havien regatejat
les quatre engrunes de llibertat
concedides. No té res d'estrany, doncs,
que les classes populars fessin costat a
un republicanisme que, amb evidents
idees igualitàries, defensava la revolució
enfront de la monarquia i el federalisme
enfront del centralisme amb què s'estava
construint l'estat liberal.
Amb l'espurna de l'assassinat a Reus de
5 membres de la milícia urbana a mans
dels carlins (entre ells hi havia més d'un
frare), tres dies més tard, el 25 de juliol
de 1835, davant la mala qualitat dels
toros de la cursa del dia de St. Jaume a
la plaça el Torín de la Barceloneta, la gent
n'arrencaren bancs i cadires, mataren a
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cops el 5è brau i l'arrossegaren Rambla
amunt. S'incendiaren les portes de la
ciutat i alguns convents (16 morts entre
el clergat regular). Aquest és el primer
cop que apareix el nom de bullanga (o
patuleia) per definir el tumult popular
causat per l'extraordinària conflictivitat
social i política en què vivia el país. El 5
d'agost la multitud assalta el Palau Reial,
assassina el general Bassa i l'arrosseguen
pels carrers. A la nit, una "munió de
mariners i gitanos, al costat
d'innombrables agitadors, armats amb
trabucs, sabres i punyals, i amb una
bandera negra8" cremen i destrueixen la
fàbrica Bonaplata després de causar una
quinzena de morts.
Dimiteix el cap polític barceloní i és
substituït pel llavors secretari del Govern
Civil, Josep Melcior Prat (fill dels Prats de
Rei9), el qual procurarà d'esmorteir el
procés revolucionari (en serà cap polític
fins a principis de 1836). Xaudaró formarà
part dels cinc comissionats escollits del
poble per participar en una Junta
d'Autoritats. Malgrat les dificultats que
tenien els grups radicals per connectar
profundament amb les classes populars,
Xa u d a r ó ( a f a vo r d ' u n e s C o r t s
Constituents, com J. M. Prat) reclamarà
que els culpables dels excessos dels dies
5 i 6 siguin castigats. La Junta d'Autoritats
serà substituïda per una Junta Superior
Governativa i Xaudaró s'hi enfrontarà
obertament -també a través d'uns fullets
pamfletaris escrits, suposadament, per
gent que simpatitzava amb el director d'El
Catalán (i on s'envestia contra J. M. Prat,
entre d'altres). El novembre de 1835 el
general Espoz y Mina serà nomenat Capità
General del Principat, decretarà l'estat de
setge i assumirà pràcticament tots els
poders.
El 4 de gener de 1836 es produeix una
nova bullanga dins la qual una multitud
de 4.000 exaltats executaran més de cent
presoners carlins tancats a la Ciutadella.
Malgrat que tots els indicis apunten que
Xaudaró intentà evitar aquesta carnisseria
(a més, el nostre republicà no estava a
favor de proclamar la Constitució de 1812,
que és el que intentaven els altres
radicals), el cert és que Xaudaró i Ramon
Ferrer (catedràtic de Medicina i tinent del
batalló de la Brusa) foren arrestats i
deportats a l'Havana el 17 de febrer
(abans, el 6 de gener, El Catalán fou
clausurat per ordre governativa). Ramon
Xaudaró es queixarà amargament de les
dues injustícies10 i n'acusarà directament
Espoz y Mina.
En llibertat sota vigilància a partir del 30
de juny, Xaudaró s'estableix a Madrid on
es farà càrrec de la direcció d'El Corsario
(de l'1 d'octubre a l'11 de desembre) i on
sembla que deuria fer d'enllaç entre les
societats secretes republicanes
madrilenyes i les barcelonines. Es creu

que a principis de 1837 tornava a ser a
Barcelona des d'on encapçalà ("un sujeto
de levita, espada ceñida y con anteojos")
la bullanga del 4 de maig (una de les
més sagnants: anomenada la bullanga
dels descamisats), iniciada a la plaça
de St. Jaume, amb uns 600 homes joves
armats i amb les cares tapades. Les
reivindicacions eren la reorganització
dels batallons de la milícia desarmats i
el restabliment d'un ajuntament elegit.
Els enfrontaments més durs foren al
convent de Sta. Mònica i al Teatre de la
Sta. Creu, amb un balanç de 14 ferits
greus i més de 20 morts.
Xaudaró fou arrestat la nit del 6 de maig,
se li féu una pantomima de consell de
guerra i fou condemnat a mort (tot i
que el capità general era el baró de
Meer, la màxima autoritat militar de
Barcelona era el general Parreño, el qual
havia decretat l'estat de setge i n'aprovà
la sentència). A les 4 de la matinada del
10 de maig va ser afusellat al final de
la Rambla, davant del Palau March:
sembla que la seva muller, que estava
embarassada, en va escoltar els trets.
Com una ironia del destí, a la premsa
barcelonina d'aquells dies (16 de maig)
s'anunciava una obra italiana traduïda
per Ramon Xaudaró sota el títol de Las
noches romanas en el sepulcro de los
Scipiones.
Aquest assassinat legal i insòlit d'un
dirigent polític commogué la societat
barcelonina i en va aguditzar les
divisions. Fou una barreja de voluntat
de revenja del liberalisme conservador
unida a la passivitat de l'ala esquerra

