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Nadal típic, tòpic o utòpic?
n arribar aquestes dates, és habitual sentir
expressions que reflecteixen sentiments o bons
propòsits tot desitjant un bon Nadal, bones festes o un
bon any...
Rere aquestes frases, que tradicionalment ens repetim
mútuament d’una manera cada cop més automàtica,
sovint oblidem que hi ha quelcom d’autèntic, un
veritable esperit de concòrdia que, d’una manera
gairebé màgica, ens dibuixa un lleu somriure en
l’expressió dels nostres rostres, empal·lidits pel fred,
mentre anem amunt i avall preparant les festes que
s’acosten per gaudir-les amb la família i els amics.
Potser valdria la pena aturar-nos, ni que sigui un
moment, a reflexionar sobre el que realment fa diferent
aquestes dates de la resta de l’any. Probablement
descobrirem que, en el fons, el motiu principal és el
consens i la voluntat de la nostra societat perquè la
pau i la concòrdia s’imposin aquests dies. Si això és

així, si som capaços d’aconseguir aquesta fita durant
uns dies, potser caldria plantejar-nos quins són els
motius que impedeixen que ho fem sempre.
De ben segur que no trobarem cap fonament objectiu
per a no perllongar aquesta actitud positiva tots els
dies de l’any més enllà de les excuses que, de manera
reiterada, fem servir per justificar l’egoisme amb què
tot sovint ens enfrontem a la vida quotidiana.
Si en acabar l’any és típic fer-se bons propòsits per a
l’inici del següent, podríem proposar-nos de no repetir
els tòpics i aconseguir que, aquest, sigui veritablement
el primer d’una nova era en la qual la utopia de la pau
i la concòrdia esdevinguin una realitat permanent.
Dependrà de tots nosaltres.
Que l’esperit del Nadal us acompanyi per molts anys.
Bones festes!

darrers anys, la mateixa Diputació de Barcelona ha engegat
una sèrie de campanyes d’estudi, excavació arqueològica,
consolidació i restauració del conjunt. Aquestes actuacions
estant aportant molta llum sobre la història i evolució de
Boixadors, l’han salvat de la ruïna i han permès que sigui
visitable i a l’abast de tothom. Recordeu que cada primer
diumenge de mes hi ha visita guiada gratuïta d’11 a 14 h
del matí.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

El castell de Boixadors
Molt a prop nostre tenim el conjunt monumental format pel
castell i l’església de Sant Pere de Boixadors. L’indret ja el
trobem documentat el 1015, i d’ell va sorgir la important
nissaga dels Boixadors, que ja senyoregen el lloc al segle
XII. Diversos membres d’aquest llinatge van participar en
la conquesta i repoblació de les terres lleidatanes, van
acompanyar a Jaume I a València, van ocupar càrrecs de
veguer a Cervera i Tàrrega i van participar en campanyes a
Itàlia, sobretot a Sardenya. En aquest aspecte cal destacar
a Bernat de Boixadors, majordom de l’infant Alfons, almirall
i governador de Sardenya en diverses etapes, ambaixador
en diverses missions i lloctinent de procurador a Catalunya
per l’infant Pere. La mort sense descendència del seu
germà Guillem, va fer que un fill de l’almirall i els seus
descendents passessin a senyorejar Boixadors. Al segle
XIV, juntament amb els termes de Sant Pere Sallavinera, la
Llavinera i la Fortesa es va formar la baronia o varvassoria
de Boixadors. L’any 1425, en morir sense descendència
Ramon Berenguer de Boixadors, la baronia va passar a
la seva germana Beatriu, casada amb Arnau de Foixà. El
llinatge empordanès dels Foixà-Boixadors va mantenir la
baronia fins a la fi de les senyories jurisdiccionals al segle
XIX. Malgrat que la branca principal s’extingeix i desapareix
de les nostres terres al segle XV, altres branques es
consoliden al Principat (comtes de Savallà, vescomtes de
Rocabertí, comtes de Perelada), València o Mallorca.
El conjunt format pel castell i l’església de Sant Pere fou
cedit a l’ajuntament, i entre 1971 i 1973 la Diputació de
Barcelona va portar a terme diverses obres de restauració,
sobretot de l’església, la torre mestra i la sala gòtica. Els
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Continua l’arranjament
dels accessos i el voltant del castell
Al principi de novembre es van
iniciar les tasques d’arranjament
d’una part dels accessos al
castell de Calaf. Les obres es
porten a terme en un tram de la
carretera de Ponts que voreja el
castell calafí, i consistiran en la
construcció d’una vorera —per
permetre el pas de vianants— i
d’un mur de contenció per
minimitzar esllavissaments i els
seus efectes.
També s’aprofitarà la intervenció
per recuperar un antic pas
que portava al castell de Calaf
i que arriba fins al carrer del
Carme. Aquestes obres s’estan
portant a terme a través d’uns
plans d’ocupació sol·licitats per
l’Ajuntament,
que
permeten
la contractació, durant quatre
mesos amb cost zero, d’operaris
en atur per realitzar aquestes
tasques.
Construcció del mur de contenció per evitar esllavissaments.

Urbanisme

Properament se sortejaran
els pisos per a joves
El passat 23 de novembre va finalitzar el termini d’inscripció
per optar als pisos de protecció oficial per a joves, ubicats
al carrer de Sant Antoni. En total s’han rebut unes 19
sol·licituds, que s’han enviat a la Generalitat perquè les
validi i sol·liciti les esmenes que siguin necessàries. Un cop
s’hagi fet aquesta anàlisi, es procedirà al sorteig dels dotze
pisos per a joves, del qual ja s’informarà oportunament als
sol·licitants.
La promoció consta de 12 pisos de dos tipus: nou pisos
d’una habitació i tres pisos de dues habitacions, en règim
de lloguer protegit. Als baixos de l’edifici hi haurà un local
per a ús municipal.

Serveis
Encesa de la il·luminació nadalenca
El passat 5 de desembre es va encendre la il·luminació
nadalenca de Calaf, que adornarà els carrers i places
de la nostra vila durant aquestes festes. Dels diferents
pressupostos que s’havien sol·licitat, l’Ajuntament va
decidir-se finalment per l’Estrella de Queralt. Aquesta
empresa de Navàs va presentar una proposta per al lloguer
i la instal·lació de la il·luminació —la col·locació per part dels
seus operaris representa un 30% del pressupost total—, a
través d’un preu tancat, independentment dels dies en què
restin col·locades les lluminàries.

Les obres a la línia CalafManresa, a punt d’adjudicar-se
El 9 d’octubre passat el Ministeri de Foment va treure a
licitació les obres de millora del subtram Calaf-Manresa
de la línia de ferrocarril Saragossa-Lleida-Barcelona. El
pressupost puja a uns 35,6 milions d’euros, i el termini
d’execució de les obres és de 40 mesos. El tram a reformar
consta d’uns 35,5 km, i les obres consistiran en la millora
de les condicions d’explotació de l’actual trajecte ferroviari,
augmentant la seguretat i el confort de circulació, sobretot
pel que fa referència a la via i a l’estructura. És previst
que el Ministeri de Foment adjudiqui les obres durant els
propers dies.

Il·luminació de Nadal a l’avinguda de la Pau
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La consolidació del convent de Sant Francesc
descobreix un gran llegat arquitectònic
Aquests
dies
s’estan
portant
a
terme
les
taques d’estintolament i
consolidació del convent
de Sant Francesc de Calaf,
unes obres indispensable
per a assegurar els murs
de l’edifici i procedir,
després,
a
la
seva
restauració.
El desbrossament i neteja
que s’han dut a terme per
tal de reforçar els murs,
han deixat al descobert
diverses troballes. Per
exemple, s’han descobert
les dimensions exactes
del celler del convent, de
dimensions més grans de
les que s’havien pogut
preveure fins ara. També
s’ha pogut establir la
fondària exacta de la
bassa, després de buidar
de terra el seu interior.
Pel que fa als murs de
la façana sud de l’edifici,
s’ha pogut retirar la
terra que tapava part

de les portes d’accés.
A l’interior del convent
s’ha retirat la runa que
s’hi havia acumulat al
llarg dels anys, cosa que
ha
permès
recuperar
l’enllosat
original
del
claustre. Pel que fa a
la història de l’edifici,
a
banda
de
l’última
ocupació del convent —
part de les dependències
van ser utilitzades com a
habitatges—, s’ha pogut
constatar que va haver-hi
també presència militar
cap al final del segle XIX,
amb
les
conseqüents
cavallerisses a la planta
baixa.
Un cop finalitzin les
taques de consolidació,
el proper mes de gener,
es procedirà a la redacció
del
projecte
per
a
restaurar completament
el
convent
de
Sant
Francesc i habilitar-lo per
als diversos usos que es
preveuen al Pla Director.

Urbanisme

A dalt, a la dreta, imatge del claustre del convent totalment desbrossat.
A baix, a la dreta, el celler del convent, buidat de la terra que cobria
bona part de la seva fondària.
Sota aquestes línies, detall d’un dels enllosats originals que s’han
pogut recuperar.
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Calaf va celebrar Tots Sants
amb una gran fira
La diada de Tots Sants Calaf va celebrar
una nova edició de la tradicional Fira,
que enguany va comptar amb una
molt bona assistència. Sens dubte el
bon temps va contribuir al fet que el
casc antic del municipi s’omplís de
visitants d’arreu de Catalunya. Com ja
és tradicional, es van repartir moniatos
i mistela entre els assistents, a més de
les castanyes torrades per la popular
castanyera. Els visitants també van
rebre com a obsequi esqueixos de
clavells i romaní que, segons la tradició,
s’han de plantar per Tots Sants perquè
arrelin correctament.
A més de les nombroses parades de
productes artesans, els visitants podien
observar de ben a prop els diversos
fruits de tardor, o presenciar les
divertides representacions del conte ‘El
flautista d’Hamelin’, amb la presència
de les populars Tres Bessones i la
Bruixa Avorrida. Finalment, es va fer
una demostració en directe de tocs
de campanes, a càrrec d’un carilló.
Mentre anaven sonant les campanes,
s’explicava als assistents el significat
de cada toc.

Les representacions de ‘El flautista d’Hamelin’ van cridar molt l’atenció.

