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AJUNTAMENT DE CALAF
Octubre 2005

OR

BUTLLETÍ DINFORMACIÓ MUNICIPAL

Octubre

23 octubte

diumenge
19:00 h Unió Calafina

Novembre

1 novembre

dimarts
Durant tot el matí

6 novembre

diumenge
19:00 h. Unió Calafina

BALL amb el Quartet Cristal

13 novembre

diumenge
19:00 h. Unió Calafina

BALL amb el Duet DobleSwing

19 novembre

dissabte
22:30 h. Casal de Calaf

ESPECTACLE MUSICAL DE PERCUSSIÓ AMB TACTEQUETÉ

20 novembre

diumenge
12:00h. Casa Felip

27 novembre

diumenge
19:00 h. Unió Calafina

19:00 h.

Desembre

BALL AMB EL DUET MAMBO
FIRA DE TOTS SANTS, mercat dels alls, castanyada,
costums rurals i creences. Sorteig de 25 kg dalls

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA DOCUMENTAL FRANCO I JO
seguida dun debat obert a tots els participants. Es proposa una reflexió sobre
què ha representat la dictadura franquista en levolució del nostre país
i allò que resta en limaginari col·lectiu de la societat davui.

Unió Calafina

BALL amb el Duet Ritmos
BALL amb Elisabet

3 desembre

dissabte
durant tot el matí
MERCAT DE NADAL: pessebres, tions, torrons. Sorteig dun gall indi
diumenge
19:00 h. Unió Calafina
BALL amb el Duet Aria
8 desembre
Dijous (La Puríssima)
19:00 h Unió Calafina
BALL amb el Duet Esquitx
11 desembre
diumenge
19:00 h. Unió Calafina
BALL amb Mª Alba
18 desembre
diumenge
19:00 h. Unió Calafina
BALL amb el Trio Festa
25 desembre
diumenge (Nadal)
19:00 h. Casal de Calaf
ELS PASTORETS DE CALAF
20:00h. Unió Calafina
BALL amb el Quartet Doble Swing
26 desembre
dilluns (Sant Esteve)
18:00 h. Unió Calafina
ARRIBADA DEL PATGE FARUK
PARC INFANTIL DE NADAL
Del 26 de desembre de 2005 a 4 de gener de 2006 - Polisportiu municipal - Horaris: de 16:30 a 20:30 h
31 desembre
dissabte (Fi dany)
24:00 h Unió Calafina
BALL amb el Quartet Cristal
4 desembre
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HORARI DEL CEMENTIRI
Degut als últims actes vandàlics ocorreguts
al cementiri, aquest estarà tancat a la nit.
Lhorari de visites serà el següent:
Obertura a les 9:00h
Tancament hivern a les 19:00h
Tancament estiu a les 21:00h

HORARI DE LA
DEIXALLERIA
Dimecres:
de 14:30 a 16:30.
Dissabte: d' 11 a 13.

HOME, DONA, JOVE
Tagrada cantar

VINE A LA CORAL RESSONS!

Assagem els divendres
a les 10 del vespre al Casal. Thi esperem!
Per a més informació : 93-8698357

Unió Esportiva Calaf
La Unió Esportiva Calaf comença una nova
temporada, amb il·lusió renovada i amb
lajuda de pares i aficionats. Enguany hi ha
més equips, 6 en total, i més de 100
jugadors, tots federats.
Els dies dels partits seran els següents
Juvenils i Cadets : Dissabte a la tarda
Infantils i Alevins : Diumenge al matí
Benjamins : Dissabte al matí
Pre-benjamins : Diumenge al matí.
Daltra banda, fem una crida a tothom que
estigui interessat en fer dentrenador dels
nostres equips, doncs en augmentar-ne el
nombre, ens manca algun entrenador.

Resultats de la Pretemporada 20052006

INFANTILS

PREBENJAMINS
Calaf
3 - Vilanova del Camí
Calaf
2 - Cervera
Calaf
3 Piera

1
0
0

Calaf
Cervera
Mollerussa
Calaf
Odena

BENJAMINS
Calaf
11 Calaf
4 -

Cervera
Piera

1
4

CADETS
Calaf
Sant Maur
Odena

5 1 3 -

Sant Maur
Calaf
Calaf

2
4
6

ALEVINS
Calaf
Cervera
Calaf
Calaf

Cervera
Calaf
Odena
Vilanova del Camí

0
2
0
1

JUVENILS
Calaf
Calaf
Piera
Calaf

1
1
2
3

Fàtima
Piera
Calaf
Cervera

0
4
4
3

0 1 3 3 -

2
2
1
5
0

-

-

Cervera
Calaf
Calaf
Odena
Calaf

2
2
0
1
5

Editorial

FEM QUE ES NOTI EL CIVISME !
Podríem definir el civisme com les
pautes mínimes de comportament
que ens permeten conviure en pau
i llibertat, respectant els altres, els
objectes públics i lentorn natural.
Civisme i civilització tenen la mateixa
etimologia: del llatí cives, ciutadà i
ciutat. Saber ser ciutadà és compartir
una humanitat civilitzada.
Calaf, com totes les viles del país,
és un espai comú públic que
compartim una bona colla de
persones i on pretenem viure-hi de
manera harmònica i pacífica. També
ens agrada, com a tothom, quan
sortim al carrer, trobar un espai
agradable, net, un paisatge fet a la
mida de les persones, on es noti que
hi ha una comunitat que estima allò
que lenvolta i ho cuida com si fos
seu.
I aquest espai, realment, és de la
comunitat, és nostre, perquè és un

espai públic, compartit. I com a tal,
és un espai en què tots tenim els
nostres drets, però també els nostres
deures i les nostres obligacions, i és
molt important que tothom faci allò
que li pertoca. Val a dir que la majoria
de vilatans, aquí i a tot arreu, és
respectuosa amb els altres i amb tot
allò que lenvolta, però sempre hi ha
un grup de persones que es fa notar
molt, que no es
c o m p o r t a
cívicament.
No hi ha gaires
secrets
per
descobrir a lhora de
comportar-se
cívicament. Es
tracta de premisses
b à s i q u e s :
comportat amb els
altres com voldries
que
ells
es
comportessin amb

tu i tracta lentorn, les places, els
carrers, com si fos casa teva.
El civisme ens ajuda a viure a tots
millor, és un comportament de
respecte amb tothom i amb allò que
ens envolta. La vila és, també, la
suma del comportament de cadascun
de nosaltres. Fem que es noti!
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Efectes d'un petard a la porta del CEIP