del partit progressista. Acusat de
conspirador, aventurer, revolucionari,
anomenat el Marat barceloní, Xaudaró
gaudí de més acceptació i reconeixement
després de la seva execució que durant
la seva curta vida. Un altre republicà,
Rafael Degollada, afirmaria en les seves
memòries: "La persecución no envilece,
no infama: honra no pocas veces al
perseguido [...]; como honra á Porlier,
Lacy, Riego, Torrijos, Xaudaró y otros
la muerte á que les condujo su amor á
la libertad".
Sosté Josep Fontana11 que l'escriptor
Andrew Covert-Spring es cobriria
d'ignomínia al diari El Vapor del 9 de
maig tot afirmant que "los que propagan
teorías disolventes y, sobre todo, los
que se ponen a la cabeza de proletarios
armados para derribar el edificio social,
éstos no son liberales, y mal pueden
haberse separado de nosotros, porque
nunca nos sentamos juntos al banquete
de la vida". Un deixeble de CovertSpring, Pere Mata, escriuria, però, la
millor descripció dels fets de la bullanga
del 4 de maig a la novel·la El poeta y el
banquero.
La del 4 de maig fou la darrera de les
bullangues. El liberalisme utòpic, que
suposava que tot es podia resoldre amb
la conquesta d'unes llibertats formals
per a la burgesia, i que no tenia cap
intenció de compartir-les amb les
"classes productores", havia mort.
Malgrat tot, nosaltres sí que seiem junts
al banquet de la vida amb Ramon
Xaudaró per celebrar-ne la seva memòria
i justa recuperació.

N.B. Amb la nova informació de què disposem, signaré amb l'amic Antoni Dalmau un llarg
article biogràfic sobre Baldomer Oller (anarquista calafí), properament a la Revista d'Igualada.

Gravat anònim de la bullanga barcelonina del 4 de maig de 1837 davant el Teatre de la Santa Creu (actual Plaça del Teatre).

EL POU DE LA MEMÒRIA. Notes
1 Anna Maria Garcia Rovira, El primer republicanismo. La Barcelona revolucionaria (1835-37): memòria d'oposicions inèdita (1996).
2 A la petita entrada que li dedica la Gran Enciclopèdia Catalana (volum 24), signada per l'historiador Joan B. Culla i Clarà, hi apareix
un interrogant al lloc i a la data del naixement. Caldria, doncs, esmenar aquest lapsus.
3 L'historiador Jaume Mas ha rastrejat el cognom Xaudaró als Arxius Municipals i l'hi troba ja, com a mínim, des del s. XVII, la
qual cosa confirma que eren una família amb un important pes específic a la nostra població. L'any 1715, per exemple, un tal Josep
Xaudaró fou Jurat de la vila de Calaf. Recordem, encara, que el primer que reivindica la memòria del fill, Cels Xaudaró, és el calafí
Candi Closa, poeta, president de la Lliga Regionalista local i expert en Administració, en un article d'un Programa de Festa Major
dels anys 40 intitulat Celso Xaudaró y Calaf, amor de sus amores.
4 Dins: Cayetano Barraquer, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX (1915), III, pàg. 28.
5 El general Mina s'havia destacat per la seva campanya contra els reialistes: del 17 al 24 d'octubre del 1822 assetjà i féu arrasar
completament Castellfollit de Riubregós per donar aixopluc a una partida d'absolutistes (preludi de la primera carlinada). Com a
escarment, Mina féu escriure en una de les parets del poble: "Aquí fue Castellfollit. Pueblos tomad ejemplo: no abriguéis a los
enemigos de la patria".
6 Eugenio de Aviraneta i Tomàs Bertran Soler, Mina y los proscriptos (Argel, 1836). Assenyalem, també, com a curiositat, que tots
dos autors formaren part de la societat secreta La Isabelina, que conspirava contra el govern de Martínez de la Rosa (1834). El
complot fou desmantellat i Bertran Soler, que estava entre els inculpats, fou desterrat a Calaf (sic). Vegeu l'interessant estudi de
Josep M. Ollé Romeu, Les bullangues de Barcelona durant la primera guerra carlina (1835-1837): Edicions El Mèdol (Tarragona,
1994).
7 Aquesta obra seria reeditada a Barcelona, en castellà, el 1868 (arran del triomf de la Gloriosa) pels seus dos fills, Enric i Cels,
en homenatge al seu pare, on afirmaven al pròleg que Ramon Xaudaró havia estat un "apóstol de la República".
8 Les banderes negres tornaran a aparèixer durant el bombardeig de Barcelona del 4 de desembre de 1842, i seran negres i
vermelles durant la revolta de La Jamància de l'agost de 1843.
9 Vegeu: Josep Maria Solà, Josep Melcior Prat i Solà, un pradenc il·lustrat, (Full Parroquial de Calaf: 8 d'agost del 2004). Tot i el
munt de vegades que parlamentaren plegats, des de bàndols oposats (moderat i radical, respectivament), crec que Prat i Xaudaró
ignoraven el lloc de naixement de l'altre.
10 El setembre de 1836 publicarà a Madrid un Manifiesto de las injustas vejaciones sufridas por D. Ramón Xaudaró, redactor del
periódico El Catalán que se publicaba en Barcelona on es lamenta de les humiliacions sofertes a la presó fuerte del Morro -tothora
engrillonats i encadenats- ("el trato ha sido más propio de familiares de Torquemada") i on declara que "desde mis tiernos años
jamas me ha dominado mas pasion ni ambicion que la de hacerme digno por toda clase de virtudes del aprecio de mi patria, por
la que todo lo he sacrificado".
11 Història de Catalunya (dtor: Pierre Vilar), vol. V, cap. VIII (pàg. 262): Ed. 62 (Barcelona, 1988). Afegim que l'advocat de Xaudaró
en el seu judici fou el militar José María Canalejas, posteriorment represaliat a la Isla de Pinos (Cuba) per haver-lo defensat, el
qual escrigué una Breve reseña de los sucesos de abril y mayo de 1837 en Reus y Barcelona con relación del juicio y sentencia de
D. Ramón Xaudaró seguida de su defensa por su defensor J. M. C (Marsella, 1839), adreçada a la seva vídua, on demostra la seva
innocència.

