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Editorial
UN AJUNTAMENT PREVISOR
Feia molt temps que no es
veia un temps tan sec. Les
pluges han minvat i, segons
els pronòstics dels
meteoròlegs, ens espera
un estiu molt sec i calorós.
Com a conseqüència ja
hem patit els primers
incendis de lestiu, molt
abans del que seria normal.
La Generalitat ha posat en
alerta a més dun 90% del
territori català, restringint
lús daigua per a
determinades activitats.

treballs de manteniment de la xarxa
de subministrament per tal devitar
pèrdues i fer-la el més efectiva possible.
Finalment shan fet gestions davant de
la Generalitat i lAdministració de lEstat
per tal daccelerar les obres de portada
daigua de la Llosa del Cavall.
Segons les últimes dades facilitades
per Aigües de Manresa, el volum total
de recursos hídrics disponible és de
1.700 m3/dia i el volum mig diari
subministrat és de 1.000 m3/dia , i
per tant disposem dun superàvit
daigua de 700 m3/dia, que garanteix
la disponibilitat tècnica de recursos per
abastar el municipi de Calaf pels
propers 6 anys.

Pel que fa referència a
laigua i preveient les
possibles dificultats de
subministrament a lestiu,
lequip de Govern va
començar a fer els deures
ben aviat. Duna banda, es
va signar un conveni amb
lAjuntament de Calonge de
Segarra
per
tal
dinterconnectar les xarxes
daigua dels dos municipis,
d u e n t- s e a t e r m e l a
interconnexió el passat mes
de Juny. Daltra banda,
shan anat realitzant

Tot això no vol dir, en absolut, que
podem malbaratar laigua. Al contrari,
ara que en tenim lhem de cuidar al
màxim estalviant tota la que puguem,
pel que pogués passar. En aquest dies
sha passat per totes les cases un tríptic
amb consells per lestalvi daigua i cal
fer cas a aquests consells.
Però la situació pel que fa referència
a laigua ens fa ser optimistes. Sha
estat previsor i això quasi sempre porta
bons resultats.

El nom dels carrers
CARRER CELS XAUDARÓ

Abans de parlar del personatge que dóna
nom al carrer, cal explicar que el veritable
nom daquesta via és el que apareix a
lencapçalament de larticle i no el de Cels
Xaurador, que és lactual nom oficial. Lany
1970, quan es va posar nom a molts carrers,
fruit del creixement urbanístic de lèpoca, es
va produir aquest error de transcripció. En
relació a la persona a qui està dedicat el
carrer és important ressaltar, en primer lloc,
que era fill de Ramon Xaudaró, un republicà
que va ésser afusellat lany 1837. Per la seva
banda, Cels era enginyer dobres públiques
i, segons lacta de lAjuntament de Calaf de
lany 1970 en la qual es posa nom als carrers,
va ésser qui va idear el traçat de la línia del
ferrocarril, fent-li fer una gran corba per tal
que passés per Calaf. Malgrat aquesta
asseveració, tot i que probablement
lesmentat personatge hi va intervenir, el fet
que la línia finalment passés per Calaf es va
deure principalment a la riquesa minera del

nostre subsòl. Finalment direm que, segons
documentació de lArxiu Municipal, hem
trobat persones anomenades Xaudaró en
dos indrets diferents: al carrer del Carme
número 13 i al carrer Sant Antoni i, des del
segle XVII, com a mínim, apareix aquest
cognom en diferents documents, la qual cosa
ens fa pensar que eren una família amb un
important pes específic a la nostra població.
De fet, lany 1715 un tal Josep Xaudaró fou
Jurat de la vila de Calaf.
JAUME MAS I PARÉS
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Urbanisme
COMENCEN LES OBRES DEL
CEMENTIRI
El passat divendres, dia 1 de juliol, van
començar les obres per tal de reparar
els desperfectes existents en el cementiri
municipal.
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Les obres que van començar a la part
vella del cementiri consisteixen en la
reparació de les infraestructures
malmeses ( teulades, canaleres, carrers
i nivells), la consolidació dalguns dels
nínxols que corren perill d'obrir-se i la
restauració de larcada de lentrada, per
tal de posar remei als problemes
d'humitats i seguretat
existents. Al mateix temps
també sestà solucionant la
recollida daigües pluvials de
la part nova del cementiri.

Obres al cementiri nou

APROVAT PROVISIONALMENT
EL PLA URBANÍSTIC
El passat dia 15 de juliol es va dur a
terme en sessió plenària de lAjuntament
de Calaf laprovació provisional del Pla
dOrdenació Urbanística Municipal
(P.O.U.M.) completant-se així la segona
de les tres fases de tramitació del
document.
Arribar a aquest punt
ha estat
especialment complex, degut als
nombrosos canvis de normatives, algunes
de tant essencials com la Llei
dUrbanisme, que shan succeït en els
darrers 7 mesos i que shan tingut en
compte per tal de que el document final
recollís totes les disposicions, incloses
les de recent aprovació.
Aquest és doncs, un document en el que
shan recollit les indicacions dels diferents
departaments de les administracions
competents, tals com la Dirección General
de Ferrocarriles del Estado, el Servei de
Carreteres de la Diputació de Barcelona,
la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat, el Departament de Medi
Ambient, l Agència Catalana de lAigua,
la D. G. de Comerç, Consum i Turisme,
la D. G. dAgricultura, la D. G. de Cultura
i daltres departaments que han revisat
a fons el document per tal de que inclogui
totes les disposicions de les matèries que

Les obres les executa
lempresa Jardineria Moix,
tenen un pressupost de 30.000
Euros i està previst que acabin
a finals dagost. Un cop shagin
solucionat els problemes de
la part vella del cementiri, les
obres continuaran per tal de
reparar la resta de problemes
existents en el cementiri nou.

són competència daquests departaments,
garantint així que el plantejament és
correcte i viable.
També shan tingut en compte les
al·legacions dels particulars, incloent
aquelles que lequip tècnic va creure que
aportaven alguna millora al Pla o
permetien corregir algun error. Les que
no shan admès sadjuntaran també al
document per tal de que, la comissió
dUrbanisme (que és qui ha daprovar
definitivament el pla) les pugui tenir en
consideració i valorar si procedeix a
admetre-les o no.
Amb aquesta aprovació, Calaf fa un pas
més cap a la seva dinamització
socioeconòmica i posa les bases
urbanístiques per poder esdevenir la
futura capital de la nova comarca de lAlta
Segarra.

Vista general de Calaf

OBRES A LA FAÇANA DE
LAJUNTAMENT.
Durant el passat mes de juny, shan dut
a terme les obres per tal de solucionar
els problemes dels despreniments de
part de la cornisa de ledifici de
lAjuntament, malmesa pels excrements
dels coloms.
Les obres consisteixen en el sanejament
de tota la cornisa i la posterior
reconstrucció amb materials especials i
la col·locació de les teules dels extrems
a lentrega amb la canal. També shi
posarà un sistema per evitar que shi
posin els coloms.

Imatge de les obres
Les obres tenen un pressupost de 3.886
Euros i per tal de poder-les realitzar sha
hagut de demanar permís a la Direcció
General del Patrimoni ja que la Plaça
Gran està catalogada com a Bé Nacional
dInterès Públic.

Esports
FINALS DE LA 25ena EDICIÓ
DEL CAMPIONAT DE FUTBOL
SALA
El divendres 15 de juliol de 2005 va
finalitzar el 25è. Campionat de Futbol
Sala de Calaf.
En aquesta edició van participar-hi equips
de les categories: benjamins (que eren
equips mixtes) - infantils (on hi havia un
equip femení) - cadets (també hi havia
un equip femení) - sènior.
A les 18:00 h. va jugar-se la final de la
categoria Benjamins on hi participaven
3 equips i la classificació va quedar:
3er. Barça Toons
2on. Mega Cracks
1er. Invencibles
El porter menys golejat d'aquesta
categoria va ser el Marc Marcet amb 9
gols de l'equip Invencibles i el màxim
golejador el Carles Sòria amb 12 gols
també dels Invencibles.
A les 19:00 h. va ser el torn del Infantils.
Es va disputar entre els equips del Bar
31 i la Fàbrica Albareda. Va guanyar el
Bar 31 per 7-1.
6è. IES Alexandre de Riquer
5è. Agrària Estany
4rt. Calonge de Segarra
3er. Bar Canet
2on. Fàbrica Albareda
1er. Bar 31
Porter menys golejat: Jordi Rial de l'equip
de la Fàbrica Albareda amb 15 gols i el
màxim golejador l'Ivàn Garcia del Bar
31 amb 29 gols.
Després va tocar jugar, a les 20:00 h. a
la categoria Cadet.

4rt. Les 9 i Ell.
3er. La Abeja Maya.
2on. Itran Calaf.
1er. La Molsosa
El jugador que va guanyar el premi al
porter menys golejat va ser, l'Albert
Dalmases de La Molsosa amb 8 gols i el
màxim golejador, el Cristian Ruiz, amb
9 gols, de l'equip de La Abeja Maya.
A les nou hi va haver un partit amb els
més petits de tots, dos equips de prebenjamins on hi jugaven 7 nens per
banda.
I per acabar, la final sènior, entre els
mateixos equips que l'any 2004: Frankfurt
Karma i Llum i Color. Partit molt apretat
que es va decidir a favor del Llum i Color,
per un ajustat 7-6.
La classificació dels 12 equips participants
va quedar de la següent manera:
12è. Auto Calaf
11è. La Coppe
10è. IES Alexandre de Riquer
9è. Sant Pere Salavinera
8è. Assilm Pau
7è. Ferreteria Riera
6è. La Pau
5è. Bar 31
4rt. Skandol Calaf
3er. Drink Team
2on. Frankfurt Karma
1er. Llum i Color.
Igual que en la darrera edició, dos
jugadors del Frankfurt Karma van ser els
guardonats amb els premis al millor
porter, per en Raúl Jimenez (15 gols) i
pel màxim golejador: David Martínez
amb 20 gols.