El nom dels carrers
CARRER JOSEP TORRA I CLOSA

Com en altres casos, fruit del
creixement de finals dels anys 60,
lAjuntament de Calaf va decidir batejar
amb aquest nom un carrer de nova
creació, tal com queda reflectit en
lacta de 19 de setembre de 1970. En
el programa de Festa Major de 1968
hi ha una breu ressenya en la qual
sens diu que Torra i Closa era natural
de la nostra vila tot i que havia emigrat
a Barcelona molt jove. Havia destacat
en activitats econòmiques i financeres
i shi remarca que en él, lo mismo
que en sus descendientes, nuestro
pueblo ha encontrado ayuda y
colaboración eficaz en la resolución de
sus problemas . Aquesta ajuda venia
donada segurament perquè es tractava
duna personalitat influent, ja que,
segons documentació en poder de

lArxiu Municipal, lany 1954 Torra i
Closa era cònsol dEspanya a la
República dHondures, la qual cosa ens
pot fer veure la importància que havia
adquirit en aquella època. En la mateixa
documentació es fa referència a una
donació que lesmentat personatge
havia fet per a ladquisició de la
campana major de lesglésia de Sant
Jaume, circumstància que segurament
va fer decidir als regidors calafins per
donar el seu nom a un carrer.

Urbanisme
COMENÇEN LES OBRES DEL PUNT
DINFORMACIÓ DE CALAF
El passat dia 25 dagost, es van iniciar
les obres per tal dadequar lantiga caseta

de la bàscula de la Plaça dels Arbres,
transformant-la en un punt dinformació
municipal destinat a donar servei com a
punt dinformació juvenil i turístic,
aprofitant la propera remodelació de la
plaça i la seva proximitat a
lespai on es desenvolupa el
mercat setmanal.

Obres al Punt d'Informació Municipal
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LLUM VERDA AL NOU
POLÍGON INDUSTRIAL
El passat dia 23 de setembre va ser
aprovat per part del Ple de lAjuntament
de Calaf el conveni de col·laboració entre
lAjuntament i lInstitut Català del Sòl
(Incasol), entitat adscrita al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya , per al
desenvolupament del nou polígon
industrial anomenat El Rentador.
Amb la signatura daquest conveni es
dóna llum verda a linici de la redacció
del pla parcial que, en el seu estudi de
detall, delimitarà les parcel·lacions, la
vialitat interna i la configuració exacta
de les zones verdes i dequipaments de
dit polígon, en funció de les directrius
marcades pel Pla dOrdenació Urbanística
Municipal.

El projecte consisteix en fer una
redistribució integral de l'interior,
dotant la instal·lació dun petit
magatzem per al material de
lequipament, un bany adaptat,
una zona datenció al públic i
una altra zona equipada per
laccés a Internet. La durada de
les obres està previst que sigui
d'unes 6 setmanes i que
s'inauguri a finals d'octubre.

infraestructures sòlides que el facin més
atractiu per a la instal·lació de noves
empreses i alhora donessin servei al
nostre municipi, millorant-ne laccés i
evitant que el trànsit pesat hagi de creuar
per zones residencials. Tot això sense
que suposi una càrrega per a les arques
municipals.
Aquest conveni reflecteix també la
voluntat del consistori per tal que aquest
sigui un polígon sostenible que sintegri
en el seu entorn, amb aproximadament
un 20% de zones verdes i de protecció,
i un 6,5% de sòl destinat a la ubicació
dequipaments. En aquest apartat cal
destacar ladquisició per part dIncasol
de lantic Convent de Sant Francesc, per
tal que pugui formar part del patrimoni
municipal, reconvertit en un equipament
que doni servei als calafins i calafines.

Amb la signatura daquest conveni
sinicien els tràmits per a la creació dun
polígon industrial que, a la vegada que
sintegrarà en el seu entorn amb la creació
de noves zones verdes i dequipaments,
suposarà
la
implantació de noves
indústries, amb el
c o n s e q ü e n t
creixement del mercat
laboral i econòmic de
la nostra vila i alhora
permetrà salvar una
part del nostre
patrimoni històric que
fins ara havia caigut a
El Convent de Sant Francesc passarà a ser patrimoni municipal
loblit .

La signatura daquest conveni ha estat
possible després duna llarga (i no sempre
fàcil) negociació per tal daconseguir un
polígon industrial que gaudís dunes

ASFALTAT DELS CARRES DEL
COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL
Els passats dies 1 i 2 dagost es va
procedir a lasfaltat dels carrers adjacents
al camp de futbol de Les Garrigues.
Duna banda sha asfaltat el camí daccés
al camp de futbol, des de la Carretera
de Manresa, condicionant una zona per
a l'aparcament. Amb aquesta actuació
lAjuntament pretén posar fi a les
molèsties causades als veïns per la pols
que aixequen els camions que circulen
en direcció a les plantes properes de
ciment i àrids

Aspecte del carrer asfaltat

Daltra banda, també sha asfaltat el
camí que va des dels Bombers a la
deixalleria, passant per la COPAC, per
tal de millorar laccés a aquestes
instal·lacions i evitar també la pols.
ARRANJAMENT DEL PAS A NIVELL
DEL CARRER PIUS FORN
La passada setmana, lAjuntament, en
col·laboració amb RENFE, va finalitzar
les obres de reparació del clavegueram
del pas a nivell del carrer Pius Forn,
malmès per la tromba d'aigua caiguda
el dia 12 de setembre. Amb aquesta
actuació s'ha aprofitat per solucionar el
coll d'ampolla que el clavegueram
representava en aquest punt, i s'ha
millorat l'accessibilitat entre els carrers
Pius Forn i el Camí del Rentador,
construint un pas alternatiu per persones
amb problemes de mobilitat.

Aspecte del pas a nivell, arranjat

Cultura
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE
JOSEP IGNASI FARRÉS I VILARÓ.
De l1 al 21 dagost el pintor calafí Josep
Ignasi Farrés i Vilaró va exposar les seves
pintures a la Casa Felip.

