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Diumenge 5

Divendres 27

Ball amb el grup Cristal
A les 19.30 h
a la plaça Barcelona'92

Cinema a la fresca:
"Casino Royale"
A les 22.00 h al Barri Nou

Diumenge 19

Divendres 28

Ball amb el grup Batucada
A les 19.30 h
a la plaça Barcelona'92

Havaneres
amb el grup Marinada
i rom cremat per a tothom!
A les 22.30 h a la plaça de les Eres

Diumenge 26

Diumenge 29
Ball amb el grup Batucada
A les 19.30 h a la plaça Barcelona'92

11 de setembre
Dimarts 11 de setembre
Sardanes amb la Principal de Ponent
A les 13.00 h a la plaça Barcelon'92
Jornades Internacionals Folklòriques
Actuació de TAHOUNGAN (Togo, Àfrica)
A les 19.00 h a la plaça dels Arbres

exposició
"25 anys de La Veu de l'Anoia"
del 31 d'agost al 16 de setembre
a la Casa Felip

CONCURS FOTOGRÀFIC
Viatgers Manresans
Adreçat a fotògrafs amateurs, professionals
i als viatgers fotògrafs en general.
L'exposició resultant es durà a terme del
20 de setembre a l'11 d'octubre, al Centre
C í v i c S e l ve s i C a r n e r ( M a n r e s a ) .
Presentació de les obres:
de l'1 al 14 de setembre.
Més informació: www.ajmanresa.cat

Ball amb Elisabet i el seu acordió
A les 19.30 h
a la plaça Barcelona'92

Festa Major de Calaf
Un any més, el primer cap de
setmana de setembre arribarà
la Festa Major de Calaf i la
setena Fira de l'Eix. Tot i que
properament rebreu a les
vostres cases el programa
complet d'actes, us fem un
avanç de les activitats i
propostes que poden ser del
vostre interès. Us animem a
gaudir de la nostra Festa
Major!
Divendres 31 d'agost
Al vespre, la plaça Gran es
convertirà en l'escenari del
pregó, del sopar popular i d'un
espectacle a la fresca. Més
tard, concerts amb 'Discípulos
de Otília' i 'Costo Rico', i Disco
Video Road.

Dissabte 1 de setembre
Torna la popular Fira de l'Eix,
cercavila de gegants, trobada
de puntaires, ball de tarda... A
la nit, teatre amb 'El sopar dels
idiotes' (ATC), i després concerts
amb 'Lax'n Busto', 'Pastorets
Rock' i Video Star Show.
Diumenge 2 de setembre
Segona jornada de la Fira de
l'Eix. Tornejos esportius, tallers
per als més petits, ball i a la nit
concerts amb grups calafins. De
teatre: 'Òscar, una maleta, dues
maletes, tres maletes'.
Dilluns 3 de setembre
Sardanes, concert i ball... i el
tradicional Castell de Focs, que
posarà punt i final a la Festa.

cementiri
Obertura a les 9.00 h
Tancament estiu a les 21.00 h
Tancament hivern a les 19.00 h
Fun. Montaner: tel. 93 869 84 91 - 93 869 85 48

punt d'informació
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

Editorial
COSA DE TOTS
Aquest és el primer Altiplà de la
recentment estrenada legislatura
2007-2011.
Després de la campanya electoral
i unes eleccions amb un important
nivell de participació, la vila de
Calaf ha parlat a través de les
urnes, configurant la distribució de
forces per tots coneguda.
Ara, després de la constitució de
l'Ajuntament i l'aprovació del
cartipàs municipal, és hora de
reprendre els projectes iniciats i
continuar treballant intensament
per fer de Calaf una vila amb més

i millors serveis per als seus veïns.
En aquest sentit, la inauguració del
nou camp de gespa artificial, dels
jardins de la Casa Bertran o del
nou parc de la Zona Oest tenen un
doble valor ja que, per una banda,
són dos nous espais pensats per a
la pràctica de l'esport i per al lleure,
destinats a millorar la qualitat de
vida dels calafins i les calafines; i,
per l'altra, han estat possibles
gràcies a la col·laboració i el diàleg
de diferents entitats i l'Ajuntament
de Calaf.
Si bé les inauguracions de nous
espais són esdeveniments destacats

que mostren la prosperitat i vitalitat
d ' u n m u n i c i p i , n o é s m e ny s
important que la gent utilitzi
aquests espais i que, alhora, entre
tots, vetllem perquè se'n faci un
ús assenyat i responsable perquè
en puguem gaudir durant molts
anys.
Cal, doncs, no oblidar que el progrés,
el benestar i la qualitat de vida que
Calaf està assolint són fruit de l'esforç
i del treball de tots els calafins i
calafines i que, per arribar a
aconseguir l'excel·lència com a
municipi, és important tenir ben
present que Calaf és cosa de tots.
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El nom dels carrers
PASSEIG DE SANTA CALAMANDA
Amb la història d'aquest carrer trenquem una mica la dinàmica
dels que hem tractat fins ara ja que, a diferència dels que hem
analitzat anteriorment, fa referència a la patrona de la vila i per
tant té un caire clarament religiós. Hi ha altres carrers a Calaf amb
noms de Sant (Sant Antoni, Sant Jaume i Sant Pere) i, lògicament,
crec que no cal abundar en la història d'aquests personatges perquè
en qualsevol hagiografia hom pot trobar referències de les seves
biografies. Però en el cas del que ens ocupa és interessant conèixer
la gènesi del carrer així com els diferents noms que ha portat al
llarg dels anys. D'aquesta manera començarem dient que aquesta
via va néixer un cop inaugurada, l'any 1861, la línia del ferrocarril
de Manresa a Lleida amb estació a Calaf. Un any després l'Ajuntament
va iniciar els tràmits d'expropiació d'uns terrenys propietat de
l'església per poder obrir un nou carrer. Els esmentats terrenys
eren uns camps de conreu anomenats de Sant Joan, la qual cosa
va fer que el primer nom d'aquesta via fou precisament la de
Passeig de Sant Joan, i les obres d'urbanització del mateix van
començar l'any 1863. Aquesta denominació es va preservar fins
el 1904 data en la qual va passar a anomenar-se Passeig del Doctor
Llorens, precisament el mateix any que l'il·lustre metge havia
publicat la seva obra Topografia Mèdica de Calaf. Cal dir que uns
anys abans, concretament el 1898, el Doctor Llorens ja havia estat
nomenat fill adoptiu de la nostra vila en reconeixement a la seva
tasca. Aquest nom es va mantenir fins el 21 de setembre de 1936,
en plena guerra civil. En aquell moment, l'Ajuntament sortit de les
eleccions municipals del 7 d'agost de 1936, va decidir canviar la
denominació a tots els carrers de la nostra vila. Lògicament van
posar noms en homenatge a personatges d'esquerres o amb dates
que reflectien fets importants per aquesta tendència política.
D'aquesta manera el Passeig va passar a denominar-se Avinguda
del 6 d'Octubre, que recordava els fets que es van produir aquell
dia de l'any 1934, és a dir, quan Lluís Companys va proclamar
l'Estat Català de la República Federal Espanyola. El President de
la Generalitat va actuar d'aquesta manera en resposta a l'entrada

al govern de Ministres de la C.E.D.A., agrupació política de dretes
i de clara ascendència antirepublicana. Amb la conquesta per part
de les tropes Nacionals de la nostra vila, el 20 de gener de 1939,
el nou Ajuntament franquista va tornar la denominació antiga als
carrers però en castellà, la qual cosa significa que el Passeig tornava
a portar el nom del Doctor Llorens, i el 22 de juliol del mateix 1939
en va batejar alguns de nou (Plaza Nacional, Avenida de los Caídos,
Avenida de la Victoria, Plaza del Caudillo...). Però poc després,
concretament el dia 12 de setembre de 1940, l'Ajuntament va
decidir canviar altre cop el nom d'aquest carrer i va passar a
denominar-se definitivament Passeig de Santa Calamanda. Per
tant podem dir la història del nostre passeig reflecteix clarament
els esdeveniments que ha patit la nostra vila i és per aquest motiu
que he considerat interessant incloure'l en aquesta sèrie dedicada
als carrers de Calaf.

Jaume Mas i Parés

Urbanisme
La Zona Oest ja disposa
del primer espai verd
Aquests dies s'estan ultimant les tasques al primer espai verd
de la Zona Oest, situat al carrer Francesc Macià (cruïlla amb
el carrer Josep Tarradellas) i amb una superfície d'uns 2.300
metres quadrats. El nou parc, que s'inaugurarà oficialment
durant la propera Festa Major, compta amb diversos elements
de joc infantils, com també amb una pista de bàsquet per a

Zona verda ja urbanitzada, amb l'escultura de Ramon Sala i Coy
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Plànol de la zona oest amb les dues àrees verdes previstes

la pràctica lliure d'aquest esport. Pel que fa a la vegetació,
s'hi ha plantat arbres autòctons, que resisteixen bé el clima
de la zona, i que quan es facin grans proporcionaran ombres
frondoses als usuaris. També s'hi ha instal·lat un sistema
de reg per goteig.
D'altra banda, la propera tardor començarà la urbanització
del segon espai verd de la Zona Oest, emplaçat entre els
carrers Francesc Macià, Alexandre de Riquer i Josep Irla.
Aquesta zona, d'uns 3.400 metres quadrats, comptarà amb
una vegetació que tindrà molt en compte els diferents estadis
de floració, de manera que cada època de l'any hi hagi uns
colors i unes vistes diferents. També s'hi construirà una pista
per a patinar i un sistema de drenatge que aprofiti les aigües
pluvials per al reg de les plantes i arbres.