A les 22:30 h. es va procedir al lliurament
de premis. Primer es va fer una menció
La classificació va quedar així :
especial pel Sr.
M i q u e l
Puigpinós,
inventor fa 25
edicions del
1er. campionat
de Futbol Sala.
Aquest es va
jugar al pati de
l'escola Alta
Segarra ja que
no hi havia
encara
el
P a v e l l ó
Poliesportiu. El
1er. campionat
Miquel Puigpinós
La Molsosa va guanyar en la categoria Cadets el va guanyar
i David Vilaseca

justament l'equip de l'Alta Segarra que
estava format pels següents jugadors:
Jaume Dalmases, Jordi Mas, Diego
Delgado, Ferran Pallarès, Miquel Delgado
(Charli), Pere Lluís Frauca, Jaume
Marimón, Jordi Muxí i Miquel Puigpinós.
També es va fer esment del premi que
la Federació Catalana de Bàsquet ha
atorgat al Miquel Puigpinós: La Medalla
al Mèrit en Basquetbol, categoria de Plata,

Joan Guixé, Carles Frauca i Joan López
que li van atorgar el passat 18 de juny
per haver treballat durant 25 anys en el
món del bàsquet.
Se li va lliurar la samarreta "0" del 25è.
torneig de Futbol Sala Vila de Calaf.
També es va demanar la presència del
Sr. Joan Guixé, president del Futbol Sala
JIP Prats de Rei al que es va felicitar per
la seva bona temporada i pel seu ascens
de categoria. Se li va fer entrega d'una
samarreta commemorativa del torneig i
d'una medalla.
Després també es va felicitar al Sr. Carles
Frauca, president del Futbol Sala Calaf,
per la magnífica organització del passat
torneig de FUTSAC 3x3. També se li va
donar una samarreta i medalla.
Tampoc podíem oblidar-nos del Sr. Josep
Torra, president de la Unió Esportiva
Calaf per la feina que fan a l'escola de
futbol amb les categories base. Va recollir
l'obsequi el Sr. Juan López.
I al final es va donar el mateix obsequi
al Sr. Juan Pérez que és la persona que
dia rere dia s'encarrega de realitzar les
actes de tots els partits de futbol sala
que es disputen, així com del control del
marcador electrònic des de ja fa més de
10 anys.
El repartiment de premis, a càrrec de
l'alcaldessa i del regidor d'esports va
consistir en el lliurament d'una samarreta
commemorativa del torneig per cada
jugador, així com una medalla per
cadascú i un trofeu per equip.

5

Esports
I RAL·LI SLOT VILA DE CALAF
El dissabte dia 28 de maig es va celebrar
el Ier Ral·li Slot Vila de Calaf, organitzat
pel grup ORELLUTS RACING TEAM.

en una pista elèctrica. Popularitzada des
de fa mols anys per la marca comercial
Scalextric, el slot ha passat de ser una
simple joguina a convertir-se en una
afició de moltes persones a tot el món.
Lescala utilitzada per a la reproducció
daquests cotxes és la d'1:32, tot i que
hi ha alguna excepció.

2on TORNEIG DE FUTSAC 3x3
Aquest passat cap de setmana, dies 8,9
i 10 de juliol, va tenir lloc a Calaf la
segona edició del torneig de Fut-Sac 3x3,
organitzat pel Futbol Sala Calaf.

La prova, que es va celebrar a la sala
dactes del C.E.I.P. Alta Segarra, va
consistir en la disputa de 4 trams per on
cadascun dels 50 participants havia de
fer 2 passades.
Els guanyadors de les diferents categories
van ser :
Un moment de la cometició
El slot és un tipus de modelisme
consistent en carreres de cotxes, a escala,
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Grup W : David Valverde
Grup N : Xavier Caelles
Grup N Infantil : Francesc Auguets

Aspecte de les finals

LAJUNTAMENT HOMENATJA
ALS PARTICIPANTS CALAFINS
EN L'ÚLTIMA EDICIÓ DE LA
VOLCAT.

El torneig es va dur a terme a la Plaça

El passat dimecres, dia 11 de maig, va
tenir lloc a lAjuntament un petit
homenatge als tres participants calafins
en l'última edició de la VOLCAT.

repartits en 22 equips ( 4 en categoria

En un senzill acte, els ciclistes locals,
Ramon Catalan, Gerard Regí i Oscar
Devant van rebre de lAlcaldessa,
MªAntònia Trullás i del Regidor dEsports,
Sr. Antoni Roca, el trofeu Alta Anoia,
consistent en una rajola de ceràmica
decorada, igual a la que van rebre els
guanyadors de letapa reina de la Volcat2005.

CALAF ES MULLA PER
LESCLEROSI MÚLTIPLE
El passat diumenge, dia 10 de juliol, es va
celebrar a més de 600 piscines de tot
Catalunya, la campanya  MULLAT PER
LESCLEROSI MÚLTIPLE, organitzada per
la Fundació Esclerosi Múltiple.
A Calaf, tot i la fresqueta que va fer durant
tot el dia, la participació en la campanya
va ser bona. Es van mullar una vintena de
persones, que van fer un total de 1.100
metres i es van recaptar 395 euros. Amb
aquest petit gest solidari sajuda a millorar
la qualitat de vida a les més de 4000

Barcelona-92, en un camp de gespa
artificial, instal·lat per l'ocasió. Hi van
participar un total de 105 jugadors

Infantil i 18 en categoria Sènior. Com a
novetat en aquesta segona edició cal
mencionar que es van disputar partits
Entrega dels trofeus

en horari de nit.

Els tres ciclistes van fer especial esment,
tot i la duresa de letapa, de la seva
voluntat de tornar a participar en la
propera edició de la prestigiosa prova.

persones que pateixen aquesta malaltia a
Catalunya.
A tots els participants sels va lliurar un
diploma commemoratiu amb els metres
que havien nedat.

L'equip del Skandol A

En la categoria Infantil el guanyador va
ser el Bar 31, que es va enfrontar a la
final amb el Fàbrica Albareda. En la
categoria Sènior es van enfrontar els
equips A i B del Pub Skàndol, resultant
El Regidor d'Esports, Sr, Antoni Roca
també es va mullar per l'esclerosi múltiple

guanyador lequip del Skandol A.

Benestar social
V
JORNADA
FISIORECREATIVA DE LA GENT
GRAN
El passat dia 7 de juny, unes 200
persones van assistir al Poliesportiu a la
V Jornada Recreativa de la Gent Gran,
organitzada per lEsplai de Gent Gran,
la Fundació de La Caixa i lAjuntament
de Calaf.
Un moment de la jornada

Després de la conferència es va fer una
demostració i es va posar en pràctica el
que shavia explicat sobre el Tai-txi.
Seguidament es va oferir un dinar a tots
els participants a la jornada, en el que
hi van assistir lAlcaldessa, Sra. Mª
Antònia Trullàs i la Regidora de Benestar
Social, Sra. Judit Viladrich.
A la tarda, després de dinar va tenir lloc
una demostració de country a
càrrec de membres de lesplai
que, des de fa mig any, fan un
curset daquesta especialitat de
ball, i que van deixar bocabadats
a tots els assistents.

CALAF VA RETRE HOMENATGE
A LA GENT GRAN
El passat diumenge, dia 3 de juliol, es
va celebrar a Calaf la festa que cada any
es fa per tal d'homenatjar a la gent gran.
Els actes van començar a dos quarts de
dotze del matí amb la celebració duna
Missa Cantada per la Coral Ressons. A
continuació la Coral Cor Trinvant va oferir
un concert a tots els assistents a la missa.

Seguidament es va fer un taller
anomenat
MÚSICA
I
MOVIMENT, dirigit pel Sr. Isidre
Vallés, el qual va fer posar a tota
la gent asseguda en rodona per
tal de fer gimnàstica al ritme de
la música. Va ser molt bonic
veure fer gimnàstica al ritme
La jornada va començar amb la
conferència  CONÈIXER EL TAI-TXI, a
càrrec de la Sra. Mercè Pon Rovira. En
ella es va explicar en què consisteix

de cançons com El meu avi.
La jornada va finalitzar amb un Ball de
fi de festa on es van tornar a fer paleses

aquest tipus de gimnàstica xinesa,

lenergia i les ganes de passar-sho bé

adequada sobretot per a la gent gran.

dels més grans del poble

L'AJUNTAMENT DE CALAF I EL
DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE SIGNEN
UN
CONVENI
PER
LA
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES
DE LLOGUER ASSISTIT PER A
GENT GRAN.
El passat dia 14 de juny, el senyor Ricard
Fe r n á n d e z O n t i v e r o s , s e c r e t a r i
dHabitatge del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i la senyora Maria Antònia
Trullàs, alcaldessa de lAjuntament de
Calaf, van signar el conveni per la
construcció dhabitages de lloguer assistit
per a gent gran, al carrer Francesc Macià.
Mitjançant aquest conveni es durà a
terme una promoció d'uns 28 habitatges,
aparcaments en planta baixa i un local
duns 40 m2 útils dús comunitari dels
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Dues participants a l'homenatge
Sortint de missa, va tenir lloc, a la
Plaça dels Arbres, una audició de
Sardanes a càrrec de la cobla Ciutat
dIgualada.
Seguidament, a les dues de la tarda es
va celebrar a la Unió Calafina

el

tradicional dinar. Quan va acabar el dinar
la Coral de Cantaires de Can Feu va oferir
un recital i a les cinc va començar el Ball
amb lactuació del Duet Musical Esquitx.
Signatura del conveni

adjudicataris. Els habitatges seran
qualificats com habitatges amb protecció
oficial.
Aquest habitatges seran de lloguer
assistit per a gent gran . Latenció
assistencial anirà a càrrec de lAjuntament
i ladministració, la conservació i el
manteniment dels habitatges serà
assumit per la Generalitat a través
dADIGSA.

A partir de dos quarts de sis de la tarda,
les portes de la Unió Calafina van estar
obertes a tothom.
Es van lliurar obsequis a tots els assistents
als actes i també als qui, per causa
justificada, no hi van poder anar. També
es va fer lliurament dun ram de flors a
la persona més gran del poble, que és
la Sra. Juana Urrea Hernández, de 97
anys dedat.

Benestar social
LESPLAI DE GENT GRANT
CELEBRA EL SEU 15è
ANIVERSARI

Medi Ambient

unes 800 persones participessin en la
festa.
A la mitja part del ball es va repartir coca
amb xocolata i cava per a tothom.
Seguidament una colla de membres de
lesplai van oferir una demostració de
country en la que, en l'última peça, van
convidar a participar-hi a tots els
assistents, formant-se un nombrós grup
de dansaires. A continuació es va
continuar el ball i abans dacabar la festa
es va fer un sorteig d'un pernil i dues
caixes de cava.

Aspecte de la festa
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El diumenge, dia 10 de juliol, lEsplai
de Gent Gran de Calaf va celebrar el
15è aniversari de la seva inauguració,
amb un Ball que va tenir lloc davant del
local de lEsplai a càrrec del músic Joan
Vilandeny. Ni la fresqueta ni el temps
que amenaçava pluja van impedir que

Demostració de country

Governació
PLA DE MOBILITAT
Una de les preocupacions dels calafins des
de fa temps, és sens dubte la mobilitat.
Això afecta tant al trànsit de persones com
a la circulació de vehicles, aparcament,
perill per excés de velocitat, vies de
circulació perillosa per la intensitat i
velocitat com la Ctra. Manresa, llocs de
circulació molt complicada com el revolt
de la Ctra. de Ponts amb el Raval de Sant
Sebastià, i un llarg etcètera de casos que
tenim dins del municipi.

daquest Pla és la senyalització horitzontal
i vertical de llocs que per la seva perillositat
fan que sactuï amb la màxima urgència,
com tota la zona anomenada Plana del
Vidal , que després de gairebé 30 anys
encara té tots els carrers per senyalitzar,
i on tots recordem el fatal accident de fa
un any. Aquesta senyalització siniciarà el
proper mes dagost i lAjuntament té
aprovada una partida dinversió de
18.000, que inclou tant la Plana del
Vidal com llocs puntuals de la Pineda i
Barri Nou.