Una vista de l'exposició

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE
XAVIER POLO TODOS LOS
CATALANES SON UNA MIERDA
El passat divendres, dia 9 de setembre, va
tenir lloc a Cal Macarró la presentació del
llibre de Xavier Polo  Todos los catalanes
son una mierda.
Xavier Polo ha estat un dels lluitadors més
actius del catalanisme polític i cultural. Va
néixer a Barcelona lany 1933. La seva lluita
en la clandestinitat té una forta obstinació
i una motivació romàntica. Va rebre la
influència determinant de Jordi Pujol, Jaume
Vicens Vives, Josep Benet i Raimon Galí,
entre daltres. De la seva intensa activitat
de resistència al franquisme podem destacar
campanyes com lafer Galinsoga, la
campanya Pujol-Catalunya, la vaga de
tramvies del 51 i del 53, els fets del Palau,
la campanya Escarré-Catalunya, Volem
bisbes catalans, el segrest de la mare de
Déu de Núria, múltiples penjades de

Josep Ignasi Farrés i Vilaró és fill de Calaf
i porta 30 anys fent de professor de
dibuix a La Salle Condal de Barcelona.
És la tercera vegada que exposa a Calaf
i ha fet exposicions a Girona i Barcelona.
La mostra de treballs que presenta sota
el títol de  COLORS ACRÍLICS està
composta per obres de diferents temes,
totes de colors vius, entre els que destaca
la visió de diferents indrets de Calaf, ja
que segons ens va dir, li agrada estudiar
els racons de Calaf. Les pintures
exposades no segueixen un sol ritme,
sinó que lartista prefereix trencar-lo de
quant en quant i podem veure, al costat
de pintures del campanar de Calaf, altres
dabstractes o daltres indrets.
banderes, pintades per tot Catalunya i
nombroses accions contra actes oficials.
Lacte va començar amb una introducció
que va fer el Sr. Joan Graells, explicant als
assistents qui era Xavier Polo. Seguidament,
Xavier Polo va anar explicant les accions
més destacades que havia realitzat en
defensa de la llengua i la cultura catalana,
acabant la presentació amb un col·loqui amb
els assistents.

Cal Macarró, el local social de la
COMTCASE, Entitat organitzadora del
Festival de Música Tradicional de Calaf
ha programat pel mes dOctubre les
següents activitats
Diumenge, 2 doctubre a les 7 de la tarda,
presentació del llibre  Vocabulari del
pagès de Miquel Pont, amb introducció
a càrrec de Marina LLansana, diputada
al Parlament de Catalunya.
Divendres, dia 8 doctubre, a partir de
les 12 de la nit, FESTA DE LA CERVESA
MURPHYS.
Divendres, 14 doctubre, NIT BASCA.
A dos quarts de 8 de la tarda, passi del
documental  El conflicto silenciado
(drets lingüístics a Navarra) amb
presentació a càrrec dArnau Vilaseca
I a partir de dos quarts de 12 de la nit,
concert amb el grup basc ZURE, tot regat
amb txacolí de Getaria i Patxarán.
ACTES DEL CORRELLENGUA
Dissabte, 22 doctubre, a dos quarts de
8 de la tarda, xerrada sobre  LES
BEGUDES DE LA TERRA, a càrrec den
Jaume Piqué.
I a les 12 de la nit, GRESCA CATALANA,
amb Xavi Ribas.
Diumenge, 23 doctubre, a les 7 de la
tarda, concert dins dels actes del
Correllengua amb el grup  El Santi No
Ve (música tradicional).
Divendres, 28 doctubre, a dos quarts
de 12 de la nit, concert amb el grup
Nem Tard (rock català)

Xavier Polo i Joan Graells

FESTA DE BARRI

pel·lícula infantil, amenitzat amb crispetes
i refresc per a tothom.

Una vegada més, i per tercer any
consecutiu, els veïns del Carrer Sant
Jaume van organitzar la seva Festa de
Barri. Aquesta festa es va celebrar el cap
de setmana del 22 i 23 de juliol en motiu
de la festivitat de Sant Jaume.

La nit del dissabte es celebrà a la Plaça
Ravalet el sopar de barri amb lassistència
dunes 160 persones. Un cop acabat el
sopar, la festa continuà amb lespectacle
del Mag Jordi Jou i un Bingo organitzat
pels mateixos veïns, on els guanyadors
foren premiats amb regals oferts pels
comerços del barri i premis consistents
en ventiladors i pernils per les línies i
bingos cantats.

La festa va començar la nit de divendres,
amb una vetllada de cinema a la fresca,
on els assistents pogueren gaudir duna

PROGRAMACIÓ DOCTUBRE DE
CAL MACARRÓ

Dilluns, 31 doctubre, a dos quarts de 12
de la nit, concert amb el grup  Buskn
Baix (rock)

Preparació de les taules
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Esports
76 PARTICIPANTS EN ELS
CURSETS DE NATACIÓ DE JULIOL
I AGOST.
Enguany els cursets de natació que shan
dut a terme durant els mesos de Juliol i
Agost a les Piscines Municipals han
comptat amb 76 participants, 56 al mes
de Juliol i 20 al mes d'Agost.
Durant el mes de Juliol, el bon temps que
va fer, va permetre fer totes les activitats
previstes en aquests cursets. No va passar
el mateix a lagost, ja que les inclemències
del temps van impedir el normal
desenvolupament dels cursets, havent-

Sota la direcció dels monitors que han
estat a càrrec dels cursets, totes les nenes
i els nens participants als esmentats
cursets van fer una demostració de les
habilitats apreses en el medi aquàtic
durant aquest mes. Primer, amb suros,
i després, sense cap ajuda, tota la
quitxalla va travessar la piscina
demostrant que shavien aplicat en
laprenentatge de la natació.
Seguidament es va procedir al repartiment
de premis. Tots els participants van rebre
del seu monitor el diploma acreditatiu de
la realització del curset; després la
Regidora de Joventut, Sra. Judit Viladrich,
els va donar una medalla commemorativa

EL CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
FUTBOL VISITA LA U.E.CALAF.
El passat dissabte, dia 24 de setembre,
el Sr. Jordi Roche, candidat a la
presidència de la Federació Catalana de
Futbol va visitar la seu social de la
U.E.Calaf, tinguent posteriorment una
reunió amb la Junta Directiva i amb el
Regidor dEsports.

Els participants en el Curset de Juiol
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El Sr.Roche visitant la Sala de Trofeus

Després d'una detinguda visita a la sala
de trofeus i fotografies, el Sr. Jordi Roche
se de fer, alguns dies, jocs a la gespa.
El dissabte, dia 30 de juliol, i el divendres
dia 26 dagost, es van celebrar al recinte
de les Piscines Municipals les respectives
festes de cloenda del cursets de natació
dels mesos de juliol i dagost denguany.

i al final el Regidor dEsports, Sr. Antoni
Roca, els va donar una bossa amb
llaminadures. També es van donar
obsequis als monitors i socorristes.

CALAF VA ACOLLIR LA ÚLTIMA
PROVA DE LA COPA CATALANA
BTT INTERNACIONAL 2005

Plaça dels Arbres, en ple centre de la
localitat.