COMTCASE

Cartell de luxe al 16è Festival de Música Tradicional
La COMTCASE ja fa dies que treballa en
l'organització d'una nova edició del Festival de
Música Tradicional, que enguany presenta un
cartell de luxe. Aquí teniu un avançament de
les formacions que seran a Calaf els propers 29
i 30 de juny:
Divendres 29 de juny
Txala: excel·lent combinació de diferents tipus
de txalaparta amb altres instruments tradicionals.
La Boina: grup de ball, ens fan la millor selecció
de les peces tradicionals catalanes.
Dissabte 30 de juny
La Vallesana: es passejaran pel mercat de
Calaf amb deu acordions diatònics...
La Sal dels Mars: faran gaudir els més xics
fent-los participar en diferents danses.
Shooglenifty: grans músics escocesos, ens
mostren la seva música folk, que han anat
sembrant per tot Europa. Enguany podrem
gaudir-ne a Catalunya, serà la seva primera
actuació en terres catalanes.
Musica Nostra: músics mallorquins, fan un
repertori de concert i de ball.
Ariondassa: grup del Piemont, han fet un recull

de cançons de muntanya al llarg dels anys que
podrem sentir a casa nostra.
Amants de Lulú: quatre músics de la nostra
comarca: dos violins i dues guitarres en un
concert inolblidable.
Skanda: grup asturià que difon la música folk
arreu de l'estat.
Tazzuf: Nova proposta de músics catalans,
gent jove amb moltes ganes de difondre la
música del nostre país.
The Turres Band: onze músics gallecs, que
ens faran una cercavila amb músiques d'aquí
i d'allà....
Com sempre, la COMTCASE està oberta a tots
aquells que vulgeu donar un cop de mà en
l'organització i desenvolupament del Festival!
Animeu-vos!
I per anar escalfant motors per al Festival, el
local de la COMTCASE, Cal Macarró, acull durant
els diumenges de maig i el primer de juny,
concerts del Circuit Folk. El proper 12 de maig,
coincidint amb el 2n aniversari del local, actuarà
a Cal Macarró Xerramequ Tiquis Miquis. El
diumenge 25 de maig, ho farà Gadegang; i
finalment, el 17 de juny serà el torn del Duet
Marc Egea + Peter Squce.
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Posat les vambes !