Adoptar mesures de correcció individuals
és molt complicat. Per això es va demanar
suport a la Diputació de Barcelona que
ens ha atorgat la Redacció de l Estudi de
Mobilitat al Municipi de Calaf, totalment
subvencionat al 100% ( tot i que el seu
cost es de 19.200  ). Aquest estudi , que
ja sha iniciat , durarà uns 6 mesos i farà
una anàlisi molt detallada de tots aquest
problemes i lefectuarà lAssessoria
dInfraestructures i Mobilitat, empresa
especialitzada en aquesta matèria i que
ha estat contractada per la mateixa
Diputació.

Tot i que al principi pot comportar molèsties
a la circulació, ja que canviarà dràsticament
la prioritat en molts carrers, els resultats
seran molt satisfactoris, doncs reduiran
moltíssim la perillositat actual.

La primera mesura que sha adoptat

Una vegada finalitzat lEstudi, es farà públic.

En breu es repartiran unes enquestes per
tot el municipi , per tal de conèixer a fons
lopinió de tothom: veïns de tot arreu Casc Antic, Raval, Passeig, La Plana del
Vidal, La Pineda, Barri nou, Urb.Sonfal,
Polígon industrial - i també de col·lectius
: escoles, empreses, comerç en general,
etc...

CALAF VA CELEBRAR EL DIA
MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
El diumenge dia 5 de juny, Calaf es va
afegir als actes que es van fer a tot el
món per tal de celebrar el Dia Mundial
del Medi Ambient.
El Dia Mundial del Medi Ambient va ser
instituït per les Nacions Unides amb
lobjectiu de promoure la protecció i
millora del medi i es celebra cada any,
el dia 5 de juny.
La festa va començar a les 9 del matí,
quan una quarantena de persones van
iniciar una caminada popular que va sortir
de la Plaça Barcelona-92 per anar cap a
lErmita de Sant Sebastià. Allí es va
celebrar un esmorzar popular a base de
pa amb tomàquet i embotit. Una vegada
esmorzats i amb les forces recuperades,
els caminants van continuar lexcursió
cap a Farrera i lEstació Depuradora
dAigües Residuals. Els excursionistes
van poder visitar les instal·lacions i rebre
les explicacions del seu funcionament
per part del Sr. Jordi Vilaseca. Finalment
es va tornar a la Plaça Barcelona-92, on
shi va arribar a les 12 del migdia.

Visita a la depuradora

Seguidament, a dos quarts duna, el
pallasso Marcel Gros va oferir el seu
espectacle anomenat CONTENIXOU.
Lespectacle és una visió, en clau dhumor,
i adreçada als més petits, de la
problemàtica i les diverses formes del
reciclatge.
Durant el matí es va instal·lar a la Plaça
Barcelona-92 un "JOC DESCACS
GEGANT, en el qual va poder jugar-hi
tothom que va voler, comptant amb
lassistència de membres del Club
dEscacs Calaf.

Cultura

Ensenyament
EL PROJECTE EDUCATIU DE
CALAF, EN MARXA.

Calaf és el municipi més petit triat, entre
tots els que ho van demanar, per tal de

El dia 21 de juny, va tenir lloc a
lAjuntament una reunió de treball entre
tècnics de lÀrea dEducació de la
Diputació de Barcelona, que estan
recollint dades per tal de fer el Projecte
Educatiu de Calaf, i representants de les
entitats i de les escoles del poble.
El Projecte Educatiu de Calaf (PEC) pretén
definir les tasques educatives que es
poden fer més enllà del centre escolar i
que demanen una major implicació en
la funció educativa de la societat civil,
entitats i institucions. De moment sestà
en la fase inicial de diagnòstic en la que,
mitjançant entrevistes i reunions amb
diferents persones i entitats, es vol obtenir
un ampli ventall de visions i aportacions
de la realitat del municipi.

LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ:
UNA APOSTA DE FUTUR.
El passat dimecres, dia 20 de juliol, es va
procedir a lacte protocol·lari de la posada
de la primera pedra a lampliació de la
Llar dInfants.
Lacte va comptar amb lassistència de la
Sra. Carme Arnau, Directora dels Serveis
Territorials dEducació del Baix Llobregat
i Anoia, la Sra. Mª Antònia Trullás,
Alcaldessa de Calaf, el Sr. Joan Caballol,
Regidor dUrbanisme, la Sra. Judit
Viladrich, Regidora dEnsenyament, la Sra.
Mercè Valls, Alcaldessa de Torà, el Sr.
Miquel Archela, Alcalde de Rubió, el Sr,
Candi Viladrich, Alcalde de Sant Pere
Sallavinera, el Sr. Salvador Bosch, regidor
de lAjuntament de Pujalt, el Sr. Josep Mª
Pujol, Gerent de Constructora de Calaf,
empresa que porta a terme les obres, la
Sra. Mª Alba Puigpelat, Directora de lIES
Alexandre de Riquer, la Sra. Rosa Mª
Caballol, Directora del CEIP Alta Segarra,
la Sra. Íngrid Rubio, Directora de la Llar
dInfants i altres representants de les AMPAS
dels centres densenyament de Calaf.
El torn de parlaments el va encetar
lAlcaldessa de Calaf que va fer esment de
la importància que té per a la comarca
aquesta ampliació de la Llar dInfants.
Seguidament va prendre la paraula la Sra.
Carme Arnau, Directora dels Serveis
Territorials dEducació del Baix Llobregat
i Anoia, que va voler remarcar l'aposta de

MILLORES
MUNICIPAL

EN

L'ARXIU

Dintre del conveni signat entre
lAjuntament de Calaf i la Xarxa dArxius
Municipals de la Diputació de Barcelona,
shan concedit les següents subvencions
per a la restauració de documents.

Reunió amb representants de
les entitats i de les escoles
posar en marxa aquest projecte. Fins ara
aquests treballs shavien realitzat
únicament en poblacions molt més grans
i sespera que els resultats que sobtinguin
al nostre poble puguin marcar una línia
a seguir en municipis de les mateixes
característiques.

futur que representa per la societat les
inversions en educació, fent esment, a part
de lampliació de la Llar dInfants, a les
obres que començaran properament de
remodelació del CEIP Alta Segarra.

- Llibre notarial dels anys 1.334 
1.335
Tasques a fer : Desmuntatge, neteja,
desinfecció, enquadernació i protecció
del document per a la seva conservació.
Import : 2.310, 72 EUR.
- Pergamí de lany 1.431 que tracta
dunes execucions testamentàries.
Tasques a fer : Neteja, desinfecció,
reintegració del suport i protecció en
carpeta de conservació a mida.
Import : 180,96 EUR.
Daltra banda shan iniciat els treballs
per tal de protegir la documentació de
larxiu municipal. Com a primer pas shan
tapat unes obertures per tal d'aïllar i
protegir els documents de la llum.

Esports
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA
PISTA DE PETANCA

Posada de la primera pedra de
l'ampliació de la Llar d'Infants
A continuació es va procedir a la col·locació
de la primera pedra, acabant lacte amb
una visita a l'obra i un refrigeri per a tots
els assistents.
Lampliació de la Llar dInfants té un
pressupost de 157.061,63 Euros, finançat
pel Departament dEducació de la
Generalitat i lAjuntament de Calaf, i un
termini dexecució de 4,5 mesos. Lampliació
permetrà oferir 33 noves places a la Llar
dInfants, a més de la construcció duna
sala polivalent per tal de que la quitxalla
la pugui utilitzar com a pati cobert, gimnàs
o sala despectacles, i un despatx per a la
Direcció.

El proper mes dagost siniciaran els
treballs de construcció de la nova Pista
de Petanca, que es farà dins del recinte
del camp de futbol, en el lloc més adient
que sha trobat. Aquesta ubicació
permetrà que els jugadors daquest esport
disposin dels serveis que té el camp de
futbol, així com el contacte entre tothom
qui practica els dos esports.
Lendarreriment daquesta obra ha estat
motivat per dues modificacions en el
projecte inicial que han portat a destinarhi més diners, essent la xifra final de
16.000 . Esperem que els nostres
jugadors vegin recompensada la seva
paciència amb una pista ben construïda
i que finalment tindrà il·luminació pròpia,
zona amb bancs, etc...
Les previsions són que el proper
campionat que començarà a mig
setembre ja es pugui jugar en les noves
instal·lacions.
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Promoció Econòmica
Durant el mes dabril lAjuntament de
Calaf va presentar la sol·licitud de
subvencions per a la programació de
lany 2005 en lÀrea de Promoció
Econòmica i Ocupació a la Diputació de
Barcelona. Aquestes ajudes semmarquen
en lestratègia de Pactes Territorials per
al desenvolupament local i locupació que
lAjuntament de Calaf ha plasmat en les
següents actuacions:
Actuació Subvenció sol·licitada ()
Agent dacompanyament
a la Inserció Laboral
7.500
Jornades de sensibilització
per a nous emprenedors
2.450
Estudi de noves oportunitats
per al polígons de la MIVS
5.000
Tècnic de dinamització
14.571,80
Total

10

29.521,80

Igualment també shan demanat
subvencions en la convocatòria del
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya pel concepte

de Pactes Territorials amb les següents
actuacions previstes:
Actuació Subvenció sol·licitada ()
Projecte de millora de
laccés a locupació per
a col·lectius vulnerables
3.250
Gabinet dassessorament
per a nous emprenedors
2.000
Agent dacompanyament
a la Inserció Laboral
7.500
Projecte dactivació de
nous recursos endògens
16.000
Jornades de sensibilització
per a nous emprenedors
2.450
Total

31.200

Pe r u n a a l t ra b a n d a , t a m b é e l
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya ha atorgat a
lAjuntament de Calaf una subvenció
destinada a la contractació de treballadors
desocupats per a la realització dobres i
serveis dinterès general i social.
Concretament els projectes aprovats són:

Denominació: Pla de millora de
diferents espais dinterès turístic de
Calaf
Contractes subvencionats: 2
Durada dels contractes: 4 mesos
Subvenció: 9.249,20 euros
Denominació: Pla dintegració de dues
persones a lOficina de Turisme i
Joventut Municipal
Contractes subvencionats: 2
Durada dels contractes: 4 mesos
Subvenció: 9.630,72 euros
El passat dia 16 de juny es va fer la
presentació pública als comerciants de
Calaf de lestudi doportunitats de
desenvolupament del sector serveis
de Calaf elaborat per lempresa Roig i
Soler de Girona.
Aquest treball sha realitzat gràcies al
cofinançament de lÀrea de Promoció
Econòmica i Ocupació de la Diputació de
Barcelona en el marc del Pacte Territorial
per a lOcupació de lAnoia 2004.