Educació

Els nens de l’escola
es familiaritzen amb l’Índia
La primera setmana de desembre es van portar a terme
al CEIP Alta Segarra de Calaf diverses activitats a càrrec
de membres de la Casa d’Àsia, que s’emmarcaven dins
del Pla Educatiu d’Entorn. Així, els nens i nenes s’han
endinsat en la cultura, la religió i les tradicions hindús, i
han pogut aprendre moltes coses sobre l’Índia. Els alumnes
de parvulari i els de la llar d’infants es van vestir amb roba
típica i van escoltar un conte, titulat ‘El sari de l’àvia’, que

els va explicar Imma Llort. A primer i segon de primària
van aprendre què es menja en aquest país asiàtic, amb una
activitat que es titulava ‘Què hi ha per dinar?’; els de tercer
i quart van parlar sobre la vestimenta tradicional índia, com
el sari o la kurta, i de la fabricació del cotó, mentre que els
més grans de l’escola van practicar diverses danses hindús
del nord de la Índia, amb les quals van conèixer, alhora,
aquesta regió.

Els de 1r i 2n van aprendre què es menja a l’Índia.

Els de parvulari, escoltant atents el conte hindú.
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Calaf recicla!

Aprofitem aquest espai per recordar-vos tres punts
importants que tots plegats hauríem de tenir en compte
per tal de millorar la recollida d’escombraries al municipi:
1. No llençar les bosses d’escombraries a les papereres: el
seu lloc és al contenidor.
2. No penjar les bosses d’escombraries a les nanses dels
contenidors, cal dipositar-les a dins.
3. Acostumem-nos a plegar les caixes de cartró abans de
llençar-les al contenidor de paper: d’aquesta manera n’hi
cabran més i no les haurem de deixar a fora.
Gràcies per col·laborar-hi!

Medi ambient

A finals del proper mes de gener, començarà a Calaf
la recollida de la fracció orgànica. Per aquest motiu,
la setmana del 14 al 19 de gener es farà una campanya
de comunicació als veïns i comerciants del municipi, a
través d’unes sessions informatives on s’explicarà en què
consisteix la recollida i se’ls lliurarà el material necessari
per dur-la a terme. Els ciutadans, doncs, rebran una carta
al seu domicili a través de la qual se’ls convidarà a assistir
a les diverses sessions.
També s’han previst sessions amb els grans productors
de matèria orgànica, com poden ser els establiments
de restauració i alimentació, així com activitats de
conscienciació que es portaran a terme durant el mes de
gener als centres educatius de Calaf.
Amb la posada en marxa de la recollida de la fracció
orgànica, el nostre municipi fa un pas endavant en l’aposta
per una vida més sostenible i respectuosa amb el medi
ambient.

Bona participació a la 47a edició del Ral·li 2000 viratges

Esports

El 17 de novembre va celebrar-se
una nova edició de l’històric Ral·li
2000 viratges, en el qual van prendre
part fins a 119 equips. La prova,
puntuable per al Campionat de
Catalunya de Ral·lis d’Asfalt, constava
de vuit trams cronometrats i un total
de 430,5 km. Els campions d’aquest
any van ser Josep M. Membrado
i Jordi Vilamala (Renault Maxi
Megane). Calaf va acollir una vegada
més un dels parcs d’assistència del
ral·li. Concretament els mecànics i
els equips de suport van instal·larse a la zona del poliesportiu, on el
fred intens va acompanyar-los durant
tota la tarda i el vespre. D’aquesta
manera, els veïns de Calaf i rodalies
van poder veure de ben a prop tot el
desplegament que comporta un ral·li
d’aquestes característiques, i observar
les tasques dels mecànics per posar a
punt els diferents vehicles.

El parc d’assistència es va instal·lar a la zona del poliesportiu de Calaf.
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El CEIP Alta Segarra
celebra el Dia de la Música
CEIP Alta Segarra. El dimecres dia 21 novembre els
alumnes del CEIP Alta Segarra juntament amb l’Escola
Municipal de Música de Calaf van celebrar la diada de Santa
Cecília, patrona de la música. La festa va ser el resultat de
la col·laboració entre ambdues escoles, que van preparar un
variat i amè concert amb actuacions instrumentals, cançons
i cant coral, dirigits i acompanyats per Isaac Fonoll i Maribel
Sivila. L’acte va ser presentat per la professora de música de
l’escola, Montse Marsans, i va tenir lloc a la Sala Groga de la
recent estrenada escola pública, on l’acústica i l’entorn són
molt agradables. Tots els alumnes i professors van participar
del petit espectacle, que va finalitzar amb la cantada per
part de tots els assistents de la cançó “Si n’hi havia un petit
home”, representada per un grup d’ alumnes de 6è.
Esperem continuar gaudint d’instants com aquests, que són
un regal per a nens i mestres, i així anar construint entre
tots els membres de la nostra comunitat educativa una
gran orquestra on totes les veus conformin una bonica i
harmoniosa melodia.

Concert de Santa Cecília a la Sala Groga del CEIP Alta Segarra.

Xerrada sobre el passat carboner de Calaf
a l’IES Alexandre de Riquer

Educació

A finals del mes d’octubre, la Biblioteca de Calaf va acollir
una interessant conferència a càrrec del catedràtic de la UPC
Josep M. Mata Perelló. El geòleg va parlar sobre el passat
carboner de Calaf i va fer una clara exposició al voltant dels
diferents tipus de carbó que es troben a Catalunya i de les
raons geològiques que fan possible la seva existència. L’acte,
que va comptar amb nombrosos assistents, s’emmarca
dins del Projecte Educatiu Europeu COMENIUS, en el qual
participa l’IES Alexandre de Riquer. El projecte té una durada
total de tres anys, de manera que aquest és el segon curs en
què es porta a terme.
D’altra banda, cal remarcar que la Biblioteca de Calaf està
treballant perquè el seu fons es pugui consultar a través
d’Internet. Així, de moment, part de la seva base de dades
ja es pot consultar a www.xtec.cat/epergam. Un cop dins
la pàgina, només cal buscar l’IES Alexandre de Riquer per
accedir a la base de dades.
Mata va parlar del carbó a Catalunya i a la zona de Calaf.

Gran assistència a la jornada de portes obertes
al CEIP Alta Segarra
El 27 d’octubre el CEIP Alta Segarra de Calaf va celebrar
una concorreguda jornada de portes obertes, amb l’objectiu
d’ensenyar les noves instal·lacions als pares, mares i veïns
de Calaf en general. Des de les dotze del matí es podia
veure com els més menuts ensenyaven orgullosos les
aules als seus familiars. Els mestres també van posar-se
a disposició dels visitants per aclarir qualsevol dubte que
poguessin tenir. Com es va poder comprovar, la nova escola
disposa d’unes àmplies i lluminoses instal·lacions.
Cap al voltant de la una, els nois i noies que van cursar 6è
de primària el curs passat van oferir una petita mostra de
dansa, i en acabat el centre els va fer un original regal:
un àlbum que havien elaborat durant el seu primer curs
a l’escola. També es va oferir un aperitiu per a tots els
assistents, i hi va haver música a càrrec d’un animador.
Els exalumnes de 6è van ser els protagonistes.
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25 de novembre. Dia Internacional
contra la Violència vers les Dones
Avui, Dia Internacional contra la
Violència envers les Dones, les
institucions públiques de Catalunya,
el Govern de la Generalitat, les
Diputacions i els Ajuntaments, volem
expressar el nostre condol per la mort
de: Cèlia, Mercedes, Maria Concepció,
Dyana, Juana, Núria, Velia, Marialva,
Jenifer, Shuwen, víctimes de la
violència
masclista
a
Catalunya
aquest any 2007. Una violència que
atempta contra els drets humans més
elementals, com és el dret a la vida, a
la integritat física i a la llibertat de les
dones.
Sabem
que
aquesta
desoladora
llista expressa tan sols una petita
part de la magnitud del problema,
doncs és un tipus de violència que
no emergeix en la seva totalitat.
És el crim més encobert i nombrós
del món, tal com han afirmat, amb
contundència, reconegudes instàncies
internacionals.
Davant
aquesta
realitat,
les
institucions públiques de Catalunya
tenim l’obligació d’esmerçar tots els

esforços i tots els recursos per assolir
la seva eradicació.
I aquest compromís avui té un nou
marc que és el Projecte de llei dels
drets de les dones per a l’eradicació de
la violència masclista. Una norma legal
que incorpora la veu de les dones,
l’experiència del moviment feminista
i les aportacions del món local, tot
recollint el dret inalienable de les
dones a desenvolupar la seva pròpia
vida sense cap de les formes i àmbits
en que pot produir-se la violència
masclista. Una llei que haurà de
permetre la remoció de les estructures
socials i dels estereotips culturals que
perpetuen aquesta violència.
Cada cop més es fa evident la
necessitat d’aprofundir en mesures
de sensibilització, prevenció, detecció
precoç i investigació del fenomen.
Perquè entenem la política com tot
allò que es fa per propiciar la igualtat
efectiva de dones i homes, la llibertat,
la concòrdia i evitar la violència, doncs
quan hem de respondre a ella, vol dir
que ja estem fent tard.

Però, al mateix temps, hem de garantir
l’atenció, l’assistència, la protecció i la
reparació integral de les dones que es
troben en situacions de violència, tot
situant el centre de la intervenció
pública en l’esfera social. Una
intervenció que ha de basar-se en
el respecte al procés de recuperació
individual de cada dona i que, al
mateix temps, ha de proporcionar els
recursos i dispositius necessaris que
contribueixin eficaçment a la superació
dels danys ocasionats per la violència.
Les institucions públiques de Catalunya
volem mostrar a l’opinió pública en
general, i a les dones en particular,
el nostre compromís i implicació en
un treball conjunt amb tots els agents
socials, ciutadanes i ciutadans i, en
especial, amb els grups i entitats de
dones, per avançar cap a escenaris
que propiciïn una Catalunya lliure de
violència vers les dones.

Recordem que l’Ajuntament de Calaf té concertat un servei d’atenció amb l’Equip
d’Atenció a la Dona, que ofereix assessorament psicològic i jurídic a aquelles dones que
ho necessitin. Per sol·licitar informació podeu trucar al 900 900 120 (telèfon d’atenció
a les dones, 24 h) o adreçar-vos a l’Ajuntament de Calaf.

