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Dissabte 20

Diumenge 4

Inauguració de la mostra “Gràfica
recent” de Ramon Puigpelat
Cal Felip · 19.00 h

Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 17.30 h

Diumenge 21

Cloenda del Parc de Nadal
Festa amb el Galàpet Verd
Poliesportiu · 18.00 h

Ball amb Ària
Unió Calafina · 19.00 h

Ball amb M. Alba
Unió Calafina · 19.00 h

el tauler d’anuncis

Dijous 25
Dilluns 5
Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 19.00 h
Ball amb Doble Swing
Unió Calafina · 20.00 h
Divendres 26
Conta-contes
Casal de Calaf · 12.00 h

Cavalcada de Reis
Plaça Gran · 18.00 h

Dijous 22
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g
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Xerrada de Carles Capdevila
“Educar de bon humor”
CEIP Alta Segarra · 20.30 h
Diumenge 25
Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 17.30 h
Ball amb Elisabet
Unió Calafina · 19.00 h

FEBRER
Diumenge 1

Diumenge 11

Copa Catalana de Duatlons de
Muntanya
Poliesportiu · 10.00 h

Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 17.30 h

Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 17.30 h

Ball amb el Duet Ària
Unió Calafina · 19.00 h

Ball amb Bartomeu i Sheila
Unió Calafina · 19.00 h

Arribada del patge Faruk
Unió Calafina · 18.00 h

Dissabte 17

Dijous 5

Portes obertes al Parc de Nadal
Poliesportiu · 16.00 h a 20.00 h

Donació de sang (de 10 h a 14 h)
Sala d’actes Caixa Manresa

Santa Calamanda
Sardanes la Principal de la Bisbal
Pl. Barcelona’92 · 13.30 h

Diumenge 28

Diumenge 18

Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 17.30 h

Els Pastorets de Calaf
Casal de Calaf · 17.30 h

Concert
amb la Principal de la Bisbal
Poliesportiu · 17.00 h

Ball amb el grup Zènit
Unió Calafina · 19.00 h

Ball amb Doble Swing
Unió Calafina · 19.00 h

Ball llarg amb la mateixa orquestra
Poliesportiu · 19.00 h

HORARIS CEMENTIRI
de 9.00 h a 19.00 h
r:
Funerària Mont ane
93 869 85 48
93 869 84 91i

BIBLIOTECA DE CALAF
dilluns, dimarts i dijous
de 17.00 h a 19.30 h
dimecres i divendres
de 15.00 h a 19.30 h

HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ
dimarts, dijous, divendres
de 9.00 h a 13.00 h

tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

dissabtes
de 10.30 h a 14.00 h
i de 16.00 h a 18.00 h

sa
Ramon Puigpelat expo
nt’
la seva ‘Gràfica Rece
a Cal Felip
oberta fins
L’exposició romandrà
Els dies
el 4 de gener del 2009.
de 19.00 h
feiners, es podrà visitar
dissabtes
a 21.00 h, mentre que els
de 12.00 h
i festius es podrà visitar
h.
21.00
a
h
19.00
de
i
h
a 14.00

Us informem que des del Punt
s’organitzen visites guiades per
Calaf

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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Any de reptes

E

canvis, tant pel que fa a l’economia global com per a la
local. En aquest sentit, tot i l’evident impacte de la crisi
sobre la nostra economia, també hem de tenir present
l’esforç inversor de les administracions públiques,
per exemple amb la construcció d’infraestructures i
elements dinamitzadors de l’economia, que a Calaf
és previst que es materialitzin en accions concretes
com el desdoblament de l’Eix Transversal, la millora
de la línia fèrria entre Calaf i Manresa, l’aparcador
ferroviari, la construcció de la Ronda Sud i la de nous
polígons industrials, i que ha de fer possible minimitzar
els efectes negatius d’aquesta crisi en la nostra
economia.
D’altra banda tampoc podem oblidar un altre factor,
potser el més important, que incidirà de manera notable
en la resolució d’aquesta situació, que no és altre
que tots i cadascú de nosaltres, de les persones que
formem aquesta societat. Entre tots hem de ser i serem
capaços de trobar fórmules per invertir la tendència
actual i dur-les a la pràctica colze a colze. De ben segur
que si actuem conjuntament, no solament superarem
aquesta crisi, sinó que en sortirem reforçats.
Amb els millors desitjos,
que tingueu unes bones festes!!!

editorial

n arribar aquestes dates, hom acostuma a fer
balanç d’allò bo i dolent que ens ha portat l’any
que deixem enrere, i alhora fer previsions i proposar-se
noves fites per a l’any que és a punt de començar.
Sens dubte el 2008 ha estat un any de contrastos;
de fet vàrem iniciar-lo amb unes perspectives molt
positives tant pel que fa al creixement econòmic com a
la millora del model social amb l’aplicació, per exemple
de la llei de la dependència... Però lamentablement,
aquests auguris optimistes que rebíem des de les més
altes i reputades instàncies, no s’han acomplert com
es preveia i hem passat de l’eufòria econòmica preelectoral a la depressió actual de manera vertiginosa.
Que les notícies no són bones, és força evident; no
hi ha dia que no ens llevem amb alguna mala dada
econòmica, amb l’anunci de reestructuració d’un sector
o del tancament d’una empresa i això, certament, no
és bo.
Però, de la mateixa manera que cal reconèixer quina
és la situació real de l’economia en general i del seu
impacte en la nostra, tampoc podem caure en el
derrotisme general que alguns estan entestats a atiar
constantment amb finalitats, com a mínim, poc clares.
No tot són males notícies: sens dubte l’any que
comencem serà també un període ple de reptes i de

Els dòlmens de les Malloles i dels Tres Reis
estava tapat per un túmul de terra
i pedres que no devia fer més de
8,20 metres de diàmetre. Havia
estat saquejat molt abans de la seva
descoberta, per això la seva excavació
no va permetre saber el nombre
d’individus enterrats.
El dolmen de les Malloles va ser
descobert el 1991 després dels
incendis que van arrasar la zona.

Es tracta d’un sepulcre del tipus de
corredor o galeria catalana. Està
format per un corredor o falsa galeria
que dóna accés a una cambra de
planta trapezoidal i estava cobert
per un túmul de terra i pedres d’uns
10 metres de diàmetre que encara
és ben visible. El fet que es trobés
intacte va permetre una excavació
més fructífera.

Dolmen dels Tres Reis.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

Des del neolític mitjà fins a l’època
dels primers metalls es desenvolupa
a l’Europa occidental la cultura
megalítica, caracteritzada per la
construcció de monuments amb grans
pedres com és el cas dels dòlmens
o menhirs. Els dòlmens són unes
cambres formades per grans pedres
i cobertes per lloses horitzontals
que s’utilitzaven com a sepultures
col·lectives. Acostumaven a ocupar
llocs elevats i dominants, i a cobrir-se
amb un túmul de terra i pedres que
encara els feia més visibles.
A Catalunya trobem una bona
representació
d’aquesta
cultura,
sobretot a l’Empordà, on s’han trobat
114 dòlmens, 12 cistes amb túmul i
29 menhirs, però no cal anar tan lluny,
ja que ben a prop en tenim algunes
mostres força significatives.
Baixant per la carretera de les
Malloles, i a poca distància l’un de
l’altre, trobem els dòlmens dels
Tres Reis i de les Malloles, tots dos
degudament senyalitzats.
El dolmen dels Tres Reis va ser
descobert el 1964, es troba al límit
dels termes dels Prats de Rei i Rubió
i es tracta d’una cista o petit dolmen
tancat que s’ha datat cap al 1200 aC.
És format per 5 pedres, la més gran
fa uns dos metres, i no s’ha conservat
la llosa de coberta. Originàriament
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Inaugurat a Calaf
el Parc de la Generalitat

Calaf demanarà que s’inclogui
el casc antic a la llei de barris

El passat 1 de novembre, coincidint amb la Fira de Tots
Sants, es va inaugurar oficialment el Parc de la Generalitat.
Es tracta del segon espai verd de la zona oest, situat entre
els carrers Alexandre de Riquer, Josep Irla i Francesc Macià.
Amb motiu de la inauguració, l’Ajuntament de Calaf va
rebre la visita del coordinador territorial de Governació i
Administracions Públiques a la Catalunya Central, Antoni
Casassas, qui va destacar el ferm compromís de la
Generalitat amb els municipis, tot i la complicada situació
econòmica. Després de fer el tall de cinta, els assistents
—sobretot els més menuts— van poder cantar i ballar amb
el grup Corrandes Animació.
El parc de la zona oest s’ha concebut com un espai de
tranquil·litat i passeig, i s’ha dissenyat tenint en compte
criteris de sostenibilitat. Les obres han comptat amb una
subvenció de 103.271 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis.

En el passat ple es va aprovar la signatura d’un conveni
entre l’Ajuntament de Calaf i la Diputació de Barcelona, amb
la finalitat que aquesta institució —a través de la Gerència
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats— redacti el
projecte d’intervenció integral del barri del nucli antic. Amb
aquest projecte, Calaf sol·licitarà la inclusió del casc antic
del municipi dins de la Llei de Barris.
Aquesta llei, impulsada pel govern de la Generalitat, té
com a objectiu promoure la rehabilitació global de barris
per evitar-ne la degradació, millorar les condicions dels
ciutadans residents en aquestes àrees, i afavorir, d’aquesta
manera, la cohesió social. Per aconseguir-ho, aquesta llei
estableix la creació d’un fons econòmic a disposició dels
ajuntaments que presentin projectes d’intervenció integral
que tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i
econòmica de barris.

Conveni amb l’Incasòl
per a la restauració del castell
En la sessió extraordinària del passat 28 de novembre, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar un conveni entre el consistori, l’Institut
Català del Sòl i la direcció general de Patrimoni Cultural. El document
significa un bon impuls per al finançament de les obres de restauració
del castell, ja que l’Incasòl es compromet a aportar 205.151 euros a
aquest projecte. Aquesta subvenció se suma a la de 980.448 euros
aportada pel Ministeri de Foment, a través del programa de l’1%
Cultural. D’aquesta manera, s’aconsegueixen 1.185.599 euros, que
representen el 90% del cost total del projecte de restauració. És
previst que ben aviat es procedeixi a la contractació de l’obra, i que
les tasques puguin començar el proper 2009.

La Mancomunitat disposarà el 2009
d’una xarxa wifi
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca —l’entitat
supramunicipal formada per Calaf, Sant Pere Sallavinera, els Prats
de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Pujalt, Castellfollit de Riubregós i
Calonge de Segarra— ha signat un contracte per a instal·lar una
infraestructura de xarxa sense fils a la zona. La xarxa, actualment en
proves, estarà totalment a punt a finals del gener de 2009; després es
contractarà una empresa perquè gestioni aquest servei. Properament
s’informarà de tots els detalls d’aquesta nova xarxa, que garantirà un
accés ràpid a Internet i, sobretot, farà possible l’arribada d’aquesta
tecnologia a les zones on fins ara no era possible. La creació de
la xarxa wifi de la Mancomunitat ha estat possible gràcies a les
subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis i del Pla de Dinamització
de la Comarca de l’Anoia, que sumen uns 137.000 euros.