Joventut
Des del gimnàs Complex Body Fitness
estem molt contents de celebrar el 2on
Casal destiu que es desenvolupa durant
5 setmanes, des del dia 27 de juny fins
al dia 29 de juliol, de 9 a 13 h i comprèn
nens i nenes dedats entre 3 i 12 anys,
englobats en diferents grups per poder
adaptar totes les activitats a ledat de
cada nen.
Després de lèxit de la primera edició,
hem hagut de treballar de valent per a
poder superar-nos.

any rebran la visita dels mossos
desquadra, dels bombers i d'una
representació del projecte Idensitat 2005.
La part central del casal es basa en la
realització de tot tipus desports (bàsquet,
futbol, handbol, voleibol, tennis, natació,
beisbol... etc. També es realitzen tot
tipus de jocs tradicionals, gimcanes,
creació de jocs amb materials reciclats,
sortides a la natura per conèixer lentorn
del poble...

Gràcies a lajuda de lAjuntament que
ens ha deixat utilitzar gratuïtament
lescola, la piscina, la pista de tennis i el
poliesportiu, hem pogut oferir un gran
ventall dactivitats.
Enguany sha incrementat molt el nombre
total de nens que passaran pel casal (71
respecte als 62 de lany passat), mentre
que la mitjana de nens és de 59 per
setmana, enfront dels 48 de ledició
anterior.
El casal està integrat per un taller cultural.
Enguany sestà treballant el tema de la
natura i lecologia, on mitjançant jocs i
activitats plàstiques, els nens es
diverteixen mentre aprenen valors molt
positius per a la seva educació. Aquest

Sortida en bicicleta
La darrera nit es realitzarà una acampada
nocturna per als majors de 7 anys a Sant
Sebastià i el darrer dia hi haurà jocs de
cloenda al matí i a la tarda es realitzarà
una festa de cloenda on hi esteu tots

convidats. Els nens realitzaran una
representació teatral i musical apresa
durant tot el casal, hi haurà entrega de
diplomes commemoratius i un berenar
per a tots els assistents.
Veient la gran acceptació i demanda
dactivitats físico-esportives per part dels
nens, des de Complex Body Fitness ja
estem preparant un munt dactivitats
extraescolars per a nens i nenes dentre
3 i 12 anys durant el proper curs escolar
que començarà al setembre.
Paral·lelament també es realitza lactivitat
dels cursets de natació a la Piscina
Municipal que en principi shavia de
realitzar amb 3 grups, segons edats i
experiència en el món de la natació. Els
horaris són de 13 a 14 h per als més
petits, de 14 a 15 h per als més grans
que es dediquen a perfeccionar estils i
de 15 a 16 per als que comencen a tindre
una mica de domini en el medi aquàtic.
Degut al gran nombre dassistents com
a principiants sha hagut dampliar una
hora més, de 16 a 17 h i així reduir el
nombre de nens a cada grup i poder
donar més facilitats, tant als monitors
com als nens per poder aprendre més
fàcilment a nedar.

Festes
DIADA DE SANT JORDI

SEGONA
BAIXADA
D'ANDRÒMINES

Enguany, al caure Sant Jordi en dissabte
i coincidir amb dia de mercat la diada ha
tingut més rellevància del que venia sent
habitual. També hi va voler col·laborar
el bon temps del que vàrem poder gaudir
durant tot el dia.

El dissabte dia 23 dabril va tenir lloc,
amb una gran afluència de públic, la
S e g o n a B a i x a d a d A n d r ò m i n e s
organitzada pel C.O.C., amb el suport
de lAjuntament de Calaf.

Enmig de les parades del mercat, els
joves estudiants de lIES van col·locar
les seves parades per tal de vendre roses
i samarretes als que anàvem a mercat a
fer les compres o a passejar.
La rosa i el llibre van ser els grans
protagonistes de la festa. Ja des de
primera hora del matí, fins a la tarda,
les llibreries i les floristeries es van veure
molt concorregudes per tal dobsequiar,
com mana la tradició, a lésser estimat.
A la tarda, la baixada dandròmines i la
representació de la llegenda de Sant Jordi
i el drac van posar la cloenda a una
bonica diada de Sant Jordi.

A continuació a les vuit es va celebrar
una missa, i sortint de missa, a dos
quarts de nou del vespre, va tenir lloc
un Gran Ball, al Passeig de Santa
Calamanda, a càrrec de lorquestra
LIBERTY.

En aquesta edició es va canviar el
recorregut, que va començar a la Plaça
de les Eres i va acabar a la Plaça dels
Arbres passant per la Plaça del Firal,
guanyant la prova en espectacularitat.

Com cada any, tots els vehicles que van
passar per la benedicció van ser
obsequiats amb un regal i un número
pel sorteig que es va celebrar a la mitja
part del ball.
Baixada d'una andròmina
Com a incidents només cal esmentar que
a una de les andròmines li va fallar el
sistema de frenada i va xocar contra una
paret, havent de ser assistits els
ocupants dalguna petita contusió.
Respecte a la prova de lany passat es
va veure un ventall més ampli dedats
en els participants i un major treball
delaboració de les andròmines que hi
van participar.
Es van donar premis a la més ràpida, la
més divertida (un guarà català) i la més
elaborada (un autobús en el que van
baixar els més petits dels participants)
En finalitzar la cursa hi va haver una
xocolatada per a tots els assistents, i
posteriorment va tenir lloc a la Plaça dels
Arbres la representació de la llegenda
de Sant Jordi.

LA PINEDA VA CELEBRAR LA
SEVA FESTA MAJOR
La Festa va començar el divendres, dia 1 de
juliol, amb un Sopar Popular. Tot seguit va tenir
lloc lespectacle Escala en Hi-Fi PINEDA VISION
II, presentat per la MegaPubilla de lAlta Anoia,
i a continuació DISCO-MÒBIL fins ben entrada
la matinada.
Dissabte a la una del migdia es va celebrar una
Missa de Campanya (en record dels veïns que
ens han deixat), i tot seguit, vermut i sardanes.
A la tarda, des de dos quarts de sis fins a les
9, la quitxalla va poder participar en el Parc
Infantil MOBILPARK, amb inflables, buty-buty,
supertobogan i circuit de karts. També es va
celebrar un Concurs de Dibuix i un Campionat
de Botifarra, acabant la festa amb una gran
xocolatada i coca.

DIADA DE SANT CRISTÒFOL
El dia 9 de juliol es va celebrar la Diada
de Sant Cristòfol, patró dels xofers.
Els actes van començar a les sis de la
tarda amb la tradicional Benedicció de
Vehicles, a la Plaça dels Arbres, que va
comptar amb una nombrosa concurrència
de cotxes, camions i motocicletes.

Una atracció per a la quitxalla
Com a cloenda de la Festa Major, es va celebrar
a partir de dos quarts de dotze de la nit, un
Gran Ball amenitzat per lOrquestra  ALMAS
GEMELAS.
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EL PRIMER DE MAIG A CALAF
El Primer de Maig és festa gran a Calaf.

al Sant per haver-los protegit de la

coneguts i saludats que, per voluntat

Més ben dit:: el Primer de Maig, a Calaf,

malaltia. I li van fer una ermita i van

popular, sha convertit en la part

no hi queda ningú; gairebé tot el poble

començar a anar-hi cada any en

important de la diada. La gent es troba,

es trasllada al turó de Sant Sebastià i

processó. Possiblement es van adonar

saplega a lesplanada davant de

que el dia que marca el santoral per

lermita.

Sant Sebastià és al bell mig de lhivern.

I allà es fa la festa. Senzilla, popular
i potent. Allà ens trobem el diferents
tipus de calafins. Cada any, sens falta.
Plogui o faci sol. Agermanats per una
tradició secular que arrenca dun vot
de poble quan la darrera epidèmia de
pesta.
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I, devien pensar que tampoc calia
atabalar el Sant, que ja els havia salvat
una vegada, amb els vulgars refredats
dhivern. I van decidir, amb un criteri
pràctic admirable, que més valia
traslladar la festa a ben entrada la
primavera. Per a tots els calafins, i per
decisió jurada dels besavis dels nostres

Els historiadors locals que shan

besavis, el dia de Sant Sebastià és el

entretingut en esbrinar aquestes coses,

Primer de Maig i aquest dia ens calcem

diuen que la cosa del nostre aplec va

les espardenyes i anem a visitar el

començar lany 1651 quan va arribar

Sant.

a Calaf la pesta negra que assolava el
país. En un any van morir 400 persones
que representaven les tres quartes
parts dels habitants del poble. No van
quedar ni capellans per presidir els
enterraments. Al final, quan la pesta
va haver passat i els quatre que van
quedar van poder respirar tranquils,
es van juramentar per donar gràcies

La festa, que té larrel religiosa, com
la majoria de les nostres festes,
comença amb la processó que ve del
poble fins a lermita. Potser, fa anys,
havia estat una processó resada i
cantada i tot. Actualment és més aviat
una processó xerrada, informal, amb
la corrua de gent una mica esgavellada.
Aquesta informalitat, que presidirà tota
la festa, potser ha
ajudat que hagi
aguantat

amb

empenta el pas del
temps

i

les

pressions modernes
de les escapades de
cap de setmana.
Després ve la missa
i després la trobada
La processó s'atura a la creu de terme per resar

casual amb amics,

Pels més petits hi va haver jocs

es saluda, parla de labans de lara, i
del després, passa de colla en colla i
de conversa en conversa. Mentrestant
els musics fan el que poden bufant
unes sardanes que, a cel obert dalt de
la muntanya, queden sempre una mica
esventades.
Quan arriba el migdia la gent es va
repartint, en colles, pels costers del
turó i es dedica a practicar, fins ben
entrada la tarda, el ritual domèstic de
la costellada. Al final, farts de sol, de
costelles, de conversa i de primavera
aquest any força migrada- tothom
desmunta la parada. La muntanya es
va quedant sola però amb la ferma
voluntat de tots els calafins de tornarhi lany que ve a fer-hi exactament el
mateix que hi hem fet aquest any. Pel
primer de Maig.
Joan-Anton

PERQUÈ ELS CALAFINS PUGEM A SANT SEBASTIÀ?
Josep Maria Solà
Professor

Magda Méndez
Comerciant

Pujo perquè és un
vot de poble, una
promesa feta fa
400 anys en
agraïment dhaver
lliurat de la pesta
a Calaf. Això junt
al fet que és primavera , els camps
estan verds i és un dia de trobada
de família i de calafins. Per tot això
val la pena pujar-hi.

Magrada molt
pujar. Quan arriba
el dia 1 de maig
sempre hi pujo.
És un dia en què
et trobes a tota la
colla i tens
necessitat de
pujar. No recordo cap any en què no
hagués pujat. Inclús vaig pujar uns
dies abans de tenir la meva filla.

Francesc Gassó
Jubilat
Perquè es una cosa
tradicional del
poble. Sempre hi
hem
pujat
i
magrada molt. Ens
trobem amb amics
que feia molts anys
que no ens havíem vist.