Noves tasques de millora al cementiri municipal de Calaf
Aquests dies s'han enllestit les obres de
millora de la paret lateral del cementiri
vell, que han consistit en un reforç
mitjançant un fonament de formigó
armat, així com en una neteja de les
juntes de la pedra, reompliment amb
material de morter (i amb monocapa a
les zones on no hi ha pedra) i
desbrossament de la zona. També s'hi

A l'esquerra,
detall del mur
que s'ha arranjat.
A la dreta, petit
edifici que s'ha
reconstruït.

ha posat una capa química hidrofugant,
per evitar les filtracions, i s'ha creat un
canal de recollida d'aigües fins al camí
de Sant Sebastià.
A banda del mur, s'ha realitzat una
actuació en un petit cobert adjacent a la
paret, la coberta del qual s'havia
esfondrat. Així, s'ha reconstruït la teulada
d'aquest petit edifici, d'ús municipal.

Governació
Es constitueix
el nou Consell Comarcal de l'Anoia
El passat divendres 20 de juliol va tenir lloc a Igualada la presa de
possessió del nou Consell Comarcal de l'Anoia, format per trentatres representants comarcals. El govern del Consell estarà format
pels grups polítics de Convergència i Unió i Esquerra Republicana
de Catalunya.
El municipi de Calaf tindrà dos representants a l'ens comarcal:
l'alcaldessa del municipi, M. Antònia Trullàs, amb tasques de govern;
i Francesc Cribillers.

Els alumnes del taller de la calafina Marisol Franco
van mostrar les seves creacions en pintura.
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M. Antònia Trullàs s'encarregarà d'una de les àrees del Consell Comarcal

Medi ambient
Nou clavegueram a la zona del camp de futbol
Aprofitant les tasques dinstal·lació de la gespa artificial, aquests
dies sha col·locat al recinte del camp de futbol la xarxa separativa
de recollida daigües i, per tant, sha fet la canalització de les aigües
negres (vestidors, serveis) des de la sortida del camp fins a la xarxa
de clavegueram del carrer Salvador Espriu. Pel que fa a la xarxa
daigües netes (les aigües de pluja), la canalització estarà orientada
a zones no urbanitzades on aquesta aigua pot ser aprofitada per
mantenir els nivells dels aqüífers de la zona.

Lartista manresà Ferran Costa Duran va exposar el seu singular
recull de paisatges rurals i urbans del món.

a Calaf,
no malgastem
l'aigua!
Aquí teniu uns quants consells pràctics que podeu aplicar
a casa amb l'objectiu d'estalviar aigua entre tots:

ho sabies?

Benestar social
La gent gran de Calaf ja pot gaudir
del jardí de la Casa Bertran
El passat divendres 13 de juliol va inaugurar-se el jardí de la Casa Bertran,
un nou espai per a la gent gran, creat a partir d'un dels projectes artístics
de la convocatòria Idensitat. El projecte, elaborat pels arquitectes italians
del cololectiu 2A+P, consistia en remodelar aquest jardí -cedit al municipi
per la seva propietària, Maria Quingles- per convertir-lo en un espai que
pugui utilitzar la gent gran de Calaf. Tal com es va destacar en l'acte, es
tracta d'una iniciativa molt original, ja que el projecte s'ha anat modificant
a través de diverses reunions entre els arquitectes i els membres del casal
de la gent gran. Pel que fa a la casa adjacent, el consistori té la intenció
d'habilitar-la com a Casal de la Gent Gran de cara al futur.
La cerimònia d'inauguració, que va comptar amb uns dos-cents assistents,
va comptar amb un concert d'acordió a càrrec de Manel López, professor
de l'escola de música de Calaf, i amb un berenar a la fresca als nous
jardins. A més, els arquitectes van distribuir una vintena de càmeres
fotogràfiques d'un sol ús, perquè el públic fotografiés el jardí des del seu
punt de vista particular. L'horari d'obertura del jardí de la Casa Bertran
serà de 10.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 21.00 h. L'entrada és al carrer
Alexandre de Riquer.

El professor Manel López va oferir un concert d'acordió
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El jardí de la Casa Bertran es va omplir de gom a gom.

El Centre de Dia
obté 6.000 euros
per crear un parc lúdic
al seu jardí
L' e n t i t a t f i n a n c e ra C a i x a
Manresa ha atorgat una
subvenció de 6.000 euros al
Centre de Dia Casa Joan
Gimferrer de Calaf per al
projecte "Trenquem barreres
al jardí de la Casa
Gimferrer". La iniciativa
consistirà en la instal·lació d'un
parc ludico-terapèutic que
permetrà als usuaris estimular
la mobilitat i les seves capacitats
físiques, amb l'objectiu final de
mantenir i potenciar la seva
autonomia.
L'Ajuntament hi col·laborarà amb
la col·locació dels tancaments i
la pavimentació del terra.

Tall de la cinta, a càrrec de representants municipals i un dels arquitectes.

Promoció econòmica
Plans d'ocupació
per al 2007
El Servei d'Ocupació de Catalunya ha
concedit a l'Ajuntament més de 28.000
euros en concepte de diversos plans
d'ocupació. D'una banda, per a la
contractació, durant quatre mesos,
d'un oficial de primera i d'un peó, per
al projecte de "Pla de millora dels
accessos al Castell de Calaf". Les
tasques se centraran en el tram de la
carretera de Pons que va des del carrer
Primer Maig fins al carrer del Carme,
i consistiran en l'arranjament del mur
de pedra i de les escales que porten
fins el castell.
L'altre pla d'ocupació va destinat a la
contractació de dues persones, durant
sis mesos, per al Punt d'Informació
Turístic de Calaf.

Pacte Territorial de l'Anoia
Les subvencions destinades a Calaf dins del Pla
Territorial de l'Anoia són les següents:
Pla Estratègic de Dinamització Socioeconòmica
de l'Alta Segarra (2a fase): 10.005,00 
Jornada per la millora de la competitivitat empresarial
i noves oportunitats de negoci: 2.500 
Tècnic de dinamització en sectors innovadors: 11.678,00 
Agent d'Assessorament i Informació Laboral: 7.500 

Subvencions Àrea de Comerç
Subvencions dins de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat:
Projecte de modernització i optimització del mercat:
6.000  (per tal de millorar els serveis que
s'ofereixen a clients i paradistes)
Projecte de dinamització comercial (2a fase): 10.000 

Cultura

Idensitat

Restauració de documents
de l'Arxiu Municipal

L'artista Nicolás Dumit ens ha fet arribar aquesta postal, des
de Nova York, per al poble de Calaf:

La Clara Alibés ja ens ha retornat els documents que li vam
confiar perquè fossin restaurats: un pergamí i un llibre notarial
del segle XIV, que han estat restaurats dins del programa de la
Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals de la
Diputació. L'Arxiu es consolida dins d'aquest programa de
restauració que li permet millorar l'estat de documentació antiga
que, sovint, presenta un deteriorament important, alhora que
n'assegura la conservació de cara al futur.
El llibre ha estat el document que ha requerit més atencions, ja
que s'ha hagut de desmuntar per tal de netejar els fulls de manera
individualitzada i eliminar l'atac de fongs que patia. També s'ha
fet un reaprest de tots els folis (amb el pas dels anys perden les
fibres i es van debilitant). Finalment s'ha dut a terme l'aplanat
dels fulls i la coberta, i s'ha muntat el document altra vegada
amb un cosit. Els treballs del pergamí bàsicament han consistit
a fer una neteja exhaustiva i rehidratació (el document estava
molt ressec per la pèrdua d'aigua). Com l'any passat, les diferents
operacions practicades en els dos documents han donat uns
resultats molt satisfactoris.
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Calaf va viure un gran Festival

Educació

Vehicles
i centres educatius
Des d'aquest espai volem
recordar-vos la necessitat de
respectar els senyals de
trànsit per tenir un poble
ordenat. Els conductors
hauríem de cenyir-nos als
llocs reservats per a
l'aparcament dels nostres
vehicles, i no envair altres
espais. Al voltant del CEIP
Alta Segarra i de la Llar
d'Infants Municipal, per

exemple, hi ha llocs reservats
per als autobusos i passos de
vianants que no sempre es
respecten. Així mateix, us
preguem que respecteu les
senyals de velocitat, sobretot
en aquesta zona educativa.
Cal la col·laboració de tots i
totes per aconseguir un
trànsit i un aparcament
senzills, dels quals tothom
puguem beneficiar-nos.