Novembre de 2007

TELÈFON D’ATENCIÓ
A LES DONES

900 900 120

Interessant seminari sobre l’Alzheimer
a la Casa Joan Gimferrer de Calaf

Benestar

Aquest novembre ha tingut lloc al
Centre de Dia Casa Joan Gimferrer un
interessant seminari sobre l’Alzheimer
organitzat
per
l’Ajuntament.
Ha
consistit en dues sessions a càrrec de
membres de l’Associació de Familiars
de malalts d’Alzheimer de Barcelona,
que han parlat sobre aquesta malaltia
que afecta, a l’Estat espanyol, més de
800.000 persones. A més de reflexionar
sobre l’Alzheimer, les xerrades han anat
orientades a donar suport als cuidadors
i als familiars dels afectats, donant
consells i pautes per tal de portar l’avanç
de la malaltia el millor possible. Amb
aquest objectiu hi ha els anomenats
Grups d’Ajuda Mútua, que reuneixen
cuidadors de malalts per compartir
experiències i donar-se suport mutu.
Així doncs, si sou cuidadors d’algun
afectat d’Alzheimer i esteu interessats a
formar un Grup d’Ajuda Mútua a Calaf,
podeu posar-vos en contacte amb el
Centre de Dia, al 93 868 08 63.

La psicòloga de l’AFAB va encarregar-se de la segona sessió del seminari.
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Cultura

Cursets a l’Institut Municipal de Formació Permanent
A l’octubre van començar diversos cursos de formació per a
treballadors en actiu, organitzats per l’Ajuntament de Calaf
i subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya de la Generalitat i pel Fons Social Europeu.

S’ha de destacar la bona acollida de la iniciativa, ja que els
alumnes inscrits arriben gairebé al centenar. Els cursos que
s’imparteixen són alemany bàsic (50 hores), català nivell C (50
hores), Photoshop (30 hores) i Office & Internet (105 hores).

Alemany (grup 1)

Alemany (grup 2)

Català. Nivell C

Photoshop

Informàtica (grup 1)

Informàtica (grup 2)

L’Altiplà de Calaf
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Curs d’alfabetització i taller de memòria
L’Institut de Formació Permanent acull aquests un curs
d’alfabetització i un taller de memòria. Pel que fa al primer, hi
assisteixen uns catorze alumnes, i es clourà el proper divendres
21 de desembre. En referència al taller de memòria, el
segueixen 10 alumnes i durarà fins el dimecres 19 de desembre.
Vist l’èxit d’aquesta convocatòria, des dels Serveis Socials de
l’Ajuntament es té previst organitzar més endavant una nova
edició del taller, sobre la qual ja s’informarà oportunament.

La maduresa pot ser meravellosa
L’expert Albert Pons va ser el 27 de novembre al Casal de
la Gent Gran de Calaf per parlar sobre la maduresa, amb la
conferència ‘La maduresa pot ser meravellosa’. La xerrada
estava organitzada pels Serveis Socials de l’Ajuntament de
Calaf, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona,
i va comptar amb més d’una vintena d’assistents. Albert
Pons va fer un repàs pels orígens de la vida per acabar
parlant de l’etapa de la maduresa, on va donar consells
i actituds per viure intensament i amb qualitat aquesta
època de la nostra vida.

Taller de memòria
Taller de memòria

Curs d’alfabetització

Benestar

Cursos de català
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L’experiència de cuidar

La dieta equilibrada
i les variacions amb patologies cròniques

En els nostres dies es parla de la dieta
a tota hora i en qualsevol lloc, en sentim parlar per la TV, a la ràdio i fins i
tot quan se surt a comprar, ja sigui al
mercat (“la taronja, la millor fruita per
a una dieta equilibrada”) o amb la gent
de l’entorn (“a mi el metge m’ha dit que
he de menjar sense sal, i com vol que
cuini!”).
La dieta és necessària en la vida, no es
pot estar sense menjar, però no totes
les dietes són bones, s’ha d’aprendre a
menjar i s’ha d’aprendre a fer la dieta
que cadascú pot ingerir, ja que no tothom necessita els mateixos aliments ni
pot alimentar-se del mateix.
Es aquest breu article es donen unes
bases per a una dieta equilibrada, que
és aquella dieta que aporta al cos els
nutrients necessaris per a viure, ja
sigui perquè els nens creixin saludablement, com perquè els adults es mantinguin sans.
Alhora, s’intentarà crear unes petites
directius per a aquelles persones que
han de variar una mica aquesta dieta.
Normalment la dieta es variarà per
patologies cròniques i, per tant, seran
uns canvis que ens acompanyaran tota
la vida, encara que també es poden fer
variacions a la dieta per períodes més

curts, i no cal que sigui per patologies,
com pot ser durant l’embaràs o durant
la menopausa. S’explicarà com ha de
ser una dieta per a diabètics, les normes de les dietes per a persones amb
problemes d’hipertensió i per a gent
amb problemes d’elevades xifres de
colesterol.
Per a poder entendre el funcionament
de la dieta equilibrada s’ha d’explicar
que els aliments es distribueixen en
una taula, i que es diferencien pels nutrients que aporten.
· Hidrats de carboni. Aliments base
de la dieta, són les fècules, com la patata, la pasta i el pa.
· Les proteïnes, les quals es troben a
la carn, al peix i als làctics —ja que son
derivats càrnics—, igual que als ous i
les llegums.
· Verdures i fruites. Aporten la major
part de minerals.
· Greixos. Cal dir que en els greixos hi
trobem l’oli d’oliva, el qual és fonamental per a la dieta —se n’han d’ingerir
dues cullerades soperes al dia. Aquí
també hi ha els greixos refinats o sucres, incloent-hi la pastisseria, les mantegues, la rebosteria..., els quals s’han
d’ingerir de forma eventual.

El dinar és un dels àpats més importants del dia, junt amb l’esmorzar i el sopar.

Un cop explicat això es pot parlar de la
dieta equilibrada. Aquesta es distribueix en cinc àpats al dia, repartits en un
esmorzar en llevar-se, un àpat a mig
matí, el dinar, un berenar i un sopar.
L’esmorzar, el primer àpat del dia,
ha de tenir hidrats de carboni, fruita i
proteïnes.
A mig matí necessitem una font
d’energia, la qual pot presentar-se en
forma de fruita o làctic, o fins i tot hidrats de carboni (si la persona està treballant, necessitarà aquesta aportació
més gran, i pot ser que en lloc de ferho a primera hora del matí, ingereixi els
hidrats ara).
El dinar: aquest és un dels àpats
importants del dia conjuntament amb
el sopar i el primer esmorzar. Ha de
constar d’hidrats de carboni, proteïnes,
verdura i postres (en forma de làctic o
fruita).
Per berenar tornarem a consumir una
font d’energia, que serà com la de mig
matí.
El sopar, igual que el dinar, ha de
constar d’hidrats de carboni, verdura,
proteïnes i postres.
Partint d’això, una dieta equilibrada pot
estar formada de:
· Esmorzar: cereals, llet i fruita / entrepà de formatge i suc de fruita...
· Mig matí: un iogurt amb fruits secs /
un mini entrepà de tonyina / una fruita...
· Dinar: un plat de pasta amb sofregit
de tomàquet ceba i pastanaga i de segon un pit de pollastre amb amanida,
les postres poden ser una fruita / una
amanida verda i llenties amb arròs i un
iogurt...
· Berenar: serà a l’inrevés de l’esmorzar:
si s’ha pres iogurt, ara fruita; l’entrepà
serà segons el torn de treball.
· Sopar: un puré de carbassó, pastanaga, un tall de lluç amb patata i una
fruita / una amanida verda i una truita
amb pa amb tomàquet i un iogurt...
Aquest seria un exemple clar de dieta
equilibrada, ja que s’hi poden trobar
totes les racions de cada grup alimentari que s’han d’ingerir en un dia. Ara

L’Altiplà de Calaf
només caldria fer les variacions sobre
la base.
Hi ha gent que ha de fer unes variacions de per vida en aquesta base de
dieta, en l’article es tractarà una mica
alguna variació causada per patologia
crònica.

Com que s’acosten les festes un petit
consell: no s’ha de prohibir l’ingesta
de dolços, sinó que s’han d’elaborar a

casa perquè tothom en pugui menjar, i
si s’han de comprar s’ha de mirar que
portin edulcorant en lloc de sacarosa.
Comentar que les persones amb problemes de quantitats elevades de colesterol i/o triglicèrids a la sang,
han de controlar els greixos de la dieta.
Amb això no vull dir que eliminin l’oli
d’oliva, ja que aquest s’ha d’incloure
(això sí, en la quantitat necessària),
sinó que s’han de controlar els embotits, la pastisseria industrial —ja que
porta gran quantitat de mantega—,
les margarines i mantegues, les carns
greixoses i, sobretot les vísceres, ja
que és un aliment amb gran quantitat
de colesterol. Les postres s’hauran de
realitzar amb sacarina igual que els diabètics, per eliminar el greix del sucre.
La gent amb problemes d’hipertensió
ha de controlar molt la sal dels aliments, ja que no en poden prendre.
Per tant, als seus plats no se’ls pot
afegir sal quan es cuina; per donar
gust al menjar i que no es trobi a faltar
tant la sal es poden utilitzar espècies,
com l’orenga, la llimona, el julivert, el
pebre, l’all... També han de vigilar molt
amb tots els aperitius salats, com les
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patates fregides, les galetes salades i
tot el menjar precuinat, ja que porta
una gran quantitat de sal per ser conservat. A l’hora d’ingerir begudes, han
de procurat eliminar la teïna i la cafeïna
ja que són excitants, i tendeixen a elevar la pressió de la sang.
S’espera que amb aquesta petita pinzellada a la dieta sigui més fàcil realitzar
uns àpats idonis per a tota la família, ja
siguin persones en edat de creixement,
adults treballadors o persones amb alguna patologia crònica, igualment persones grans que puguin conviure amb
nosaltres.
No es vol acabar sense recordar que
l’aigua ha de ser la beguda principal,
que se n’ha de beure entre un i un litre
i mig al dia, i que la gent gran també
n’ha de beure. Aquests, amb l’edat,
perden la sensació de set i la família
hauria de vetllar per recordar-los que
han de realitzar aquesta activitat.
Natàlia Gómez
Diplomada en Infermeria
Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

L’experiència de cuidar

Diabetis: aquesta població ha de
suprimir de la seva dieta els sucres de
ràpida absorció, els quals són: sucre,
xocolata, melmelada, pastisseria industrial... En conclusió, tots els dolços que
estiguin elaborats fora de casa, ja que
són els que contenen sucre.
Els que es facin a casa, si se substitueix
el sucre per sacarina en podran menjar; per tant, si es fa un flam a casa en
poden menjar, i si es fa un brioix a casa
en podran menjar encara que en menys
quantitat, ja que porta farina i aquesta —igual que el pa i la pasta— al cos
acaba essent un sucre. Per tant l’àpat
d’hidrat de carboni l’han de fer, però en
menor quantitat que una persona que
no sigui diabètica.