Les obres per millorar
la línia Calaf - Manresa, en marxa
Segons informen des de Renfe, recentment
han començat les tasques de millora de la línia
de ferrocarril que uneix Calaf i Manresa. De
moment, s’estan fent treballs complementaris
previs a l’inici de l’obra en si. Per exemple,
s’estan repartint les noves travesses i material
divers al llarg de la línia, per facilitar l’avanç de
les obres una vegada comencin.
Segons es preveu, les obres de millora de la
via començaran durant el segon trimestre del
2009, i tindran una durada d’uns vuit mesos.
Serà llavors quan el servei de tren haurà de
suspendre’s temporalment, i cobrir els trajectes
amb un autobús que facilitarà la companyia
ferroviària.
D’altra banda, es preveu que el primer
trimestre del 2009 comencin a Calaf les obres
de construcció d’un pas superior per creuar la
via, i poder d’aquesta manera suprimir el pas a
nivell actual. El pont s’ubicarà al costat de la nau
de Constructora de Calaf, i permetrà el pas de
vehicles i vianants d’un costat a l’altre de la via.
Amb aquesta iniciativa es millorarà la seguretat
i, alhora, la permeabilitat del ferrocarril al seu
pas pel municipi.
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Inscripcions obertes per sol·licitar
els pisos protegits per a joves i gent gran
La intenció és que les persones grans
puguin mantenir el màxim nivell
d’independència, en un habitatge
amb condicions d’accessibilitat i amb
la possibilitat de contractar aquells
serveis que necessitin. Sobre el
preu aproximat del lloguer, rondarà
els 180 euros mensuals. Totes les
persones que estiguin interessades
a optar a un d’aquests habitatges
—siguin propietàries d’un pis o no
en l’actualitat— poden adreçar-se
a l’Ajuntament de Calaf fins el

proper 23 de desembre, dia en què
finalitza el termini d’inscripció. Segons
les previsions, els futurs llogaters dels
pisos per a gent gran podran entrar a
viure-hi la primavera del 2009.
D’altra banda, pel que fa als pisos per
a joves en règim de lloguer protegit,
situats al carrer de Sant Antoni, s’ha
reobert un termini d’inscripció perquè
puguin adjudicar-se els pisos que van
quedar pendents. El període per a
inscriure-s’hi també s’acaba el proper
dimarts 23 de desembre.

Interior contempla el nou parc de bombers
El departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat destinarà l’any vinent
un pressupost de 1.245 milions
d’euros a la Catalunya Central, un
8,6% més que aquest any. Segons
va explicar el director dels Serveis
Territorials del Departament, Carles
Llussà,
els
pressupostos
estan
encaminats a reforçar les polítiques
de seguretat i a donar un impuls als
projectes d’innovació democràtica.
Els pressupostos del departament
preveuen una partida per a la
construcció d’un nou edifici per al
cos dels Bombers de la Generalitat a
Calaf, un equipament que se situarà al
polígon de les Garrigues, concretament
al carrer d’Isaac Newton.
Les noves instal·lacions tindran el
doble de superfície que les actuals,
uns 4.000 metres quadrats. El
municipi cedirà l’ús de la parcel·la a

la Generalitat de Catalunya per tal que
pugui allotjar les noves instal·lacions,
alhora que les actuals dependències
passaran a propietat municipal. A més

de diverses cotxeres per als vehicles
rodats, l’avantprojecte preveu també
la construcció d’un heliport per al
servei d’emergències.

Urbanisme

El passat 12 de desembre va tenir lloc
una jornada de portes obertes de la
nova promoció d’habitatges protegits
per a la gent gran, situada a la zona
oest de Calaf. Els pisos van rebre un
bon nombre de visites, i van restar
oberts de 3 a 6 de la tarda. A les 5,
es va fer una reunió informativa sobre
aquests habitatges a l’Esplai de la Gent
Gran, per tal de resoldre tots els dubtes
i aclarir tots els aspectes relacionats
amb aquests nous pisos.
La promoció d’habitatges per a gent
gran s’emmarca dins del pla d’habitatge
social promogut per l’Ajuntament de
Calaf, amb el qual s’han creat 76 nous
pisos de protecció oficial —12 dels
quals per a joves, 28 per a gent gran i
36 en règim general. De totes maneres,
aquesta nova promoció per a gent gran
presenta diferències amb les altres
dues, i és que tots els habitatges són
totalment accessibles , i a més s’ofereix
la possibilitat d’externalitzar certs
serveis que les persones grans poden
necessitar , com la neteja de l’habitatge,
servei de càtering o de bugaderia. El fet
d’estar situats prop del Centre d’Atenció
Primària garanteix una ràpida atenció
sanitària en cas que sigui necessari, i
la proximitat amb el Centre de Dia Casa
Joan Gimferrer fa que els usuaris dels
pisos puguin adreçar-s’hi per serveis
com perruqueria o podologia.
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Un sorteig tanca la campanya
de prevenció de residus

Joventut

Pel que fa al sorteig dels dos
carrets de la compra, els dos
números premiats han estat el
0046 (repartit a l’establiment
“Marrecs”) i el 6811 (repartit a
l’establiment “Super T”). Tots dos
guanyadors ja han recollit el seu
carret de la compra a l’Ajuntament
de Calaf.
D’altra banda, encara hi ha un
centenar de veïns que no han recollit
la bossa de roba. Us recordem que
podeu fer-ho de manera gratuïta
fins a finals de gener a les oficines
de l’Ajuntament.

parc de Nadal
2008-2009
Un any més, els nens i nenes de Calaf
podran passar unes vacances d’allò més
divertides amb el Parc de Nadal de Calaf.
El Parc funcionarà cada dia, des del 26 de
desembre i fins el 4 de gener, en horari
de 16.00 h a 20.00 h, al poliesportiu
municipal. El dia 1 de gener romandrà
tancat.
Per celebrar l’obertura del Parc, el divendres
26 de desembre l’entrada serà gratuïta i el
parc s’obrirà en horari normal (de 16.00 h
a 20.00 h). A més, el dia que tanquem el
Parc també ho celebrarem: serà amb un
espectacle del Galàpet Verd, el diumenge 4
de gener, a partir de les 18.00 h.
Al Parc de Nadal hi haurà jocs i tallers
per a infants de totes les edats: ludoteca,
inflables, manualitats, jocs d’habilitat...
L’entrada al Parc de Nadal de Calaf costarà
3 euros. També es podran comprar
abonaments a l’Ajuntament de Calaf, que
tindran un cost de 18 euros.

Els guanyadors dels dos carrets de la compra amb productes de qualitat.

Recordem que cal llençar a dins del contenidor pertinent tots els
residus que generem a casa. Pel que fa a les bosses d’escombraries,
cal que ens assegurem que les llencem dins del contenidor. Així
evitarem les males olors i que les deixalles acabin escampades pel
carrer. Gràcies per la vostra col·laboració!
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21,14 T
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novembre 08

23,32 T

26%
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26,08 T

23%
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24,24 T

25%
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24%
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26,8%
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maig 08

23,5%
25,7 T

març 08

gener 08

febrer 08

desembre 07

10,5%
11,5 T

novembre 07

Medi ambient

El divendres 5 de desembre va
fer-se el sorteig dels dos carrets
de la compra plens de productes
de qualitat, amb el qual es posava
fi a la campanya de prevenció
de residus que s’ha portat a
terme aquests mesos a Calaf. La
campanya ha consistit a repartir
bosses de roba reutilitzables a
tots els veïns del municipi, per
tal que a l’hora d’anar a comprar
no haguessin d’agafar una bossa
de plàstic. Des de l’Ajuntament i
l’empresa Ambiens s’agraeix a tots
els calafins la seva col·laboració.

residus que NO s’han
de llençar a la fracció
orgànica:

5,46%
recordeu que no s’han
de llençar als contenidors marrons: llaunes,
encenedors, tèxtil
sanitari...
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Concert solidari de gran qualitat a Calaf
la regidora Imma Sans una litografia
de l’artista calafí Ramon Puigpelat,
com a agraïment per la seva tasca
desinteressada a l’hora d’organitzar i
fer possible aquest concert a Calaf.
La recaptació total, entre entrades i
patrocinadors, va ser de 5.144 euros,
dels quals cal restar-hi unes despeses
de 2.756 euros. Així, els ingressos

nets han estat de 2.388 euros, que es
destinaran al condicionament de la sala
polivalent dels pisos de la gent gran,
concretament a l’adequació com a sala
de projeccions i la compra de mobiliari.
En aquest sentit, cal dir que l’empresa
Filmax ha fet un donatiu de 100
pel·lícules en DVD perquè es puguin
projectar en aquesta nova sala.

Benestar

Unes 400 persones van assistir al
concert solidari que el diumenge 16
de novembre va portar Ars Tunae al
Casal de Calaf. El concert va oferir un
repertori d’allò més variat i de gran
qualitat, amb peces tan conegudes
com La vie en rose o Yesterday, que
van entusiasmar el públic assistent.
En total, més de trenta músics, quatre
solistes i dues corals de Teià van donarse cita dalt de l’escenari, fent possibles
més de dues hores de concert. També
va destacar la presentació de l’acte,
a càrrec de l’actriu Clàudia Cos, la
Cristina de Ventdelplà.
En finalitzar el concert, l’alcaldessa de
Calaf M. Antònia Trullàs i la regidora
de Cultura i Benestar Imma Sans van
agrair als músics la seva col·laboració
en aquest projecte solidari, mentre
que l’hereu i la pubilla de Calaf, l’Eloi
i la Carla, van obsequiar amb rams de
flors la directora d’una de les corals,
les solistes i la presentadora. Des de
l’Ajuntament també es va voler fer
un obsequi al director musical, Jesús
Palacios, que va rebre una reproducció
en miniatura del campanar de Calaf.
Finalment, els calafins Pere Prat i
Francisco Serra van rebre de mans de

El 17 de gener, unitat mòbil de recollida de sang a Calaf
La donació de sang: un acte cívic i solidari
La donació de sang és necessària perquè els hospitals i
clíniques garanteixin una medicina de qualitat. La major
part de les intervencions quirúrgiques, trasplantaments
d’òrgans o tractaments oncològics que es fan cada dia
necessiten la transfusió de components sanguinis. Tot i els
avenços científics, l’única via per obtenir sang és la donació
altruista.

L’acte de donar sang. Qui pot fer-ho?
De fet, la major part de la població pot donar sang. Tan sols
cal complir unes condicions bàsiques:
·
·
·
·

presentar un bon estat general de salut
tenir entre 18 i 65 anys
pesar 50 quilos o més
en el cas de les dones, no estar embarassada

Entre les
destaquen:

principals

situacions

d’exclusió

definitiva,

Un únic banc de sang per a tot Catalunya
El Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública del Departament
de Salut que assumim el compromís vers la societat catalana
de gestionar i administrar la donació, l’anàlisi i la transfusió
de sang, plasma sanguini i hemoderivats per a tot el
territori.

Què se’n fa de la sang de les donacions?
La sang s’analitza per vetllar per a la seguretat dels receptors.
Es determina el grup ABO i l’ Rh del donant i s’apliquen
proves per descartar malalties infeccioses com el virus de
la SIDA, les hepatitis B i C, l’HTLV-I i l’HTLV-II, la sífilis i la
malaltia de Chagas. Generalment, la sang no es transfon
directament. Se sotmet a un procés de fraccionament per
obtenir els diferents components sanguinis: els concentrats
d’hematies, els concentrats de plaquetes i el plasma.