El 29 i 30 de juny es va celebrar a Calaf el Festival de Música
Tradicional, com sempre amb un cartell de luxe. La festa va
començar divendres a la nit amb dos grans concerts a càrrec dels
catalans Txala i La Boina, que amb les seves melodies van fer
ballar els nombrosos assistents. Pel que fa a les activitats paral·leles,
dissabte al matí els acordionistes de la Vallesana van animar el
tradicional mercat calafí; a més, durant tot el dia va tenir lloc un
curset d'acordió diatònic, impartit per Cati Plana i Carles Belda.
A la tarda, hi va haver espectacle infantil amb Sal dels Mars.
Com sempre, l'acte central del Festival va tenir lloc dissabte a la
nit a la plaça Gran, on cada formació oferia una petita mostra de
la seva música: Carles Belda i Cati Plana; Tazzuf; Ariondassa, del
Piemont; els acordionistes de La Vallesana; els gallecs The Turre's
Band; els asturians Skanda; els Amants de Lulú; els mallorquins
Música Nostra; la Sonsoni i els escocesos Shooglenifty, que per
primera vegada actuaven en terres catalanes.
Després els diferents grups van repartir-se per places, pubs i bars
de Calaf. Cap a les 3 de la matinada, la plaça dels Arbres va acollir
el també tradicional afterfolc.

L'estiu a Calaf: temps de festes !

Diumenge 15 de juliol: La gent gran celebrà el 17è aniversari del seu
Casal amb un ball al Raval de Sant Jaume.

6, 7 i 8 de juliol: Els veïns de la Pineda van viure una multitudinària
Festa Major.

Dissabte 14 de juliol: Benedicció dels vehicles per Sant Cristòfol i ball
al passeig de Santa Calamanda.

Cada divendres de juliol, cinema a la fresca! I el dissabte 28, no et
perdis les havaneres a la plaça de les Eres (22.30 h).

5è sopar de barri del carrer de Sant Jaume, seguit de l'Esquirolada i
el ja tradicional bingo.

Els més petits del Casal d'Estiu 07 van rebre la visita d'un grup d'alumnes
de l'escola de música, que els van apropar a diversos instruments.
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CURSOS GRATUÏTS DE FORMACIÓ. SETEMBRE 2007
L'Ajuntament de Calaf convoca per a la temporada tardorhivern 2007 un programa de formació al qual podrà participar
qualsevol persona en actiu, autònom, ETT, funcionari o
treballador laboral. Aquests cursos seran totalment gratuïts,
subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya.

L'empresa formadora requereix un mínim d'alumnes per tal
que es pugui realitzar l'acció formativa, si no s'arriba al
nombre mínim d'alumnes requerits per curs no es podrà
realitzar.

Les inscripcions estaran obertes del 13 d'agost al 10 de
setembre. Per qualsevol dubte o aclariment truqueu al
telèfon 93 869 85 12 (ext. 2).

ESPECIALITAT

La documentació requerida per la inscripció és la següent:
- DNI
- Certificat de l'empresa on treballa l'alumne on consti la
cotització a la Seguretat social

Les accions formatives que s'ofereixen són:

1. Alemany: nivell bàsic
2. Anglès: comercial
3. Català: nivell C
4. Photoshop
5. Word-excelpowerpoint-internet

Hores Mínim d'alumnes
50
50
50
30

10
10
10
12

105

12

Trobada del grup de lectura de Calaf
El 13 de juny la Biblioteca de Calaf va acollir una trobada
del grup de lectura, creat el passat mes de setembre. Una
vintena de lectors van trobar-se per parlar sobre el llibre de
Daniel Mason, L'afinador de pianos, amb la professora de
l'IES Alexandre de Riquer Aracel·li López com a moderadora.
Aquest ha estat el segon llibre treballat en el marc d'aquesta
iniciativa cultural; el proper mes de setembre tindrà lloc una
nova trobada del grup de lectura, amb un nou llibre. El grup
de lectura està organitzat per la Biblioteca de Calaf i compta
amb el suport de la Biblioteca Central d'Igualada.

VIU UN ESTIU REFRESCANT A LA PISCINA!
Un any més la piscina municipal de Calaf s'ha omplert d'activitat
durant els mesos de juny i juliol. Des de la seva obertura, el
dissabte 16 de juny, els usuaris han pogut passar tardes divertides,
com amb l'Aquatour dels 40 Principals, i practicar esport a l'aire
lliure amb les activitats d'aquagym, bossu & steps, CAG i aeròbic
& batuka, que han comptat amb una gran participació. També

es va celebrar la diada solidària del "Mulla't per l'esclerosi múltiple",
i s'ha realitzat el primer torn dels cursets de natació. El proper
dilluns 30 de juliol començarà el segon torn dels cursets, que
s'allargaran fins el divendres 24 d'agost. Si voleu inscriure-ushi, cal que us adreceu a les oficines de l'Ajuntament. També
continuaran les activitats gimnàstiques de tarda.

Els cursets de natació han comptat amb un gran nombre d'alumnes

L'Aquatour va portar a Calaf jocs aquàtics de tota mena...
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Envelliment i qualitat de vida:
Activitat física per trobar-vos millor

L'experiència
de cuidar

Tenim un remei immediat, segur i fiable per alguns dels principals riscos de salut relacionats
amb el consum no saludable. És gratuït. Funciona per rics i pobres, per homes i dones,
per joves i adults. Es diu Activitat Física. Al menys 30 minuts cada dia.
Gro Harlem Brundtland. Organització Mundial de la Salut, Directora General.
Assemblea Mundial de la Salut, 2002.
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Avui dia l'envelliment es caracteritza per
ser un fenomen universal, relativament
nou, que s'anirà accentuant en les
properes dècades. Juntament amb
l'esperança de vida, creix l'interès per
la qualitat de vida i s'han anat introduint
conceptes com la incapacitat, l'autonomia
i la dependència. Cal, doncs, fomentar
aquelles activitats que possibilitin una
millora de la qualitat de vida de la gent
gran, ja que és important assegurar que
aquests anys es visquin amb el màxim
grau possible d'autonomia i de bona
salut. Per tant, és necessari posar un
èmfasi especial en totes les iniciatives
orientades a prevenir malalties i a
mantenir un bon estat de salut.
La pràctica d'exercici físic és una bona
manera de fer-ho.
L'activitat física regular és bona per a
totes les edats i, adaptada a les
necessitats de cada persona, aporta
nombrosos beneficis i ens ajuda a
prevenir lesions.
Hi ha una gran diversitat de nivells
d'activitat física, des dels hàbits
absolutament sedentaris fins als nivells
més alts d'entrenament.
Abans de realitzar un programa d'activitat
física cal valorar l'estat de salut general,
per tal d'escollir l'activitat més adient
segons l'edat i les condicions físiques.
Així doncs, cal que consulteu el metge
o professional de la salut si teniu la
intenció d'augmentar molt la intensitat
o el volum de les activitats que feu
normalment.
La majoria dels efectes favorables
sobre la salut s'assoleixen amb
un exercici d'intensitat
lleugera-moderada
(durant l'exercici s'ha
de tenir una sensació
agradable, i la
respiració ha de
ser prou
còmoda
p e r

permetre parlar sense sentir ofec).
Iniciarem l'exercici amb esforços de baixa
intensitat i l'anirem incrementant
periòdicament fins arribar a 30 minuts
d'activitat moderada diaris. Aquesta
progressió lenta és la mesura més eficaç
per eliminar el risc de complicacions.
Cal que us marqueu objectius que
pugueu assolir. Si no esteu acostumats
a fer exercici, proposeu-vos algun canvi
d'hàbits: pugeu i baixeu per les escales
en lloc de fer servir l'ascensor, aneu
caminant a comprar o a fer els encàrrecs,
procureu sortir a passejar cada dia i no
estigueu molta estona seguida asseguts
al sofà.
Si ja practiqueu de tant en tant activitats
d'intensitat moderada, convé que sigueu
constants i regulars (mínim 5 dies a
la setmana), ja que tan important o més
que el mateix exercici és la regularitat,
per tal que els efectes favorables es
mantinguin al llarg del temps. Proveu
noves activitats que us motivin per evitar
la monotonia (fer excursions, ballar,
nedar, anar amb bicicleta o simplement
jugar amb els vostres néts).
Els objectius de
les finalitats

l'activitat motriu i
de la fisioteràpia

en les persones de la tercera edat són
la força, la tonificació, la resistència, la
coordinació i equilibri, el ritme, la
respiració, l'educació postural i la
relaxació corporal.
La seva pràctica ens proporciona una
gran quantitat de beneficis a diferents
nivells:
. Redueix el risc de patir malalties
cardiovasculars, embòlies, diabetis,
hipertensió arterial i ajuda a mantenir
les artèries flexibles i sanes.
. Enforteix els músculs i els ossos, ajudant
a mantenir la funció de les articulacions.
.Prevé l'osteoporosi, millora la forma
física, la flexibilitat i la postura, disminuint
així el risc de caigudes.
. Afavoreix la sensació de benestar:
redueix els símptomes d'ansietat i
depressió, puja l'autoestima i ajuda a
relaxar-se i dormir millor.
. Ajuda a prevenir i tractar l'excés de
pes perquè regula la gana i augmenta
el nombre de calories que es gasten
cada dia.
. També potencia el sistema immunològic,
ajuda a mantenir en bona forma el
sistema nerviós i aprofundeix i amplia
la respiració, millorant així la qualitat de
vida en malalts d'Alzheimer i/o demència.
Així doncs, és a les nostres mans
convertir l'estil de vida actiu en un
hàbit. Fer exercici és bo per a la
salut i contribueix a una bona
qualitat de vida. La piràmide
d'activitat física adaptada a
les característiques de les
persones grans us hi
ajudarà.
Raquel Oller
Fisioterapeuta