Pere Mas

Tèxtil

És un dia que veig
calafins que no
viuen ací. Si puc
pujo cada any.
Habitualment
sempre
pujo
només per Sant
Sebastià. No dinem ací. Pugem i
després anem a dinar a fora amb la
colla. Magrada caminar. És una
tradició de Calaf.Lèpoca de lany és
molt bonica.
Antoni Montalà
Xofer
És un vot de poble
i cada any es puja
a lermita com una
devoció. Cada
primer de maig
pujo. També hi
pujo altres dies,
però aquest dia és
especial. Ens trobem amb els amics.
És un dia de camp.

Geno, de Cal
Matalasser
Botiguera
Perquè tota la
vida hi he pujat.
Des de que tinc ús
de raó, tant sols
he faltat un any
per malaltia. Visc
a Igualada i ens trobem tota la colla.
Ens quedem a dinar pels voltants.
Jaume Vilaseca
Ex-Agutzil
jubilat
Per la promesa
que hi ha feta al
poble. He pujat
tota la vida, abans
per obligació i ara
per devoció. Pujo
p e r t r o b a r- m e
amb tots els companys, alguns dels
quals feia cinquanta anys que no ens
véiem. Trobo que no està bé que
mentre puja la processó, vagin pujant
cotxes. Shauria de parar el trànsit
al cementiri, d'11 a 12.
Imma Sans
Mestressa de
casa
És una tradició i
un vot del poble.
Es puja per a
trobar-se amb
amics i la gent del
poble. També hi ha molta gent que
fa un dia dacampada.

Jaume Cuadros
Cuiner
Visc al Brasil des
de 1961 i vinc cada
dos anys, més o
menys. Ara feia
tres anys que no
venia. Em fa
il·lusió destar l1
de maig a Sant
Sebastià. Sembla que això ens crida.
Ens trobem amb tota la colla. La
festa és maca i avui fa un dia molt
bo i tot està molt bé. Al Brasil ara
comença lhivern.
Montse Grau
Mestressa de
casa
Perquè és la diada
en què et trobes a
tota la gent del
poble i molta gent
que no has vist. És
una tradició i hem de fer el possible
per no perdre-la.
Francesc
Cribillers
Professor
dEsade
Pe r q u è e s u n a
tradició
que
magrada molt i cal
mantenir-la. He
pujat sempre i
espero que els meus fills ho continuïn
fent. Vinc perquè crec que és una
obligació moral dels calafins venir.
La manera en què està muntada la
festa magrada. La pena és que cada
cop hi ha menys gent a la processó
i és una llàstima.
Maria Antònia
LLadós
Mestressa de
casa
L1 de maig és una
tradició i un vot de
poble. Jo pujo
cada dia a lermita.
No s'haurien de deixar passar cotxes
darrera la processó.
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Economia i Hisenda
ELS COMPTES MUNICIPALS
COMPLETAMENT SANEJATS.
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Un dels principals objectius de lEquip de
Govern de CiU, va ser el sanejament de
la caòtica situació financera i comptable
en què es trobava la Hisenda Municipal.
Han fet falta dos anys, moltes hores de
feina i esforç, dues auditories , un Pla
de Sanejament i darrerament un detallat
estudi de Previsions Econòmiques i
Financeres, per poder manifestar que la
Hisenda Municipal està en una situació
no tan sols correcta des de tots els punts
de vista, sinó també en una situació
envejable per qualsevol ajuntament per
poder afrontar el futur. Amb el tancament
dels comptes del 2004 es deixava clara
aquesta situació.
Tots els índexs presenten un signe més
que positiu, com són :
Resultats dels 3 darrers exercicis :
2002...........
MARIAN
2003...........
MARIAN
2004........... + 295.372
gràcies principalment a levolució de dos
paràmetres bàsics :
2002 2003 2004
Recursos generats
nets:
-15.85 -47.08+78.71
Romanent Generat 59.45 -33.5 + 74.95
llevat del Romanent de Tresoreria que
tot i haver passat de :
Anys
Import
Variació
2002....... - 626.678

-----

2003.......  555.572
- 13 %
2004.......  267.226
- 8 %
encara presentava un resultat negatiu,
en no haver-se pogut signar els préstecs
de sanejament a 31-12-2004, per mancar
laprovació preceptiva del Departament
de Política Financera de la Generalitat
per tenir varis índexs
negatius.
Aquesta aprovació es va obtenir el passat
mes dAbril-05, mitjançant el Pla de
Sanejament Financer a TRES ANYS que
es va efectuar conjuntament amb el
Servei de Gestió Econòmica de la
Diputació.
Una vegada signats aquests préstecs (en
unes condicions força favorables, com
tipus dinterès subvencionats, que
ajustats resultaran aproximadament al
0,5% i a un termini immillorable, 12
anys) el Romanent de Tresoreria
presenta a hores dara un signe positiu
i per tant hem obtingut del Servei
dAssistència a la Gestió Econòmica de
la Diputació , gairebé la màxima valoració
de la situació econòmicofinancera de la
Hisenda municipal de lAjuntament de
C a l a f. C a l a f e g i r q u e l ' i n d e x
dendeutament de lAjuntament és a
hores dara del 53 % , molt lluny del
màxim legal previst del 110 %. És a dir
el Sanejament sha efectuat sense
endeutar lAjuntament de forma
irresponsable, sinó molt al contrari, de
la forma més avantatjosa i còmoda
possible, i més tenint en compte que
shan pagat tots els deutes antics que
es varen trobar a linici de la legislatura

i que actualment lAjuntament fa tots
els pagaments puntualment i no té cap
tipus de deute amb ningú. Aquestes
valoracions pràcticament no les té cap
Ajuntament en lactualitat.
També cal destacar que els objectius
plantejats en el Pla de Sanejament a
Tres Anys, ja shan acomplert al Primer
any ( a Juny-2005) quedant alliberat
lAjuntament daquest Pla i per això ja
sha fet una revisió (juliol-2005) que
dóna molta més capacitat per fer noves
inversions.
Però tot això no tindria cap sentit sense
una contínua tasca de control
pressupostari. Doncs bé, les xifres del
darrer control pressupostari fins a Juny
2005 indiquen que tots els paràmetres
continuen en la bona direcció, no tenint
desviacions negatives en cap partida i
essent l'evolució de les despeses i dels
ingressos totalment correcta, dacord
amb el Pressupost. Cal destacar que
contribueix de forma decisiva en aquest
control pressupostari l'extremada
puntualitat com es porten els comptes
municipals, doncs quan lAjuntament de
Calaf està efectuant estudis sobre el
primer Semestre del 2005, la gran
majoria dajuntaments estan tancant els
comptes de lany 2004.
Voldria aprofitar locasió per tornar a
agrair al personal del departament
comptable de lAjuntament la gran tasca
i dedicació que fan continuadament .
Moltes gràcies a totes.

Turisme Rural
JORNADES DE DINAMITZACIÓ
DEL TURISME RURAL CATALÀ
El dia 11 de maig va tenir lloc a la Sala
dActes del Casal de Calaf la primera
edició de les Jornades de Dinamització
del Turisme Rural Català organitzades
per la Confederació Catalana de Turisme
Rural.
Aquesta nova entitat, creada el passat
dia 9 de febrer, coordina els esforços de
23 associacions i federacions de turisme
rural de tota Catalunya. Un dels primers
actes organitzats per la Confederació ha
estat aquesta primera edició de les
Jornades. Sescollí Calaf com a localitat

on celebrar aquest acte per la seva situació
privilegiada en el centre de Catalunya i
molt ben comunicada amb la resta del
territori català i també per la bona acollida
que tot lAjuntament de Calaf ha donat,
des dels inicis, a les propostes de la
Confederació.
Lacte va ser presidit per
lHonorable Sr. Josep Huguet,
Conseller de Comerç, Turisme i
Consum, acompanyat de la Sra.
Isabel Galobardes, Directora
General de Turisme i el Sr. Josep
Mª Navarro Subdirector General
d e Tu r i s m e . Va d o n a r l a
benvinguda als assistents la Sra.

Mª Antònia Trullàs, alcaldessa de Calaf i
a continuació va intervenir la Sra.
Assumpta Fort, presidenta de CONCATUR.
Durant la jornada es van presentar tres
interessants ponències sobre estratègies
de promoció especialment dirigides als
establiments de turisme rural.

L'Honorable Sr. Josep Huguet va presidir l'acte

Cultura
M U L T I T U D I N À R I A
PARTICIPACIÓ AL 14è
FESTIVAL DE MÚSICA
TRADICIONAL
Unes 5.000 persones van passar aquest
passat cap de setmana per Calaf per
assistir als actes del 14è Festival de Música
Tradicional.
Els actes van començar a la revetlla de
Sant Joan amb lactuació del grup del País
Valencià  AL TALL amb les seves cançons
plenes de crítica política i social.
Divendres a la nit va actuar  LA
BENITERRÀNIA . La sensibilitat en la
interpretació de la música darrel
mediterrània va fer gaudir dallò més als

Al Tall

Samfaina de colors

Bratsch

assistents al recital.
Dissabte a la tarda, pels més petits, la
companyia  SAMFAINA DE COLORS 
amb lespectacle  EL GRILL ESTEVE I
LORQUESTRA DEL BOSC van fer passar
una bona estona a la quitxalla.
I dissabte al vespre a la Plaça Gran, el
plat fort. Tots els grups que després es
van anar repartint pels
bars i pubs de la vila
van oferir una mostra
del seu repertori. Cal
destacar lafecte
especial que tots els
assistents al Festival
van mostrar pel Sr.
Josep Miquel Elies El
Mestret. El Mestret no
ha deixat de participar

en cap de les edicions del Festival de
Música Tradicional, i tot i la seva avançada
edat, any rere any dóna mostra de la seva
simpatia i afabilitat, a la vegada que del
seu domini de l'acordió diatònic.
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El Mestret

L'opinió dels lectors
Necessita millorar

Molt atentament als Verds, als Nets, i al senyors de l'Ajuntament.

Deixalles a "la casilla"

Visitar Calaf almenys dues vegades lany com a mínim és per a mi
quasi una qüestió de culte i una obligació des de ja fa molts anys,tant per
la Festa Major ,com sobretot pel primer de Maig i l'obligada visita a Sant
Sebastià.
Jo a Calaf hi entro per la carretera de Manresa, i a l'arribar a lalçada
de cal Anguera com cada any, miro a la dreta i com sempre quedo decebut
ja que lespectacle és el mateix. Parlo del terreny que fa lilla entre els
carrers Isidre Vilaró, Pius Forn, i fins al Dr. Llorenç. Aquest any vaig parar i
mhi vaig passejar una estona. Ara no és tan sols un camp brut amb lespessor
de les grans herbes, els arços i els matolls, sinó que a més a més pel que
vaig veure, ara ja serveix dabocador. Allí hi havia de tot: runes, plàstics,
pneumàtics,bolquers, etc, donant una visió de brutícia i de deixadesa tant
p e l s v i a n a n t s d e l p o b l e c o m p e l s f o ra s t e r s q u e u s v i s i t e n .
2ª part: amb curiositat morbosa, travesso la carretera fins al pas a nivell i sincerament, la visió del que fou la casilla
és... perdoneu lexpressió, per vomitar, no està igual que lany passat no, està molt pitjor. De qui depèn? de RENFE? Qui són
els responsables?
Quantes legislatures han passat sense posar-hi solució? No ho sé. Potser tres, o quatre, tant se val.
No es podria netejar?
No demano zona verda!
Tant sols si es podria tancar.
Perquè ara és una Me...Berda. ( Com diria Pi de la Serra)

Ramon Maçanet de Cabrenys
Maig del 2005

Unió Esportiva Calaf
La temporada 2004-2005 arriba al seu final i és hora de començar a fer balanç. Ha estat un any intens on shan encarat reptes
nous : per una part sha federat lequip benjamí, entrant, per primer cop en competició oficial durant tota la temporada. Per
altre part, lequip juvenil any sha consolidat i ha pogut acabar la temporada, tal com ens havíem proposat de bon començament.
Aquest any ha sigut el de màxima incorporació que ha tingut lEscola de Futbol. Per ella han passat 102 nens de Calaf i comarca.
Però veiem aquestes fites amb major deteniment.