Donació de sang a Calaf:
Dissabte 17 de gener de 2009
A la sala d’actes de Caixa Manresa
de 10.00 h a 14.00 h

Sanitat

· Ser malalt de SIDA o estar infectat pel virus
· El consum de drogues per via endovenosa
· Malalts amb coagulopaties tractats amb hemoderivats
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Finalitza el curset per a
cuidadors no professionals
Aquests dies s’ha portat a terme a Calaf un curset adreçat
a cuidadors de persones amb dependència. Es tractava
d’una activitat totalment gratuïta en la qual han participat
una quinzena de persones, i que tenia per objectiu donar
pautes i consells als cuidadors de persones dependents. Així,
professionals de Creu Roja i de la Diputació de Barcelona
s’han encarregat d’impartir aquestes classes, que han
combinat la teoria i però també la pràctica, per tal que fossin
el més profitoses possibles. El curs ha tingut una durada de
sis sessions de 2 hores i mitja cada una, i s’ha realitzat a
l’Institut de Formació Permanent de Calaf.

L’Altiplà de Calaf

El 17 de gener, taller de nutrició
La sala d’actes de Caixa Manresa acollirà, el proper
dissabte 17 de gener a les 19.00 h, un taller sobre
nutrició. Es tracta d’una activitat organitzada per
l’Ajuntament de Calaf i Gan, líder en formació de Nutrició
i Gastronomia. El tema del taller, d’una hora i mitja de
durada, serà “Cuina saludable i dieta equilibrada”, i tots
els assistents rebran un petit obsequi...
Mmmm... no hi falteu!

El Centre de Dia amplia horaris
El passat mes de novembre, el Centre de Dia Casa Joan
Gimferrer de Calaf va posar en marxa l’ampliació del seu
horari. Concretament, s’ha allargat l’horari de tarda, de
manera que en lloc de tancar a les 17.00 h els usuaris
podran quedar-s’hi fins les 19.00 h.
Així, s’han afegit noves modalitats d’horaris: en el cas de
tot el dia, es pot escollir entre 8 hores (de 9.00 h a 17.00
h) i 10 hores (de 9.00 h a 19.00 h); en el cas de mig dia,
es pot triar entre 4 hores al matí o a la tarda (de 9.00 h
a 13.00 h / de 13.00 h a 17.00 h) i 6 hores al matí o a la
tarda (de 9.00 h a 15.00 h / de 13.00 h a 19.00 h).
L’ampliació dels horaris del Centre de Dia, motivada per
les peticions dels usuaris i de l’Ajuntament de Calaf,
suposa una important millora en aquest servei. Així,
s’ofereix a la gent gran i a les famílies la possibilitat de
tenir un horari d’atenció el màxim de compatible amb la
seva vida professional i personal.

Alumnes del curs per a cuidadors no professionals.

Benestar

El 14 de gener comença
un nou curs d’alfabetització
El proper mes de gener començarà un Curs
d’alfabetització
a
l’Institut
de
Formació
Permanent, subvencionat per la Secretaria
d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.
El curs és totalment gratuït, i està dirigit a aquelles
persones que vulguin aprendre les nocions
bàsiques per a poder comunicar-se. A la vegada,
el curs impulsarà l’ús del català com a llengua
habitual de comunicació, i crearà un espai de diàleg
i d’intercanvi mutu, enriquidor per a tothom.
Hi haurà dos grups: el primer farà les classes
els dimecres, de 9.00 h a 12.00 h, i el segon els
dijous, de 18.30 h a 21.00 h. Les classes, per tant,
començaran el dimecres 14 i el dijous 15 de gener.
Pel que fa a les inscripcions, són totalment gratuïtes
i es poden fer a l’Ajuntament de Calaf fins el dimarts
13 de gener. De totes maneres, la voluntat és que
es tracti de grups totalment oberts, de manera que
si algú s’anima a apuntar-s’hi el fet de la inscripció
no ha de ser un impediment.
El curs d’alfabetització tindrà una durada
aproximada de tres mesos, és a dir, fins a mitjan
abril.

La música com a divertida
teràpia, a Calaf
El passat mes d’octubre va tenir lloc a l’Institut de Formació
Permanent un taller de musicoteràpia, dirigit a persones
més grans de 65 anys. Finalment van ser unes disset les
persones que van participar-hi, i que van poder gaudir
d’aquestes dues sessions en les quals la música i el ritme
van ser els protagonistes. Les participants van col·laborar
activament en les dues sessions, i no van dubtar a l’hora
d’agafar instruments musicals i acompanyar el professor,
que tocava la guitarra. En definitiva, es va tractar d’una
activitat ben original i divertida. El taller, totalment gratuït,
va realitzar-se a l’Institut de Formació Permanent.

Les assistents van participar activament en el taller.

L’Altiplà de Calaf
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La pluja respecta la Fira de Tots Sants de Calaf
També es van poder degustar castanyes, mistela i
moniatos, i aconseguir esqueixos de clavells i romaní
per plantar després a casa. Els alls, les carabasses i les
fogueres no hi van faltar, com tampoc les Tres bessones,
que van tornar a Calaf per presentar el divertit conte de la
castanyera.

La plaça Gran es va omplir amb motiu de la Fira de Tots Sants.

La bruixa avorrida, una de les protagonistes de la Fira.

Festes

La meteorologia va donar treva a la tradicional Fira de
Tots Sants de Calaf i va fer possible que l’esdeveniment es
desenvolupés amb tota normalitat. Així, durant tot el matí
del passat dissabte 1 de novembre, els calafins i visitants
van poder passejar per la plaça Gran, i contemplar la mostra
de fruits de tardor i les diverses parades d’artesans.

Els més petits també celebren la castanyada
Segarra, la sala groga es va convertir en una bulliciosa
fira, on cada classe tenia la seva parada amb panellets,
broquetes de fruita... per tal que les altres classes poguessin
“comprar” i tastar aquests productes. Tampoc hi van faltar
les castanyes, a càrrec de l’AMPA.

Una simpàtica castanyera va visitar la llar d’infants.

El mercat de Tots Sants del CEIP, un gran èxit.

Dijous 22 de gener de 2009
A les 20.30 h
A la ‘sala groga’ del CEIP Alta Segarra
Xerrada de CARLES CAPDEVILA
sobre la necessitat de tenir sentit de l’humor
a l’hora d’educar els nostres fills...

AMPA CEIP Alta Segarra

educar de bon humor

Educació

El 31 d’octubre els infants de Calaf van celebrar la tradicional
festa de la castanyada de diverses maneres. A la llar
d’infants, els nens i nenes van rebre la visita d’una simpàtica
castanyera, amb la qual van ballar i cantar cançons
relacionades amb les castanyes i els panellets. Al CEIP Alta
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Interessant taller
de contacontes dins del PEE
El 15 de novembre, una quinzena d’agents educatius
del municipi van participar en una interessant activitat,
organitzada des del Pla Educatiu d’Entorn. Es tractava
d’un taller de conta-contes, durant el qual una monitora
de Tantàgora Serveis Culturals va donar pautes, consells i
recomanacions a l’hora d’explicar contes als infants. El taller
va ser molt participatiu, ja que els assistents van haver
d’explicar el seu propi conte, per després analitzar la manera
com ho havien fet i com podien millorar.

Educació

Els participants també van haver d’explicar un conte.

L’Altiplà de Calaf

Santa Cecília
a la Llar d’Infants Municipal
Amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, patrona dels
músics, els nens i nenes de la llar d’infants de Calaf van
participar el divendres 21 de novembre en un divertit
concert. Dos professors de l’escola municipal de música
—l’Isaac Fonoll al piano i la Maribel Sivila cantant— van
ser els encarregats d’interpretar diverses peces per als
menuts, que van participar-hi picant de mans i cantant.

Els nens i nenes van quedar fascinats amb el concert.

Xerrada sobre trastorns
de l’aprenentatge

“La maternitat d’Elna” omple
la biblioteca de Calaf

El dimecres 12 novembre va tenir lloc a la biblioteca del
CEIP Alta Segarra, una conferència entorn “Els trastorns
de l’aprenentatge” a càrrec de les psicòlogues Josefina
Pedrós i Magda Tuyà, que desenvolupen la seva activitat al
gabinet de Psicologia i Logopèdia de Cervera. La xerrada
va ser organitzada per la direcció de l’Escola i l’esmentat
equip, i estava dirigida a pares, mestres i professionals de
l’ensenyament. En l’exposició, que va ser molt didàctica
i amena, van anar desgranant punt per punt els signes
d’alerta que ens poden portar a pensar que els nostres fills
estan afectats per un trastorn de l’aprenentatge sobre el
qual cal incidir d’una manera especialitzada. Les psicòlogues
van remarcar que hi ha problemàtiques que poden ser molt
puntuals i passatgeres, i que no són indicatives de cap tipus
de trastorn. Després de la xerrada hi va haver un col·loqui
que va ser molt participatiu.

El dijous 30 d’octubre va tenir lloc a la Biblioteca Municipal,
a l’IES Alexandre de Riquer, una xerrada a càrrec de la
historiadora Assumpta Montellà sobre “La maternitat d’Elna”.
La conferència estava emmarcada dins del Pla Educatiu
d’Entorn de l’Ajuntament de Calaf i coordinada per l’IES
Alexandre de Riquer. La conferenciant va explicar pas a pas
i d’una manera molt emotiva tot el recorregut i els fruits de
la seva investigació sobre les persones que es van exiliar a
França després de la Guerra Civil. L’autora va anar exposant
la seva recerca fins que va poder trobar la persona que s’havia
fet càrrec del 1939 al 1944, de les mares embarassades i els
nens que naixien: l’Elisabeth Eidenbenz. Aquesta noia suïssa
treia les embarassades de la platja d’Argilés i les portava en
una casa, a Elna, a donar a llum. Cal dir que aquesta va ser
una xerrada que va entusiasmar tots els assistents, així com
els alumnes de Batxillerat.

La conferència de les psicòlogues va resultar molt interessant.

La biblioteca es va omplir amb la xerrada d’Assumpta Montellà.
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Celdoni Fonoll presenta
Mamífers peluts

El passat mes d’octubre van començar els cursos de
català a l’Institut de Formació Permanent. Els alumnes
del curs de català de nivell bàsic 3 continuaran les classes
aproximadament fins a finals de març. Després, ja
s’anunciarà oportunament les dates per a la continuació del
curs, el nivell elemental.
Pel que fa als alumnes del curs de català de nivell B, les
classes seguiran fins a finals de juny. La professora de tots
dos nivells és la Conxita Giralt, i cal dir que tots dos cursos
compten amb un bon nombre d’alumnes, de diverses edats
i procedències.

El passat 9 de desembre el cantautor calafí Celdoni Fonoll
va presentar, a l’Auditori de Caixa Catalunya de la Pedrera
(Barcelona), el seu nou treball Mamífers peluts (Del llop a
la musaranya). Es tracta d’una obra en què Fonoll versifica
34 espècies de mamífers dels Països Catalans. Completen
i arrodoneixen el llibre fotografies de Jaume Sañé, Oriol
Alamany, Isaac Fonoll, Marga Viza i Jordi Sargatal; quatre
partitures de cançons transcrites per Isaac Fonoll, i un annex
amb informació científica, literària i popular dels mamífers:
la part científica és escrita per la biòloga Marta Vigo, i la de
cultura popular i literatura és feta per Celdoni Fonoll.

Alumnes de català, nivell B.

Isaac Fonoll, Lloll Bertran i Celdoni Fonoll, a la presentació.

Cultura

Continuen els cursos de català
de nivell bàsic i nivell B
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Tardor plena d’activitats al Casal de Calaf

Els premis del concurs es van entregar en el transcurs d’un sopar.

Els u_mä van compartir escenari amb el públic.