Finalment, es va oferir un aperitiu a
participants i familiars.

va mantenir una reunió amb la Junta
Directiva de la U.E. Calaf i el Regidor
dEsports, on va exposar els trets bàsics
de la seva candidatura a la presidència
de la Federació Catalana de Futbol.
professional de carretera Israel Núñez
va aprofitar una avaria del francès per
a situar-se en primera posició i escapar-

Un moment de la disputada prova

Calaf va acollir la última prova del

se del grup, obrint una escletxa
d'aproximadament un minut. En la tercera

campionat, on es van imposar Israel

i quarta volta, Núñez va controlar en tot

Núñez (Kaiku) i Neus Parcerisas (Haribo),

moment el grup perseguidor, del què es

i en la què Ismael Ventura (Haribo) i

va despenjar definitivament Ravanel per

Sandra Santanyes (Bicisprint Pelayo) es

culpa duna segona avaria. Ismael

van proclamar campions del Gran Premi

Ventura (Haribo) entrava en cinquena

MASSI Copa Catalana BTT Internacional

posició a 3:38 del primer, i sumant així

2005.

els punts necessaris per a aconseguir el
seu primer campionat.

Prop de 250 ciclistes es van donar cita
en la setena i última prova del Gran

La prova reina del Gran Premi MASSI05,

El colofó final va ser marcat pel lliurament

Premi MASSI Copa Catalana BTT

disputada a les 12 del migdia, comptava

de trofeus i mallots als campions, en un

Internacional 2005 que es va disputar a

amb la participació dels millors

acte celebrat al poliesportiu de Calaf, en

Calaf . El nombrós públic assistent va

especialistes nacionals. El primer a trencar

el qual els assistents van gaudir de

vibrar

traçat

la carrera va ser el francès Cedric Ravanel

diferents elements festius entre els què

d'aproximadament 11 km- preparat per

(Orbea), que en els compassos inicials

va destacar el dinar organitzat per

lorganització amb sortida i arribada a la

va aconseguir escapar-se. El corredor

lassociació ARCA.

amb

el

ràpid

Cultura

Benestar social
CONVENI AMB DONES AMB
EMPENTA
El passat divendres, dia 30 de setembre,
va tenir lloc a l'Ajuntament la signatura
del Conveni entre l'Organització Dones
a m b e m p e n t a , d  u n a b a n d a , i
lAjuntament de Calaf i la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca, de
laltra, a fi de donar servei gratuït de
Psicòloga i Advocada a totes les dones
de la comarca tant en làmbit laboral com
social.

ART I URBANISME ES DONEN
LA MÀ A IDENSITAT-05
El passat dissabte dia 1 doctubre van
començar a Calaf els treballs que
realitzaran diferents artistes dins del
projecte IDENSITAT-05.En l'edició
denguany sha triat la planificació
urbanística com a eix vertebrador dels
projectes que es realitzaran.
Els treballs es van presentar a la Casa
Felip, en forma de conferències i taules
rodones, on tots els assistents van poder
expressar les seves opinions respecte
als projectes. Per la tarda, a Cal Macarró
es van projectar tres vídeos sobre tres
actuacions que shan fet en altres llocs.
Els projectes que es duen a terme a Calaf
són els següents:
Projecte : NUCLI ANTIC
Autors : Erika Arzt i Juan Linares
(Alemanya)

Signatura del conveni

Mitjançant lesmentat conveni hi haurà
a disposició de totes les dones, un servei
dassistència jurídica i psicològica que
atendrà a totes les dones que ho sol·licitin
dues hores al mes, en el quart divendres
de cada mes.
El mateix dia 30 de setembre, a les 8 del
vespre, a la Sala de Plens es va fer una
conferència per informar a tothom
daquest nou servei.

XERRADA SOBRE
DROGUES A LIES

LES

El passat divendres, dia 23 de setembre,

Intervenir en el procés de rehabilitació
urbanística des duna mirada crítica.
Lobjectiu és realitzar el treball de camp,
contrastant les expectatives que els veïns
del casc antic tenen en relació amb el
barri i els plans de rehabilitació de
lAjuntament, per tal de poder identificar
àrees en les que els punts de vista no
convergeixen. Es vol interactuar
col·laborant en el procés de rehabilitació,
aportant solucions a situacions que es
passen per alt o no entren en el pla
general de rehabilitació.
Projecte :GROUND SPECIFIC
Autors :2A + P ARCHITETTURA Gifranco
Bombaci, Domenico Cannistraci, Pietro

Chiodi, Matteo Constanzo, Valerio
Franzone (Itàlia)
Ecologia urbana i xarxes de relació. Què
és el sòl urbà? Pot una xarxa ecològica
interactuar en el creixement del sòl urbà?
Pot el cultiu esdevenir una eina de relació
pels habitants? Pot una població esdevenir
un gran lounge urbà? Què és la nova
sostenibilitat urbana? Aquestes qüestions
reflecteixen una nova realitat per a la
població, una nova consciència pels seus
habitants. En aquesta direcció la
intervenció artística pren sentit com a
pràctica que incita lestudi de la
transformació ecològica de la ciutat i
a c t i va u n a x a r x a d e r e l a c i o n s .

Projecte : LA CIUTAT DELS NENS
Autors : Natalia Naranjo, Elena Perera,
Víctor Viña (Espanya)
El projecte planteja, des d'un punt de
vista crític, que la visió infantil de la
ciutat pot contribuir a la reflexió sobre
els fenòmens de desenvolupament i
construcció que està experimentant la
població de Calaf, utilitzant els mitjans
digitals per potenciar lexpressió individual
i col·lectiva, dins dun marc pedagògic i
dexperimentació.

Presentació de les conferències

a les 7 de la tarda, va tenir lloc a la
Biblioteca de lIES Alexandre de Riquer
una xerrada col·loqui amb el títol
"Connecta amb els teus fills.
La xerrada, que estava organitzada per
les AMPAS, la Direcció dels tres col·legits
- Llar dinfants, CEIP i IES -,

i

lAjuntament de Calaf, amb el suport del
Departament de Benestar i Família de la
Generalitat, va tractar de les conductes

Joventut
VOLS FER DE MONITOR AL PARC INFANTIL DE NADAL?
Si tens més de 18 anys i ganes de
col·laborar en el funcionament del
Parc Infantil de Nadal, truca a
lAjuntament 93-8698512 (Marian)

de risc que porten als joves al consum

o bé passa pel Punt dInformació

de drogues.