Esports
S'acaba el torneig de futbol sala
El divendres 20 es van celebrar les finals de les categories
prebenjamins, benjamins i infantils del torneig de futbol sala,
amb els resultats següents: En prebenjamins, els més petits,
l'equip dels Lleons va quedar campió i es va endur també el
trofeu per a l'equip menys golejat. El millor jugador va ser Martí
Garriga, i també es va lliurar un trofeu, cedit pel bar La Coppe,
al jugador més petit del torneig, Oriol Grané. L'equip més
esportiu, els Tigres. Pel que fa als benjamins, Discapa B va
quedar en primer lloc de la classificació i va ser també l'equip
menys golejat. El millor jugador va ser la Gemma Prat, i l'equip
més esportiu va ser el Discapa A. Finalment, en la categoria
infantil el Bar Canet es va emportar la copa de campió, i també
el trofeu per a l'equip menys golejat va ser per ells. L'equip més
esportiu va ser Los Ángeles de Xavi, mentre que Jordi Torrebadella
va ser el millor jugador de la categoria.

Prebenjamins: Lleons
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Benjamins: Discapa B

Infantils: Bar Canet

Calaf fa història amb l'organització del primer Mercat Blaugrana
El 16 de juny Calaf va acollir la celebració del primer Mercat
Blaugrana, un esdeveniment que va portar al municipi un gran
nombre d'expositors i de visitants. El mercat era un dels actes
de la celebració del 25è aniversari de la Penya Barcelonista de
Calaf i Comarca, i estava organitzat per l'Ajuntament i per la
mateixa penya. La diada va començar a les 9 del matí, amb
un esmorzar popular per a més de 400 persones a la plaça
dels Arbres. Després va arribar a Calaf la delegació del FC
Barcelona, encapçalada pel directiu de l'àrea social del FC
Barcelona Joan Boix. La delegació va ser rebuda a l'Ajuntament
per l'alcaldessa, M. Antònia Trullàs i el president de la Penya
Barcelonista de Calaf i Comarca, Carles Frauca, entre d'altres
membres del consistori i de l'entitat calafina.
A continuació es va procedir a la inauguració oficial del Mercat
Blaugrana, seguida d'una ballada de gegants. En el seu
parlament, Joan Boix va dir que era significatiu que un poble
com Calaf, amb una llarga tradició de fires i mercats, acollís
un esdeveniment com aquest. Després de visitar els diversos
expositors, la comitiva va desplaçar-se a la seu de la Penya
per descobrir el cartell commemoratiu del 25è aniversari de
la Penya, dissenyat per l'artista calafí Ramon Puigpelat. Per
acabar es va celebrar un dinar al Restaurant Bogart, que va
comptar amb uns 140 assistents. La valoració que es fa del
primer Mercat Blaugrana de Calaf és molt positiva. Malgrat la

pluja que va caure al voltant del migdia, el moment de més
afluència de públic, cal destacar la nombrosa assistència
d'expositors i de visitants. També va ser molt important la
implicació del comerç calafí, tant pel que fa a l'assistència com
a expositors, com per l'elevada participació en el concurs
d'aparadors, que va comptar amb més d'una vintena d'inscrits.

El camp de futbol,
Sens dubte, el nou camp de gespa artificial
de l'Estadi Municipal de Les Garrigues
marcarà una nova etapa en la història de
la UE Calaf i del futbol calafí en general.
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En primer lloc, cal dir que la construcció
d'aquest camp ha estat fruit d'un treball
intens i conjunt de l'Ajuntament de Calaf
i de la Unió Esportiva Calaf. Abans de
prendre la decisió de fer el nou camp de
gespa artificial, s'han anat a visitar molts
camps de futbol per veure la solució que
havien adoptat, i s'ha parlat amb molts
regidors d'esports, tècnics i presidents dels
equips de futbol que havien construït un
camp de gespa artificial, per tal d'obtenir
la màxima informació possible sobre les
característiques d'aquest tipus de camps.
En aquests contactes sempre hem trobat
un denominador comú, fos quina fos la
solució adoptada. D'una banda, el camp
de gespa artificial havia marcat un abans
i un després pel que fa a la pràctica del
futbol en dos aspectes: l'important augment
de nous practicants de l'esport i la millora
tècnica dels futbolistes.

Durant tot el matí es van disputar partits de les diferents categories de la UE Calaf.

Entrevista a Josep Torra, president de la UE Calaf, i a Antoni Puig, regidor d'Esports (2005-2007)
Com va sorgir la idea de posar gespa artificial al camp de futbol?
J. Torra: Més que una idea, ha estat tot un procés. Bé, se'n va
començar a parlar fa uns set o vuit anys, però en aquell moment
era inviable per nosaltres. Ara, la Federació Catalana de Futbol ha
trobat el sistema de finançament més viable per a les entitats
esportives, i això ha fet que finalment ens decidíssim a posar gespa
artificial al nostre camp.
A. Puig: Es tracta d'un conveni entre la Federació i la Caixa, que
permet que siguin els mateixos clubs, a través d'un crèdit avalat
per l'Ajuntament, qui facin front a la despesa. Cal destacar que ha
estat un procés d'estreta col·laboració entre la UE Calaf i l'Ajuntament,
cosa que ha estat clau per poder tirar endavant el projecte.
Quins avantatges comportarà la gespa artificial al nostre
camp de futbol?
J. Torra: És importantíssim haver-la posat. Tant, que m'atreviria a
dir que no fer-ho comportaria la desaparició de la pràctica del futbol.
Es tracta d'un salt qualitatiu molt important. La similitud amb la
gespa natural és molt gran, cosa que millorarà de manera espectacular
la tècnica dels jugadors. A més, es disminueix el risc de lesions.
Socialment estic convençut que comportarà un boom: augmentarà
el nombre de jugadors de l'escola de futbol (tot i que actualment
ja comptem amb 110 alumnes), i acabarà d'assentar les bases.
A. Puig: Abans de decidir-nos, vam parlar amb molts clubs i
Ajuntaments, i tots coincidien a dir que hi ha un abans i un després:
la millora tècnica és molt important, i augmenta el nombre de
practicants de l'esport. És entrar en una dimensió nova del futbol:

trepitjar un terreny totalment regular, i amb un grau d'elasticitat
sempre igual.
Amb la implantació de la gespa, quins objectius us heu marcat
de cara a properes temporades?
J. Torra: Bé, en primera instància, crear un equip de 3a regional
com el que ja hi havia hagut. Ho tenim previst de cara a la temporada
vinent o l'altra. També és un objectiu primordial anar millorant la
formació de tots els participants: comptar amb personal acreditat
per entrenar, etc. És a dir, anar cap a la professionalització de l'escola
de futbol de la UE Calaf.
Com incidirà el nou camp de gespa artificial en els habitants
de Calaf?
J. Torra: Ha de quedar molt clar que el camp és del poble, i que ha
de ser el poble qui se l'ha de fer seu i participar amb l'entitat. Hi
ha moltes tasques per fer a la UE Calaf, tothom pot col·laborar-hi
d'alguna manera o altra. Amb aquest camp, Calaf passa a ser un
referent comarcal a nivell de futbol.
A. Puig: Penso que la instal·lació de gespa revitalitzarà el camp, no
només perquè augmenti el nombre de jugadors, sinó també perquè
els veïns de Calaf el concebran com un espai on trobar-se. S'han
adequat els accessos i s'han instal·lat bancs i taules de picnic amb
aquesta idea d'obrir el camp a la gent de Calaf.
Cal tenir en compte que aquest camp és fruit d'una gran il·lusió
conjunta de la UE Calaf (directiva, pares, jugadors...) i la regidoria
d'Esports de l'Ajuntament. Si no hi hagués hagut aquesta il·lusió i
aquesta empenta, avui no tindríem un camp de gespa artificial.

ara amb gespa
posterior d'haver-se d'ampliar els
vestidors i canviar l'enllumenat del camp.
Amb totes les dades obtingudes, i després
de parlar amb els diferents fabricants de
gespa artificial, es va decidir contractar
l'obra amb l'empresa Poligras Ibérica, ja
que les característiques de la gespa que
ells fabriquen van semblar les idònies
per al camp de Les Garrigues. Es tracta
d'una gespa artificial d'última generació
tipus PRESTIGE EVOLUTION de 60 mm,
fabricada amb fil monofilamentat còncau
bicolor, d'alta resistència i baix coeficient
d'abrasivitat, amb tractament anti UVA
i resistent a la calor i al gel.
També s'ha posat el mateix tipus de
gespa a la zona de banquetes per tal
que puguin escalfar els jugadors suplents,
i s'ha creat una zona d'escalfament,
també amb gespa, per als equips que
han d'entrar a jugar. D'altra banda, quant
al nou equipament esportiu, el camp
compta amb porteries de futbol-11 i
futbol-7, noves banquetes per als
suplents, xarxes para-pilotes darrera les
porteries, una nova barana perimetral al
voltant del terreny de joc i un marcador
electrònic.
A part de posar gespa artificial al camp
s'ha aprofitat l'ocasió per solucionar una
sèrie d'aspectes que tradicionalment
havien donat problemes: s'ha pavimentat
la zona dels fanals que dóna a la
deixalleria, s'ha asfaltat tot el perímetre
del camp de joc i el passadís d'entrada
al camp de futbol, s'ha canviat la porta
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A la tarda hi va haver partit de juvenils: la UE Calaf contra una selecció de jugadors internacionals.

d'accés de vehicles, s'ha renovat la xarxa
d'aigua que va als vestidors i la xarxa
de clavegueram, i s'han instal·lat taules
de picnic, bancs, papereres i una font.

euros del Consell Català de l'Esport.
La resta de la despesa s'assumeix a
t rav é s d ' u n c r è d i t a m b l ' e n t i t a t
financera La Caixa.