Ja es poden comprar les entrades de Pastorets a www.telentrada.com

Entitats

Aquests han estat mesos de plena activitat al Casal de
Calaf. D’una banda, amb els cursets de ioga i tècniques de
relaxació i fotografia; dos tallers molt interessants i que han
rebut una participació molt bona. De fet, el proper mes de
gener es farà una segona edició del curs de fotografia (per
a més informació, consulteu www.casaldecalaf.cat), ja que
amb la primera es va cobrir el nombre màxim d’alumnes.
A més dels cursos, cal destacar la recuperació després
d’anys del Concurs de Teatre Amateur Vila de Calaf, un
esdeveniment que ha portat al nostre municipi companyies
de tot Catalunya. La música també hi ha tingut cabuda, amb
el concert de Pau Vallvé i Maria Coma, u_mä, que va reunir
al Casal una vuitantena de persones; així com l’entretinguda
tarda de jocs de taula. De cara a aquestes festes, no hi
faltaran els Pastorets de Calaf (www.pastoretsdecalaf.cat)
ni el tradicional conta-contes (el 26/12 a les 12.00 h).
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l’agenda
de l’Alta Segarra

Entitats

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
El 26è aniversari de la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
es va caracteritzar per una gran participació en totes i
cadascuna de les activitats organitzades, fent possible una
gran festa d’aniversari. A la tarda, nens i nenes i pares i
mares, van omplir la sala de fusta del Casal de Calaf, amb
motiu de l’actuació del mag Selvin. A més de deixar el públic
bocabadat amb els seus trucs, el mag va fer participar els
infants a diversos números, i va oferir un espectacle de gran
qualitat i ple d’humor. A continuació, els assistents van poder
berenar coca i xocolata al vestíbul del mateix Casal.
Més tard, la sala d’exposicions del Casal de Calaf va acollir
una interessant tertúlia sobre actualitat blaugrana, en la
qual van participar els periodistes Jordi Badia, exdirector de
comunicació del FCB, i Bernat Soler director i presentador
del programa de Catalunya Ràdio els millors anys de la
nostra vida. Va exercir d’improvisat moderador el president
de la Penya Barcelonista, Carles Frauca.
En aquests dos actes, la penya va comptar amb la inestimable
presència de Joan Casals, l’avi del Barça. És d’agrair, i més
en aquest cas ja que venia de València i sopava amb una
altra penya propera. Però en Joan va voler ser amb la Penya
i amb els nens de Calaf ni que fos una estona.
Ja al vespre, la sala Unió Calafina va acollir el sopar
d’aniversari, amb més de cent comensals, entre els que
destacaven l’Alcaldessa de Calaf, M. Antonia Trullàs, la

L’Ousmane va rebre el premi com a exemple de solidaritat i integració.

a
end
l’ag alaf
C
de
2
.
p

Dijous 25

Diumenge 28

Dilluns 5

VECIANA
Missa a l’església
de Sant Pere del Vim
A les 10.30 h

VECIANA
Cantada de nadales amb el
cor Trinvant a St. Pere del
Vim, a les 11.15 h

VECIANA
Cavalcada de Reis · 17.00 h

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent · 18.30 h

DESEMBRE

GENER

Dissabte 24
VECIANA
Missa del gall a
l’església de Santa
Maria de Veciana, amb
l’acompanyament del
grup de veus dirigit per
Anna Closa.
En acabar la missa,
cantada de nadales
populars d’arreu del món
A les 22.00 h

L’actuació del mag Selvin va omplir la sala de fusta del Casal.

regidora d’esports Fina Bastardas, el membre de la comissió
social Enric Nadeu, el President de l’APG Jordi Abellan, així
com el propi Jordi Badia. Va haver-hi representació també de
les penyes de Capellades i Roquetes del Garraf.
Abans de sopar, va actuar de nou el Mag Selvin, aquest cop
amb un show ple d’humor on alguns socis de la penya van
“patir” quan el mag els va fer pujar a dalt de l’escenari. En
acabat l’actuació, es va començar el sopar i a veure el partit
Sevilla- FCB en dues pantalles gegants. A la mitja part es
van sortejar diversos regals com una samarreta signada per
l’Iniesta, entrades pel partit FCB-València, gorres, pilotes,
bufandes, entrades tour camp nou, etc.
Havent sopat es va fer el lliurament dels primers premis
Segarra Calafina, que van recaure sobre el CB Calaf —pels
seus 25 anys i per la extraordinària tasca en la formació de
jugadors/es a la seva escola de bàsquet—, el futbol sala JIP
Prats de Rei —pels èxits esportius i l’ascens a Nacional B— i
al soci de la Penya Ousmane Saikou Diallo —com a exemple
d’integració i de solidaritat conjuntament amb la penya amb
el poble d’Holo a Guinea Conakry.
La vetllada va acabar amb un animat ball a càrrec de
l’orquestra Banda Sonora.
No cal dir, que la derrota del Madrid primer, i la victòria del
Barça després, van arrodonir una magnífica jornada plena de
festa i barcelonisme.

ELS PRATS DE REI
Cavalcada de Reis · 18.00 h
Dimarts 6
ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent · 18.30 h

Dijous 1
Diumenge 11
Missa al Casal dels Germans
de la Salle
A les 11.00 h
Divendres 26
ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent · 18.30 h

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent · 18.30 h

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent · 18.30 h

Diumenge 4
Diumenge 18
ELS PRATS DE REI
Concert de Nadal
Sala polivalent · 13.00 h
Pessebre Vivent · 18.30 h

ELS PRATS DE REI
Missa occitana · 12.00 h
Concert de música occitana
amb Patrick · Al voltant de
les 16.00 h
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L’1 de febrer, Copa Catalana de Duatló a Calaf

Esports

El diumenge 1 de febrer, l’esport
tornarà a ser el gran protagonista a Calaf,
aquesta vegada amb la Massi Duathlon
Challenge, una prova que portarà al
municipi els millors esportistes, ja que
és puntuable per a la Copa Catalana de
Duatló. La prova consisteix a realitzar un
recorregut d’uns 27 km en tres trams:
uns 5 km corrent, 20 km amb BTT i 2
km corrent. La sortida serà a les 10
del matí des del poliesportiu de Calaf.
L’organització preveu la participació
de més de 200 duatletes d’arreu de
Catalunya. Evidentment, la prova estarà
oberta a tothom qui hi vulgui participar.
Així, les inscripcions es poden fer a
través de la pàgina web de la Federació
Catalana de Triatló: www.triatlo.org.
La inscripció costarà 18 euros per als
federats i 30 euros per als no federats
(ja que es cobraran 12 euros per a
l’assegurança), i inclou el regal d’una
samarreta. Per a més informació, podeu
consultar el web de l’organització:
www.ocisport.net. La Massi Duathlon
Challenge ja es va disputar el passat mes
de novembre a Vallfogona; el diumenge
11 de gener tindrà lloc a Folgueroles;
l’1 de febrer a Calaf; i el 8 de febrer a
l’Ametlla del Vallès.

Bona participació
a la pedalada nocturna

L’entitat calafina va organitzar dos actes ben diferents el
segon cap de setmana de novembre. D’una banda, divendres
al vespre la sala de Cal Felip va acollir una projecció de
fotografies que portava per títol “En BTT per l’Himàlaia”. El
seu autor, Isidre Selva, va ser l’encarregat d’anar explicant la
seva emocionant aventura d’aquest estiu, quan va participar
en una ruta amb bicicleta de muntanya per aquells paratges.
D’altra banda, diumenge al matí va celebrar-se la caminadapedalada Ruta de la Forca, que la pluja havia obligat a
ajornar el diumenge anterior.

El 25 d’octubre al vespre va tenir lloc una multitudinària
pedalada nocturna, organitzada pel club BikeCalaf.Cat.
Nombrosos ciclistes es van concentrar a partir de 2/4 de 8
a la plaça dels Arbres, ben equipats amb llums frontals, per
participar en aquesta iniciativa. El recorregut, d’uns 20 km,
va comptar amb nombroses sorpreses per als ciclistes. A
continuació, cap a quarts d’11, es va fer un sopar de germanor
al Casal de Calaf, al qual van participar un bon nombre dels
corredors. La pedalada nocturna va tenir una molt bona
acollida, i va comptar amb ciclistes de totes les edats.

Els assistents van poder conèixer els paisatges de l’Himàlaia.

La pedalada va acabar amb un multitudinari sopar al Casal.

Entitats

Conèixer l’Himàlaia i els
entorns de Calaf
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Entitats

Unió Esportiva Calaf
El primer trimestre de la temporada de
futbol arriba al seu final. Sembla que era
ahir que encetàvem els partits de festa
major a l’inici de la pretemporada. Amb
els torrons a la volta de la cantonada
és hora de fer un primer balanç de
la trajectòria esportiva dels diversos
equips de la Unió Esportiva Calaf.
Un any més tenim un equip de babies
ben nombrós però molt xics. N’hi ha
alguns de valents que ja juguen a
futbol amb quatre anys. En total hi ha
18 jugadors. Només han fet un partit
amistós, contra el Puigreig que, per
cert, van guanyar. De mica en mica, i a
base d’entrenaments, es van fent amb
els fonaments del futbol, però encara
estan molt verds per jugar partits
sovint, la qual cosa, a diferència de
l’any passat, queda ajornada més cap
al final de la temporada.
Els prebenjamins, però, són ja tots uns
veterans. La seva marxa a la lliga és
prou satisfactòria i il·lusionant. Estan a
la part alta de la classificació i havent
guanyat la major part dels partits. Ara
es tracta de no adormir-se i aprofitar
aquesta bona arrancada. De fet, en
realitat, es tracta que s’ho passin bé i
que aprenguin el màxim possible, cosa
gens difícil gràcies als entrenadors que
tenen.
Els benjamins també estan fent un bon
començament de temporada, acabant
aquest primer trimestre en la zona
alta de la taula. Una forma de guanyar
veterania és mitjançant els partits
d’entrenament que fan sovint contra
els alevins. Aquests, per cert, tenen
aquest any el seu via crucis. La causa
és ben simple: tot el planter, menys
dos jugadors, són de primer any, i és
una cosa que s’està notant molt. De
totes formes, no van últims, ni molt
menys; de fet han estat l’únic equip
capaç de guanyar al líder, en un partit
molt emocionant i remuntant un 0-2 en
contra. Resultats esportius al marge, la
realitat és que es tracta d’un grup que,
gràcies a la tasca dels entrenadors,
cada dia està més unit, passant-s’ho,

tots plegats, d’allò més bé; entre els
pares, cosa molt important, també hi
ha molt bon ambient, cosa que fa que
a la mainada els resulti més fàcil digerir
els resultats.
L’equip infantil també està fent una
bona temporada. L’any passat molts
d’ells van quedar segons com a infantils
havent perdut només dos partits (contra
l’equip que va guanyar el campionat).
Aquest any, possiblement, serà molt
difícil que tornin a ser sotscampions,
però segur que acabaran en una posició
molt bona, ja que és un grup que té
bona fusta.
Els cadets, igual que els alevins, tindran
una temporada esportivament molt
difícil. L’any passat van ser campions
de lliga i van pujar de categoria, ara
juguen a primera divisió i la majoria
dels rivals són equips que porten
molts anys a la categoria i pertanyen
a ciutats on tenen molt d’on triar. Així,
doncs, cal tenir molta paciència aquest
any i pensar que el més important és
fer pinya i no obsessionar-se amb els
resultats.
Després d’un inici molt bo els juvenils
han perdut una miqueta d’empenta. Tot
i això, segur que faran una temporada
excel·lent, perquè són un grup molt
sòlid i amb molta qualitat en les seves
bótes.
La gran novetat d’aquesta temporada
és l’equip femení. L’any passat ja van
entrenar cada setmana, jugant alguns
partits amistosos, la majoria dels quals
van guanyar, però aquest any les hem
federat. Naturalment això és una altra
cosa. Van guanyar el primer partit,
però després la cosa s’ha complicat;
de totes maneres no perden cap partit
de forma escandalosa. Cal tenir molta
paciència i donar-los tota la confiança
i tot el temps del món per tal que es
vagin acoblant entre elles i adaptantse a la competició. Segur que, tal com
ja ens ha passat amb altres categories
al llarg d’aquests anys a mesura que
anàvem creant nous equips, també