DESEMBRE 2007
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Participació ciutadana

Participada jornada
d’associacions
a Calaf
Amb l’objectiu de fomentar el treball
conjunt i la col·laboració entre les
nombroses entitats de Calaf, el 10 de
novembre va celebrar-se una jornada
que s’emmarcava dins del Projecte
Educatiu de Ciutat i el Pla Educatiu
d’Entorn. La iniciativa va comptar amb
una destacable participació, ja que van
ser una cinquantena les persones que
s’hi van aplegar, representant entitats
o a nivell particular. Durant la tarda
es van establir tres grups de treball,
que van fer diferents propostes en el
camp del civisme-valors, oci i lleure
o la cohesió social. Ara s’hauran
de prioritzar aquestes propostes i
organitzar les diverses activitats amb
la col·laboració de les diferents entitats
i de l’Ajuntament.
Una jornada productiva
Al final de la tarda, cada grup de treball
va presentar davant dels altres la seva
llista de propostes, algunes d’elles ben
originals:

Dins del Pla Eduactiu d’Entorn, s’han organitzat dues activitats per a
alumnes d’educació primària:
· Biblioteca oberta (3r, 4t, 5è i
6è): dilluns, dimarts, dimecres i
divendres de 12.00 h a 13.00 h

· Servei de patis oberts: cada
divendres de 17.00 h a 19.00 h
informació i inscripcions:
al PIJ i al CEIP Alta Segarra

Grup d’oci i lleure

Grup de cohesió social

Civisme i valors

· taller d’explicació de contes, que
potenciï la relació entre petits i
grans (des de la llar d’infants al
centre de dia)

· crear un pla estratègic per a les
entitats de Calaf: com donar-se
a conèixer, tenir nous voluntaris,
millorar la comunicació entre
entitats

· ‘respectem-nos’: promoure que
els calafins facin fotografies d’actes
cívics i d’actes incívics, per tal de
fer-ne una exposició

· potenciar la cultura catalana i les
altres cultures a través de tallers
monogràfics de tot tipus
· descoberta de Calaf i de l’entorn
amb visites guiades, caminades...
per a totes les edats
· ‘esport i salut’: tallers monogràfics
d’esports a càrrec de les entitats
esportives de Calaf
· organització d’una gimcana que
combinés activitats pràctiques
(música, esports...) i de
reflexió (sostenibilitat, consum
responsable...)

· classes d’informàtica donades
per joves a adults i gent gran. Un
objectiu a llarg termini podria ser
crear una web de les entitats de
Calaf

· potenciar l’ús de la bicicleta a
través de les activitats del CEIP Alta
Segarra i l’IES Alexandre de Riquer
· enfortiment de l’intercanvi i
interacció entre pares i mestres

· recull de jocs tradicionals:
possibilitaria la recuperació de la
memòria històrica i la interacció de
petits i grans

· ‘poble tranquil’: recollida de
propostes per a crear unes ‘Normes
de funcionament’ del poble. Quin
poble volem?

· creació de parelles lingüístiques
per donar a conèixer la nostra
llengua i cultura als nouvinguts

· prevenció de drogues: activitats de
conscienciació de joves i pares

· creació de districtes a Calaf per
promoure la participació ciutadana i
la cohesió social

L’Altiplà de Calaf

Benvolguts calafins i calafines,
Fa uns mesos vaig ser nomenat
Regidor de l’Ajuntament de Calaf
gràcies al suport que molts de
vosaltres vàreu donar a la nostra
candidatura. En reciprocitat a la
vostra confiança i suport, he cregut
convenient d’adreçar-vos aquestes
línies per explicar-vos breument els
motius de la meva renúncia a l’acta de
Regidor de l’Ajuntament de Calaf.
Els motius que m’han portat a
renunciar al càrrec són exclusivament
de tipus personal i familiar, que em
fan impossible poder dedicar el temps
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que seria necessari a les tasques que
se m’han encomanat. Per aquesta raó,
conscient de la meva responsabilitat
envers els veïns i veïnes de Calaf, he
cregut convenient de fer aquest pas
amb el convenciment que aquesta
decisió és la millor per garantir que
els calafins i calafines tinguin el millor
servei possible.
Sóc conscient que algú podrà insinuar
que aquests no són els veritables
motius de la meva renúncia i que
intentarà fer veure coses que no són
certes...
És per això que, aprofitant aquesta
carta, voldria deixar ben clar que, des

UE Calaf
2n torneig juvenil de Nadal
“Vila de Calaf”
Dissabte 29 de desembre
A partir de les 10.00 h al camp de futbol
‘Les Garrigues’
Torneig entre quatre equips juvenils:
UE Calaf (2a divisió)
Igualada (1a divisió)
Balaguer (Preferent)
Mollerussa (2a divisió)
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d’un bon principi, he comptat amb
el suport incondicional de tot l’equip
de govern, i que en ell he trobat
excel·lents persones amb les quals he
pogut treballar, colze a colze, amb un
únic objectiu, que no és altre que el de
servir a Calaf.
A ells i a tots vosaltres us vull agrair,
una vegada més, la vostra confiança
i suport en aquest temps que hem
compartit plegats.
Moltes gràcies!
Àngel Soria Fernández

· La Unió Epsortiva Calaf va col·laborar en la passada edició de la Fira de
l’Eix des d’un estand molt visitat, des del qual fa informar sobre les diverses
activitats de l’entitat.
· També col·laborarà en la Marató de TV3, amb partits de totes les categories
de l’escola de futbol que es disputaran el proper 16 de desembre a la tarda,
al poliesportiu municipal. Com sempre, tots els jugadors faran una aportació
econòmica a la Marató.
· La Unió Esportiva Calaf també informa que aquesta és la primera temporada
en els 72 anys d’història de l’entitat que compta amb 8 equips federats, de
totes les categories. A més, entrenen també dos equips sense federar, un
de femení i l’altre de babies (4 i 5 anys). En total, l’entitat mou uns 150
jugadors. Cal destacar també el gran ús que tenen les noves instal·lacions,
el camp de gespa, que fins fa poc ha estat utilitzat pel Guissona per entrenar
i disputar diversos partits.

Viu.Net
Estimats veïns de Calaf i comarca:

Dins les activitats esportives promogudes pel Pla d’Entorn de
Calaf, i amb la col·laboració del Consell General de l’Esport, el
dia 1 de desembre i durant tot el matí, l’Associació Esportiva
Alta Segarra va organitzar una trobada de bàsquet per a
nens i nenes de Calaf i comarca al poliesportiu municipal. La
trobada va ser tot un èxit i va comptar amb la participació
de gairebé un centenar de nens i nenes i molta afluència de
públic. Es van realitzar diversos encontres amb jugadors i
jugadores d’edats molt diverses (des de 6 fins 11 anys). Dins
del Pla Educatiu d’Entorn hi ha previst que aquesta activitat
es torni a repetir, però canviant l’esport a practicar.

Entitats

Ara vénen dies de recolliment on paraules com solidaritat,
sostenibilitat i Medi Ambient cobren importància. El
consum desmesurat i sense criteris, la formació de
multitud de residus que van a parar als abocadors sense
donar-los l’oportunitat de ser reciclats, l’abús en el consum
d’aigua i d’energia, etc., ens encaminen a un entorn cada
vegada més deteriorat i a un esgotament dels recursos de
què disposem.
A vegades tendim a pensar que tot això és el de sempre i
que aquests problemes no tenen solució o només afecten
als altres, però no és cert, ja és hora que comencem a
mirar-ho diferent. Darrerament, la nostra comarca està
essent objecte de tota mena d’amenaces (abocadors,
aeròdroms, plantes de tractament, etc.), i a això hi hem
de sumar els incendis forestals, la sequera, etc., totes
aquestes són activitats o infraestructures provocades per
la nostra activitat i en som els primers responsables.
Des de VIU.NET us encoratgem a començar a portar una
vida més sostenible, reciclant totes les deixalles, estalviant
aigua i energia i exercitant un consum responsable;
d’aquesta manera els nostres fills potser tindran un Calaf
i una comarca on es pugui viure amb més qualitat de vida
i fins i tot tinguin aigua i algun espai natural.
De l’esforç de cadascú se’n beneficia tothom. Molt Bon
Nadal i Feliç Any Nou per a tothom. Salut i Ecologia!!!

Pla Educatiu d’Entorn:
Trobada de bàsquet
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Unió de Botiguers i Comerciants de Calaf
Benvolguts calafins:
S’acosta Nadal i un any més, des de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Calaf, estem treballant amb molta il·lusió per
fer la tradicional campanya nadalenca. Aquest any proposem
una campanya molt atractiva que consisteix a regalar 14
sous de 100 € al mes durant 4 mesos per comprar a les
botigues de la UBICC. Aquests 14 sous seran els 14 premis
guanyadors de la Rifa del Nen del 6 de gener de 2008.