Pel que fa al finançament, les tasques
d'instal·lació de la gespa artificial i
l'arranjament de l'entorn ascendeixen
a uns 500.000 euros, i es compta amb
dues subvencions: 100.000 euros de
la Diputació de Barcelona i 75.000

Amb tots aquestes actuacions podem dir
que comptem amb unes magnífiques
instal·lacions per a la pràctica del futbol,
i que el que cal ara és fer-ne un bon ús
per tal d'aprofitar els avantatges que
suposa aquesta remodelació.

La inauguració del camp va comptar amb una gran assistència de públic.

Moment dels parlaments de les autoritats, al mig del terreny de joc.

EQUIP DE 'DESPRÉS DE LES PARAULES'

"La realitat no pot ser representada
sinó per ella mateixa"
El passat mes de juny, els veïns de Calaf van poder descobrir
el nostre poble d'una manera diferent, a través d'unes
originals accions portades a terme per quatre arquitectes
de Madrid. La Lucía Acedo, el Paul Galindo, l'Ophélie Herranz
i el Carlos Mínguez van establir el seu quarter general a la
Unió Calafina, i des d'allí van organitzar diverses activitats
convocant els calafins a través de sorprenents postals...
Hem parlat amb ells perquè ens facin una valoració del seu
projecte, 'Després de les paraules':

Què us va fer decidir a participar a
la convocatòria d'Idensitat?
Què va ser allò que més us va
atreure?
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Ens va interessar l'oportunitat que ens
oferia el certamen d'Idensitat per posar
en pràctica un projecte artístic relacionat
amb uns temes que ens interessen: ciutat
- acció - representació.
Com definiríeu el vostre projecte
'Després de les paraules'? Quins
objectius us vau marcar?
El projecte 'Després de les paraules'
parla sobre la manera de mirar la ciutat
i les històries que hi succeeixen. A partir
de la introducció d'elements estranys
en el dia a dia d'una ciutat, es precipiten
una sèrie de situacions que quedaven
reflectides en l'exposició que es va
portar a terme a la Unió Calafina.
Tot el projecte girava entorn a la idea
de postal. La postal com a transport
d'històries que s'introdueixen en l'àmbit
quotidià i que desencadenen situacions
insòlites a la ciutat.

Amb quines dificultats us heu trobat
per portar-lo a terme?
Hi havia una dificultat molt gran, que era
la logística de totes i cada una de les
accions que, en desenvolupar-se totes
en el transcurs d'una setmana, van
comportar una gran tasca de preproducció
i organització. Teníem molt interès en el
fet que l'exposició fos a temps real, i
això ens va obligar a un gran esforç de
datació, estructuració i muntatge. Ha
estat una feina impossible, en realitat,
una feina de la qual parla el propi
projecte: de com la realitat no pot ser
representada sinó per ella mateixa. L'acció
és efímera i sencera, no es pot explicar,
no es pot representar.
Com va ser l'acollida que vau tenir
a Calaf? Vau registrar una bona
participació dels calafins?
L'acollida va ser valorada de moltes
maneres. Des de la resposta totalment
entregada i interessada, tant a nivell de
col·laboració (el projecte va comptar amb
la col·laboració del Casal d'Infants -els

Escoltes- i de l'IES), com de participació,
a la resposta més freda d'altres parts de
la població. La immigració va ser, potser,
un dels grups socials que millor va rebre
la idea, i la que més hi va participar.
Us sentiu satisfets de com va anar
el projecte, canviaríeu alguna cosa?
Molt satisfets. Ha estat una experiència
importantíssima en les nostres carreres,
que ens motiva a continuar endavant
amb projectes d'aquest tipus. La ciutat
és un lloc tan ric, tan complicat i tan
interessant, que és necessari continuar
aprenent d'ella a través d'una actitud
activa.
Per a nosaltres, i esperem que per a tots
aquells que han vist una de les accions,
l'exposició, o la web del projecte
(www.despuesdelaspalabras.blogspot.com),
Calaf deixa de ser una ciutat per a ser
un lloc, un escenari on tots nosaltres
formem part del repartiment que cada
dia construeix la ciutat. Nosaltres,
d'alguna manera, vam ser els artistes
convidats de la sèrie. Ens agrada aquesta
idea.

Penya Barcelonista
Un gran esdeveniment per Calaf: el Mercat Blaugrana
Com sabeu, el passat dissabte 16 de juny
vam celebrar al nostre municipi un
esdeveniment molt especial: el Primer
Mercat Blaugrana. Es tracta d'una iniciativa
que vam organitzar amb l'Ajuntament i
amb la col·laboració del FC Barcelona,
per tal de celebrar com cal el 25è
aniversari de la nostra entitat. Fou el
primer mercat d'aquestes característiques
que s'organitzava a Catalunya, i val a dir
que estem molt satisfets de la participació
que va tenir, tant de proveïdors oficials
del Barça com, sobretot, de les botigues
i establiments calafins. A més del Mercat,
també vam celebrar l'efemèride amb un
multitudinari al restaurant Bogart, en què
van prendre-hi part unes 140 persones
vinculades amb la Penya Barcelonista de
Calaf i Comarca.
Volem agrair a totes aquelles persones i
comerços que van participar en la festa
d'una manera o altra: muntant un estand
al Mercat; participant al concurs
d'aparadors -per cert, tots ells d'una gran
qualitat i originalitat; preparant menús
blaugrana o, simplement, decorant amb
elements blaugrana les finestres i els
balcons. També volem agrair a l'ARCA la
seva tasca a l'hora de preparar l'esmorzar,

així com les aportacions dels diferents
patrocinadors. Esperem comptar amb el

vostre suport de cara a properes activitats
que organitzarem! Bon estiu!
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El Mercat Blaugrana, a la plaça dels Arbres

Des de la Parròquia
El 17 de juny es va celebrar un acte molt emotiu a Pereres: el
90è aniversari de Mn. Lluís. La festa, que era sorpresa, va aplegar
prop de 100 persones. L'obsequi que va rebre Mn. Lluís va ser
una Sagrada Família.
Aquest any la romeria a Montserrat, celebrada el passat 20 de
maig, ha estat tot un èxit. Hi érem convidades les parròquies de
la rodalia; hi vam anar unes 180 persones. Al matí, vam assistir
a la missa conventual, i després hi va haver una cantada de la
Coral i ballets tradicionals a la plaça, a càrrec dels de Prats de
Rei, que aquest any eren els encarregats de l'ofrena: uns cistells
amb productes de l'Alta Segarra.
Després d'un any entre els tràmits i les obres pròpiament dites,
s'han acabat les tasques a la capella dels Dolors. S'han col·locat
uns tirants entre els dos murs de la capella, per evitar que
aquests s'obrin cap a l'exterior. També s'han reparat les esquerdes
que hi havia, i s'ha restaurat la pintura original en aquests indrets.
A les fotografies podeu observar l'estat inicial i l'estat final de les
obres:
El 26 de maig es va fer l'Aplec de l'Esperit, que es celebra cada
quatre anys. Aquesta vegada ve fer-se a Tarragona, fins on es
van desplaçar els joves de la cataquesi de confirmació de Calaf
i els Prats de Rei, que entre tots van omplir un autocar.
Aquest mes de juliol, una desena de joves han anat de viatge
a Taizé, França, a passar una setmana, acompanyats per Mn.
Enric i el diaca Jaume Casamitjana. Una altra dotzena de joves
han recorregut aquests dies el Camí de Santiago.

A dalt, estat
inicial de la
capella. A sota,
resultat de les
obres realitzades.