elles acabaran constituint un bloc força
competitiu.
Un exemple del que estem dient és
l’equip de tercera regional. L’any
passat, després de sis temporades,
vam tornar a federar un equip amateur.
La campanya va ser molt complicada
i es van guanyar molt pocs partits.
Aquesta temporada, però, tot és
diferent i l’equip ja ha aconseguit en un
parell de mesos més punts que en tot el
campionat anterior. No hi ha cap dubte
que amb paciència i treball els resultats,
de mica en mica, van arribant.
Cal destacar també que el diumenge
26 d’octubre la Unió Esportiva Calaf va
organitzar un torneig de benjamins i
prebenjamins amb motiu de la vinguda
dels nostres amics de Soual (França).
En aquest sentit volem agrair als clubs
de futbol de Sant Maure, de Cervera
i de Puigreig, la seva amabilitat i
col·laboració en aquest torneig. Es
van jugar 34 partits en tot el dia,
sense finalitat competitiva, i la jornada
va ser tot un èxit de participació,
desenvolupant-se
amb
absoluta
normalitat i d’una forma totalment
lúdica.
Amb el Nadal ja a les portes des de la
Unió Esportiva Calaf volem aprofitar
aquesta ocasió per tal de felicitar les
festes no només a totes les persones
vinculades al club (jugadors, mares i
pares, tècnics, directius) sinó també a
tots els calafins. Així doncs:
BON NADAL! I FELIÇ ANY NOU!

Carles A. Marmelada
Coordinador Esportiu
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Des de la Parròquia
ESTAFADORS D’ELIT
L’estafa econòmica és un delicte
contra la propietat o el patrimoni.
El nucli central de l’estafa es basa
en l’engany. Amb aquest termes
és com hauríem d’abordar la crisi
actual: l’engany i l’estafa. La part
de l’economia actual amb més pes,
que més diners mou, és l’economia
financera. L’onada liberalitzadora de
les finances ha comportat que l’Estat
no intervingui, no posi normes, no
reguli i deixi que els capitals es moguin
sense limitacions segons els interessos
especuladors. Els especuladors fan
pujar el preu de les accions, les
inversions, els habitatges, el petroli, el
menjar, etc. de manera que comprin
barat i venguin car. D’aquesta manera
comprant i venent es fan els beneficis
i la riquesa.
Aquesta lògica no es pot mantenir fins
a l’infinit, en un moment o altre havia
de petar; i quan peta ens trobem que

bancs i entitats financeres han comprat
deutes o hipoteques que ara baixen de
valor, es troben sense diners en efectiu
i no poden seguir la roda de comprar i
vendre deutes, etc. Ara els estafadors
demanen ajut, demanen a l’Estat que
amb diners dels ciutadans es tapin
els forats. Això és el que fa el Banc
Central Europeu, altres bancs estatals
o els govern dels EUA: comprar als
bancs o entitats financers deutes
que no cobraran; aquesta actuació
l’anomenen injecció de diners, perquè
és evident que aquests deutes no es
cobraran mai i les pèrdues les ha de
pagar l’Estat.
Si l’estafa és delicte, ¿com és que no
s’han obert processos judicials contra
directius i alts executius per participar
i fomentar l’estafa com a forma
d’enriquiment? Tot això com sempre,
farà que la crisi la paguin les persones
més pobres, i que els estats sostreguin
diners de les partides socials per
regalar-los als especuladors. Els

ACTIVITATS DEL GRUP DE JOVES
(Confirmació) PER AQUEST NADAL:

13 de desembre: Venda de Llànties solidàries
“Mans Unides” en una parada al mercat

Mn. Joan Sanglas

estats, ¿per què no han fet el que
és propi: regular el sistema financer
i no permetre aquesta especulació
abusiva? ¿Per què no han defensat els
interessos de la població enfront dels
interessos dels especuladors?
(Tica Font – revista FOC NOU)

VISITA PASTORAL del nostre bisbe de Vic
Cada 5 anys el bisbe visita totes les esglésies del bisbat on celebra
les Confirmacions, atenent a tothom que vulgui parlar-hi, i celebra la
missa a totes les parròquies. Al nostre arxiprestat de l’Anoia-Segarra
es farà present entre els mesos de febrer i març. La programació, de
moment, sembla aquesta:
1 de febrer: Visita pastoral, missa amb confirmacions a Pujalt.

22 de desembre: Sortida a Barcelona per a
compartir moviments solidaris: Cotolengo, Llar
Salvador Gavina, Atenció a Marginats.

5 de febrer: Festa de Santa Calamanda.

9 de gener: Cantar Nadales a la Llar del Sant
Crist d’Igualada.

7 de febrer: A la 1 del migdia, missa a Calonge. A 2/4 de 7 de la
tarda: Visita pastoral i missa a Aguilar de Segarra.

14 de gener: Cantar Nadales a les Germanetes
dels Pobres de Manresa.

21 de març: A la 1, missa a l’Astor.

18 de gener: Recollida d’ampolles de cava
buides. Benefici per a Campanya Solidària.
7 i 14 de febrer: Recollida d’aliments al mercat.
29 de març: Confirmacions

6 de febrer: Recorregut per a esglésies de la Segarra

22 de març: A les 10.00 h, visita pastoral, missa amb
confirmacions a Conill. A les 13.00 h, visita pastoral, missa amb
confirmacions a Sant Martí de Sesgueioles.
29 de març: A les 12.00 h, visita pastoral, missa amb
confirmacions a Calaf. A les 14.00 h, dinar a Pereres i acabat de
dinar ASSEMBLEA amb totes les parròquies de la Segarra.

Entitats Benestar

Fins a Reis del 2009: Venda de números per
una bicicleta. Els beneficis a solidaritat
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Joan Graells

Entitats Col·laboracions

La presència de Calaf en la correspondècia entre
Alexandre de Riquer i Apel·les Mestres. Una lleugera mostra.
Per mitjà de l’eminent cirurgià i al mateix temps investigador de l’obra d’Alexandre de Riquer, el doctor Manuel
Sarró, publiquem una còpia d’una carta que Riquer va enviar a l’Apel·les en l’any 1875; el mateix Apel·les
Mestres en l’any 1928 li fa arribar a Mateu Jovellanos, diu així:
Amic Apeles: Ja fa dies que som aquí.
Deu vulga qe no ens hi haguem de
estar gaire.
Per Deuvosguard l’endemà de la nostra
arribada ens donaren una serenata de
tiros y canonadas que si la fan un
xiquet més aprop no pasa lo que a la
tia del ilustre amic Selsams.
No fach res absulutament res ni dibuixo,
ni pinto, ni penso ab lo porvenir.

Mañana Dios proveerá. Bet aquí el que
penso mi tornat un xiquet castellá.
Cuan me ve de gust llegeixo Becquer,
Alarcón y algun cuento, pero de aquell
modo… sabs? Sense encaparrar mi ni
buscá lo que pot volé dir.
Adios encuadra aquell buñol que
bach fer en el album de Casanovas y
no fará tanta pena…! La sort que no
está firmat. ¡Cuan constestis dona la

carta a l’Obiols o als Arteagas que ells
s’encarregaran de que arribi fins aquí.
En la contestació parlam de las faulas
del llibre…………. (no del cor no) del
llibre vert y de tot lo que fas de nou.
Ton amich
Riquer
Una altra vegada ya procuraré ser més
extens.

L’Apel·les Mestres escriu a Mateu Jovellanos en data 7 d’octubre de 1928:
Estimat amich: seguint parapetats dels
sons d’aquella carta d’en Riquer quan
tenia 20 anys y m’adono de al darrera
d’questa plana de croquis mes o menys
caricatures. Aquí la té per si li fa, sinó
l’esqinsa y en paus.
1 En Pitarra, 2 en Tomâs y Salvany, el
poeta, 3 en Roca y Roca, 4 en Tomás
Padró, 5 jo, 6 el meu germà, 7 el mestre
Porcell, 8 l’eduard Vidal i Valenciano, *
no recordo qui devien voler ésser.
De tota quella gent – an passat 53
anys no queda ningú només jo .
Seu afm.
Apeles
P. D. La carta d’en Riquer està escrita
en plena guerra civil y el tiroteig a que
es referia es alguna acció entre la tropa
y els carlins a la vora de Calaf.

Breu apunt sobre l’educació infantil
L’actual model social i econòmic fa
que tant l’home com la dona (dins
la mateixa unitat familiar) hagin de
treballar per tal que la font d’ingressos
sigui igual o superior a la de despeses.
Així doncs, quan uns pares tenen un
fill o una filla per primera vegada, de
seguida es veuen obligats a cercar
una via per tal que algú s’ocupi dels
infants (això sí, sense renunciar a
cap font d’ingressos). Generalment
es pren una de les dues alternatives
més comunes: deixar-los amb els avis
o portar-los a la llar d’infants més
propera.
Així doncs, quan la primera alternativa
no és viable, pel motiu que sigui, i
la solució és la llar d’infants, aquí
es genera, d’una banda una nova
despesa (d’això no en parlarem ara),
i de l’altra un petit sentiment de culpa

AMPA Llar d’infants municipal

en deixar l’infant en mans d’unes
“persones desconegudes”.
És bo que totes les mares i els pares
sàpiguen que l’educació infantil és una
etapa que atén infants des del seu
naixement fins als sis anys d’edat,
té caràcter voluntari i s’ordena en
dos cicles. El primer cicle d’educació
infantil comprèn des dels zero fins als
tres anys d’edat i el segon des dels
tres anys fins els sis.
La
importància
de
l’adequat
desenvolupament de les capacitats
de l’infant durant els seus primers
anys de vida, en relació amb el seu
procés d’aprenentatge, és un fet
contrastat per la psicologia evolutiva
i educativa, si més no, així ho afirmen
els experts en aquesta matèria. És així
que en l’educació infantil de primer
cicle el desenvolupament inicial

de les capacitats que caracteritzen
l’evolució física, afectiva, intel·lectual
i social de la persona té una gran
importància. És un cicle, per tant,
que permet prevenir o compensar a
temps algunes de les situacions que
s’originen en les desigualtats socials,
econòmiques i culturals de les famílies
i en les condicions de discapacitat dels
infants que, amb posterioritat, poden
obstaculitzar el desenvolupament dels
processos d’aprenentatge de l’alumne
o l’assoliment d’un adequat rendiment
escolar.
A partir d’ara quan portem els nens
o les nenes, a les nou del matí, a la
llar d’infants, podrem estar una mica
més tranquils, ja que tenim un punt
de vista més positiu d’aquesta realitat
quotidiana.
Ànims!
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Josep Mases Raurich