La UBICC també col·labora amb la comissió de Reis,
obsequiant a tots els nens i nenes del poble quan vagin a
portar la carta al carter reial, el Patge Faruk, el dia 26 de
desembre.
Actuacions de la Unió de Botiguers i Comerciants de Calaf:
El dia 23 de juliol es va constituir a la seu del Consell
Comarcal de l’Anoia la Federació Anoienca de Comerç
i Serveis (FACS). Els integrants del nou ens, que aspira
a créixer, són les agrupacions d’Igualada, MontserratIgualada, Calaf, Masquefa i Piera. Aquesta federació s’ha
creat per representar els interessos dels emprenedors
comercials i dels diferents subsectors del sector de serveis
de l’Anoia, contribuir al creixement econòmic i al benestar
de la societat, impulsar accions formatives en defensa dels
consumidors i usuaris, generar campanyes de sostenibilitat
i sensibilització envers el medi ambient i crear un entorn
favorable a l’activitat socioeconòmica de la comarca.
Del 7 a l’11 de novembre es va realitzar a Igualada la
5a edició del ZOOM IGUALADA Festival Europeu de
Telefilms. En la gala de cloenda es van premiar els tres
millors aparadors dels comerços de la Unió de Botiguers
d’Igualada i comarca, que van decorar per a l’ocasió els
seus establiments amb elements estretament lligats al
certamen. El jurat l’integraven la regidora de cultura
d’Igualada, Maria Enrich; l’escultora igualadina Teresa Riba;
l’estilista i dissenyadora de moda Susana Maldonado; el
dissenyador gràfic i responsable de la imatge del festival Toni
Marchal; el director de l’empresa Frievents, organitzadora
d’esdeveniments de moda, Ramon Prat, i l’actriu Sílvia
Tortosa. El primer premi de la nit, el més relacionat amb el
festival, va ser per a la botiga L’Home de Calaf.
Actualment s’està duent a terme un curs d’aparadorisme
dirigit pel professor Sr. Lluís Moll, amb molt d’èxit tant
pel nombre de comerciants inscrits, com per tot el que
s’aprèn. El que pretén aquest curs és millorar els nostres
negocis per fer-los més atractius als clients i més actuals.

Entitats

Per acabar només ens resta desitjar-vos a tots un Bon Nadal
i que els Reis ens portin molts regals.
UBICC

BikeCalaf.cat
BikeCalaf.cat
El nou club ciclista de Calaf
Des de fa uns dies, el nostre municipi ja té una nova
entitat esportiva: el club ciclista BikeCalaf.cat. Segons
explica el seu president, Josep Sánchez, ja feia temps
que es volia crear un club ciclista al poble per agrupar
els amants d’aquest esport. Finalment, fa uns dies es va
constituir la junta de l’entitat i s’estan realitzant diversos
tràmits per tal de federar-se, acabar de dissenyar el logo,
elaborar l’equipació per als ciclistes, etc. BikeCalaf.cat

si voleu posar-vos en contacte amb
BikeCalaf.cat, podeu enviar un email a
bikecalaf.cat@hotmail.com

compta, de moment, amb una cinquantena de socis,
tant de BTT com de bicicleta de carretera, però esperen
augmentar el nombre de ciclistes ben aviat.
Des del club volen agrair des d’aquí la col·laboració
de totes les empreses que s’hi ha implicat, i conviden
a tots aquells ciclistes a apuntar-se al club. De
moment ja es pot consultar el seu blog a Internet:
www.totbtt.blogspot.com
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Des de la Parròquia... NADAL PER A TOTHOM
D’entrada no vull fer-me ressò dels
orígens del Nadal, la seva evolució
durant el temps ni en les formes
concretes de celebrar-lo.
És curiós com nosaltres farcim el
Nadal entorn d’una estació freda i
que necessitem l’escalf d’unes festes
entranyables farcides de regals, àpats
suculents, trobades familiars i vacances
per als estudiants i altres que no es
perden les esquiades de rigor. Així i
amb altres detalls ho vivim el món
occidental. No descuidem la pressió
comercial i econòmica que també fa
pujar el to d’aquestes festes.
Altres cultures i pobles llunyans,
sobretot l’hemisferi sud, ho celebren
a ple estiu, on no els deuen sonar
massa bé les nostres cançons com “per
damunt la neu...” o “enmig de fred i
neu...”. Però també per a ells és Nadal
i han d’assumir influències del nord:
omplen de garlanda les llars o llocs
públics, malgrat la pobresa de molts
d’aquests pobles. Nadal dóna la volta al
món, enllaça tot el món.
La connotació cristiana del Nadal de
nostre Senyor Jesús ja no deu ser
tan celebrada com ens pensem. Però
els que tenim aquest filó no podem
deixar mai de celebrar-lo i sense cap

por. La celebració del Nadal és un signe
d’identitat inesborrable de la nostra
personalitat, de la nostra cultura,
del nostre poble i d’una fe que d’una
manera més o menys conscient està
latent en el cor de les persones.
Endavant amb les tradicions pròpies:
fer cagar el tió, missa del gall, àpats de
família, torrons, pessebres a cada casa,
pessebres vivents, cantades de nadales,
concerts nadalencs i PASTORETS amb
tot el lluïment.
Hi ha encara un altre Nadal que també
té la seva força. El Nadal centrat en el
missatge i realitat del naixement de
l’infant Jesús a Betlem i encarnat en
cada persona en el moment del seu
naixement. En tots i en cadascú també
van naixent esperança de vida i de llum
en la nit fosca, amb l’esperança que
aquesta llum abraci tots els homes sense
oblidar els més necessitats, allunyats i
desesperats. Celebrar el Nadal és una
nova albada per a la societat i per a
l’església, que pot ser tan amorosa com
l’espurna de llum que s’encén a Betlem
quan Jesús esgaripa el primer plor en
aquell catau de pastors prop de Betlem;
ells ho sentiren i hi anaren.
BON NADAL!

ACTIVITATS DE LA PARRÒQUIA
Les misses com de costum, a més
de la nit de Nadal que serà a les 12
de la nit. En aquest context de semivacances i de temps per a la pròpia
formació també és bo de celebrar la
fe en l’assistència a les celebracions
eucarístiques.
Campanyes de solidaritat
Promogut i participat per la catequesi
d’adolescents-joves (confirmació) es
fan diferents campanyes:
· Recollida d’aliments per portar-los
a centres de gent necessitada.
· Campanya de la Llàntia solidària
per a l’organització Mans Unides.
· Recollida d’ampolles de cava
buides, el preu de la venda també
va per la campanya solidària de
l’Índia.
· Anada a Barcelona a centres
benèfics (Cotolengo, Menjador de les
germanes Mare Teresa de Calcuta i
visita al centre de drogoaddictes de
la Gna. Genoveva)
· Cantada de nadales a una
residència de gent gran a Manresa.

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
A l’hora d’escriure aquestes línies
estem a punt d’encetar un desembre
ple d’activitats organitzades per la
nostra penya.

El diumenge 16 de desembre
(poliesportiu municipal, 18.00 h),
organitzarem un any més un partit
de futbol sala benèfic per a la Marató
de TV3. Enguany recuperem una
antiga tradició futbolística que és el
partit entre socis solters contra socis
casats. A més, a la mitja part del
partit sortejarem entre tot el públic
assistent una samarreta oficial del
jove crack del FC Barcelona Bojan
Krkic.
A part de poder gaudir d’un gran
espectacle futbolístic, esperem tenir

Barça. El partit costarà a cada nen
o acompanyant el preu simbòlic
d’1 euro. Aquesta data, que farà
segurament molt feliç a la quitxalla,
serà el 2/3 de febrer, dia en què es
disputarà el Barça- Osasuna.

El divendres 28 de desembre
portarem el CB Calaf al Palau
Blaugrana a veure el Barça- Real
Madrid de la lliga ACB de bàsquet.
Uns instants abans de l’inici del partit
un equip del CB es podrà fer una foto
a la pista del Palau amb els jugadors
del primer equip del Barça.

Per acabar, us direm que ja ha
començat el sorteig mensual de dues
entrades per acudir al Camp Nou a
veure un partit del Barça. Aquest
sorteig es farà sempre al local de la
Penya a la mitja part del partit anterior
al sortejat, i hi entren TOTS els socis
de la Penya, siguin presents al local o
no. De moment el primer afortunat del
partit del mes de desembre és el soci
Josep Creus, que podrà presenciar
de forma totalment gratuïta el partit
Barça-Deportivo de la Corunya. Els
partits a sortejar entre tots els socis,
així com altres promocions que duu
a terme la penya, els podeu trobar
penjats al tauler d’anuncis del nostre
local social.

A més, ja tenim data confirmada
perquè 55 alumnes i acompanyants
del CEIP Alta Segarra assisteixin al
Camp Nou per veure un partit del

Només ens queda desitjar-vos que
passeu unes bones festes i que
tingueu un feliç 2008.

El diumenge 23 de desembre durant
tot el matí, tindrà lloc el 2n campionat
de botifarra al Bar Rosa organitzat per
la Penya. Hi haurà premis en metàl·lic
segons inscripcions, i trofeus als
guanyadors cedits per la penya.

Entitats

Per començar, el proper divendres
14 de desembre a les 21.00 h
tindrà lloc l’assemblea anual al local
social de la penya, on informarem els
nostres socis de l’estat de comptes,
de l’informe de gestió del 2007, de la
convocatòria d’eleccions (el mandat
de l’actual Junta acaba a finals d’any)
i de les activitats previstes per al
2008.

una gran assistència de públic i que
col·laboreu comprant les butlletes del
sorteig ja que la recaptació íntegra
anirà a parar a la lluita contra les
malalties cardio-vasculars. Entre tots
podem aportar una gran quantitat
que ens faci sentir orgullosos i, si pot
ser, superar els 300 € que vam recollir
l’any passat.
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Ara va de fonts!
Font de Rossimort

Parlar de Rossimort és sinònim d’indret frescal, d’antic
lloc de bany quan les rieres eren més generoses i els tolls
d’aigües netes convidaven a famílies senceres a compartir-hi
jornades d’esbarjo. No sé ben bé per què però els calafins
majoritàriament ens havíem decantat sempre per la riera
de la Roda a l’hora de buscar un bon bany d’estiu. Allí hi
trobàvem fonts, un bon toll d’aigua per banyar-nos i una
ombra on poder compartir un arròs familiar.

Posa’t les vambes!