LA FONT PUDA DE BOIXADORS
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Diuen que qui té mal busca remei, i així ha estat sempre
des que l'home circula pel nostre planeta. Els remeis
als mals que l'home ha patit al llarg de la història han
sigut molt variats i han anat canviant a mesura que la
ciència ha evolucionat notablement.
Una de les teràpies naturals que ha sobreviscut des de
l'antigor de forma quasi invariable, és la teràpia de
l'aigua. L'aigua en les seves diverses formes d'aplicació.
Ens consta que ja els egipcis, grecs, romans, etc. creien
en les excel·lències del consum d'aigües medicinals i
dels beneficis de les aigües termals.
Entre les aigües que històricament s'han considerat
medicinals, es troben les fonts d'aigües sulfuroses
anomenades "pudes", per la seva olor desagradable
que recorda la fortor dels ous podrits.
N'hi ha de fredes i de calentes, i se'ls atribueixen
propietats curatives donada la seva mineralització
relacionada amb el sofre.
Bàsicament s'utilitzaven per a malalties de la pell, però
la tradició els ha atribuït beneficis en nombroses

dolences. Permeteu-nos que les citem a tall de
curiositat, però que en posem algunes en dubte pel
seu escàs rigor científic. Fixeu-vos, la tradició diu que
prendre aquestes aigües era indicat en casos de:
reumatisme, afeccions de la pell i mucoses, contra
l'asma, la gota, servien com a antial·lèrgic i antitòxic,
estimulaven la funció hepàtica i les defenses
orgàniques. També regulaven la circulació i les
secrecions pulmonars i, finalment, tenien acció excitant
de les glàndules genitals, gastrointestinals i de la bilis.
El nostre consell, però, és que davant de qualsevol
d'aquestes afeccions no hi ha com una bona excursió
al centre d'atenció primària.
Dit això, avui us proposem una excursió a l'abast de
tothom fins a la Font Puda de Boixadors. Una font
d'aigua clara, freda i neta, molt a la vora d'una riera en
un indret boscós i encantador. És una de les tantes "pudes"
repartides per la nostra terra, però desconeguda per molta
gent. Una ocasió per conèixer-la i per entrar en el món
de les teràpies naturals.

Dades Tècniques
Sortida: Nucli de la Fortesa (Sant Pere Sallavinera)
Arribada: Nucli de la Fortesa
Distància: 13,7 km (total anada i tornada)
Durada: 3 h aprox. (anada i tornada)
Dificultat: Mitjana

Perfil

0,0 h
0,0 km
Som al nucli de la Fortesa, en el passatge
que hi ha sota Cal Ribalta. Sortim en direcció
a la centraleta elèctrica que hi ha al peu de
la carretera d'anar a Calaf. A la nostra
esquerra, la centraleta; a la nostra dreta,
contenidors de brossa.
1'
85 m
Som davant dels contenidors i de la
centraleta. A la nostra esquerra una primera
cruïlla que correspon a la carretera asfaltada
que va a Calaf; la ignorem. Més endavant,
a pocs metres, una altra cruïlla a l'esquerra
que tampoc agafem. Cal seguir cap a la
dreta pel camí principal.
7'
620 m
El camí ha fet una lleugera baixada i ara
trobem un trencall a l'esquerra amb un

Mapa (itinerari en verd)

indicador que diu "Les basses", el deixem.
Seguim recte planejant.
11'
1,00 km
Cruïlla. El camí principal ens dóna ara dues
opcions, cap a la dreta o cap l'esquerra
direcció "Les Basses". Ni una ni l'altra:
seguim recte per un petit camí poc transitat
que en suau pujada transita a l'esquerra
d'un camp de conreu i a la dreta d'un bosquet
d'alzines.
16'
1,420
km
Hem arribat a un planet entre alzines i
pins. A partir d'aquí el camí s'estreny i es
converteix en un sender. No hem de fer
cas de cap dels dos camins que surten a
la nostra esquerra, el primer planejant i
el segon en forta baixada cap dins l'obaga

de l'Espona. Seguim el corriol fins a
l'alçada de la casa de l'Espona, que
trobarem a la nostra dreta.
21'
1,810 km
Som a l'alçada de la casa deshabitada de
l'Espona. El camí de la dreta ens hi faria
arribar, però nosaltres seguim el corriol
de l'esquerra en baixada.
En aquest punt ja divisem la serra i el
castell de Boixadors.
24'
2,00 km
Cal fer atenció i no passar-se aquest punt.
Només fa 200 m de la darrera referència
i cal deixar el camí que portàvem.
Hem de deixar el camí ample i incorporarnos al corriol de l'esquerra, molt fressat
per bicicletes. Compte amb el graó
d'accés.