Unió Esportiva Calaf
Equips de la UE Calaf
i classificacions de final de temporada

PREBENJAMINS
Entrenadors: Jaume Mas i Òscar Barbas
Delgado, Guerrero, Domínguez, Garriga, Mas,
Fernández, Sergi L., Cabañés, Jesús, Illa, Lladó
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Classificació final de temporada:
BABYS (4-5 anys)

7è lloc (de 13): empatats a punts (40) amb el 6è

Entrenadors: Miquel Molina i Òscar Barbas
Juan Pablo, Jordi Prat, Aleix Anaia, Arnau Molina,
Bernat Busquets, Ahmed Bachar, Aleix Cabañés,
Ibrahim Fernández, Mohamed Bachar, Arnau Prats,
Gael, Ainoa Martínez, Oriol Carrera

ALEVINS
Entrenadors: Grau i Pallarès
López, Ramirez, Soria, Usay, V. López, Regí, Carles, Judit,
Amadou, Blanca, Aleix, Johnatan, Jordi Grau, Isaac,
Cribillers, Solà, Ruiz
Classificació final de temporada:
6è lloc (de 14): 45 punts
BENJAMINS
Entrenadors: Vilaseca i Quique
Esquius, Cisteró, Campà, Biel, Gerard, Raurich, Barrios,
Sala, Bascomte, Mauri, Ferrer, David, Ibrahim, Castillo
Classificació final de temporada:
15è lloc (de 16): 11 punts

INFANTILS
Entrenadors: Farid Bachar, Miguel Coronado,
Joan López
Eloi López, Miquel Estany, Àlex Barnés, Cristian
Domínguez, Marc Segués, Esteve Alsina, Xavier
Burgès, Said, Miquel Crivillés, Miguel Tello, Èric
Quintana, Miquel Ángel Vendrell, Marc Busquets,
Joan Crivillés
Classificació final de temporada:
13è lloc (de 15): 11 punts

CADETS
Entrenadors: Lladó, Marià,
Vilaseca
Estany, Cañet, Coletas, Sala,
Masegosa, Bosch, Puigpelat,
Carrillo, Ivan Garcia, Pol
Viladrich, Ionut, Aguilar,
Sorin, Domingo, Alfa,
Muñoz, Rial, Robert,
Quintana, Marmelada,
Pleixats
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Classificació final de
temporada:
4t lloc (de 15): 53 punts
JUVENILS
Entrenadors: Jordi Mas i J.
A. Navarro
Kique Sánchez, Dani López,
David Creus, Jordi Carrillo,
Josep Feixas, Santi Regí,
David Valderas, Jordi Serra,
Albert Dalmases, Oscar
Barbas, Mamadú, Marc
Rodés, Sergi Expósito, Jordi
Castelltort, Josep Ramon
Muntané, Jordi Muntané,
Marc Miquel, Fabià Subirana
Classificació final
de temporada:
7è lloc (de 14): 35 punts

Per a consultar les taules completes de les classificacions,
visiteu www.calaf.cat (apartat d'Esports)

EL POU DE LA MEMÒRIA

Josep Maria Solà

JOAN ROVIRA, UN CALAFÍ A ICÀRIA
Aquest article va ser publicat primerament al Full Parroquial de Calaf en dos lliuraments (25/5/03 i
1/6/03) i, posteriorment, a La Forja (Publicació d'Esquerra Republicana, secció local de l'Alta Segarra),
núm. 2 (6/3/04). Revisat i modificat lleugerament, l'oferim als lectors que encara no l'havien pogut
llegir i també a tots aquells que faran algun viatge aquest estiu.
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El XIX no va ser només el segle de la
novel·la burgesa i dels nacionalismes:
va ser, també, el de les utopies. Una de
les utopies que més pregonament arrelà
a Catalunya (bàsicament entre sectors
intel·lectuals) és la icariana preconitzada
pel socialista francès Étienne Cabet
(1788-1856). Cabet, advocat i fill de
boter, a través de les teories de SaintSimon, Owen i Fourier, proposà un
comunisme pacífic i equitatiu (allunyat
del de Marx, el qual els blasmaria
qualificant-los de "socialistes utòpics")
tot recolzant-se en la conscienciació,
l'educació i l'exemple que tots i cadascun
dels seus seguidors (icarians) havien de
donar tant en la seva vida individual com

col·lectiva. La seva fita era canviar la
societat eliminant la burgesia mitjançant
l'abolició de la propietat privada. En
aquesta nova societat (la nova Jerusalem)
cada ciutadà produiria segons les seves
capacitats i consumiria segons les seves
necessitats. Un programa molt concret
que proposava la fundació de colònies
experimentals de règim comunitari en la
utòpica Icària que s'aixecaria als EUA.
Les teories de Cabet són recollides al
llibre Voyage en Icarie (1840) i a Le
Populaire, publicació que ell editava a
França. A Catalunya, la utopia cabetiana
arribarà de la mà de Narcís Monturiol
(1819-1885), i del seu setmanari La

Dibuix alemany del s. XIX. Lànima és un tres-pals buscant la seva Icària (Charles Baudelaire).

Fraternidad (7 nov 1847 - clausurat el
març de 1848, després de la Revolució),
portaveu de la doctrina de Cabet.
Monturiol hi traduirà el Viaje a Icaria el
1848, i serà l'inventor del submarí
"Ictíneu" (1859). El jove revolucionari
figuerenc s'havia allunyat del
republicanisme bel·licós d'Abdó Terrades
i s'anava decantant cap al que esdevindria
el Partit Demòcrata. El grup cabetià de
La Fraternidad el formaven membres
procedents de professions liberals (els
germans Montaldo, Pere i Ignasi), la
medicina (Joan Rovira i Francesc Sunyer),
intel·lectuals (F. J. Orellana) o menestrals
(els germans Clavé, Josep Anselm i
Antoni).
Joan Rovira (Barcelona, 1824 - Nova
Orleans, 1849) era un jove metge, casat
de poc, de fona família, deixeble de
Monturiol. Sabem que exercí la medicina
a Calaf: si en aquell temps hom es
llicenciava als 22 anys, Rovira estigué
de metge al nostre poble des del 1846
al 1848, i això ens el fa encara més
entranyable. Participà amb els seus
companys en la "bullanga" (avalot) de
1843 coneguda com la "Jamància"
(perquè els del batalló de la Brusa s'hi
havien apuntat per menjar (jamar) de
franc) com a ajuda a la insurrecció general
contra Espartero.
El descontentament de la burgesia per la
crisi econòmica, la situació penosa de la
classe obrera atenallada per una
industrialització que no permetia cap respir
, i l'actuació d'un govern moderat decidit
a esborrar del mapa les organitzacions
obreres, provocaren que Icària representés
una escapatòria real per als qui partiren i
un recurs psicològic per als qui es quedaren
(a Barcelona n'han quedat dues traces:
l'avinguda d'Icària i la plaça del general
Prim al Poblenou, on es reunien). Sota el
crit d' "Allons en Icarie" (Anem a Icària),
Cabet a França i La Fraternidad a Barcelona
organitzaren els voluntaris i la recapta
popular de 600 francs (per cap) com a
aportació per formar part de la primera
expedició que posaria les bases de la
Ciutat Justa als EUA: el lloc eren uns
terrenys comprats prop del riu Denton, a
l'estat de Texas. Joan Rovira (amb la

dona, Candelària, embarassada), s'oferí
per ser-ne el representant català.
El 3 de febrer de 1848, a bord de la
fragata Rome, des del port de l'Havre
(Normandia), embarcaren 65 icarians
il·lusionats, com si el món acabés de
començar i es disposessin a viure la
primera història de l'home, cantant
l'himne de la Gran Esperança: "En peu,
treballador corbat per la misèria,/ l'hora
del despertar ha sonat [...] Anem a
fundar la nostra Icària,/ soldats de la
Fraternitat./ Anem, per a fundar-la a
Icària,/ la joia de la Humanitat!"
Deu ser veritat que això de descobrir
un nou món fa suar sang. El viatge amb
vaixell fou duríssim: trigaren 53 dies
fins a arribar a Nova Orleans (Louisiana):
allí una gernació amatent els cantà la
Marsellesa (els expedicionaris ignoraven
que el 24 de febrer s'havia destronat el
"rei burgès" Lluís Felip I, duc
d'Orleans i es restaurà la república).
Però els terrenys adquirits a la
Companyia Peters pel pare Cabet (així
l'anomenaven, afectuosament, deixebles
i admiradors) eren en un altre lloc, més
lluny encara: i mai un "no-lloc"
(etimològicament: utopia) havia estat
tan cruel.
El viatge, primer Riu Vermell amunt, i
després a peu, fou un infern, i aviat els
somnis començaren a esquerdar-se a
mesura que avançaven per Shreveport,
Sulphur-Praire i Colònia Peters. Hi
hagueren desercions. Traginaven una
càrrega excessiva amb insuficients
mitjans de transport (39 icarians es
quedaren a Shreveport per acondicionar
un hangar per als que vinguessin
després). Pedregoses estepes, pantans
d'aigües llefiscoses: els germans queien
malalts per consumpció i febres
malignes. Ni rius navegables, ni terres
fèrtils ni climes saludables. Una extraviada
caravana de catorze vençuts a la deriva
aconseguí d'arribar als terrenys orientals
de la ribera del Denton; i, allí, el darrer
fracàs: per qüestions burocràtiques mal
enteses la meitat dels terrenys que els
pertocaven (tots incultes) pertanyien a
l'estat de Texas; i, en el termini d'un
mes, els trossos no ocupats ni conreats
pels icarians revertirien, altre cop, a la
Companyia Peters: 28 dies per convertir
cent mil acres salvatges en la ciutat ideal,
amb uns homes esgotats, malalts i amb
les sabates destrossades. Davant la
impotència del doctor Rovira, en moriren
set i els enterraren vora el riu. Els reforços
que havien demanat no arribaven i el
termini d'ocupació de les terres s'acabava.
D e r r o t a t s i d e s m o ra l i t z a t s , e l s
supervivents d'aquella nova Jerusalem
dels miserables decidiren fer una
"provisòria retirada".