Prebenjamins
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CLASSIFICACIÓ

Els més petits de tots, els jugadors prebenjamins, de la
ma de Jordi Vilaseca i Dani López, no estan federats per
això no jugan competició, si no què, al llarg de lany han
jugat alguns amistosos, principalment a final de la
temporada, on estan participant en alguns torneigs com,
per exemple, el que van disputar a França, el cap de
setmana del 14 i 15 de maig. Recentment han jugat amb
el Sant Esteve de Sesrovires i properament ho faran amb
el Cervera i amb el Piera.
Ribes CD A
P. Jove de les Roquetes A
Castellbisbal
Igualada
Calaf UE A
Efo 87 C
Vilanova i la Geltrú
Esparreguera
Corbera CF
Abrera AD
Pallejà
Martorell Ass. Esportiva
Sant Vicenç At. Vicentí
Vilanova Camí CF

Benjamins
Els benjamins, entrenats per Àngel Soria, Joan López Alcaide i
Antonio López han participat en una lliga de futbol a 7 durant tot
lany fent-lo força bé. La seva participació en el campionat ha
estat molt destacada i realment cal felicitar-los. Actualment alguns
dells ja col·laboren amb lequip aleví jugant am futbol 11 i
daquesta forma es van preparant per a fer el salt la propera
temporada.

69
65
59
58
56
49
47
33
22
20
18
11
11
6

Equip de Benjamins

ELS BENJAMINS DE LA
U.E.CALAF GUANYEN LÚLTIM
PARTIT PER 6-0 I ES
CLASIFIQUEN CINQUENS
El passat dia 30 dabril lequip Benjamí
de la U.E.Calaf va disputar lúltim partit
de la temporada al Camp Municipal de
Les Garrigues en front de lEsparraguera.
Va ser un partit molt disputat en la
primera part, fins que els locals van
marcar el primer gol, a les acaballes del
primer temps. A partir daquí els gols
van anar caient del cantó de la U.E.Calaf
fins acabar el partit amb un rotund 6-0.
Els jugadors que formen lequip Benjamí
són : Adrià Soria, Carles Soria, Aleix
López, Jordi Grau, Eric López, Joan Solà,
Valentí Regí, Víctor López, Carles Prat,
Joan Grau i Aleix Caselles. Lentrenador
és el Joan Pérez, tot i que en aquest
partit va fer dentrenador lAntonio López.
El màxim golejador de lequip és lEric
López amb 29 gols. El porter és lAleix

López que tant sols ha rebut 36 gols.
Varem voler xerrar una mica amb els
components de lequip i ens varem adonar
que formen un grup de nanos molt
compacte i molt ben avingut, dedats
compreses entre els 8 i els 10 anys. Tots
es declaren seguidors del Barça i els seus
ídols són el Ronaldinho i el Carles Puyol,
depenent si juguen de davanters o de

defenses. Ens van comentar que sho
havien passat molt bé durant tota la
temporada : que el que més els empipava
era perdre i que guardaven un especial
record del partit que van jugar al camp
del Sant Pere de Ribes, líder del grup,
on van guanyar per 3-5. Lentrenador va
voler esmentar que són bons jugadors,
disciplinats i que si es cuiden i entrenen
poden arribar lluny dins del món del

Alevins
Els alevins, de la mà de Miquel Molina i Josep Manel Navarro
ens han donat, un cop més, alegries esportives. Sempre han
donat un bon nivell en tots els partits i tot i no estar a la
part alta de la c classificació el seu nivell de joc ha estat
força alt. >També van jugar dos partits amistosos a França.

Equip d'Alevins

Infantils

Equip d'Infantils

La temporada ha estat forca difícil, tant per ells com per els seus
entrenadors: Marià Domingo i Farid, que amb un planter una mica
curt han tingut de salvar partits amb molta dificultat. No hi ha dubte
de que si els jugadors haguessin posat una miqueta més de la seva
part podrien haver pujat dos o tres llocs a la classificació. De totes
formes el més positiu és lambient de camaraderia amb el que sha
aconseguit arribar a final de temporada.

Cadets
Entrenats per Carles Albert Marmelada i Jaume Mas, el planter
era realment molt bo abans de començar la competició i, ens
dubte, hi havia moltes opcions de ser campions. La necessitat,
però, de reforçar lequip juvenil va suposar la pèrdua dalguns
jugadors claus per assolir aquesta fita. Tot i això lequip va
demostrar durant tota la temporada un altíssim nivell de
competivitat que els va permetre ser segons durant molts mesos.
Només al final es va punxar una mica quedant quarts a poquísima
distància del tercer i del segon.
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Equip de Cadets

Juvenils

Equip de Juvenils

Aquest any la creació i consolidació de lequip juvenil (entrenats per
Jordi Vilaseca i Ramon Riera) era un dels grans reptes del club. No
sense certes dificultats sha pogut assolir aquest repte. La propera
temporada tindran loportunitat de fer una campanya esportivament
més satisfactòria ja què quasi tots seran de segon any. El futur daquest
equip és molt bo si perseveren en la pràctica del futbol.

El futur
La propera temporada es presenta amb nous reptes. En primer lloc, hi ha la ferma voluntat de consolidar els equips juvenil i
benjamins en la competició. En segon lloc, existeix la possibilitat de federar lequip prebenjamí, tot i que això és una cosa que
encara està molt en laire, ja què, com ha estat el cas dels benjamins, aquesta fita només pot ser assolible amb lestreta
col·laboració dels pares. Lequip cadet significarà un nou repte, doncs faran falta jugadors daquesta categoria per afrontar la
campanya. Els infantils hauran desforçar-se per a superar els resultats daquesta temporada. I els alevins, és probable que
repeteixin un any com aquest.
Altres reptes de futur, tal com la remodelació de certes instal·lacions del camp o la implantació dun terreny de joc amb gespa
artificial, ja no estan estrictament en mans del club, però suposarien uns elements que ajudarien notablement a consolidar el
notori creixement que ha experimentat el club en els últims anys.
Es prepara la vinguda a Calaf dun equip de futbol de França, el Futbol Soal . Vindran a loctubre i esperem la col·laboració de
tothom.
Esperem que la gent sacostumi a anar a Les Garrigues. Està previst de posar-hi una barbacoa, una font i uns bancs per tal
de que sigui un lloc ideal per anar-hi a passar una estona desbarjo.
En qualsevol cas, els objectius veritablement importants continuen sent els mateixos : formar tècnica i físicament a futbolistes
i educar a través de lesport. Si creieu que aquestes dues coses poden ser atractives pels vostres fills us esperem a lUnió
Esportiva Calaf.

EL POU DE LA MEMÒRIA
EL LLIBRE D'ORGUE DE CALAF
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Dautèntica troballa per a Calaf es
pot qualificar el que explicarem en
aquest article. Cal dir que nhavíem
sentit a parlar vagament i que ens
pensàvem que era una llegenda:
però no és pas així. La primera
referència seriosa al Llibre dOrgue
de Calaf la vam trobar en un article
sobre La sardana a la comarca
dAnoia (Revista dIgualada, núm.
4: abril 2000) de la professora del
Conservatori dIgualada, Concepció
Ramió i Diumenge, que també dirigí
la Cobla Juvenil de Bellpuig en la
interpretació de la música dels
Pastorets de Calaf. Fou ella qui, molt
amablement, ens donà el telèfon del
propietari de lúnic exemplar conegut
fins ara del Llibre dOrgue: el
professor detnomusicologia al
Conservatori de Barcelona Josep
Crivillé i Bargalló (BCN, 1947). Ens
entrevistàrem amb el professor
Crivillé el 17 de gener del 2002, a
laula 107 de lEscola Superior de
Música. Amb alguns afegits de qui
signa aquestes ratlles, el que segueix
vol ser una síntesi del seu cordial
mestratge.
Hauríem de dir, per començar, que

els dos elements més importants de
lesglésia de St. Jaume de Calaf
destruïts durant la guerra civil foren
limpressionant retaule barroc de
laltar major i un magnífic orgue del
s. XVII que estava situat a la sala de
lesquerra del cor damunt de la nau
central. El Dr. Ignasi de Llorens, en
la seva admirable Topografía médica
de Calaf (1904), ens escriu la
inscripció que hi havia en una de les
portes que tancaven lorgue: Fou
fet en lo any de Nostre Señor de
1670. El Prior era Isidre Abadal; el
Batlle, Pau Comas, i els Jurats de
Calaf eren, per ordre, Joan Martí,
Francesc Graells, Antoni Closa i Pere
Camps.
En una altre ocasió ja parlaré dels
orígens de les festes de Nadal i del
que es coneixia com a festes
carnavalesques o les disbauxades
 l l i b e r t a t s d e d e s e m b r e .
Paral·lelament, dins de la mateixa
església, existien les anomenades
llibertats dorgue estudiades i
definides pel professor Crivillé:
Durant tot ladvent, els orgues no
tocaven per raó de les privacions i
austeritat pròpies daquest temps. A

Portada del Llibre dOrgue de Calaf

partir de la nit de Nadal i ben bé
fins a Reis-, els organistes podien
tocar allò que volien, per antilitúrgic
que fos. En aquestes dates, lorgue
esdevenia un bon element difusor
daquelles músiques que el poble ja
sabia i cantava com a seves. Els
organistes anotaven en petits
quaderns les tonades més populars
dels entorns on exercien com a tals
(cançons de Nadal, danses,
romanços, corrandes, sardanes
curtes, contrapassos...), a fi de
poder-les enfilar, una rera laltra, al
llarg de llurs interpretacions durant
aquestes festes. I el poble, feliç, les
corejava i taral·lejava.
Això és el que es coneix com a
llibertats dorgue: els organistes hi
esbravaven llur humor i es lliuraven
a les expansions musicals més
profanes i alegres. També era usual
imitar el crit dels venedors i baladrers
de carrer més coneguts i celebrats
per la gent, entre els quals mai no
podia mancar el del sereno. Les
matines podien arribar a durar fins
a més de quatre hores. La gent
acompanyava el so de lorgue amb
tocades dinstruments simples i
populars. En els temples més
importants (La Seu, Santa Maria del
Mar; i també a lesglésia de Calaf:
ho contarem en una altra ocasió), la
carassa (cap de moro) que penjava
de sota lorgue bellugava els ulls,
obria i tancava la boca i deixava anar
grapats de confits, avellanes,
castanyes i daltres fruites seques
q u e l a m a i n a d a i e l s g ra n s
satropellaven a agafar. Des del
presbiteri, hom engegava ocells i
coloms que voleiaven per dins del
temple atordits per la cridòria i
lavalot. Aquestes llibertats van
ésser desqualificades perquè eren
considerades de caràcter no religiós
i productores daldarulls, i varen ser
tallades amb la reforma musical
(1903) decretada pel Papa Pius X.