28'
2,300 km
S'ha acabat el corriol dins el bosc i arribem
a una carretera asfaltada. Just abans d'arribarhi, a la dreta, un dipòsit d'aigua. Agafem la
carretera cap a l'esquerra. Seguim baixant.
30'
2,500 km
Nova cruïlla. La carretera asfaltada segueix
cap a la dreta. Ara la deixem, seguim pel
camí que passa al peu d'un oratori i d'un
altre dipòsit d'aigua, seguint la direcció de
l'indicador que diu: "Sant Pere de Boixadors".
Els propers dos camins a la dreta, seran
accessos a la casa del Segués on no entrarem,
voltem la casa i seguim enllà.
36'
2,950 km
Cruïlla a l'esquerra amb un indicador que diu
"Corregó", l'ignorem i seguim recte en lleugera
baixada.
42'
3,430 km
El camí, ara en pujada, s'endinsa en el bosc.
Primers pins i alzines a dreta i esquerra. En
aquest punt, surt un corriol a la dreta que
no utilitzarem. A partir d'aquí comença la
pujada que ens durà dalt la serra del castell.
Cal salvar uns 100 m de desnivell però el
camí ens ofereix dos o tres petits trams plans
per reposar.
45'
3,670 km
A la nostra esquerra apareix un camí.
L'ignorem.
58'
4,500 km
Hem fet la darrera i més pronunciada rampa
del recorregut. Aquesta rampa s'acaba just
en una corba de 90º a l'esquerra. Just després
de la corba veiem un trencall a l'esquerra
molt pedregós i que encara s'enfila més
amunt. No hem d'agafar aquest camí, sinó
que seguim planejant.
60'
4,700 km
El camí gira a la dreta 90º. En aquest punt
un trencall a l'esquerra en pujada. L'ignorem.
Farem el mateix amb tots els que ens surtin
a dreta-esquerra fins arribar a una cruïlla
important de camins vora una edificació en
runes.
1 h 02'
5,000 km
Som al peu del castell. Cruïlla de camins. A
la dreta una edificació en runes. Es pot pujar
al castell si agafem el camí que tenim davant.
A dreta i esquerra camins que ignorarem.

Nosaltres seguirem ara les marques del GR
-vermelles i blanques- que coincideixen amb
la direcció d'un dels indicadors que diu "El
Miracle / Mare de Déu de Pinós". El camí
enfila lleugerament a l'esquerra en forta
baixada.
1 h 03'
5,050 km
A mitja baixada, surt a mà dreta un trencall
que no agafarem. Seguim pel camí principal.
1 h 05'
5,180 km
Ara el trencall, que hem d'ignorar, surt
perpendicular a la nostra esquerra.
1 h 08'
5,370 km
Nova cruïlla a l'esquerra que es posa dins el
bosc. La ignorem.
1 h 10'
5,600 km
Cruïlla. S'ha suavitzat la baixada. Ara som
en una corba a l'esquerra d'uns 90º. Davant
nostre un pi gros amb les marques del GR.
Aquí deixarem el GR i agafarem el camí de
la dreta fent un petit pujador d'uns 10 metres.
Nova cruïlla on agafarem el camí de l'esquerra
en forta baixada.
1h
17'6,000 km
Cruïlla. En aquest punt se'ns afegeix per
l'esquerra un camí que es fusiona amb el
nostre. Seguim baixant.
1 h 20'
6,300 km
Nova cruïlla. Hem arribat a la Font Puda. La
baixada s'ha suavitzat moltíssim i a la nostra
esquerra surt un camí que porta a trobar i
a travessar la riera en un indret on, segons
l'estació, s'hi fa una gran bassa d'aigua. No
hem d'anar cap a la riera. Situats en l'espaiosa
cruïlla, cal seguir el camí avall uns 15 metres
més, i buscar a l'esquerra del camí un corriol
atapeït de vegetació que en pocs metres ens
portarà a la font. Trobarem a peu de riera
un toll rectangular delimitat per una llosa,
amb una aigua de gust i aparença inequívocs.
Som a la Font Puda!

per la Casa del Segués i tornem a ser a la
cruïlla al peu de l'oratori de pedra, dipòsit
d'aigua i filera de bústies. Davant nostre la
carretera asfaltada. L'agafem cap a la dreta
en pujada.
2 h 14'
10,300 km
Hem fet 200 m de carretera i passem pel
costat d'un nou dipòsit d'aigua; el recordem
perquè a l'anada hem baixat pel corriol del
costat. Ara, però, seguim carretera asfaltada
amunt. A escassos 50 metres veiem al talús
de la dreta, un forat de ventilació d'una antiga
mina de carbó.
2 h 22'
11,000 km
S'ha acabat la pujada. Ara la carretera vol
planejar. Just aquí, un camí sense asfaltar
surt a la nostra dreta i sembla voler-nos
portar a Calaf, que es veu al fons. Nosaltres,
però, seguim carretera enllà.
2 h 30'
11,700 km
Cruïlla a dreta i esquerra de la carretera, just
després d'un senyal de limitació de velocitat
de 40 km/h. Agafem el camí de la dreta que
planeja entre un camp de conreu i alzines a
la dreta.
2 h 35'
12,200 km
Som a l'aeròdrom de la Llavinera. Hi entrem
per un extrem, just al costat d'un magatzem
metàl·lic i d'una petita edificació entre alzines.
Voregem la pista per aquest extrem i agafem
el camí que en surt cap a la dreta en direcció
al nucli de la Fortesa que ja es divisa.
2 h 40'
2,600 km
Davant nostre trobem en perpendicular un
camí molt fressat pel pas de camions.
Superem aquesta cruïlla i seguim planejant
entre sembrats.
2 h 44'
13,000 km
Nova cruïlla. Per la dreta, arriba un camí que
s'afegeix al nostre. Seguim per l'esquerra
cap a la Fortesa.