El 19 de gener de 1849 arribà una darrera
expedició a Nova Orleans, amb el pare
Cabet al capdavant una mica abans, a
finals de novembre, també ho havia fet
la Candelària, amb el petit Joan, per
reunir-se amb el seu marit. Cabet convocà
una reunió amb tots els icarians
(supervivents i nouvinguts), i Rovira s'hi
enfrontà durament i l'acusà d'imprevisió,
ingenuïtat i fracàs del projecte icarià:
en l'inicial manifest cabetià es deia que
"Res no seria confiat a l'atzar, tot seria
dirigit per la Raó". La nit de l'1 de març
de 1849, Rovira, malalt i desolat, se
suïcidà al carrer de Saint-Ferdinand de
Nova Orleans. Alhora, 281
expedicionaris, sota la tutela de Cabet,
partiren cap a Nauvoo (estat d'Illinois),
prop del riu Mississipí. La colònia hi

durà fins que greus dissensions internes
portaren a l'expulsió de Cabet, el qual
hi moriria d'apoplexia el 8 de novembre
de 1856. Conten que Cabet deia: "Si
tingués una revolució dintre la mà, la
conservaria tancada, encara que em
costés de morir a l'exili."
L'extraordinària i fascinant aventura
icariana s'havia acabat: ens l'explica
meravellosament Xavier Benguerel a la
novel·la "Icària, Icària" (Premi Planeta,
1974). El mateix Benguerel traductor
d e l f i n s a ra e n i g m à t i c v e r s d e
Baudelaire: "Notre âme est un troismâts cherchant son Icarie" ("El viatge"
dins: Les Flors del Mal (1857)). El mateix
Baudelaire que un pèl més avall ens
confessarà que és un "amarg saber, el
saber que ens procura el viatge!"
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Segons la mitologia, Ícar, desobeint els consells del seu pare Dèdal, senlairà vora el sol i aquest li fongué la cera
de les ales que laguantaven. Lilla grega on caigué mort porta el seu nom. Il·lustració: Giovanni Caselli (1985).

Josep Mases i Raurich

Des de dalt del campanar
Una carta que no arribarà mai
Sr. William Gates
Microsoft Corporation
Estats Units dAmèrica
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Tot i ser molt conscient de la
importància de la vostra persona, així
com de la grandiositat de la vostra
empresa, des de dalt del campanar
d'un poblet de l'Altiplà de la Catalunya
central, comarca de l'Anoia, i després
de pensar-ho molt, m'atreveixo a
adreçar-vos aquesta carta, per diferents
motius però lligats entre si.
El primer, perquè ara farà un any vaig
llegir la notícia de la vostra jubilació el
juliol del 2008, després de trenta i
"pico" anys d'un treball, imagino, intens
i apassionant, tenint pendent de la
vostra constant investigació a quasi
tot el món empresarial, acadèmic i
polític.
Jo també sóc jubilat i per l'edat que
tinc, amb una cultura molt justeta;
però he seguit amb admiració, una
mica per sobre, la vostra brillant carrera
que us ha portat a ser l'home més ric
del món, amb molt de poder, i que
segurament heu despertat tota classe
de sentiments, des de l'admiració fins
als comentaris més perversos,
segurament produïts per l'enveja o la
impotència. No ho sé! En el meu
modest comentari, vull treure la part
positiva de la vostra trajectòria.
Quan vàreu anunciar que arribaria un
dia que a cada casa hi hauria un
ordinador personal, em va semblar una
utopia, però em va il·lusionar; i avui
podem veure que no només és una
realitat sinó que està superada amb
escreix, ja que podem dir que ja es

porten fins i tot a la "butxaca".
I, mira per on, que gràcies a vós i a
l'empresa Microsoft, avui som molts
els jubilats, gent senzilla de tot el món,
que gaudim una mica més del nostre
temps lliure. I també gràcies a aquesta
tecnologia i al programa Windows
podem gaudir de les immenses,
infinites diria jo, possibilitats d'aquest
aparell, des d'escriure, perfeccionar
l'idioma, corregir errors d'ortografia,
dibuixar, pintar, entrar en la fotografia
digital etc... i sobretot disposar
d'aquesta grandiosa finestra que és
Internet, per tenir a l'abast de la mà
a tot el món, amb la informació d'allò
que més interessi al moment, cosa que
fins no fa gaire era impensable. Per
tot això, Bill, moltes gràcies.
Encara que, si em permeteu un incís,
us haig de confessar que després de
llegir l'extens article Viatge al Futur
de Microsoft, publicat en el magazine
del diari La Vanguardia del dia 3 de
juny d'aquest any 2007, que parla
sobre la investigació que es porta a
terme sobre els pròxims telèfons mòbils
a uns anys vista, em vaig quedar ben
sorprès. Penses que llegeixes ciència
ficció, i mires el futur amb cert recel,
per si arribarà un moment en què ni
tan sols tinguem iniciativa, que estarà
tot tan programat, que ni tan sols
haurem de pensar!
La segona cosa que voldria fer molt
sincerament fóra enviar-vos la meva
felicitació i admiració vers l'esperit
filantròpic que us caracteritza, per la

constant preocupació per als problemes
del tercer món i, segons s'ha publicat,
la gran aportació econòmica que heu
desviat durant anys mitjançant la
"Fundació Bill i Melinda Gates", que
precisament ha rebut el premi Príncep
d'Astúries 2006. Per la gran tasca que
porteu a terme, i que ara quan us
jubileu voleu portar vós personalment.
Per finançar la investigació dels
laboratoris per aconseguir vacunes i
medicaments a bon preu, que ajudin
a desterrar d'una vegada per totes
terribles malalties com la SIDA, la
malària, la tuberculosis etc., malalties
que per falta de recursos existeixen
sobretot als països subdesenvolupats.
Fins ara, el món de les multinacionals
no s'hi ha amoïnat massa, perquè
pensen més en els diners que en les
persones.
I tal com us deia abans, malgrat que
algú pretengui desvirtuar aquest gest
i veure-hi una gestió de màrqueting
interessada, i que per a vós representa
molt poc... Però tant de bo que el
vostre exemple fos seguit per moltes
d'altres fabuloses fortunes que hi ha
en el món, que per desgràcia són més
les que volen com corbs o voltors sobre
aquests països, només cercant
l'especulació i l'explotació dels recursos
naturals i de les persones... Molts d'ells,
nens que sense identitat estan essent
explotats en mans d'uns dirigents i
polítics corruptes per obtenir riquesa
sense que els preocupi massa el
patiment, la misèria, i la mort de
milions de persones.

Sr. Bill Gates: des de dalt del campanar de Calaf -08280-, un poblet de la Catalònia (Spain). Rebeu una salutació ben cordial!
josep-mases@hotmail.com

Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DE 30 D'ABRIL DE 2007
El Ple aprova l'acta de la sessió ordinària
del 20/04/2007 amb el vot favorable dels
8 regidors presents dels grups municipals
de CIU i ERC.
Els regidors presents donen la seva
conformitat amb el procediment i el
resultat del sorteig dels membres de les
meses electorals per a les Eleccions
Municipals del dia 27 de maig de 2007.
S'aprova amb 8 vots a favor, dels grups
de CIU i d'ERC, el conveni entre
l'Ajuntament de Calaf i la Diputació de
Barcelona, per a l'atorgament d'una
subvenció destinada a la col·locació de
gespa artificial al camp de futbol municipal
Les Garrigues.
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S'aprova amb 8 vots a favor, dels grups
de CIU i d'ERC, el conveni entre
l'Ajuntament i l'entitat Unió Esportiva
Calaf, per a la instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol municipal Les
Garrigues.
S'aproven, amb 6 vots a favor del grup
de CIU i 2 abstencions del grup d'ERC,
les modificacions de les ordenances fiscals
núm. 16 (reguladora de la taxa per la
prestació de serveis a la piscina municipal)
i núm. 23 (reguladora de la taxa per la
prestació del servei de l'escola bressol
municipal).
S'aprova amb 8 vots a favor, dels grups
de CIU i d'ERC, una moció en defensa

de la continuïtat de les emissions de TV3
al País Valencià.
S'aprova amb 8 vots a favor, dels grups
de CIU i d'ERC, una moció de suport a
la "Commemoració dels 50 anys de la
signatura del Tractat de Roma", carta
fundadora de l'actual Unió Europea.
S'atorga, amb 6 vots a favor del grup de
CIU i 2 abstencions del grup d'ERC, la
llicència d'obra major a Andreu Armando
García, per a la construcció de 9
habitatges plurifamiliars, aparcament
i local comercial, al Raval de Sant
Jaume, 40; en base al projecte dels
arquitectes Ernest Boronat & Josep
Tortosa.