Municipal (antiga Bàscula Municipal).
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Comerç
AL MERCAT DE CALAF, EL
PRIMER DISSABTE DE CADA
MES, SECTOR DEDICAT AL
CICLE DE LES TRADICIONS.
A partir del dissabte dia 1 doctubre,
lAjuntament de Calaf organitzarà cada
primer dissabte de mes el Cicle de les
Tradicions, un conjunt de mercats
temàtics i dactivitats populars que
potenciaran el ja tradicional mercat de
Calaf que des de temps immemorials es
celebra tots els dissabtes de lany.
A partir de diverses temàtiques
relacionades amb les pròpies

característiques de Calaf o amb el període
de lany en qüestió, sestabliran un
conjunt dactivitats que permetran
conèixer activitats tradicionals artesanes
alhora que gaudir dun dels mercats més
arrelats de Catalunya.
Simultàniament a lorganització del sector
dedicat al cicle de les tradicions, tots els
assistents al mercat podran participar
en el sorteig, ja sigui dalgun objecte
elaborat en directe pels propis artesans
o dalgun producte propi de lèpoca.
El primer mercat d'aquest Cicle de les
Tradicions va ser el Mercat del Ferro i

Altres informacions
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LAJUNTAMENT VA RETRE
HOMENATGE
A
DUES
TREBALLADORES QUE ES VAN
JUBILAR.
El passat dia 22 de juliol lAjuntament
de Calaf va homenatjar a les Sres. Maria
Soler i Elvira Ortiz, que es jubilen després
duna dilatada vida al servei de
lAjuntament.
La Maria Soler, de ca lAbelardo, ha
treballat a l'Ajuntament durant 47 anys.
Va començar a treballar-hi quan es va
casar amb el qui era llavors lagutzil del
poble, el Sr. Abelardo Vilaseca, i se lhi
va encomanar la feina de la neteja de
les dependències municipals.
Posteriorment es va fer càrrec, junt amb
lElvira Ortiz, de la neteja de les escoles,
on ha prestat els seus serveis fins a
lactualitat.

queden amb el record de tots aquests
anys de servei al poble i, sobretot, dels
anys que han passat a les escoles en
contacte amb la quitxalla. Ens van
confessar que el temps no passa en va
i ens van dir quan vam entrar al Col·legi
ens menjàvem el col·legi i ara el col·legi
sens menja a nosaltres.
Amb lassistència de treballadors de
lAjuntament i membres de la Corporació
Municipal, lAlcaldessa va agrair a les
dues treballadores els molts anys de
dedicació a les feines de neteja de les
instal·lacions municipals i els va fer
entrega dun obsequi. Tot seguit, es va
oferir un petit refrigeri als
assistents,acabant lacte amb un brindis
per a la futura vida, ja jubilades, de les
dues treballadores.

L'Elvira Ortiz, feia 28 anys que treballava
a lAjuntament. Va començar al Casal de
Gent Gran i posteriorment, com la Maria,
es va fer càrrec de la neteja de les
escoles. És una persona amb molt sentit
de lhumor i ens va explicar que, com
que a final de curs no aprovava, lhi
tocava tornar al col·legi cada any.
Totes dues, persones senzilles i duna
gran humanitat, tenen moltes anècdotes
per explicar, bones i dolentes, però es

del Foc, que es va celebrar el dissabte,
dia 1 d'octubre, i on s'hi van poder veure
demostracions de ferrers, ferradors i
manyans.

L'Alcaldessa amb les dues treballadores

Un ferrer, treballant

UNA TROMBA DAIGUA A
CALAF CAUSA INUNDACIONS
ALS BAIXOS DE DOMICILIS I
AL PAS SOTERRANI DE LA VIA
DEL TREN

El pas soterrani completament inundat

El passat dilluns, dia 12 de setembre
la pluja que va caure a Calaf (prop
de 80 litres per m2.) va provoc
ar que sinundessin diversos baixos
i soterranis de particulars, així com
el pas soterrani de lantiga carretera
dIgualada que passa per sota la via
del tren. En aquest pas soterrani van
quedar atrapats dos cotxes, ocupats
per quatre persones, que van haver
de ser rescatades pels Bombers.
La pluja també va ocasionar una
esllavissada a la via del tren que va
de Manresa a Cervera, havent-se
dinterrompre el trànsit de trens fins
el dimarts al matí.

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR (Mercè Arànega)
Calafines i Calafins........
Un altre any us ha arribat la festa major!
I, aquest any, aneu els calafins i calafines
i em demaneu que en faci el pregó.
Quin gran honor! Si senyor!
Un gran honor perquè de la Vila de Calaf
jo en tinc un record, un bellíssim record
que gràcies a vosaltres i aprofitant
aquest pregó- un dia destiu com és avui
podré rememorar.

que ja voldria fer-les més duna capital.
A veure :
Que si el teatre jo sé que pel Casal han
passat un munt de les millors companyiesQue si per Nadal els més famosos
pastorets de tota Catalunya  Els
Pastorets de CalafI mira que sou moderns els calafins!
I no dara, no, que sempre heu estat
moderns. No en teníeu prou que la

Diuen que hi fa fred a
Calaf, vaja diuen, FA
FRED!
Jo sé que en fa de fred per
que ho he pogut sentir i
ho he pogut veure:
Un dia fa uns quants
anys- vaig veure com de
tan fred que us fa a Calaf,
encara que no nevi sembla
que hagi nevat.
Vaig venir a la vostra vila
convidada per un amic del
que després ja en parlaré.
I vaig veure una cosa que
no oblidaré mai. El
paisatge era tan gebrat i
tan glaçat tot tan blanc,
quasi de cristall- que
r e a l m e n t e m v a i g Mercè Arànega en un moment del pregó
emocionar.
pesseta surtis del pesquis dun calafí,
Us he de dir que aquella imatge em va
arribar molt endins, tan endins que, quan
que us passeu de moderns i us inventeu
em vau demanar que fes el pregó, només
la targeta de crèdit, bueno, la targeta
de pensar que us podria explicar aquest
de crèdit no, però el diner de plàstic, sí,
record vaig tornar a sentir aquelles
que si fa o no fa és el mateix.
pessigolles que sentim quan ens trobem
Així que ho torno a dir i ho dic ben alt:
amb paisatges tan bonics.
Que sesberli la terra! Que si hi ha gent
I aquella imatge de Calaf ho era. Què us
llesta i fina aquesta és la gent calafina!
he de dir?
De veritat, amb tants trets que fan de
Que sesberli la terra, que ja sabeu prou
Calaf una vila única i famosa, jo posats
el què vull dir!
a fer-ho demanaria formar part duna
Ara que això que es diu del mercat de
nova comarca no! si no que en faria
Calaf no sé si creure-mho, eh?.
una de nova, una comarca que es diria
Que les paraules sarribin a gelar em
 la Comarca de Calaf!
sembla una mica exagerat. És clar que
Ah! Hi ha una cosa que no em vull deixar:
després de veure la gebrada no
Aquell amic que em va convidar i a qui
mestranyaria. Però vaja, jo no ho he
mai no agrairé prou que mensenyés una
vist.....
de les millors postals que es poden veure
I a més a més, també em semblava
al món, és com ja us podeu imaginarexagerada la mida del campanar i .....
en Josep Maria Mestres, fill daquesta vila
Que sesberli la terra! Qui no sho cregui
i company professional.
que ho vingui a veure!
Però no és dell de qui us vull parlar, no,
si no de son pare, den Pere Mestres. Bé,
I com que a lhivern fa tan de fred deu
ser per això que feu algunes activitats
del que realment vull parlar és duns