Rossimort era un indret semblant, apreciat per les mateixes
virtuts on a dia d’avui ja no és possible banyar-se. L’indret
però, manté el seu encant, la seva frescor, però sobretot la
seva font d’on brolla tot l’any una aigua clara i aparentment
de qualitat immillorable.

Opció 1. Caminada des de Sant
Pere Sallavinera
Sortida
Deixem el cotxe a la plaça del Dr. Pons
i enfilem carrer avall en direcció a una
de les sortides del poble. A 150 m
trobarem un pont amb baranes de ferro
sobre la riera. En aquest punt deixem el
camí de sortida i agafem a la dreta un
carrer, retolat amb el nom de “ Baixada

Us volem fer dues propostes per arribar-hi. La primera és
fent una caminada de mitja hora sortint del nucli de Sant
Pere Sallavinera. Per als més mandrosos proposem una
segona opció que ens hi acosta amb cotxe per la N-141 —
antiga carretera de Manresa, avui lateral de l’Eix— i aparcar
a escassos 300 m de la font. En qualsevol cas, una bona
ocasió per gaudir de la natura.

Miquel Martí i Pol”, fins arribar a una
plaça. Arribats a la plaça, cal seguir la
filera de cases de la nostra esquerra i
buscar un corriol que en forta baixada
ens porta als horts que hi ha més avall,
a peu de riera.
Passem la riera per unes travesses
de via i ens enfilem ara per un corriol
fins a tocar mateix de la masia de Cal
Cortaire.

450 m
5 min.
Cal Cortaire. Hem arribat al capdamunt
del corriol i trobem un cobert de palla.
Arribem a una cruïlla de camins. Cal
seguir el de l’esquerra per asfalt . El
de la dreta ens tornaria a Sant Pere.
A pocs metres, passem entre cases, la
de la dreta Cal Sec i la de l’esquerra la
Granja.
660 m
7 min.
S’acaba la carretera asfaltada i trobem
una cruïlla de camins. Seguim pel de
l’esquerra en lleugera pujada. Pocs
metres més endavant una cruïlla a la
dreta que descartem.
750 m
8 min.
S’acaba la pujada. Nova cruïlla a
l’esquerra. L’ignorem i seguim ara
planejant entre sembrats.
1,100 km
12 min.
Molta atenció! El camí fa un revolt de
90º a l’esquerra. Just en aquest punt,
a la vora dreta del camí hi ha un roure.
Cal enfilar-nos al petit marge dret, a
la vora del roure, i buscar un corriol
de fàcil localització que serà per on
seguirem.

Voltants de la Font de Rossimort

1,200 km
13 min.
Final del corriol que coincideix amb
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1,780 km
19 min.
S’ha acabat la forta baixada, el camí
s’eixampla i vol continuar fent un fort
revolt a l’esquerra. Molta atenció!
Nosaltres seguirem a la dreta buscant
un camí menys evident en direcció
a una torre metàl·lica d’electricitat.
Abans d’arribar a la torre, veiem a la
dreta les restes d’un indret anomenat
“El Cau de la Guineu” i, a l’esquerra, 20
metres abans de la torre elèctrica, un
camí que es posa al bosc. El seguim.

2,100 km
24 min.
El camí del bosc ha començat baixant
durant 100 m per seguir després tot
planejant entre boixos i pins. Cal estar
alerta perquè en aquesta zona es troba
un corriol a la dreta que ens condueix
fins al peu de la riera on brolla la font.
2,200 km

26 min.

Font de Rossimort
o del Molí del Ribalta.
Fi de l’excursió. A partir d’aquí, si voleu,
podeu continuar el caminet i accedir a
continuació a un camí més ample que
ens portarà a la Casa del Molí del

Font de Rossimort

Ribalta, passant per un dels molins de
la casa. Aquestes edificacions tenen
notable interès.
Opció 2. Accés amb cotxe
Sortim de la plaça del Dr. Pons de
Sant Pere Sallavinera i busquem la N141 en direcció a Manresa. A 2 km de
Sant Pere, passem per sota l’imponent
viaducte de l’eix. En aquest punt la N141 també travessa un pont, encara
que més modest. Superat el pont, cal
agafar el primer camí a mà dreta que
trobarem. Aquest punt es troba entre
el Pk. 24 i 25 de la carretera.
A escassos 200 m hi ha la casa del
Molí del Ribalta, on podem aparcar. A
partir d’aquí proposem seguir a peu el
camí en direcció a la riera. El camí mor
a l’entrada d’un camp de conreu. Pocs
metres abans, a la dreta del camí, un
corriol ens porta a la font, que està
molt a prop.

Podem arribar-nos fins la Casa del Molí del Ribalta

amb l’aigua... no s’hi juga!
Aquests dies és freqüent que els
mitjans de comunicació es facin ressò
de la crítica situació de les nostres
reserves d’aigua. Fa temps que no plou
en grans quantitats. I la poca pluja que
hi ha hagut no s’ha concentrat a les
capçaleres dels rius, de manera que
els pantans estan arribant a uns nivells
tan baixos que comencen a preocupar.
Si la situació continua així, és probable
que s’hagin d’implantar restriccions
puntuals d’aigua.
Així doncs, aquí us donem una sèrie
de consells per contribuir des de casa
nostra i amb les nostres pròpies actituds
a l’estalvi d’aigua. És un problema de
tots; per tant, cal que tots contribuïm
a solucionar-lo. Moltes gràcies!

Tanquem les aixetes
quan no les utilitzem
No fem servir el vàter ni l’aigüera
com a papereres!

Col·loquem economitzadors
a les aixetes.

Estalviarem aigua si ens dutxem
en lloc de banyar-nos...

Rentem el cotxe en un túnel
de rentatge o amb una esponja
i una galleda en lloc de fer-ho
amb la mànega.

Reparem les aixetes o cisternes
que perdin aigua.

Instal·lem cisternes als vàters
amb doble descàrrega.

Fem funcionar la rentadora
i el rentaplats amb la càrrega
completa (i, sempre que puguem,
amb programa d’estalvi).

No aboquem a l’aigua productes
tòxics o nocius per al medi
ambient.
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Posa’t les vambes!

un extrem del camp de conreu. Ara
seguirem a l’esquerra per un camí
ample que ens comença a fer baixar
cap al nostre destí.
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Història dels Dolors de Calaf

El pou de la memòria

Per a Mn. Pere Fradera i Marcet, agraint-li, entre d’altres obres,
la millora i reforçament de la Capella del Santíssim.

Gràcies a l’amabilitat i saviesa de
Joan Rosàs, inspector del Servei de
Museus de la Generalitat de Catalunya,
i amb el seu ajut inestimable, hem
pogut reconstruir i certificar l’origen i
autenticitat del Crist del grup escultòric
que presideix la capella dels Dolors
(també
anomenada
Capella
del
Santíssim) de l’església de St. Jaume
de Calaf. Amb la qual cosa podem
afirmar que, sortosament, no tot fou
destruït durant el xafogós diumenge a
la nit del 19 de juliol de 1936 (i els dies
següents).
En un magnífic llibre sobre escultura
barroca elaborat i fotografiat abans de

la “guerra incivil” però que no es va
poder editar fins al 1948 (El escultor
Luís Bonifás y Masó, Anales y Boletín de
los Museos de Arte de Barcelona), el seu
autor, l’arquitecte de Valls i historiador
de l’art, Cèsar Martinell (1888-1973),
deixeble de Gaudí i autor, entre d’altres,
de la impressionant cooperativa vinícola
(“la catedral del vi”) de Pinell de Brai,
fa un inventari cronològic, exhaustiu i
il·lustrat (la fotografia que publiquem
de 1930 pertany a aquest llibre) de
totes les obres realitzades pel seu
convilatà, i un dels millors escultors
del barroc a Catalunya, Lluís Bonifaç i
Massó (1730-1786). Figura cabdal del
barroc català, Bonifaç i Massó començà
a actuar als 22
anys, i treballà
per a més de
50 pobles de
Catalunya
tot
continuant
i
augmentant el
crèdit de l’escola
fundada pel seu
mestre i avi,
Lluís Bonifaç i
Sastre (conegut
al seu temps
per Bonifaci). El
1754, amb 24
anys,
Bonifaç
i Massó rebé
l’encàrrec
del
Crist de Calaf
(l’actual
que
encara
podem
contemplar i que
és, doncs, la
peça artística
més
valuosa
que hi ha al
nostre poble),
per un preu de
40 lliures, per
part del canonge
de la Col·legiata
de
Sant
Jaume, Manuel
Bellapart, fill de
Calaf. El Crist
formava
part
d’una Verge dels
Dolors.

Grup escultòric original de la Verge dels Dolors, obra de Lluís Bonifaç i Massó
(1754): fotogra
a de 1930. Al fons, a mà esquerra, s’hi poden observar els tubs de
l’antic orgue de Calaf.

L’historiador
Martinell
remarca
que aquest Crist és una imatge
interessantíssima i plena d’expressió
vigorosa que pot considerar-se com
a la primera fita en el prestigi del
jove escultor. Anota, també, que
aquesta imatge es va salvar del furor
de la guerra ja que ell mateix la va
veure en un magatzem d’Igualada
(llavors Martinell hi treballava), un pèl
deteriorada, entre d’altres objectes
salvats pel Servei de Defensa del
Patrimoni Artístic, i conclou que
“suponemos habrá sido reintegrada al
culto en su lugar de origen”. Una de
les persones que intervingué perquè
aquest Crist fos tornat a Calaf és
Mn. Amadeu Amenós, igualadí, que
venia sovint a Calaf convidat a fer les
homilies de Festa Major.
La Mare de Déu dels Dolors que
acompanyava el Crist (desapareguda
durant la guerra) també fou obra de
Bonifaç i Massó per encàrrec del llavors
prior de Calaf, Josep Baldrich i Coll,
fill de Valls. El preu fou de 15 lliures
que Bonifaç cobrà de la germana del
prior Baldrich, Josefa de Sagarra. La
Verge dels Dolors era el que es coneix
com a Verge “de cap i pota”, típica del
barroc: una imatge de vestir de la qual
l’escultor només tallava el cap, les mans
i els peus, articulada amb uns ferros
interiors. Aquests grups escultòrics de
la Mare de Déu sostenint el cos mort de
Jesús se’ls anomena, també, “Pietats”,
ja que el seu primer referent artístic
és el meravellós conjunt de la Pietat
del Vaticà (1498-99), obra del genial
Miquel Àngel, escultor florentí del
Renaixement (Cinquecento).
Cèsar Martinell lamenta que a l’arxiu
parroquial calafí, consultat el 1930,
no hi ha pogut trobar més dades
d’aquestes dues imatges perquè el llibre
de comptes de la Confraria dels Dolors
havia estat cremat en guerres anteriors
(es refereix a les guerres carlines). Si
a Calaf s’esculpí aquest grup escultòric
de la Mare de Déu dels Dolors (del
qual conservem el bellíssim Jesucrist)
vol dir que, anteriorment, ja existia al
nostre poble una Confraria dels Dolors
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Josep Maria Solà

mitjançant la qual s’encarregaren les
imatges, amb la capella (dels Dolors)
ja existent.