El Llibre dOrgue de Calaf neix en
aquest context de les llibertats
dorgue nadalenques i és per això
que a la coberta hi diu: Orga/
Cansons/ per/ Nadal. El seu autor
és Jaume Carrer (1831-1901),
prevere-organista natural de Calaf,
fill dIsidre i Raimunda, segons consta
als arxius parroquials. És un petit
quadern, del tamany duna llibreta
de música actual (155 x 215 mm),
amb vuit pentagrames a cada full i
cara. Originàriament tenia 20
pàgines, però després shi varen
incloure 12 pàgines digual format
però de textura més moderna, fent
un total de 32 pàgines inclosa la
portada. A ligual que daltres
valuosos Llibres dOrgue conservats
a Catalunya, el manuscrit de Calaf
el podríem datar a mitjan segle XIX.
Dins el Llibre dOrgue de Calaf, cada
pentagrama constitueix una línia
melòdica completa, sense
afegiments; lautor, a linici de
cadascun, hi escriu el tipus de
melodia tradicional de què es tracta:
corranda, ballet, bastons, sardana,
etc. La importància daquests Llibres
dOrgue és que són unes veritables
col·leccions folklòriques, un recull de
peces populars i tradicionals de tota
una contrada que, gràcies a aquests
Llibres dOrgue, shan conservat i
han arribat fins a nosaltres. El
repertori de temes tradicionals
continguts al Llibre dOrgue de Calaf
(i que el professor Crivillé ha tingut
la gentilesa de llistar-me) és: 17
ballets; 12 bastons/cascavells; 37
corrandes; 30 cançons; 2 cançons
de bressol; 3 marxes; 2 balls de nans
dIgualada; 1 ball de gegants
dIgualada; 1 St. Fco. dIgualada; 1
ball de cercolets dIgualada; 1 ball
de la Moixiganga dIgualada; 2 balls
de bastons dIgualada; 1 Toc dels
Tres Tombs dIgualada (es tocava el
dia dels Sants Innocents); 1

Primera pàgina del Llibre dOrgue de Calaf
metradansa de Calaf; 1 Cuan lo pare
no te pa; 1 Corrabou; 1 Morisca; 2
tocates de flabiol; 1 ball del villano;
2 Corneta; 2 Dianas; 2 Banda
militar. Trompetas; 1 Minuet; 1 Valle
de Andorra (Largo; i Allegro); 5
caçons per a lelevació; 1 contrapàs
sardà; 1 contrapàs llarg; 8 sardanes
curtes.
Deixeble del mestre Joan Tomàs el
musicòleg que li transcrivia les
cançons i acompanyava sempre Joan
Amades-, el professor Crivillé
confessa que la deu al seu mestre la
seva passió per la investigació i
recerca en el camp de la música
tradicional. És en aquesta
apassionada recerca que a mitjan
dels anys 1963-64 va trobar i
comprar a un llibreter de vell del
mercat de St. Antoni el manuscrit
del Llibre dOrgue de Calaf. Des de
llavors, nha classificat nombroses
peces i les ha donades a conèixer en
la seva magna obra: Música
Tradicional Catalana (3 volums:
Col·lecció Neuma, Ed. Clivis; BCN,
1981-83), i està a punt de publicarne el quart volum. També ha

coordinat un CD, que inclou peces
del Llibre dOrgue de Calaf, intitulat
Les llibertats dOrgue del Cicle de
N a d a l  ( Fo n o t e c a d e M ú s i c a
Tradicional Catalana. Sèrie 4.
Documents recuperats. Volum 1.
Departament de Cultura).
Li pregunto al professor Crivillé com
és possible de trobar una versió de
la Cançó del comte Arnau a Calaf
(vegeu: Josep M. Solà: Una troballa
per a Calaf: la cançó del comte
Arnau, dins el llibret commemoratiu
del Xè aniversari de lEsbart Dansaire
de Calaf: 29 de març de 1987), i em
respon amb una frase del mestre
Francesc Pujol: Les cançons volen
(dun cantó a laltre del país). Avui,
el Llibre dOrgue de Calaf torna a
aterrar al nostre poble gràcies al
treball divulgatiu i a la gentilesa de
Josep Crivillé.
Josep Maria Solà
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Posat les vambes !
PASSEJADA DE VACANCES
Passejar-se a lestiu pel secà violent de les nostres planes és un exercici molt dur. Per això us recomanem una excursió
de riera, bona per fer-la a qualsevol època de lany, però més agraïda ara a lestiu i, especialment, després de la escandalosa
secada daquest any.
Anirem a buscar un racó amable de la riera de Rajadell quan passa prop de Monistrolet.
Per situar-nos al punt de sortida ens hem darribar al primer aparcament del restaurant de cal Presseguer.
Si sortim de Calaf, hem danar amb el cotxe per lEix, direcció a Manresa, sortir a la sortida de Monistrolet. Seguir els
indicadors que marquen el restaurant de Cal Presseguer i parar el cotxe al primer aparcament del restaurant, on hi ha els
contenidors de la brossa.
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0 h. 0 m.
0 Km.
Comencem lexcursió agafant una pista
que surt al començament de laparcament,
just al costat mateix dels contenidors:
pista ampla, en lleugera baixada, tancada
per una cadena. Saltem la cadena i
comencem a caminar pista avall, entre
pins. Una mica més endavant, passem
entre el bosc i un camp sembrat a la
nostra dreta. Seguim, sempre, pel camí
principal.
0 h. 03 m.
0,350 Km.
Arribem a una cruïlla: al centre un gran
pi. Hem dabandonar la direcció que
portàvem i agafar la pista que sobre a
la nostra esquerra donant una corba de
gairebé 180 graus. És com si tornéssim
enrere. A lesquerra el bosc i a la dreta
el camp de conreu. Seguim recte,
planejant, cap al pont de la via que tenim
al nostre davant.
0 h. 10 m.
0,870 Km.
Hem arribat al pont de la via del tren. El
camí el travessa per sota. Seguim rectes.
50 metres més endavant surt una pista
a la nostra dreta. La ignorem. (Al final
de lexcursió, aquesta pista ens portarà
de tornada). El nostre camí va seguint
una estona pel costat de la riera que
queda a la nostra dreta, però de seguida
ens nallunyem per decantar-nos cap a
lesquerra en lleugera pujada. Quan
comencem la pujada sobren a la nostra
dreta alguns camins secundaris que també
hem dignorar. Seguim amunt per la pista
principal. Al capdamunt de la pujada,
davant nostre, sobre les capses dels pins,
una vista esplèndida de tota la construcció
modernista de Cal Presseguer. Anem fent
camí per la pista, que comença ara a
baixar. Davant nostre, al fons del paisatge,
lemblemàtic turó del Coll Baix. Al final
de la baixada trobem la riera de Rajadell
que travessarem pel pont.
0 h. 20 m.
1,650 Km.
Som al pont. El travessem. A laltra banda
hi ha una cadena que ens la saltem i
seguim recte. 15 metres més endavant

trobem una bifurcació. Agafem el camí
de lesquerra, entre roures, planejant. És
un corriol molt fressat, ombrívol i frescal.
Aquí el país canvia. Hem deixat el conreu
i comença la ribera. Anem seguint amb
la riera sempre a lesquerra. Davant
nostre, el Coll Baix tota lestona. Al final,
el camí dóna a una pista més ampla que
venia per la nostra esquerra. Nosaltres
seguim rectes. Sempre la riera a
lesquerra, sempre el Coll Baix al davant.
Ara anem per una pista ampla i ombrívola
que una mica més endavant passa pel
costat dun pla de roques on es podria
travessar la riera a gual. A laltra costat
hi arriba una pista que senfila costa
amunt i que ens portaria a Cal Morera,
laltra gran casa modernista de la zona.
Nosaltres seguim recte pel camí per on
veníem. La riera a lesquerra.
0 h. 30 m.
2,500 Km.
Trobem una bifurcació. Un camí passa
per baix i laltre una mica més amunt. És
indiferent el camí que agafem. Tots dos
ens portaran al Toll Blau. A nosaltres,
avui, ens ha agradat més el de dalt.
0 h, 33 m.
2,740 Km.
Arribem a una zona de roques, passades
les quals la riera seixampla. Som al Toll

Blau. A laltra costat del toll hi arriba una
pista molt transitada pels pescadors que
venen al toll i que farem servir de tornada.
Seguim recte, deixant el toll a lesquerra,
pel mateix camí per on veníem. Després
del toll, el camí sendinsa al bosc, encara
que els canyars es mantenen presents a
la nostra esquerra. Després dun altre
toll, el camí senfila més decidit per dintre
el bosc i ens allunya momentàniament
de la riera.
0 h. 40 m.
3,450 Km.
Trobem un camí ample que travessa la
riera per un pont a la nostra esquerra i
que nosaltres no hem dagafar. Travessem
aquesta pista i seguim pel mateix caminet
per on veníem, just davant nostre a laltre
costat de la pista. La riera a lesquerra.
Anem seguint. Més endavant, el corriol
passa per sobre unes roques i sendinsa
entre boixos que ens fan una mena de
túnel vegetal.
0 h. 46 m.
3,800 Km.
Sortim del túnel de boixos i ens tornem
a enfilar una mica entre un bosquet de
pins. Ens tornem a apartar de la riera.
0 h. 50 m.
4,000 Km.
Arribem a un collet on hi ha diferents
bifurcacions de
camins. A la nostra
dreta
trobem
primer una trialera
que puja costa
amunt i que no hem
dagafar. Després hi
ha un camí més
fressat que puja
una mica, durant 10
metres, després
planeja i comença
a baixar decidit cap
al fons del barranc.
Aquest és el nostre,
que ens portarà fins
el fons de la rasa.
É s l a Ra s a d e
lInfern. Vegetació
El Toll Blau espessa.