pastissets que fa. Uns pastissets que no
sé com es diuen en català però dits en
catanyol et fan caure la baba només
danomenar-los. Mireu, mireu : Els
Tucinillus del cel den Pere Mestres.
Es nota que els he tastat?
Els he menjat...... i és un altre record de
Calaf que mai no podré oblidar.
Que sesberli la terra si oblido un plaer
semblant!.
Au! Anem acabant
ja, que la festa ha
de començar.
Només una darrera
cosa, potser només
una curiositat però
a mi em fa pensar:
A Tu ra n d o t  l a
coneguda òpera de
Puccini
que
exemplifica la
victòria de lamor
sobre totes les
coses  el príncep
canta una ària molt
famosa : Nessum
Dorma, Que ningú
no dormi.
I amb un fragment
daquesta ària
magradaria acabar
el pregó, escolteu:
Nessun Dorma
Que ningú no dormi!
Tu també, princesa, en la teva freda
estança
mires els estels que tremolen damor
i desperança!
El meu misteri, però, està tancat dins
meu,
el meu nom no el sabrà ningú!
Sobre la teva boca el diré, quan
resplendeixi la llum.
I resulta que quan la llum resplendeix
coneixem el nom del príncep i el nom del
príncep és casualment o no tan
casualment, qui ho sap?- Calaf!
Doncs això!
Com diu el príncep Calaf,
Que no dormi ningú!
Que lorquestra pugi el so!
I que comenci a Calaf
La millor festa major!
BONA FESTA MAJOR 2005
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Calaf va viure una Festa Major esplèndida
De vegades sembla que els
astres conflueixen per tal
que les coses surtin duna
determinada manera. I
aquest passat cap de
setmana va succeir això : el
temps esplèndid, la presència
i participació de públic en els
actes i la bona programació
de la Festa va fer que
poguéssim gaudir duna de
les millors Festes Majors dels
darrers anys.

10

Diumenge va continuar la
nombrosa afluència de visitants
a la Fira. Sortint de Missa, la
forta calor va fer que hi hagués
més gent refrescant la gola a
les terrasses dels bars que no
pas ballant sardanes. A la tarda
vam poder ballar amb LA
CHATTA, veure els castells que
van pujar els TIRALLONGUES
DE MANRESA i preparar-nos per
un altre dels plats forts : EL
MÈTODE GRÖNHOLM. Lobra de
Jordi Galcerán, interpretada per
Ja va començar bé la Festa
Lluís Soler, Jordi Díaz, Roser
"Foc
a
la
cort"
va
obrir
la
Festa
Major
el divendres a la nit amb el
Batalla i Jordi Boixaderas, va fer
pregó de la Mercè Arànega.
gent sortís al carrer i tots els espectacles
petit el Casal que va haver de col·locar
un dels millors que shan sentit a la
programats es veiessin realçats amb la
el rètol de No hi ha entrades i va
Plaça Gran en els últims anys i
presència de molt públic. Com a actes
constituir un rècord dassistència a una
lespectacularitat del Foc a la cort que
destacats hi va haver lactuació dels
obra de teatre a la nostra vila.
va encetar la Festa Major. A continuació,
Esbarts Dansaires de Calaf, Capellades
lactuació del grup romanès CUNUNA
I dilluns a la tarda la pluja no es va voler
i Vilanova del Camí que van fer disfrutar
CARPATILOR va deixar un bon gust de
perdre aquesta esplèndida Festa Major.
al públic assistent amb les seves danses,
boca als presents a la Plaça BarcelonaPerò, per sort, (o van ser els astres) els
la trobada de gegants que van despertar
92. Per acabar darrodonir la jornada els
actes de la tarda estavan programats al
l  e t e r n a
curiositat de la
canalla
i
lestrena per
part de lATC de
lobra
UN
T R A M V I A
ANOMENAT
DESIG. Però el
plat fort va ser
el concert que
van oferir ELS
PETS a la Zona
Trobada gegantera
Les danses rumaneses van meravetllar al públic
del CEIP. Lluís
Gavaldà va encetar la seva paternitat
grups SARDINA DE CAMPO, CHEB
Poliesportiu. La cloenda de la Festa la
amb aquest concert a Calaf, un concert
BALOWSKY i KAMELOT van fer ballar als
va constituir el tradicional Castell de
que segurament ni ell ni els presents
m é s j ove s f i n s a l a m a t i n a d a .
podran oblidar amb facilitat. La zona
Focs que es va poder dur a terme gràcies
Dissabte vam poder gaudir dun calorós
CEIP, plena com un ou - es diu que hi
a que la pluja va donar un temps mort
dia de Fira i Mercat , que va fer que la
van assistir unes 10.000 persones - va
ser fidel testimoni duna actuació
a locasió.
pletòrica de ritme i comunicació amb
el públic. El concert, amb una posada
en escena impactant (pantalla gegant
inclosa), va començar amb Agost i
de mica en mica van anar desgranant
les cançons més emblemàtiques del
grup, corejades per la gran quantitat
de públic assistent. Finalment, la Bona
nit i el Bon dia van posar la cirereta
a una actuació que quedarà en la
Els Pets van fer vibrar al públic
Repartiment de premis del Campionat d'Escacs
memòria dels assistents.

Mercè Arànega : El cor d'una gran actriu
Mercè Arànega és coneguda per tots
per la seva participació en sèries tan
populars com Estació denllaç o El
cor de la ciutat. Enguany, ella ha estat
la persona encarregada de fer el pregó
de Festa Major - per cert, un dels
millors, si no el millor - que sha fet
des del balcó de lAjuntament, i no
podíem deixar passar locasió de fer
petar una mica la xerrada amb ella.
Bona nit, Mercè. Crec que estàs una
mica empipada perquè no trobaves
Calaf?
Sí, empipada, però no amb vosaltres, sinó
amb el responsable de la senyalització - el
que posa els rètols -. Us hauríeu de queixar
doncs, venint de Barcelona, no hi ha cap
indicador a lautovia que indiqui Calaf, i
estan indicats pobles més petits que el
vostre. He anat a espetegar a Cervera. Bé,
però ara ja soc aquí amb vosaltres.
Havies estat abans a Calaf ?
Si. Fa dos anys vaig venir a fer una cosa
a la Biblioteca. Anteriorment havia vingut
a fer teatre i sóc molt amiga den Josep
Maria Mestres. El seu pare és en Pere, el
pastisser que fa uns tocinets de cel
boníssims, i me'n recordo molt dels
tocinillos de Cal Mestres.
Una vegada, en Josep
Maria fins i tot men va
baixar a Barcelona perquè
vaig venir aquí un dia i li
vaig dir : Deu meu! Són
els millors que mai he
tastat!. I un dia que en
Josep Maria va venir a
casa seva, al tornar a
Barcelona men va portar
i em va dir : "Té! Tocinillos
de cielo de mon pare".
Tu ets una actriu de
teatre però el gran
públic no tha conegut
fins que no has sortit
a la televisió. Quina
opinió en tens daixò?
Doncs que està molt bé. Jo no he deixat
mai de fer teatre. No sóc una actriu de
televisió. Sóc una actriu i per tant faig
televisió i faig teatre. I el teatre no et dóna
tanta popularitat perquè és evident que
no arriba a tanta gent. En una sola nit
poden obrir el televisor 3 milions de
persones i, per posar 3 milions de persones
en un teatre, hauries destar potser quatre
anys fent la mateixa obra. Són mitjans
diferents i cadascun té el seu què, i
magraden molt els dos. No hi tinc cap
opinió dolenta. Ara, si el que vols dir és