El camí de tornada consistirà en desfer el
mateix itinerari fins a la Masia del Segués.
En concret farem el mateix itinerari fins al
peu de l'oratori i dipòsit d'aigua on s'acaba
el camí i comença la carretera asfaltada.

2 h 49'
13,400 km
Després d'una lleugera pujada, un trencall
a mà esquerra que ens duria al Pou de la
Morera -una de les fonts del riu Anoia.
Nosaltres seguim fins a les cases de la Fortesa.

2 h 10'
10,100 km
Hem desfet el camí, passant pel castell de
Boixadors, hem fet la baixada, hem passat

2 h 52'
13,700 km
Hem arribat al punt de partida. Fi de l'excursió.

La Font Puda

Siset Pla

Castell de Boixadors
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El Ple acorda aprovar l'acta de la sessió
ordinària del 19/01/2007 amb 6 vots a
favor del grup CIU i 2 abstencions del
grup ERC.

de la plataforma e-TRAM, la sol·licitud
telemàtica de determinats serveis
municipals.

S'aprova, amb 6 vots favorables del grup
municipal CIU i 2 abstencions del grup
municipal ERC, deixar sense efectes l'acord
d'aprovació inicial de la Modificació Puntual
del POUM de Calaf - Sector SUND-5,
adoptat pel Ple de la Corporació municipal
el dia 15 de desembre de 2006; així com
aprovar inicialment, amb data d'avui dia
9 de març de 2007, l'esmentada
Modificació Puntual del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Calaf - Sector
SUND-5.

Es ratifica, amb 8 vots favorables dels
grups municipals CIU i ERC, el conveni
entre l'Ajuntament de Calaf i la Universitat
de Lleida per a la realització de treballs
d'investigació i estudi documental del
Castell de Calaf.

S'aprova inicialment, amb 6 vots
favorables del grup municipal CIU i 2
abstencions del grup municipal ERC, el
pressupost general consolidat per a
l'exercici 2007 de l'Ajuntament de Calaf,
per un import total de set milions quatre
cents seixanta quatre mil nou-centes
quaranta-quatre euros amb vuitanta set
cèntims (7.464.944,87 ) a l'estat
d'ingressos i de set milions quatre cents
seixanta quatre mil nou-centes quarantaquatre euros amb vuitanta set cèntims
(7.464.944,87 ) a l'estat de despeses,
el detall del qual figura a l'expedient, i el
seu resum és el que es detalla:
INGRESSOS
C. I
C. II
C. III
C. IV
C. V
C. VI
C. VII
C. IX
Total

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

953.524,77 
375.000,00 
872.000,00 
1.036.275,00 
11.500,00 
2.670.184,51 
973.375,90 
573.084,69 
7.464.944,87 

DESPESES
C. I
C. II
C. III
C. IV
C. VI
C. VII
C. IX
Total

Despeses de personal
Despeses béns corrents
i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Passius financers

1.125.754,51 
1.602.300,00 
28.100,68 
163.500,00 
4.239.216,45 
175.959,85 
130.113,38 
7.464.944,87 

S'aprova, amb 8 vots favorables del grup
municipal CIU i del grup municipal ERC,
la modificació parcial de l'acord de creació
del Registre Telemàtic de l'Ajuntament de
Calaf i d'aprovació de procediments
telemàtics, atès que aquesta corporació
posa a disposició dels ciutadans, a través