PRESA DE POSSESSIÓ AJUNTAMENT DE CALAF
16 DE JUNY DE 2007
Obre la sessió el Sr. Josep Costa Pinyol,
secretari accidental de l'Ajuntament de
Calaf, constituint la Mesa d'Edat amb
els càrrecs electes de major i menor
edat dels nomenats, que són el Sr.
Manel Navarro Jacinto (a qui correspon
la presidència) i la Sra. Minerva Barbero
Ochoa.
Compareixen davant la Mesa d'Edat la
resta dels càrrecs electes, presentant
les credencials: Sra. M. Antònia Trullàs
Povedano, Sr. Joan Caballol Pérez, Sra.
Judit Viladrich Luna, Sr. Antoni Guix
Coll, Sra. Immaculada Sans Manent,
Sr. Àngel Soria Fernández, Sr. Francesc

Cribillers Riera, Sr. Jordi Parés Morros
i Sra. Concepció Mas Corbí.
Els càrrecs electes no presenten cap
causa d'incompatibilitat sobrevinguda
amb posterioritat a la seva proclamació,
de manera que es procedeix a la
prestació del jurament i a la imposició
de la medalla. Així doncs, queda
constituït el Ple de l'Ajuntament de
Calaf.
Elecció de l'Alcalde/essa
Accepten ser candidats per al càrrec
d'Alcalde/essa la Sra. M. Antònia Trullàs
Povedano (cap de llista de CIU), el Sr.

CARTIPÀS MUNICIPAL
Després de les eleccions del passat 27 de maig hi ha hagut
canvis en les diverses regidories de l'Ajuntament de Calaf. A
continuació publiquem un quadre amb les diferents àrees i els
corresponents regidors i regidores que en són responsables:
M. Antònia Trullàs Povedano
Alcaldessa-Presidenta
Àrees: Salut
Governació
Promoció Econòmica
Relacions Institucionals

Finalment, hi ha una intervenció de
cada un dels caps de llista.

Judit Viladrich Luna

2a Tinent d'Alcalde
Àrees: Hisenda
Educació
Participació Ciutadana

Antoni Guix Coll

3r Tinent d'Alcalde
Àrees: Obres i Serveis
Medi Ambient
Comerç
Fires i Festes

Immaculada Sans Manent
Àrees:

Joan Caballol Pérez
1r Tinent d'Alcalde
Àrees: Planificació Territorial i Activitats Econòmiques
Comunicació

Francesc Cribillers Riera (cap de llista
de PSC-PM-GIC) i el Sr. Manel Navarro
Jacinto (cap de llista d'ERC-AM). A
continuació es procedeix a la votació
secreta, amb els següents resultats:
M. Antònia Trullàs Povedano, 6 vots;
Francesc Cribillers Riera, 0 vots; Manel
Navarro Jacinto, 1 vot.
A la vista del resultat, queda investida
com a Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Calaf la Sra. M. Antònia
Trullàs Povedano, després d'efectuar el
corresponent jurament.

Cultura
Benestar Social

Àngel Soria Fernández
Àrees:

Esports
Joventut

Grup municipal de CIU

Comença una nova legislatura i volem agrair-vos, en primer lloc, la confiança que ens heu renovat, per dur el
timó del govern municipal els propers quatre anys.
Tal com hem fet a l'anterior legislatura governarem amb tots i per a tots, sense mirar el color polític de les
persones i sense caure en sectarismes, intentant assolir el màxim consens en aquells temes que siguin importants
per al desenvolupament de la nostra vila.
E l s p r o j e c t e s q u e h e m c o m e n ç a t a l ' a n t e r i o r l e g i s l a t u ra e s va n f e n t r e a l i t a t , d e m i c a e n m i c a .
Quan surti aquest Altiplà ja s'hauran inaugurat el Jardí de la Casa Bertran i el Camp de Gespa Artificial de l'Estadi
Municipal de les Garrigues, i properament s'inaugurarà la Zona Verda del Sector Oest, el local per als gegants,
la caseta de l'ambulància i el nou edifici de l'escola de primària.
Tenim per endavant quatre anys que suposaran, amb la col·laboració de tots, un salt qualitatiu important en el
nivell d'equipaments i serveis, en benefici de tots els calafins i calafines.

Grup municipal de PSC-PM-GIC
En aquesta primera ocasió que ens dirigim als calafins com a regidors de l'Ajuntament, el primer que volem fer és felicitar
a la candidatura guanyadora, especialment a la seva cap de llista, M. Antònia Trullàs, la nostra Alcaldessa.
Al mateix temps, agrair a tots els calafins que varen confiar en nosaltres el passat 27 de maig.
Un cop acabada la campanya electoral, període en què sempre hi ha alguns excessos, és hora que cadascú assumeixi
la seva feina i es normalitzin les relacions entre persones i grups polítics, amb respecte i consideració per part de tothom.
Al nostre grup ens toca fer de grup d'oposició, amb el que significa i implica en quant a tasques de control, seguiment
i, en el seu cas, crítica de l'actuació de l'equip de govern.
Tot i el paper d'oposició que ens atorguen els resultats electorals, estem disposats a col·laborar lleialment amb el govern
municipal per impulsar, quan calgui, projectes i assumptes pel bé de Calaf.
Els propers tres o quatre anys seran uns anys molt decisius per a la definició del model de poble i, per tant, per al futur
de Calaf.
Davant aquest repte caldrà que l'equip de govern actuï amb responsabilitat i alt grau d'exigència i dedicació.
Nosaltres des de l'oposició vetllarem per la claredat i la transparència, sempre amb responsabilitat i sentit institucional.

Grup municipal d'ERC
El dia 27 de maig del 2007 la voluntat popular
va parlar, donant la majoria absoluta al grup
de CIU; però haver tingut majories continuades
a l'Ajuntament durant més de 25 anys no ha
permès que la política local es desenvolupés
com en altres municipis, és a dir, no hi hagut
l'oportunitat que entre tots actuéssim
democràticament, tot escoltant, dialogant,
pactant, creant i compartint projectes.
Nosaltres en aquestes eleccions municipals
no hem obtingut la resposta que esperàvem
en relació amb la feina realitzada durant la
precampanya i a les propostes presentades,
on prioritzaven les persones per damunt de
tot i un projecte sense hipoteques de futur.
Entre d'altres reflexions podem dir que la

rumorologia dels pactes ha incidit
negativament en els nostres resultats. Es van
fer extensives hipotètiques coalicions
postelectorals amb un grup o altre, però
nosaltres mai vam manifestar la nostra
intenció de pactar amb cap grup. De fet, els
programes d'altres partits polítics encara avui
no ens han convençut. Per això érem l'opció
vàlida. I encara creiem que la som.
Podem afegir-hi altres factors, com errors que
hàgim pogut cometre, així com la dificultat de
comunicar al poble la feina feta en aquests
anys, dins i fora del govern.
Esquerra afronta aquesta legislatura 20072011 amb un únic regidor, en Manel, que amb
la seva experiència i bon fer, de ben segur

aportarà noves maneres de fer política.
Actuarem amb actitud constructiva pels
compromisos que vam recollir i estan
exposats en el nostre programa electoral.
Tanmateix exercirem la tasca de control de
les decisions del nou equip de govern, però
també buscarem el consens i donarem suport
a iniciatives beneficioses per al conjunt del
poble, ja que volem un Calaf amb un
creixement moderat, cohesionat i no hipotecat.
No cal dir que continuarem estant al vostre
servei, amb la nostra proximitat als ciutadans
i ciutadanes per tot allò que pugueu necessitar,
i continuarem treballant com fins ara, perquè
Calaf i la seva Comarca siguin referent de
qualitat de vida i benestar.

HORARI DE TRENS:

Al vostre servei
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
IES Alexandre de Riquer......................................93 8680414
Informació telefònica ..................................................11818
Informació de la Generalitat ............................................012
Jutge de Pau (Sr. Ramon Lluís Nadal) .........................93 8680075
Jutgessa de Pau subst. (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

Informació
902 240 202

RENFE

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
Atenció: 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

MANRESA

PL. CATALUNYA

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:
Informació
93 265 65 92
BARCELONA

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

IGUALADA
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)

Informació
93 804 44 51
BARCELONA

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

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)

Informació
93 874 68 00

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF

MANRESA-Ctra. Cardona

Manresa-Estació dAutobusos

De dilluns a divendres
7:30
15:00
Dissabtes (no festius)

8:25
16:40

7:30
MANRESA-Estació dAutobusos

8:30
16:45

8:25

8:30

Manresa-Ctra de Cardona

Calaf

De dilluns a divendres
12.20

14:40

15:40

19:50

20:00

21:00

12:30

13:30

Dissabtes (no festius)
12:20

connecta't a Calaf!

www.calaf.cat
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