que, de vegades, actors que no són bons
gràcies a la televisió queden encumbrats,
doncs sí, però no crec que sigui el meu
cas. Ja sho faran! Jo no opinaré sobre la
qualitat dels altres. Però, en canvi, hi ha
molts bons actors que no han tingut
excessiva feina en teatre i que gràcies a
la televisió hem pogut treballar i menjar.
Les dues són molt importants. Crec que
alimentar lànima és tan important com
alimentar la butxaca.
Després de cinc anys de fer El cor de
la ciutat, comences una nova etapa
professional. Per a tu és un descans
o et sap greu?
Sempre sap greu deixar una feina. Però,
vaja, han sigut cinc anys molt intensos.
Ha estat molt bé però tot sacaba, i cinc
anys, déu n'hi dó. A més, la nostra és una
feina que, duna banda, està molt bé estar
1 0 a ny s f e n t u n a c o s a , p e r q u è ,
econòmicament et dóna un descans, doncs
a la nostra professió no tenim un sou fix,
i de vegades treballes més, i de vegades
menys. Però, d'altra banda, és una professió
que el que no pot ser és que tencasellin
en fer sempre el mateix, perquè quan ho
deixes tens molta por de tornar a sortir al
mercat, que dic jo. Primer tens una mica
de por i em vaig dir "Ai, ai,
ai! Què passarà?". I la veritat
és que no ha passat res. He
fet Yerma aquest estiu al
Grec, i encara estem fent
bolos. Aquest cap de
setmana anem a Mallorca i
després al Vendrell i mha
sortit una feina a Madrid que
és un regal de Déu. Jo no
em podia imaginar que em
donessin aquest personatge.
Abans de "El cor de la
ciutat" recordo haver-la
vista a "lEstació
dEnllaç".

LA V FIRA DE LEIX CREIX EN
PARTICIPANTS I VISITANTS
Aprofitant lesplèndid temps que va fer
dissabte i diumenge més de 10.000 visitants
van passar per la Fira de lEix denguany.
La inauguració oficial de la Fira la var fer
el Secretari General de Convergència
Democràtica de Catalunya, Sr. Artur Mas,
qui va aprofitar la roda de premsa que va
tenir lloc després de lacte inaugural per
tal de realitzar unes sucoses declaracions
sobre lEstatut i la celebració de la propera
Diada de Catalunya.

Inauguració de la Fira
Després de la inauguració i de lacostumat
cafè, aquest cop al Bar Santaulària, el Sr.
Artur Mas va visitar la Fira, aturant-se en
tots els estands i parades, fent petar la
xerrada amb els visitants de la Fira i fentse fotos i firmant autògrafs. Va prestar
especial atenció a la Trobada de Puntaires,
saludant a totes les participants. A lestand
de lAjuntament de Calaf se'l va obsequiar
amb un pin de lAlta Segarra.
Com a principals novetats, aquest any es
presentava a la Fira la denominació
EMBOTITS DE CALAF, per la qual cosa,
després de la representació de lAuca del
Mercat, es convidava a tots els visitants a
una degustació dels esmentats embotits.
D'altra banda, el diumenge va tenir lloc la
Fira del Joc Tradicional de carrer, on tothom,
i sobretot els més petits, van poder jugar
amb els jocs amb què antigament havien
jugat els nostres avis.

Mercè Arànega Sí. I també hi vaig estar 4
anys. He fet les dues series
més longeves de TV3.
Quins projectes tens?
Al Gener men vaig a Madrid al Teatre de
la Abadia, que és el teatre que va obrir el
José Luis Gómez, i en aquests moments
és un dels teatres de més prestigi de
Madrid. Vaig a fer lobra  El largo viaje de
un día hacia la noche d'Eugene ONeill
que és una obra molt maca. Jo sóc la
protagonista i el director és lAlex Frigola,
i estaré cinc mesos a Madrid.
Gràcies, Mercè, per la teva amabilitat
i fins aviat.