La seva primera delegació (“província”
com els servites ho anomenaven)
espanyola fou a Barcelona, al C/ dels
Congregants, núm. 3 (actualment,
Plaça Bonsuccés), on hi tenien
el convent que ara ocupen unes
dependències de l’Ajuntament. Totes
les Congregacions dels Dolors posseïen
un mateix llibre-breviari intitulat
“Congregante y siervo perfecto de la
Santísima Virgen de los Dolores” del
servita Fray Lorenzo Reymundínez
(del 1600 i escaig, amb nombroses
reedicions) on hi consten els resos,
pregàries, processons, esqueles i ritus
que havien de seguir. Al capítol 21, “De
la hermandad que han de tener entre
si”, hi consten totes les congregacions
de Catalunya i alguns anys de llurs
fundacions. La Congregació dels Dolors
de Calaf hi figura (edició de 1816) entre
la de Mataró (1693) i la de Badalona
(1723, que encara funciona). Per tant,

i Massó que havia estat recuperat
(tal com ho podem veure ara). Algun
testimoni consultat ens suggereix la
hipòtesi que l’actual Verge dels Dolors
(força notable) fou pagada per la
Senyora de les llonganisses, i feta per
un escultor de Cal Satorras (això, però,
s’hauria de comprovar i documentar).
Anotem, finalment, que el 13 de maig
del 2006 s’inaugurà al Museu de Valls
(passeig dels Caputxins, 18) una
exposició dedicada als dos germans
escultors que duia el títol de Lluís i
Francesc Bonifaç. El capvespre del
barroc: els organitzadors hi volien
exhibir, també, el conjunt escultòric
calafí, però els greus problemes de
mobilitat que té aquesta escultura els
ho impedí.

Grup escultòric actual de la Verge dels Dolors de Calaf: tot i que el braç esquerre
del Crist ha estat modi
ca t, es tracta de la mateixa
gu ra original de Bonifaç i Massó.
Fotogra a: Enric Mestres (2004).

El pou de la memòria

Les confraries (o congregacions)
sota l’advocació de la Mare de Déu
dels Dolors es difongueren als Països
Catalans (i a Espanya) gràcies a
l’orde dels servites, a partir del s.
XVII. Els servites són els membres
de l’orde dels servents de Maria (Ordo
Servorum Beatae Mariae Virginis),
fundat el 1233, segons la regla de sant
Agustí, per set mercaders de Florència
(canonitzats alhora el 1888: el seu
sant és el 17 de febrer; curiosament,
la data de construcció de la porta de
ferro de la capella dels Dolors és del
1888), reconegut pel papa el 1263 i
aprovat el 1304. El darrer dels servites
fundadors, que morí el 1310, es deia
Aleix Falconieri. La finalitat de l’orde
és la santificació dels seus membres a
través de la devoció a Maria, sobretot
per la meditació dels seus dolors
(Stabat Mater dolorosa) i de la Passió.
La seu de l’orde és encara al seu lloc
d’origen: al convent de la Santissima
Annunziata, a la piazza del mateix
nom, i al costa de la Via dei Servi, a
Florència. La festa litúrgica dels Dolors
fou fixada per Pius X per al 15 de
setembre, la qual substituí la que es
commemorava el divendres de Passió.

la de Calaf fou fundada entre el 1700
i el 1710 (recordem que l’església de
St. Jaume no s’acabà fins al 1720, i
l’encàrrec del grup de la Verge dels
Dolors és del 1754). Quan es moria un
congregant, ho havien de comunicar
(amb una esquela fixada) a totes les
81 congregacions que hi havia: tenien
concedit un correu gratuït pels reis de
la casa d’Àustria fins que Carles IV el
suprimí (1780).
La imatge de la Mare de Déu dels
Dolors és gairebé estàndard: cor
traspassat per set espases, corona
amb 12 estrelles, i mantell i vestits
sumptuosos. Només la podien vestir
tres priores verges i, mentre ho feien,
per perfumar la capella, hi bullien,
dins un tupí de fang, una ampolla de
vi ranci, una cullerada d’encens, una
de mirra i una
poma amb 33
claus d’espècies.
Tenien
uns
rosaris especials
(7
misteris
de 7 boles),
escapulari,
bandera, i un
toc de campana
determinat
(el toc de la
corona).
No sabem quan
es va extingir
la Congregació
dels Dolors de
Calaf, ni qui
en
formava
part,
ni
cap
altre detall (les
dades anteriors
me
les
ha
proporcionades
l’amic
Joan
Rosàs; si algú
en tingués més
informació,
li
agrairíem
que
ens
ho
fes saber). Els
anys 40 es féu
esculpir
una
nova
Verge
dels Dolors (de
cos sencer) i
s’adjuntà
al
Crist de Bonifaç
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Des de dalt del campanar

A un autor desconegut (conte)
Amic Campanar: sens dubte que el
costumari de Joan Amades és un pou
de dades, de rondalles i d’història. Jo he
copiat quatre ratlles d’una pàgina que fa
referència als ocells i a la diada de Nadal.
I basant-me en el mateix, m’he atrevit
a inventar-me un conte, per dedicar-lo
a una nena, l’Anna, i al mateix temps,
rendir un petit homenatge a l’autor
anònim d’El cant dels Ocells, aquesta
cançó tantes vegades interpretada pel
Mestre Pau Casals, que orfeons, corals
i orquestres de Catalunya tenen en el
seu repertori; moltes famílies per Nadal
la canten davant el pessebre i, per a
milers d’estudiants de violoncel d’arreu
del món, quasi és peça obligada.
A l’Anna li agradaven molt els ocellets.
El passat 6 de març del 2007, amb
molta il·lusió va voler mirar a TV3 el
programa “Besties,” ja que dedicava el
documental als ocells cantaires. Però
es va anar posant trista, en veure que
tota l’estona uns homes caçaven els
ocells mascles amb enganys i trampes.
Després els tancaven en gàbies petites
per ensinistrar-los, com fos, perquè
cantessin, els passejaven per les fires
i pels concursos. Separats de la seva
parella i dels seus pollets, fins que
morien de vells. ¡Això els que cantaven!
I ella no entenia per què aquells homes
podien fer això. Els ocellets tenen les
ales per volar, i no per estar tancats!
Aquella nit, quan es va adormir, va
somiar que els seus pares, pel seu
aniversari, li regalaven un viatge a un
llunyà país, i en aquest país hi havia un
poble anomenat Viuloviu. Un país molt
diferent del que ella vivia. El primer que
la va sorprendre va ser que de bon matí
uns ocellets es menjaven les engrunes
del palmell de la seva mà. Tota la
família van quedar parats. El seu pare li
va fer unes fotografies per ensenyar-les
als professors i amics de l’escola: era
una cosa increïble. L’Anna tenia una

Josep Mases Raurich

colla d’ocellets emparrats en els seus
dits, cantant sense fugir ni mostrar-se
temorosos. L’endemà igual. I un dia, i
un altre dia. Fins i tot, es va fer amiga
de tots els ocells, alguns d’ells tenien
uns colors desconeguts i refilaven com
si fossin violins.
Però continuem el seu somni d’aquest
país tan meravellós, d’aquest poble on
la convivència entre les persones era
sincera. La gent tenien les portes de
casa obertes a tothom, i procuraven
ser feliços amb les petites coses.
Precisament en allò que tenien molta
cura era en el tracte amb els ocells,
ja que al poble n’hi havia molts i quasi
formaven part de la família. Lliures,
sense estar tancats.
El cas és que, en aquell poble, l’hivern
era molt fred, i els pobres ocells ho
haurien passat molt malament de no
ser pels seus habitants, de manera que
a cada casa tenien un lloc reservat per
ells a les golfes, al qual mitjançant uns
porticons de ventilació (que deixaven
passar l’aire per assecar els fruits
secs) podien entrar i sortir lliurament.
A dintre tenien unes gàbies (cases
niu) obertes, sense reixes, amb un
recipient per banyar-se i amb uns petits
joquers per dormir, unes menjadores
on sempre hi tenien aigua i menjar, i a
canvi els ocells els refilaven els cantars
més bonics que sabien, i així feien molt
contents els fadrins de cada casa. Ara
veureu per què!
I heus ací, que cada any per la nit de
Nadal i la missa del gall, era costum
del rector de la parròquia adornar el
presbiteri i els laterals de l’altar amb
grans branques simulant els arbres
del bosc, guarnits amb unes garlandes
blanques com si fos nevat. I una hora
abans de la missa, un fadrí de cada
casa amagava entre les branques
unes gàbies petites, les cobria amb
un mocador fosc i un cordill blanc
(que no es veia) lligat a la punta. I
dintre les gàbies hi posaven els ocells
més cantaires que tenia cadascun,
com caderneres, rossinyols, pinsans,
trencapins,
canonges,
verdums,
gafarrons, la mollenca carbonera, el pit
roig, el pardal de bardissa, el pit verd...

Un petó ben fort per a l’Anna.
I Bon Nadal a tothom.