Fantasia de tardor en colors
trist o estressat, el millor que pots fer
és anar a donar un tomb pel bosc, allí
sempre hi trobaràs pau. Entra al bosc,
seu una bona estona, i no pensis. Mira’t
el bosc “per dintre”, respira fondo i
observa la vida vegetal, dels arbres,
amb les seves fulles, els líquens,
adornant les escorces, i les pedres,
els matolls, les molses, els timons,
romanins, ginestes, etc... Escolta i
gaudeix d’aquell silenci trencat sols
pel cant dels ocells. Creu-me, al tornar
cap a casa ho veuràs tot diferent!
Malauradament en Joselito ja fa molts
anys que ens va deixar.
Vaig seguir el seu consell i funcionava!
Però ara, d’uns quants anys ençà,
em resisteixo a anar-hi. En aquests
temps de boletaires i caçadors, em
fa por sentir tristesa, fàstic i alguna
emprenyada quan veig el bosc tan
remenat, amb branques trencades,
plàstics enganxats arreu, llaunes,
ampolles, papers d’alumini, beines de
plàstic dels cartutxos de tots colors
tirades per terra... La veritat és que
m’hi trobo molt incòmode i amb una
profunda sensació de decepció pel
maltractament que fem del bosc, que
és de tots. Ara que presumim de
nivell de vida, del 4x4, d’educació, de
progrés, de respecte a la natura, etc.,
cada any és pitjor. I es pot comprovar
com de bruts, incívics i depredadors
que podem arribar a ser algunes
persones humanes.
Sabeu què he fet aquesta tardor?
Doncs fer treballar la imaginació.
M’he inventat un viatge virtual, i us
asseguro que ha estat una experiència
inigualable. Primer he tancat els ulls,
i m’he deixat transportar. De cop,
m’he trobat dalt d’un globus fent un
vol ben ras. Molt lentament, gaudint
de les muntanyes situades a la meva
esquerra, enfarinades per les primeres
nevades,
he mirat a l’infinit amb
aquesta quantitat de boscos que tenim
als nostres Pirineus. Des de les valls
d’Ordesa, d’Aran, Berguedà, Osona,
la Garrotxa, fins al cap de Creus,
m’he embriagat amb l’obra d’aquest
desconegut arquitecte que cada any
és capaç de regular la natura i que
ens permet gaudir d’aquest meravellós
espectacle: aquesta escala cromàtica
de colors tan variats, aquesta harmonia
digna del millor paisatgista, que podem
contemplar entremig del verd intens
dels pins, d’aquests marrons, color de
vi, vermells, grocs, uns liles tan vius
que contrasten amb els ocres color mel,
i tants d’altres.

A més, aquests arbres són tan generosos
que cada any, entre l’equinocci de
tardor i el solstici d’hivern, es posen el
millor vestit. Saben que el perdran fulla
a fulla quan faci més fred però que, una

vegada a terra, les fulles seques encara
formaran un mosaic, una preciosa
catifa multicolor, que si la trepitgem
ens regalarà l’olor del bosc, com si així
ens diguessin “a reveure, fins l’any que
ve, que tornarem de nou per fer-vos
ombra!”.
M’agradaria anomenar a tots aquests
arbres caducs pel seu nom. Però he
de confessar la meva incultura i la
meva ignorància. Algú va dir que per
poder explicar la complexitat d’un sol
arbre caldria fer-ne un poema. Déu
meu! Penso que estic de molta sort!
Quantes coses em queden encara per
aprendre! I és que ara ja no tenim a en
Joselito, aquell llenyataire tan trempat
que, sense estudis, en sabia tant del
bosc. Ell ens va ensenyar a respectar
les plantes, animalons, fonts i rierols.
Aquell home tan senzill, tan alegre
que, fins i tot, cantava molt bé la jota
aragonesa; és veu que quan ell era jove
i anava a buscar bolets amb la gent
d’aquí del poble (llavors els boscos
eren nets...) sempre se n’inventava
alguna per fer riure les dones i noies.
L’última que jo l’hi recordo deia així:
L’altre dia a la Molsosaaaa
vaig anar a buscar boleeeets
vaig trobar una lligacama
i un botó de calçotets.
Penso... què cantaria avui en Joselito
si pogués veure com tenim ara alguns
boscos?
Siguem nets i serem més feliços!
Bones festes de Nadal!
Calaf, octubre de 2008

Des de dalt del campanar

Estimat col·lega, és possible que
quan surti aquest escrit al butlletí de
L’Altiplà estiguem en plena tardor, i
és precisament d’aquesta estació que
voldria parlar avui. Quan s’acaba el
setembre ja la tenim entre nosaltres
fins les festes de Nadal. Un temps que
jo en diria especial; ja que no sé per
què, té fama de provocar, en algunes
persones, una espècie de... com ho
diria, doncs... de tristesa, de melangia
i, fins i tot, de depressió. Serà perquè
l’estiu ens ha deixat? Per què el dia va
tenint menys hores de claror? O que
s’acosten boires, temps humits i freds?
Segons els metges, és un fenomen
bastant generalitzat i poden ser
diverses les causes. El cert és que a
mi també m’ha passat malgrat ser una
època que m’agrada molt. I quan m’hi
trobo, és llavors que em recordo dels
consells d’una persona que segurament
tu també recordaràs, em refereixo al
Joselito “El Maño”, aquell personatge
simpàtic i treballador, que va arribar
aquí al poble ja fa molts anys, quan
encara era un nen, junt amb els seus
pares, tots ells provinents de Teruel. El
seu pare es guanyava la vida fent de
llenyataire i també de carboner, oficis
que ell va aprendre al seu costat. Jo
el recordo molt bé, i encara que era
molt més gran que nosaltres, als meus
companys i a mi ens agradava estar
amb ell. Perquè, tot i que no havia
pogut anar gaire a l’escola, sempre ens
explicava moltes coses de la natura,
dels arbres, del bosc, del qual ell n’era
un enamorat; tant, que va arribar a
conèixer tots els de la comarca.
Recordo que un dia em va dir: “Mira,
si algun dia tens problemes, si et sents
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El pou de la memòria

M’ho havia dit Jordi Pàmias (Guissona, 1938), un dels grans poetes vius que tenim al país: a Calaf,
hi té casa l’Amadeu Vidal, poeta, i és molt bo. Us heu de conèixer. L’he buscat i, gràcies a la família
Huguet, l’he trobat: el passat divendres 12 de setembre, al matí, vam tenir una llarga xerrada
al Casal i ara us n’ofereixo el resultat perquè, així que pugueu, llegiu els seus poemes: no us en
penedireu. És brillant, senzill i profund.

Amadeu Vidal neix a Barcelona el 26 de març de 1973: té,
doncs, 35 anys. A prop de la casa de la seva infància, al
C/ Casp, va anar a l’Escola Mireia (fins a 6è de Bàsica) i a
l’Escola Orlandai, els cursos de 7è i 8è: d’aquesta darrera
en recorda la seva mestra de català, la Marga, que els
obligava a escriure un poema per als Jocs Florals per aprovar
l’assignatura: l’Amadeu no els va guanyar mai. Al seu
poemari Crònica des de la banyera (premi Mallorca de Poesia
2006), reflexiona, des de l’actualitat, sobre aquell fet:
De què em servirien diplomes pomposos
signats per mestres d’una llengua moribunda?
M’estimo més viure entre parets verges. En blanc,
intueixo que la falta d’ambició és el meu triomf,
el poema més difícil que morirà, inèdit, amb mi.
Els estudis de BUP els va fer a l’institut Joan Boscà on Maria
Mercè Marçal fou la seva professora de literatura catalana,
per això se sent molt orgullós d’haver guanyat dos premis de
poesia que porten el nom de dos escriptors a qui va conèixer

L’Amadeu Vidal davant de casa seva (foto: Laia Segura)

personalment: el premi Maria Mercè Marçal 2006 amb Sauló,
i el premi Miquel Àngel Riera 2006 amb 120 dracmes. Des
del 1997 és enginyer forestal per la Universitat de Lleida, i
actualment treballa com a tècnic de la Diputació de Barcelona
en la restauració d’àrees cremades: fou decisió seva la de
participar en la gestió del cremat del ’86 —que tant afectà
el nostre entorn natural. Amb la seva companya Clàudia han
tingut tres fills: Roc, Quer i Mac.
Des de ben petit que els caps de setmana, nadals, setmanes
santes i estius els passa a Calaf (Calaf m’agrada i m’hi
sento bé: faig fúting fins a St. Sebastià, hi llegeixo molt i
hi escric, em confessa amb un somriure). M’ha emocionat
de descobrir que Sauló està datat a Barcelona-Calaf, febrer
2001- març 2006. La seva casa de Calaf és a ca l’Ermenter:
el número 9 de la Plaça de les Eres on viu la seva àvia,
Irene Vilaseca Huguet, germana de la Jerònima —la
senyora que em va fer classes de catequesi per a la Primera
Comunió. L’Amadeu em comenta que, quan tenia 16 anys,
va guanyar el primer premi de poesia, per a més de 14
anys, dins els Actes
en
commemoració
del centenari de la
finalització
de
les
obres del campanar
de Calaf (setembre del
1989): el poema es
deia “Sonet al far de
Calaf”, i els membres
del jurat del Concurs
de Poesia foren: Jordi
Casellas, Neus Quer,
Conxita Solà, Josep
Maria Solà i Joan
Anton Vilaseca.

Fins ara ha publicat
11 llibres de poesia (el
primer, Pou de tardor,
és del 1991), i és
possible que gairebé
hagi
guanyat
tots
els premis de poesia
que es convoquen
als Països Catalans:
em falta el Carles
Riba, em diu amb
to irònic. La seva és
una poesia fresca,
entenedora,
plena
d’ironia i, doncs, de
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Josep Maria Solà

A vegades, els sentiments es dessagnen.
I es taca el terra de la cuina, per exemple.
I aquelles gotes a les rajoles tota la vida ens recorden
la força d’un amor inexpugnable.
I, de nit, quan tenim set i ens aixequem del llit a les
palpentes per anar cap a la nevera, fem voltes,
ebris de son, com vampirs secretament desesperats
al voltant de les taques.
I, a poc a poc, aprenem a viure amb una set eterna.

M’agraden les coses senzilles,
el pa amb tomàquet,
la bleda i patata,
la rutina dels avis,
els poemes que s’entenen.
L’Amadeu em reconeix que ell fa una poesia que la pugui
entendre —i pugui commoure— tant la gent “de lletres” com
els qui no ho són, aquells que diuen “jo no hi entenc, de
poesia”. De petit, als marges de Calaf, li agradava buscar
fòssils, cargolines i trossets de guix. Potser per això, perquè
la seva formació està basada en l’observació de la natura
i en la comprensió dels processos naturals li surt aquesta
poesia lleugera, ràpida, exacte, visible, múltiple i consistent
—que són les sis qualitats que ha de posseir la literatura del
segle XXI, segons Italo Calvino. I també deu ser deguda a la
seva formació científica aquesta “actitud un punt estoïcista
d’acceptació i de sotmetiment a la inexorabilitat de les lleis
de la natura”. Al poema “Molsa seca” (Sauló) ho expressa
així:
¿Es recorden de nosaltres quan érem petits,
els aparadors amb neu de farina
i un Feliç Any Nou platejat?
Mai els carrers no tornaran a ser tan bonics
com aleshores, quan encara no sabíem
que el pare Noël, els Reis
i tot el seguici alegre de patges
eren gent malaguanyada com nosaltres ara.
Amadeu Vidal és un dels vint-i-un poetes seleccionats
(nascuts entre el 1967 i el 1975) pel també poeta, Ernest
Farrés, igualadí, en la seva antologia de joves poetes
catalans intitulada 21 poetes del XXI (Ed. Proa, 2001). En
la presentació que li dedica, Farrés apunta que la llengua
poètica de Vidal ha heretat “la finor expressiva de Joan
Vinyoli, el deix amarg de Pere Quart, l’heterogeneïtat
lèxica de J.V. Foix o l’abrivament estellesiano-marquià tan
característic del gènere amorós”.
M’agrada molt escoltar música (el cantautor solsonenc
Roger Mas ha musicat alguns dels seus poemes) i el cine
(Allen, Lynch, Kieslowski, Medem...). D’aquesta passió pel
cinema en neix un dels seus darrers llibres, A la llum de les
ombres (enllestit a Calaf l’estiu del 2006, i publicat el 2007),
113 poemes dedicats a 113 pel·lícules diferents. Un llibre
bellíssim on el títol de la pel·lícula, una escena o una imatge
suggereixen a l’autor un breu poema en prosa que —encara
que no s’hagi vist el film— obté immediatament l’adhesió
del lector. Vegeu-ne una mostra que duu el títol de “Drácula
de Bram Stoker”:

Demano a l’Amadeu que m’indiqui les seves influències
literàries i m’esmenta Estellés, Kavafis, Vinyoli, Martí
i Pol, Joan Margarit, Vladimír Holan i Iehuda Amikhai,
entre d’altres. Aquest darrer poeta hebreu, me’l recomana
obertament: la seva antologia de poemes, Clavats a la
carn del món, és impressionant –”me’l penso comprar de
seguida”, li afegeixo. I la gent [tots ells poetes] que m’ha
ajudat amb els seus consells i la seva estima –continua
l’Amadeu- són Maria Mercè Marçal, Miquel Àngel Riera,
Màrius Sampere, Francesc Parcerisas i, especialment, Jordi
Pàmias.
Si n’hagués de salvar un, dels seus llibres, d’un hipotètic
incendi, es quedaria amb Crònica des de la banyera: el vaig
escriure, en una primera versió, en 24 hores, i em va venir al
cap mentre feia cua a la Filmoteca. N’estic molt satisfet i, a
més, ja se n’han venut més de 700 exemplars –per un llibre
de poesia, això és moltíssim-, em manifesta cofoi. D’aquest
magnífic i refrescant llibre, el poema Gran Hermano acaba
amb aquest desig inconfessable:
l’esperança de figurar en els llibres d’història
que els vostres descendents subratllaran
a classe sense interès ni ganes.
Feu-me
cas:
no cal esperar
que els nostres
descendents
facin això. Ja sé
que ningú no és
profeta a la seva
terra però llegiu
Crònica des de la
banyera o Sauló
—o
qualsevol
altre llibre de
l’Amadeu—
i
descobrireu
no només un
jove gran poeta
que
estima
i
resideix, sovint,
a
Calaf,
sinó
que,
després
d’haver-lo llegit,
sereu una mica
més
savis
i
una mica més
feliços.

Portada d’un dels llibres més estimats del poeta.

El pou de la memòria

saviesa. Francesc Parcerisas, al pròleg de Sauló, sosté que
“l’autor hi busca pertot la claredat, hi busca una mena de
transparència invisible, hi vol desfer els tels enfarfegats
de qualsevol barroquisme literari, trobar la manera de dir
més directa, menys enrevessada [...] perquè aquestes
emocions contingudes als poemes puguin, realment, ser
llegides i enteses per tothom, fins i tot “per un àngel”, com
escrivia Holan.” El mateix Amadeu ho afirma al poema que
obre Crònica des de la banyera:
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Ara va de fonts!

Posa’t les vambes!

La Font del Ferro
Els plans de les Coromines, vessen
les seves aigües intermitents cap a
la riera de Seguers, on s’ajuntaran
amb les d’altres vessants per anar a
parar als peus de Castellar i formar
part de la riera de Rajadell en el seu
viatge cap al Cardener. En el primer
tram d’aquest viatge, ben a prop del
nucli de Seguers i a poca distància
de les Coromines, trobarem un doll
anomenat Font del Ferro, que brolla
sota una gran roca situada a pocs
metres d’una d’aquestes rieres que
serpentegen entre boscos de pins.
L’indret és un lloc frescal i ombrívol
al qual s’accedeix de forma fàcil des
del camí del Seguers a Castellar. Els
darrers metres abans d’arribar-hi,
travessarem un petit pla amb un encant
especial. Un corriol entre fenassos i
pins de considerable alçada, convida
a quedar-s’hi una estona, seure,
mirar amunt, sentir sons riberals, tan
enyorats per la gent de l’altiplà de
Calaf que conviu habitualment amb
terres més secanes.
0,000
km
Passem per davant del restaurant de
“La Pala” i, en baixada, anem a buscar
les primeres marques del GR7 que
trobarem just en la barana del pont
sobre la riera. Seguim pel carrer de la
dreta fins a la plaça que hi ha a 100 m.
200 m
3’
Arribats a la plaça en sortirem per la
dreta. Seguim marques.
350 m
5’
Primera cruïlla. Hem deixat les darreres
cases. Un indicador ens adreça cap a
l’esquerra: GR7 Rubió.
725 m
9’
Cruïlla. A l’esquerra un pas barrat ens
obliga a deixar de planejar i encarar
una forta pujada cap a la dreta. A partir
d’aquí, no fer cas dels camins que
surtin a dreta i esquerra durant més
d’un quilòmetre fins arribar al proper

Bosc immediat a la font.

Visitada
la
font,
convé
llegir
atentament
un
panell
titulat
“Necròpolis de Seguers”, que es
troba a peu de camí, sota mateix
del nucli de cases. Ens informa de la
localització de tombes antropomorfes
de visita indispensable.
Com sempre, proposem acostarnos-hi a peu. Sortirem des de Sant
nus de camins, vora del pont de la via
del tren.
2,000 km
27’
Hem arribat a una nova cruïlla amb
indicadors. A la dreta, un pont sobre la
via del tren ens portaria a la Llavinera.
Nosaltres agafem direcció contrària,
és a dir, cap a l’esquerra
sempre
en direcció GR 7 Rubió. Enfilem en
baixada.
2,250 km
31’
A l’esquerra, un trencall amb indicador
ens portaria al nucli de Seguers. El
descartem. Seguim baixant per la
carretera principal.
2,400 km
32’
Som a l’alçada d’un panell vora el
camí, que diu: Necròpolis de Seguers.
En aquest punt un senyal indicador
convida a seguir el GR7 en diferents
direccions. Caldrà seguir carretera avall
per sota mateix de les cases de Cal
Sans i després Cal Sec. Cal estar atents
perquè només seguirem la carretera
durant 400 m des del panell de la
necròpolis.
2,800 km
38’
Ull! Ja han passat els 400 m des del
panell anterior. Acabem de deixar
enrera Cal Sec i ara trobem a la dreta,
un camí que apunta cap a la riera
que es troba a 50 metres. Som-hi! A

Pere Sallavinera davant mateix del
local social on aparcarem fàcilment.
A partir d’aquí cal anar a buscar el
GR 7 (recordeu, marques vermelles
i blanques). Per fer-ho cal anar a la
plaça pel carrer de Miquel Martí i Pol
i no deixar les marques fins al nucli
del Seguers. Si seguiu la descripció ho
trobareu fàcilment.
partir d’aquí ja no seguirem el GR7;
així doncs, encara que hi hagi un pas
barrat, anem bé.
2,850 km
39’
Travessem el fil d’aigua de la riera que
pot trobar-se sec segons l’estació de
l’any, i a tres o quatre passes, s’inicia
un corriol a la dreta que voreja la riera.
Seguim uns metres i ens trobarem en
un pla de pins molt bonic. Un caminet
entre fenassos ens conduirà a la font,
que es troba a 150 m.
3,000 km
42’
Hem fet els 150 m de caminet i, just en
el moment que es bifurca per encetar
una petita pujada, hem d’optar per
l’opció esquerra cap a sota unes grans
roques que ens amaguen la font que
busquem: La Font del Ferro.
Per continuar, hem de retornar a la

Font del ferro.
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3,050 km
43’
El petit camí ens condueix a una llosa
de pedra al peu de la riera. El camí
ens dona l’opció de travessar la riera o

seguir cap a la dreta sense travessarla. Fem això darrer i enfilem cap a la
dreta en pujada lleugera.
3,170 km
45’
El camí sembla que es vulgui eixamplar
coincidint amb una corba pedregosa
cap a la dreta. Fem la corba i descartem
un corriol a l’esquerra del camí.
3,250 km
46’
El camí ha deixat de pujar, s’estreny
altre cop i es converteix novament en
corriol dintre el bosc. Tornem a baixar
entre pins i romaní fins a un camí i uns
horts a pocs metres del panell de la
necròpolis que ja coneixem.
3,500 km
51’
Tornem a ser al panell vora el gros
roure al peu de la carretera. Aquí és
interessant fer cas de les explicacions
sobre les tombes antropomorfes i

Panell informatiu de la necròpolis.

visitar-les. A partir d’aquí, el camí de
tornada consisteix en desfer l’itinerari
de l’anada seguint marques de GR7 fins
al punt de sortida.
6,000 km
1h 26’
Arribem al punt de sortida. Fi de la
caminada.
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bifurcació de fa 10 metres, situar-nos
com poca estona abans i optar ara
pel caminet de la dreta en lloc del de
l’esquerra que ens ha portat a la font.
Seguim per itinerari nou encara entre
pins.
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Tomba antropomorfa.

A. Miret
Els orígens

Un inquiet llibreter calafí, estimulat per
la presència a Calaf d’una representació
de Soual durant la festa major de
setembre, va aconseguir exposar al
seu aparador uns quants exemplars
del llibre “Chroniques Soualaises”,
signat per Marise Laborde, també
present entre la colla de soualesos
que havien vingut a Calaf.
Entre els anys 1996 i 2006, durant
set ocasions del mes de juny, es
van organitzar al costat del riuet
que travessa la població, el Sor, uns
espectacles de sons i llums en què es
narraven els retalls de la història de
Soual que aquesta escriptora anava
completant. Aquests capítols són els
que finalment conformen el llibre
publicat l’any passat.
Tal com recorda l’autora, Soual ja
té un parell de llibres d’història, i
el seu propòsit no és pas esmenar
cap de les pàgines ja escrites sinó,
en tot cas, aportar nous elements a
considerar. Són peces de la història
de Soual, i sobretot del seu entorn,
confeccionades no com ho faria
un historiador professional amb
classificacions rigoroses, dates i
noms, sinó que, particularment, es
despleguen com una exposició que
intenta imaginar, molt adient per
a unes sessions a l’aire lliure, com
afectava cada època a la vida de
la gent. Per aquesta subjectivitat i
perquè la història d’Occitània i de
França ens és força desconeguda, el

llibre té una certa dificultat de lectura,
si tenim en compte, a més, que ens
trobem molt lluny de la petita història
local de Soual.
Per tot això, qualsevol intent d’extreure
algunes
referències
històricament
significatives de la lectura de les
primeres pàgines del llibre, s’hauria
d’agafar amb pinces. Tot i així, i amb
l’ànim només de mostrar una voluntat
d’aproximació al poble recentment
agermanat, anotaríem la següent fitxa
dels seus orígens:
Els diferent pobles del nord d’Europa
que havien baixat fins els Pirineus
havien donat els seus noms a la
població:
Ansoaldus,
Ansoale
o
Assoal, que entra a la història el 875
pel casament de Garsinde d’Albi amb
Eudes, comte de Tolosa. Fins aquell
moment el comtat d’Albí, al qual
pertanyia Assoal, era un territori aïllat.
El territori és pobre i la proximitat de
l’any mil desperta unes pors enormes
que fan témer la fi del món i, d’altra
banda, s’anuncia la segona arribada de
Jesucrist. Del fons dels segles apareix
santa Sigolène que prega pels homes,
cura la gent i aixafa el dimoni.
Apareix
el
feudalisme
per
la
inseguretat i els abusos dels cavallers,
els senyors de la guerra. El temors
terrenals afavoreixen l’aparició dels
peregrins que volen anar a tocar la
tomba de sant Jaume i guanyar-se un
bocí de cel. A prop d’Assoale queda
una creu que testimonia l’existència

d’una capella on hi feien parada els
peregrins de camí cap a Compostela.
El poder de l’església és molt gran
i els senyors i reis, per guanyar-se
indulgències, es fan croats per lluitar
contra els infidels.
A principis de 1100 Assoale continuava
sota l’administració del vescomte
d’Albí, ja hem dit, depenent de Tolosa.
Al comtat hi havia el poderós monestir
de Castres que, juntament amb el
vescomte, compartien el domini
sobre Assoal i la veïna població de
Saïx, motiu de moltes friccions entre
les dues autoritats. Per un acord de
1128 Assoale aconsegueix desfer-se
de la tutela del monestir i accedir a
una certa independència del poder
religiós. Cap a mitjan 1150 comencen
a aparèixer els primers trobadors i
joglars occitans recitant els versos
d’amor profà. Però Dama Misèria
té un lloc a la majoria de cases.
S’expandeix l’heretgia càtar i un dels
seus grans inquisidors és Simó de
Montfort.
El 1271 el comte de Tolosa mor
sense deixar descendents i d’aquesta
manera Occitània va quedar lligada
a França. Marise Laborde acaba així
aquest capítol: “Què serà de nosaltres
a partir d’ara? Tota esperança està
perduda. Què bella és nostro lingua
occitana, tota nostra terra sive lingua
d’hoc” (Nostra llengua occitana,
nostra terra de llengua d’Oc). Vet aquí
com ens hem fet francesos.”