S'aprova, amb 8 vots favorables dels
grups municipals CIU i ERC, l'adhesió al
protocol "Anem al teatre" de la Diputació
de Barcelona, un programa que ofereix
en horari escolar espectacles de teatre,
dansa i música per als alumnes d'eduació
infantil, primària i secundària.
Es ratifica, amb 8 vots favorables dels
grups municipals CIU i ERC, el conveni
de col·laboració entre el Departament
d'Educació i l'Ajuntament de Calaf per al
Pla Educatiu d'Entorn.
Es ratifica, amb 8 vots favorables dels
grups municipals CIU i ERC, el decret
núm. 92/07, pel qual s'accepta una
subvenció en espècie de mobiliari urbà
(XBMQ 2004-2007).
Es ratifica, amb 8 vots favorables dels
grups municipals CIU i ERC, el decret
núm. 143/07, pel qual se sol·licita un ajut
a l'Agència de Residus de Catalunya per
al foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica.
Es ratifica, amb 6 vots a favor del grup
municipal CIU i 2 abstencions del grup
municipal ERC, el decret núm. 154/07,
pel qual se sol·licita una pròrroga per a
l'adjudicació de la redacció del Projecte
Tècnic de rehabilitació del Convent de
Sant Francesc - 1a fase (PUOSC
2006/180/AT).
S'accepta, amb 6 vots favorables del grup
municipal CIU i 2 abstencions del grup
municipal ERC, la subvenció del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya per l'obra
d'Urbanització de la Plaça dels Arbres,
per un import de 239.468,00 .
S'accepta, amb 8 vots favorables dels
grups municipals CIU i ERC, la subvenció
del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya per al
funcionament de la Llar d'Infants municipal
(curs 2006-2007), per un import de
99.000 euros.

Donar compte dels Decrets de contractació
de personal laboral
Com a conseqüència del cessament
voluntari de data 16 de febrer 2007 de
la Secretària interventora Sra. Carme
Gutiérrez Noguera, funcionària interina
nomenada per la Direcció General
d'Administració Local, la SecretariaIntervenció d'aquest Ajuntament està
vacant. Atès que es tracta d'un lloc de
treball bàsic per al funcionament de tota
la corporació municipal, i que no es té
constància de l'existència de cap funcionari
d'Administració local amb habilitació de
caràcter estatal que estigui interessat en
ocupar aquesta plaça, s'assigna les
funcions de secretari intervenció al Sr.
Josep Costa Pinyol fins que la vacant es
cobreixi.
Atesa la necessitat de contractar
temporalment un operari adscrit al servei
de neteja viària d'aquest municipi, es
resol procedir a la contractació laboral del
Sr. David Borralleras Selva.
Llicències d'obres majors
S'atorga, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, la llicència d'obra major a Joan
Viñals, per a unes obres de rehabilitació
de dos habitatges plurifamiliars al C/ Sant
Antoni, 23, en base al projecte redactat
per l'arquitecte Estanislau Nadeu.
S'atorga, amb 6 vots a favor del grup CIU
i 2 abstencions del grup ERC, la llicència
d'obra major a Promotora Carrer Sant
Jaume SL, per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar per tres habitatges
plurifamiliars situat al C/ Sant Jaume, 60,
en base al projecte de l'arquitecta Mònica
Pozo.
S'atorga, amb 6 vots a favor del grup CIU
i 2 abstencions del grup ERC, la llicència
d'obra major a Foment de l'Habitatge
Urbà, per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar de 38 habitatges i
aparcament, situat al C/ Mossèn Pius Forn
i C/ Torra i Closa, en base al projecte
redactat per l'arquitecte Pere Solans.
S'atorga, amb 6 vots a favor del grup
CIU i 2 vots en contra del grup ERC, la
llicència d'obra major a Westend 82 SL,
per a la construcció d'un habitatge
plurifamiliar de 8 habitatges, aparcament
i local, al C/ Sant Jaume, 13-15, en base
al projecte redactat per l'arquitecta
Bettina Grunschel.

PLE ORDINARI DE 20 D'ABRIL DE 2007
S'aprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, l'acta del ple extraordinari de
9 de març de 2007.
S'aprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, el conveni per a la cessió d'una
finca patrimoni de l'Ajuntament de Calaf
a la Generalitat de Catalunya, per a la
nova ubicació del Parc de Bombers. La
parcel·la, de 1.200 m2, està situada al
Polígon Les Garrigues.
S'aprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, el conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Calaf i l'Associació
Unió Calafina, per a la realització de
determinades activitats socials a les
instal·lacions de l'entitat.
S'aprova inicialment, amb 6 vots a favor
del grup CIU i 2 abstencions del grup
ERC, el plec de clàusules administratives
per a l'alienació, mitjançant subhasta
pública, de la finca patrimonial de
l'Ajuntament de Calaf denominada 'La
Garriga'.
S'aprova, amb 6 vots a favor del grup
CIU i 2 abstencions del grup ERC, el Pla
Director del Convent de Sant Francesc de
Calaf, redactat per l'arquitecte Enric
Solsona i amb una valoració global de la
restauració de 4.711.995,40 .
S'accepta, amb 8 vots favorables dels
grups CIU i ERC, la subvenció del Consell
Català de l'Esport per a la instal·lació de
la gespa artificial al camp de futbol 'Les