Però, a més a més, cada fadrí es
reservava una altra gabieta amb l’ocell
més cantador, que ells mateixos havien
seleccionat de tots els que tenien i
l’oferien a una donzella, fos la promesa
o una altra que els fes glatir.
Arribant la mitjanit, quan tocaven
les dotze, l’església s’il·luminava i els
fadrins tibaven dels cordills, per tal de
retirar el mocador que cobria la gàbia
i fer que la llum estimulés els ocells
d’aquell simulat arbre, i és quan es
produïa el meravellós espectacle per
a la vista i per a la oïda: el cant de
tots aquells ocells, amb aquell concert
improvisat i en llibertat, volant per tota
l’església. Feia que alegressin la missa
i els sentits de tota la gent del poble
(més tard tornaven tots sols a la seva
gàbia).
Aquell any, una vegada acabada aquella
impressionant exhibició d’ocells, ningú
va adonar-se que hi havia darrera una
columna un home bocabadat, molt
emocionat, que sense que ho veiés
ningú, prenia uns apunts amb un
gastat llapis i un tros de paper d’aquells
per escriure música, mentre amb veu
molt baixa murmurava mig cantant. En
aquesta nit formosa, els ocellets
cantant, a festejar-lo van amb sa
veu melindrosa.
I, sense fer gens de fressa, va
desaparèixer i mai més s’ha sabut res
de ell. I la pregunta és: ¿no seria ell
l’autor anònim de El cant dels Ocells
que, inspirat en la missa, compongués
aquesta melodia que encara avui a
tots ens emociona? I que un dia va
impressionar a grans personatges com
el mateix Stravinsky i també a Richard
Strauss?
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Una història de Nadal
intentar aturar-los li sortia malament,
veient-se condemnat a rebolcar-se de
ràbia per terra i a ensumar sofre a
cada intent malèvol que planejava...

La història explica les aventures
d’uns innocents pastorets que, amb
la majoria de pastors, volien anar
a Betlem per celebrar l’inici d’una
nova era marcada per l’esperança,
la concòrdia i la fraternitat... Però

no tothom volia que això es fes
realitat, hi havia un dimoniet que volia
aconseguir el poder absolut sobre la
gent a qualsevol preu i va proposarse d’evitar que els pastorets arribessin
al seu destí. Per fer-ho, va fer servir
diferents estratègies basades en les
males arts, l’engany i la confrontació.
Va enviar els pecats capitals a sembrar
la discòrdia entre la gent, va provar
d’enganyar els pastorets disfressantse de pastor vellet (però li van veure
les banyes i la cua per sota la capa),
va reclamar antics pactes i fins i tot
va intentar d’enverinar la resta de
pastors... Però gràcies a la intervenció
de l’Àngel i dels bons pastors, tot i
l’esforç que dedicava a barrar-los el
pas, cada acció que emprenia per

AMB L’ESPERANÇA QUE L’ESPERIT
DE NADAL ARRIBI A TOTHOM, US
DESITGEM QUE TINGUEU MOLT BONES
FESTES!!!

Llums de Nadal als carrers de Calaf,
des de principis de novembre, a
l’espera de l’encesa. Ja tornem a
estar a les portes de Nadal, i això que
diuen “Any Nou, Pràctiques Noves”.
L’any passat no s’ho degueren
proposar l’Alcaldessa i el seu equip
ja que han canviat ben poques coses
des de llavors.
Ha estat altre cop una empresa
subcontractada
l’encarregada
de
col·locar els llums i de retirar-los
quan sigui el moment, que si és com
fa un any, s’allargarà fins a finals de
gener.
El
cost
excessiu
d’aquesta
infraestructura, el lloguer de tots
aquests dies, l’estem suportant entre
tots. La nostra brigada no podria fer-

ho? És necessari tenir-la penjada
gairebé tres mesos?
L’Ajuntament ha passat del superàvit
pressupostari de l’inici de mandat
a
l’endeutament
actual.
Les
conseqüències: factures pendents de
pagament des de la passada Festa
Major i una puja considerable de bona
part dels impostos, com es va veure
en el darrer ple.
Sembla que les coses no funcionen
massa bé al Consistori.
Van prendre possessió el dia 16 de
Juny i a mitjans de novembre, una
vegada més, plegava la Secretària
de l’ajuntament. A l’anterior mandat
en van passar sis de Secretaris, i en
aquest, encara queden tres anys i mig
per endavant.

Les discrepàncies i enfrontaments dins
l’equip de govern són altra vegada
notícia. Recorden la renúncia dels 3
regidors de CIU el passat mandat?
És una pràctica habitual amb aquesta
Alcaldessa i la seva manera de fer. La
seva poca mà esquerra, el seu escàs
savoir-faire i la manca de treball en
equip han desencadenat aquest cop la
primera renúncia, la d’Àngel Soria.
El mobbing envers Soria ha estat
present dins l’Executiu. Gent no elegida
han dut a terme les funcions del Regidor
d’Esports i de Joventut, tot deixant-lo
al marge i assumint responsabilitats
que no els corresponien.
Manca de cohesió implica debilitat. Es
tracta d’una primera crisi? L’anterior
mandat en van patir diverses.

En arribar aquestes dates és tradició
d’assistir als diferents actes religiosos i
culturals que s’ofereixen i, en especial,
les representacions dels tan nostrats
i estimats Pastorets de Calaf. Amb
el màxim respecte pel mestre Folch
i Torres, pel Casal de Calaf i per tots
els calafins i calafines en general, ens
ha semblat interessant de fer-vos cinc
cèntims del seu fil argumental. Potser
algú hi trobarà alguna semblança amb
la política calafina (o potser no...).

La història ens mostra que tot això li
va passar per la seva incapacitat de
veure que les males arts i l’engany no
duen mai a la victòria.
Per la nostra part només recomanarvos que, si voleu saber com acaba
la història i passar una bona estona,
aneu a veure els Pastorets de Calaf.

Dins de les nostres propostes hi havia
la de vetllar pel bé dels ciutadans i
ser portaveus de les inquietuds que
ens feu arribar. Darrerament ens heu
manifestat que l’incivisme
que es
dóna a les grans ciutats avui dia s’està
estenent també als pobles petits, i no
només pot ser produït per la joventut,
sinó que la resta de la població també
pot incórrer en el mateix, perjudicant
la nostra convivència.
En l’edició anterior ja vam esmentar
que tots reflexionéssim envers l’excés
de soroll i la conducció responsable,
i ara hi voldríem afegir el caos que
produeix el fet d’aparcar en el pas

de vianants davant de l’escola, que
obliga els nens a creuar pel mig del
carrer, i aparcar en doble o més files
en aquesta zona i en altres llocs del
municipi. Comportaments, aquests,
que s’haurien d’evitar deixant els
cotxes als aparcaments, i evitant en la
mesura del possible l’hàbit d’agafar el
cotxe per fer qualsevol activitat encara
que la tinguem a prop.
L’altre aspecte que ens remarqueu
és que hi ha zones que es veuen
brutes, per llançaments al terra de
tot tipus de deixalles (llaunes, vidre,
papers, plàstics) o per excrements
d’animals de companyia —els seus

responsables haurien de prendre
les mesures de neteja adients per
recollir-les. Pot ser que faltin pipi-cans
o papereres en alguns llocs, però ens
hauríem de conscienciar de deixar
nets tots els llocs, per part de tota
la gent de qualsevol edat, i també
des de l’Ajuntament, amb campanyes
de sensibilització ciutadana, així
com posar els recursos que calguin,
en benefici d’un poble net, on la
convivència i la cohesió social siguin
un signe d’identitat i motiu a ressaltar
per la gent que hi vivim i per aquells
que ens visitem quan realitzem
esdeveniments de tot tipus.

Grups municipals

Millorem la convivència
amb actituds i comportaments cívics
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

93 869 85 12
93 869 83 01
93 869 92 36

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers

93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
SANTS

BCN

PL. CATALUNYA

BCN

MANRESA

CALAF

LLEIDA

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

BCN

BCN

PL. CATALUNYA

SANTS

12.12
19.27
23.09

12.27
19.32
23.14

Cambra agrària

93 869 82 70

Casal de Gent Gran

93 869 87 02

Centre Cívic

93 869 82 49

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

Punt d’Informació Juvenil

93 868 08 33

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Notaria

93 869 88 12

Correus

93 869 85 94

Informació Generalitat

tel. 932 656 592

ALSINA GRAELLS

* De dilluns a diumenge.
Llocs de sortida de Barcelona:
· Estació del Nord (Arc de Triomf - Metro Línia 1)
· Avda. Diagonal (Palau Reial - Metro Línia 3). Sortida 15 min. més tard
que des de l’Estació del Nord.

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

900 770 077

FECSA Informació

902 507 750

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 760 760

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

93 868 00 75

Jutgessa de Pau subst. (Pilar de Millan)

93 869 92 73

Grua i taxi Albert

639 340 834

Grua Sant Jordi Taller

93 869 85 09
636 480 488
93 869 87 66 (nit)

Taxi Ramon Manent

93 869 85 68 - 679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464 - 609 245 973

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ABS CALAF

ABS CALAF 93 869 87 79
URGÈNCIES 061
CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA
Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444

HISPANO IGUALADINA
CALAF

tel. 938 044 451

IGUALADA

BARCELONA

07.55
15.55

09.00
17.15

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

12.00
19.00

12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
07.15
15.15
Dissabtes:

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

Lloc de sortida de Barcelona: Avda. Diagonal (davant de El Corte Inglés)

TRANSPORTS CASTELLÀ
MANRESA

CALAF

tel. 902 026 028
MANRESA

CTRA. DE CARDONA

ESTACIÓ AUTOBUSOS

07.45
16.40

07.50
16.45

De dilluns a divendres:
06.50
15.45
Dissabtes no festius:

AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als
telèfons indicats.
OFICINES
AVARIES

93 8725522
900 555 522

De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
24 h. Tots els dies

(Només s’hi pot trucar des d’un telèfon fix)

Cada dijous de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a l’entresòl de l’Edifici 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.
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és l’Organisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us
adreceu directament a l’esmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h a 13 h a
la plaça dels Arbres, Planta Baixa de l’Edifici Europa o bé trucant al tel. 93 8698270. També
podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159.
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07.30

08.25

08.30

MANRESA

MANRESA

CALAF

14.40
20.00

15.40
21.00

ESTACIÓ AUTOBUSOS

CTRA. DE CARDONA

De dilluns a divendres:
14.30
19.50

Dissabtes no festius:
12.20

connecta’t a Calaf!

12.30

13.30

www.calaf.cat
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