Col·laboracions

CRÒNIQUES SOUALESES
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Grups municipals

Quo vadis?
Sembla que era ahir, casualment abans
de les eleccions generals, quan ens
asseguraven, de totes les maneres
possibles, que no hi havia cap motiu per
dubtar de la robustesa de l’economia
espanyola i que aquesta era, sense cap
mena de dubte, una de les més sòlides
del món... No ens sembla apropiat
d’entrar en detalls sobre la intenció
ni la veracitat de les afirmacions que
aleshores es feien, lamentablement la
realitat s’ha acabat imposant i ara, entre
tots, haurem de fer-hi front. Veiem com
des de l’Estat, es van implementant
receptes, més o menys improvisades,
teòricament destinades a dinamitzar
l’economia del país. Una d’aquestes
accions és el recentment aprovat Fons
statal d’Inversió Local que es destinarà
s ajuntaments per fomentar l’obra
ública i l’ocupació, però amb una sèrie

de condicionants que limiten notablement
la seva efectivitat, com són l’aplicació del
16% d’IVA(que retorna a l’Estat), el fet
que no es puguin destinar a projectes
cofinançats per altres administracions
(no es poden sumar subvencions), que
els projectes s’hagin de dur a terme
a través d’empreses existents (no es
podran crear) i que els projectes a
executar no han d’estar previstos en
els pressupostos del 2009 (no podran
estar
planificats).
Afortunadament,
l’Equip de Govern de CiU ha treballat i
continuarà fent-ho per aconseguir que
el futur de la nostra vila no depengui
de la improvisació o de la conjuntura,
i que les inversions a Calaf minimitzin,
en la mesura del possible, l’impacte de
la situació actual i que la nostra vila
estigui preparada pels reptes de futur.
Són inversions que hem aconseguit que

es planifiquessin juntament amb d’altres
administracions per als propers 2 anys,
com la construcció de la Ronda Sud (uns
4,8 M€), el polígon industrial del Rentador
(3 M€), la millora de la línia fèrria CalafManresa (uns 29 M€), la construcció
d’un aparcador ferroviari (uns 3M€), la
reforma del Castell (1,3 M€), el nou parc
de bombers (uns 2 M€) o la construcció
d’un complex esportiu (uns 2,5 M€), i
que juntament amb d’altres en les que
estem treballant, com la inclusió de Calaf
a la Llei de Barris per la reforma del casc
antic (uns 5 M€), la construcció d’una
residència (uns 2,5 M€) o la rehabilitació
d’edificis històrics municipals (uns 3,6
M€), han de permetre a Calaf afrontar el
futur amb garanties d’èxit.
Des del Grup Municipal de CiU us
volem desitjar unes bones festes i
millor any 2009.

El nou Fons Estatal de Inversió Local. Uns Reis anticipats?
El passat 2 de desembre es va publicar
en el BOE el Real Decret llei 9/2008 de
28 de novembre en el qual entre d’altres
mesures de dinamització econòmica, es
crea un Fons per realitzar inversions
per part de les corporacions locals dotat
amb 8.000 milions de euros.
Aquests diners estaran destinats a
obres públiques de caràcter municipal,
de tota mena, que al mateix temps
generin ocupació. S’hauran de fer les
sol·licituds ràpidament, en qüestió
d’un mes, fer els projectes, adjudicar...
i començar les obres abans del mes
d’abril de l’any vinent.

A Calaf li tocaran més de 600.000€
d’aquest fons. Dins el context d’una
situació econòmica molt adversa,
podem estar contents d’aquest “regal”
inesperat i l’hem d’aprofitar per millorar
els carrers, les voreres, i d’altres
infraestructures del poble, al mateix
temps que es dóna feina a aturats
calafins.
El grup municipal PSC-PM-GIC ja
va manifestar a la Sra. Alcaldessa,
en el passat Ple del dia 28-11-08,
la disposició a col·laborar en el que
cregui convenient en aquest assumpte.
Aquest pla ha d’ajudar a apaivagar

l’atur —propòsit principal del Fons—
que patim particularment a la nostra
vila i al mateix temps Calaf n’ha de
treure el màxim rendiment en serveis
i infraestructures. Nosaltres, estem
convençuts que pot ser una cosa bona
per Calaf i treballarem per que així
sigui.

Caldria fraccionar el pagament d’alguns
impostos com l´IBI, l’impost de béns
immobles, poder pagar-ho en dues
vegades, aplicar bonificacions per a
persones que es troben a l’atur, i que
a través de la xarxa dels serveis locals
d’ocupació, puguin trobar nous llocs de
treball.
Fer costat a les empreses de tots els
sectors de producció, a la Unió de
Botiguers i Comerciants, en aquests
moments que necessiten recolzament
davant d’instàncies superiors, perquè
rebin els recursos que necessitin i
puguin continuar donant feina.
Hem donat el nostre suport en pro
de la residència d’avis, la demanda
de la millora del finançament local,
que respongui a les competències
que es presten des de l’Ajuntament

i es puguin assolir inversions en
equipaments
i
infraestructures,
així com el requeriment de la Llei
d’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència, i que no demorin més les
ajudes a aquest sector de la població,
que tant ho necessita. Però, en aquest
període de transició, també recolzem
les mesures adients, i que siguin
benvingudes totes les subvencions
estatals i autonòmiques, que donin
llum verda a projectes de millora, com
la restauració del castell, la renovació
del nucli del barri antic i altres.
Més que mai, hem d’unir esforços tots
plegats, per afavorir les circumstàncies
que permetin continuar amb un estat
de benestar social, garantint l’objectiu
compartit de donar el millor servei al
ciutadà.

Amb els millors desitjos de pau,
d’amor i prosperitat, el Grup
Municipal PSC-PM-GIC, us desitja
unes Bones Festes!

Fer costat
Fer costat a les persones, es pot fer des
de moltes vessants, i la institució més
propera al ciutadà, per reclamar les
necessitats socials que es van plantejant
en la realitat que ens envolta, és el
Govern Municipal: l’administració local,
davant la desestabilització econòmica,
pot fer minvar els seus efectes. Hem
de ser sensibles a aquesta situació,
protegir els sectors mes vulnerables, i a
nivell d’impostos, tenir en compte l´IPC
que s’està reduint i encara baixarà; és
veritat que s’ha de continuar donant
serveis, però buscant l’equilibri entre el
cost i l’ingrés i, és clar, aplicant rigor en
les partides del pressupost municipal.
Les dificultats dels moments actuals,
no les haurien d’assumir només els
calafins, quan és el govern estatal el
causant de la manca de finançament.

Idensitat.
Convocatòria oberta

L’Altiplà de Calaf

Fins el 9 de gener de 2009, tots aquells que hi estiguin
interessats poden presentar les seves propostes per a la
convocatòria artística ID #5 – Idensitat. L’enviament de
propostes s’haurà de fer per correu electrònic
(idensitat@idensitat.net) o, si és necessari, per correu
postal a l’Ajuntament de Calaf (Plaça Gran, 2 – 08280
Calaf).
S’han establert dues modalitats de participació: producció
de projectes i projectes de documentació. Les bases de la
convocatòria les podeu trobar a www.idensitat.net o bé,
en format paper, a les oficines de l’Ajuntament de Calaf.
Idensitat és un projecte d’art que investiga sobre les
maneres d’incidir en l’àmbit de l’espai públic a través de
propostes creatives en relació amb el lloc i el territori, des
de la dimensió física i social. ID #5 és la cinquena edició
del projecte, que es desenvoluparà entre finals del 2008
i principis del 2010. El projecte, iniciat a Calaf el 1999,
ha evolucionat en aquest temps tot estenent una xarxa
de col·laboracions entre diferents llocs. Per exemple, en
aquesta convocatòria hi prendran part principalment Calaf
i Manresa, però hi haurà projectes compartits a Mataró,
Priorat i el Prat de Llobregat.
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L’Ajuntament sol·licita
ajuda a la Generalitat
per construir la residència
El passat 5 de desembre, amb motiu
de l’inici de les obres d’una residència
a Santa Coloma de Queralt, el primer
tinent d’alcalde de Calaf Joan Caballol
i la regidora de Benestar Social,
Imma Sans, van poder entrevistar-se
breument amb la consellera d’Acció
Social i Ciutadania, Carme Capdevila.
Els representants municipals van
transmetre la inquietud del municipi
per a la construcció d’una residència
per a la gent gran, així com els
tràmits i gestions que s’han fet al
respecte. També van lliurar a la
consellera Capdevila un esborrany
de projecte per a la residència, així
com un petit dossier de premsa que
recollia les informacions sobre aquest
tema.

Última hora
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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

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

MANRESA

CALAF

LLEIDA

08.00
15.00
18.45

BCN

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

Sants

Pl. Cat.

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.12
19.27
23.09

tel. 902 422 242

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

CALAF

IGUALADA

Casal de Gent Gran

93 869 87 02

Centre Cívic

93 869 82 49

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

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

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà
Gas Natural (Atenció client)
Gas Natural (Urgències)

ALSINA GRAELLS

BARCELONA

* De dilluns a diumenge. Llocs de sortida de Barcelona:
· Estació del Nord (Arc de Triomf - Metro L1)
· Avda. Diagonal (Palau Reial - Metro L3). (15 min. més tard que des de l’Estació del Nord.

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA
CALAF

IGUALADA

BARCELONA

07.55
11.00
15.55

09.00

De dilluns a divendres:
07.15
10.30
15.15

17.15

Dissabtes:

93 803 15 17

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

900 700 365

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

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 substituta (Annie Bellot)

93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi)

636 480 488

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

Sants

12.27
19.32
23.14

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)

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

De dilluns a divendres:

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
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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06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:
07.30

MANRESA

estació bus

08.25

MANRESA

08.30

Puigmercadal

CALAF

De dilluns a divendres:
09.00 *
13.30
14.00 *
18.00 *
19.00 *
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
12.20

* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa.

connecta’t a Calaf!

www.calaf.cat
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