Garrigues', per un import de 75.000 .
Es ratifica, amb 8 vots favorables dels
grups CIU i ERC, el decret 168/07, pel
qual se sol·licitava al Departament de
Medi Ambient i Habitatge una subvenció
per a la rehabilitació de l'enllumenat públic
(II) de Calaf: sector La Sort i sector La
Pau.
S'atorga, amb 8 vots favorables dels grups
CIU i ERC, la llicència d'obra major a
David Morera, per a la construcció de 4
habitatges unifamiliars al C/ Girona, 9,
en base al projecte redactat per l'arquitecte
Pere Santamaria.
S'aprova, amb 8 vots favorables dels
grups CIU i ERC, una moció dirigida al
Conseller de l'Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant la qual se
sol·licita un increment de presència de la
Policia Autonòmica a fi de restablir la
seguretat al municipi de Calaf.
Es dóna compte de les Resolucions
d'Alcaldia, des del 04/01/07 (núm. 01/07)
al 16/04/07 (núm. 252/07).
Precs i preguntes
1. Remodelació de la plaça dels Arbres
El Sr. Ramon Torra manifesta que la
remodelació de la plaça ha comportat la
desaparició dels arbres i de l'escultura
d'homenatge a Alexandre de Riquer. El
Sr. Joan Caballol respon que en realitat

ara hi ha més arbres que abans, tot i que
són més petits perquè es planten així;
explica que un estudi mediambiental va
determinar que els pins de la plaça no
eren recomanables perquè tenen branques
trencadisses i causaven problemes amb
els estornells.
Sobre el monument a Alexandre de Riquer,
explica que l'Ajuntament s'ha posat en
contacte amb la Fundació Frederic Marès
(autor de l'escultura), la qual ha manifestat
que s'ha de conservar la part del marbre
i l'escultura, i ha proposat reubicar-la en
un lloc més preeminent de la plaça.
El Sr. Torra diu que la falta d'informació
és la causa que s'hagin de formular precs
i preguntes sobre determinats temes. El
Sr. Joan Caballol respon que el butlletí
municipal va publicar informació relativa
a la remodelació de la plaça dels Arbres.
2. Actes d'agermanament amb Soual.
Presència de la bandera occitana al carrer
El Sr. Ramon Torra fa referència a l'absència
de la bandera occitana als carrers durant
els actes d'agermanament. El Sr. Antoni
Puig respon que la delegació occitana va
preferir que hi hagués banderes franceses
i catalanes i que es va respectar la seva
voluntat.
3. Obres de canalització d'instal·lacions (gas
i llum) en horari nocturn
El Sr. Ramon Torra sol·licita informació sobre
les obres que es realitzen en horari nocturn.
Respon el Sr. Joan Caballol dient que l'horari
nocturn es va fixar per motius de seguretat,
a causa del volum de trànsit de la carretera.

Des de la Parròquia
Romeria a Montserrat
Continua el curset
amb el professor Joan Ordi
La Parròquia de Calaf ha organitzat un
curset amb el professor Joan Ordi, en
el qual es treballa el llibre del conegut
economista Arcadi Oliveras, Un altre
món. Les classes, que van començar
el passat 23 d'abril, tindran lloc els
dilluns 14, 21 i 28 de maig, i 3 de juny,
a les 21.00 h als locals parroquials de
Calaf.

Les parròquies de Calaf i dels altres
pobles de la zona han organitzat, per al
proper diumenge 20 de maig, una
romeria a Montserrat. Tots aquells que
vulgueu anar-hi podeu inscriure-us fins
el proper 13 de maig al despatx parroquial
(tel. 93 869 85 40).
Els preus de la sortida són de 30 
(autocar, cremallera i dinar), 13 
(autocar i cremallera) i de 17  (dinar).
La sortida és prevista a les 9 del matí
des de Calaf per arribar a Monistrol i
agafar el cremallera, que portarà els
visitants fins a Montserrat. A les 11 hi
haurà la missa conventual, i a continuació

hi haurà a la plaça cantada de la coral,
caramelles i ball de bastons. A 2/4 de 2
hi haurà el dinar, i després temps lliure
per visitar la cova, els degotalls, el museu
o les botigues. A les 5 de la tarda, al
cambril, visita espiritual a la verge, i a
¾ de 7 es faran les vespres a la basílica.
En acabat, els visitants emprendran el
retorn cap a Calaf i les poblacions veïnes.
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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
Centre de dia Casa Joan Gimferrer........................93 8680863
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
Poliesportiu .......................................................93 8681026
Repsol-Butano................................................... 93 8031517
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 87 79
URGÈNCIES 061
Centre obert les 24 hores del dia
Per demanar hora de visita cal trucar 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

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

connecta't a Calaf!

www.calaf.cat
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