0 h. 55 m
4,200 Km.
Som al capdavall. Som al bell mig de la
Rasa de lInfern. Som a la llera de la riera
que en aquest punt i en aquesta època
destiu, acostuma a estar seca. Just davant
nostre i a laltra banda comencen unes
escales marcades amb travesses de fusta.
Travessem la riera seca i agafem les escales
amunt. Quan sacaben els esglaons,
arribem a un petit replà dintre el bosc i
penjat sobre el barranc on hi trobem, entre
molsa, la Font de lArrel.
Som a la Font de lArrel. Ombrívola,
feréstega, amagada. Voltada de plàtans i
alzines. Amb bancs per seure i reposar
una estona i si convé fer-hi un mos. En el
plataner de davant de la font hi ha un niu
de pigots al tronc de larbre. Hem de mirar
de no molestar-los massa.
Deixem la font pel camí que surt planejant
del replà, just en el punt on sacaben les
escales de pujada. El barranc don veníem
ens ha de quedar a lesquerra. 20 metres
més endavant trobem a la dreta una trialera
que ignorem. Seguim per aquest camí que
marxa pla entre roures, sense agafar cap
dels corriols que puguin sortir a dreta i
esquerra.
1 h. 02 m.
4,620 Km.
Hem arribat a la carretera asfaltada. Just
abans darribar-hi un indicador de camins
ens marca la Font de lArrel que és don
venim i Cal Suanya que és on anem.
Agafem la carretera asfaltada cap a
lesquerra.
1 h. 10 m.

5,200 Km.

asfaltada i seguim cap a lesquerra per
una pista de terra, ampla i fressada. La
riera ens queda a lesquerra. Aquesta pista
ens tornarà al Toll Blau per laltre costat
del camí danada. No ens desviarem mai,
sempre per la mateixa pista fins arribar al
Toll Blau. No hi ha pèrdua possible. Seguim
sempre les marques blanques i grogues.
Xino-xano. Gaudim de la passejada.
1 h. 35 m.
7,400 Km.
Cruïlla. El camí de lesquerra travessaria
la riera. No ens interessa. Seguim recte
per la pista per on veníem. La riera a la
nostra esquerra. Seguim les marques
grogues i blanques.
1 h. 37 m.
7,670 Km.
Un caminet a lesquerra fa drecera respecte
a la pista principal. El podem agafar per
trencar una mica la monotonia de la pista.
1 h. 45 m.
8,140 Km.
Tornem a ser al Toll Blau. Aquest costat
del toll està força visitat per pescadors i
passejants. Aquí hem de deixar les marques
grogues i blanques i travessar cap a laltre
costat de la riera. Passem per sobre les
roques. Cap problema. A laltre costat,
retrobem el camí per on hem vingut abans.
Cap a la dreta.
Lanem seguint.
1 h.53 m.
8,680 Km.
Bifurcació. Agafem el camí de la dreta: el
que passa més a prop de la riera. (El camí
de lesquerra ens portaria, fent una petita
volta, al mateix lloc.)
2 h. 00 m.
9,250 Km.
Travessem el pont. Just passat el pont, cal
fer molta atenció i agafar el corriol que
surt a mà esquerra i es fica bosc endins,
seguint a peu de riera. Al principi és poc
evident però tot seguit es torna molt
marcat.
2 h. 05 m.
9,600 Km.
El corriol passa ara pel peu dun camp de
conreu. Seguim recte per la vora del camp.
Endavant, la riera a lesquerra. Poc abans
darribar al final del tros, baixem cap a
baix la riera per un camí ben marcat.

Bosc de Suanya
Arribem a una bifurcació de la carretera
asfaltada. Recte aniríem a la casa. Nosaltres
agafem el desviament cap a lesquerra.
Avall. Fins a trobar la riera que sinsinua
davant nostre mostrant la fila de canyars.
1 h. 20 m.
5,450 Km.
Just abans del pont que travessa la riera
sobre una gran esplanada al mig del bosc.
Pins a la part alta, pollancres al costat de
laigua. Un lloc ideal per a un pícnic. Som
al bosc de Suanya. Aquí trobem les
marques grogues i blanques del camí
marcat que dona la volta a Manresa. El
seguirem durant una estona.
Travessem la riera pel pont, sense barana.
Després del pont, deixem la carretera

2 h. 07 m.
9,900 Km.
MOLTA ATENCIÓ !!! Anem seguint
el camí,ara per sota el camp només durant
50 metres, per travessar la riera en el
punt just on hi ha una roca plana
grossa. ( Si no travessem just en aquest
punt i seguim el camí que portàvem
sortirem en un indret passada ja la Font
de la Girada) . Ara la riera ens queda a
la dreta.
Una mica més amunt, trobem un altre
corriol que seguim, a la dreta. Anem per
aquest camí, sense deixar-lo mai fins
arribar a la Font de la Girada.
2 h. 10 m.
10,300 Km.
Som a la Font de la Girada. És impossible
passar pel costat sense veure-la. És una

Font de la Girada
font escassa daigua, però emmarcada per
una construcció espectacular. Un arc de
mig punt de pedra picada de 5 metres
dalçada. A la clau de larc hi ha gravada
la data: 1923. Imita labsis duna capella.
La font raja sobre la pica de batejar;
davant, laltar de pedra. Tot a cel obert,
davant duna plaça amb bancs de pedra.
Voltat de pins i de pollancres, desquena
a la muntanya i mirant el riu. És curiós
que una font tan espectacular sigui tan
desconeguda. Val la pena fer-hi una visita.
Vista la font, seguim recte. Camí ample,
la riera a la dreta.
2 h. 15 m.
10,680 Km.
El camí arriba a un camp de conreu. El
seguim per la dreta. Per la vora del tros,
al costat de la riera.
2 h. 20 m.
11,100 Km.
Hem arribat al final del tros i tornem a
agafar el camí. Camí que, immediatament,
travessa la riera per una zona encimentada.
De seguida, a laltre costat de la riera,
trobem una pista ampla que nosaltres hem
dagafar a lesquerra. 50 metres més
endavant, passarem per sota el pont de
la via que ja coneixem del començament
de lexcursió.
A partir daquí, desfarem el camí que hem
fet venint, fins arribar al pàrquing on hem
deixat el cotxe.
2 h. 29 m.
11,800 Km.
Trobem una bifurcació. Nosaltres hem
dagafar el camí que gira cap a la dreta,
gairebé 180 graus i segueix enrere en
pujada.
Aquest camí ens portarà fins el pàrquing.
2 h. 34 m.
12,200 Km.
Hem arribat al pàrquing. Fi de lexcursió.
Siset Pla

21

22

23

Al vostre servei
HORARI DE TRENS:

TELÈFONS D'UTILITAT
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Ambulància urgències ..................................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf.............................93 8698805
Ajuntament .....................................................93 8698512
93 8698301
93 8699236
Bombers .........................................................93 8698080
93 8698199
Cambra agrària ................................................93 8698270
Casal de Gent Gran ..........................................93 8698702
Centre Cívic.....................................................93 8698249
Col·legi Alta Segarra .........................................93 8698296
Correus...........................................................93 8698594
Emergències ...............................................................112
Mossos d'Esquadra ......................................................088
Farmàcia .........................................................93 8698506
FECSA Avaries .................................................900 770077
FECSA Informació ............................................902 507750
Funerària (Montaner)........................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) .........................900 760760
Gas Natural (Urgències) ....................................900 750750
Grua i Taxi Albert ..............................................639340834
Grua Sant Jordi (Taller) .....................................93 8698509
(Nit) ........................................93 8698766
(Mòbil).....................................636 480488
IES Alexandre de Riquer ...................................93 8680414
Informació telefònica ................................................11818
Informació de la Generalitat ..........................................012
Jutge de Pau (Sr. Ramon Lluís Nadal) ........................93 8680075
Jutgesa de Pau substituta (Sr. Pilar de Millan Soriano) ..93 8699273
Llar dInfants Municipal .....................................93 8698015
Notaria ...........................................................93 8698812
Parròquia de Calaf ............................................93 8698540
Polisportiu .......................................................93 8681026
Repsol-Butano............................................. ....93 8031517
Taxis (Bar Turisme) ..........................................93 8698474
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 88 05
TELÈFON METGE DE GUÀRDIA / URGÈNCIES 93 869 88 05 / 061
PER MESURES DE SEGURETAT EL CENTRE RESTARÀ TANCAT
LABORABLES:
DE 9 DEL VESPRE A 8 DEL MATÍ
DISSABTES I FESTIUS.
DE 9 DEL VESPRE A 9 DEL MATÍ
Per tant durant aquestes hores per poder ser visitat, haurà de telefonar previàment al
93 869 88 05 / 061

Com ja sabeu, AIGÜES DE MANRESA socupa del manteniment, gestió i facturació
de la xarxa daigües de Calaf. És a dir, per a qualsevol qüestió referent a laigua
no us heu dadreçar ni trucar a lAjuntament, sinó posar-vos en contacte directament
amb AIGÜES DE MANRESA als telèfons indicats.
OFICINES
93 8725522 De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522 24 h. Tots els dies
(Només shi pot trucar des dun telèfon fix)
Cada dijous, de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a lentresol de lEdifici
Europa de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom,
canvis per domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que
tingueu en relació a la factura de laigua.
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és lOrganisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que
us adreceu directament a lesmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h
a 13 h a la plaça dels Arbres, Planta Baixa de lEdifici Europa o bé trucant al tel. 93
8698270. També podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159

HORARI BIBLIOTECA

Dilluns, dimarts i dijous: De 17 h a 19:30 h.  Dimecres i divendres: De 15 a 19:30 h.

RENFE
BARCELONABARCELONA
SANTS

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:00
15:00
18:45
LLEIDA

8:11
15:05
18:50
CALAF

9:25
16:21
20:07
MANRESA

8:44
15:44
19:18

10:15
17:15
20:57

11:11
18:15
21:55

CALAF

LLEIDA

10:12
11:50
17:05
18:50
20:55
22:27
BARCELONA BARCELONA
PL. CATALUNYA

SANTS

12:12
19:27
23:09

12:27
19:32
23:14

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

IGUALADA

BARCELONA

10:05
20:05
IGUALADA

10:45
21:00
CALAF

8:27
17:57

9:01
18:31

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA:
- Estació del Nord, prop dArc de Triomf  metro línia vermella
- Avinguda Diagonal, davant de Palau Reial  metro línia verda (sortida 15 minuts més tard
que des de lEstació del Nord)

HISPANO IGUALADINA
CALAF
IGUALADA
De dilluns a divendres:
7:15
7:55
15:15
15:55
Dissabtes
8:00
8:45
15:15
16:00
BARCELONA
IGUALADA
De dilluns a divendres:
10:50
12:00
17:30
19:00
Dissabtes
11:05
12:15
17:30
19:00

BARCELONA
9:00
17:15
10:00
17:15
CALAF
12:45
19:45
13:00
19:45

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA: AVINGUDA DIAGONAL (DAVANT DEL CORTE INGLES)

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF
MANRESA-Ctra. Cardona
Manresa-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
6:50
7:45
7:50
15:45
16:40
16:45
Dissabtes (no festius)
7:30
8:25
8:30
Manresa-Ctra de Cardona
Calaf
MANRESA-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
14:25
14:40
15:40
19:45
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:25
12:30
13:30
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