Visita a les parades
Al costat dels estands que cada any prenen
part a la Fira, es va poder veure enguany
un cotxe com el que utilitzarà lequip calafí
que participarà en la propera edició del
Ralli Lisboa-Dakar, format per Josep M.
Garrofé, Rosendo Touriñán i Ramón Biosca.
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EL POU DE LA MEMÒRIA
LA VERSIÓ CALAFINA DE LA CANÇÓ DEL COMTE ARNAU
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Tot realitzant un estudi sobre la figura
en cantar el gall (poèticament, el
de St Joan de les Abadesses, Mn Pau
del comte Arnau vaig descobrir, amb
primer cant del gall (el gall negre)
Parassols, que diu saber-ho per una
agradable sorpresa, que existia una
era a les 12 de la nit; el segon, el
nota de Pau Ignasi de Dalmases i
variant calafina daquesta famosa
del gall blanc, a la matinada; i el
Ros (1670-1718), intel·lectual
cançó i això és el que ara em proposo
tercer, el del gall roig, a lalba)
il·lustrat creador de lAcadèmia dels
dexplicar-vos.
Desconfiats (origen de
El
filòleg
i
lAcadèmia de les Bones
historiador Manuel
Lletres de Barcelona), fill
Milà i Fontanals
dels Dalmases originaris de
(1818-1884) és el
St Martí de Sesgueioles
primer que recull
(vegeu el Full Parroquial de
per escrit aquesta
Calaf de Jordi Nadal del
cançó el 1853 a
17/11/02, De pagesos a
Observaciones
marquesos: els Dalmases).
sobre la poesía
A través de lestudi de la
popular (Milà la
seva composició mètrica (la
rebé de Pau Piferrer
versió estàndard de Milà
(amic de Laureà
(1882) dóna un total de 78
Figuerola amb qui
versos), Romeu distribueix
traduí al castellà la
la cançó segons lesquema
c o m è d i a
següent: vers de 7 síl·labes
dAlexandre
+ refrany (4 síl·labes),
Dumas, El marido
repetició i diàleg. Vegem
de la viuda), i
linici daquesta famosíssima
Melodia de la cançó del comte Arnau (Milà i Fontanals, 1882)
Piferrer, segons
cançó:
sacomiada de lesposa tot suplicantsembla, de Marià Aguiló, el qual
- Tota sola feu la vetlla, muller lleial?
li que no pregui més per ell perquè
lhavia anotada a Barcelona mateix
Tota sola feu la vetlla, viudeta igual?
el fa penar més encara; li demana
duna família pirinenca). Anys més
No
la faig jo tota sola, comte lArnau;
la mà per la despedida (únic
tard, el 1882, en el seu Romancerillo
No la faig jo tota sola, valgam Déu, val!
castellanisme de la cançó que ha
catalán, Milà amplia i concreta la
permès datar-la) i la seva esposa li
primera versió amb 27 noves variants
Fixem-nos com cada vers senar es
nega temorosa que no la hi cremi.
que ha anat recollint de viva veu:
repeteix a continuació, canviant de
És, doncs, un aparegut que ve de
segons una nota dell mateix, el 1863
refrany. Amb tots aquests elements
linfern i ha de tornar-sen al primer
realitzà un viatge exprés a Bellpuig,
esmentats, Romeu conclou que es
cant del gall, muntat dalt dun cavall
Agramunt i Calaf del qual tragué la
tracta duna cançó de dansa: la
dultratomba que no li permet repòs.
versió que ara us ofereixo (lexemplar
dansa comporta sempre un solista i
El millor estudiós de la cançó del
que he consultat el podeu trobar a
un cor o grup que li respon mitjançant
comte Arnau i de tota la llegenda
la Biblioteca Central de la Universitat
el refrany o la repetició. En els seus
que el rodeja és, sense dubte, el
de Barcelona).
orígens, doncs, la cançó del comte
poeta i investigador del folclore català
La cançó del comte Arnau és una
Arnau fou dansada i cantada amb la
i de la literatura popular Josep Romeu
balada daparegut en la qual el comte
veu, sense instrument, per dos grups,
i Figueras (Òdena,1917-2004).
sapareix, després de mort, a la seva
un situat enfront de laltre: el grup
vídua (que fa la vetlla, sola, protegida
Romeu dedicà la seva tesi doctoral
dhomes cantaria els dístics
al mite del comte Arnau (1948) i,
per Déu i la Verge), fent-li un seguit
corresponents al comte, avançant i
més recentment, nha aparegut una
de preguntes i precs. Sinteressa per
retrocedint davant el grup de dones,
versió resumida sota el títol El comte
tothom filles, criades i mossos- i
mentre el grup femení cantaria els
Arnau. La formació dun mite (Farell
desprèn foc per tots els membres
de la comtessa interpretant els
editors, 2003) que és on remeto els
perquè pecà en vida de totes les
mateixos passos quan contestava al
maneres imaginables: el comte és
lectors per llegir sencera la cançó.
primer. El moviment davanç es devia
una ànima condemnada a qui
Afirma Romeu que aquesta cançó
fer en cantar el vers, i el de retrocés,
acompanya un cavall infernal que
nasqué a finals del segle XVI: en això
en interpretar el refrany corresponent.
menja ànimes damnades. A mitjanit,
segueix les indicacions de larxiver

Recordem que Arnau, segons la
tradició, retrocedia quan la comtessa
invocava Déu: valgam Déu, val! (cal
afegir que, antigament, hom atribuïa
als esternuts un valor de vaticini
(dauguri), el qual podia ser bo o
dolent; esternudar també estava en
relació amb una expulsió dels mals
esperits; per fer favorable lauguri, la
gent responia després de lesternut:
Jesús!, Déu tajud! o Valgam
Déu!). Si pensem en la cançó del
Materil·le amb que jugàvem quan
érem petits entendrem el que degué
ésser la nostra dansa.
Pot sorprendre que una cancó tan
tètrica i lúgubre pogués servir per a
la dansa, i més quan la melodia de
què va acompanyada té aquest aire
esquerp de salm, i és trista, solemne,
majestuosa i lenta. Pensem, però,
que, en temps reculats, la dansa fou
lúnica diversió que tingueren els
pobles petits i grans, i la gent senzilla;
i de danses, nhi havia de totes classes:
festives i serioses, religioses i profanes.
Una altra dansa seriosa de casa nostra
és el Contrapàs, lobjectiu de la qual
és recordar la Passió del Senyor.
Per què es condemnà, però, el comte
Arnau? La cançó és ben explícita en
aquest punt: Per soldades mal
pagades. O sigui, el comte estafà els
mossos i per això recomana, ara, a la
seva vídua que els pagui bé la soldada
(el sou). Aquesta és la moralitat de la
cançó: el compliment del contracte
entre amo i mosso; lincompliment
significa el càstig. Qui la fa la paga.
El comte Arnau és una creació gairebé
única en el folklore de les ànimes en
pena; és un producte típic dun país
i duna mentalitat determinada en una
etapa imprecisa de la nostra història:
Romeu afirma que aquest sentit rígid
i terrible de la justícia, del
manteniment de la paraula donada i
de la fidelitat en el contracte, essent
lincompliment de tot això justificació
del càstig més atroç i esfereïdor per
tota una eternitat, és el sentit de la
cançó i és el nostre sentit com a poble
i com a temperament. Cap altra cançó
o composició popular no ens retrata
més magistralment.
Transcric tot seguit tan sols els versos
(que Milà recollí a Calaf duna
recitadora que tendia a agrupar-los
de tres en tres) que difereixen de la

Adalaisa del convent de St Joan de
les Abadesses; el seguiren, amb
diferents versions,
-Per on heu entrat, nostramo, comte lArnau? Verdaguer, Carner, Maragall
Per on heu entrat, nostramo, que per aquí sigau? (amb tres poemes llargs,
[...]
el qual li donà la
consolidació definitiva com
-A on teniu lo cavallo, comte lArnau?
a mite), Sagarra, Bartra,
Que li donaria ordi, o civadal?
-El meu cavall no menja ordi, ni civadal; Brossa, Sirera i molts
daltres. Així, la llegenda
sinó ànimes damnades, viudeta igual.
-Dóna-los castells i viles, muller lleial, del comte Arnau anà
que mal gonyades estan, viudeta igual. sedimentant damunt seu
-Les dotze hores són tocades, i no us nanau? altres tradicions i creences
Les dotze hores són tocades, valgam Deú, val! d i v e r s e s r e l a t i v e s a
-Ara canta lo gall blanc, i no us nanau? diferents herois i éssers
Ara canta lo gall blanc, valgam Déu, val! mítics i fantàstics, els quals
-Ara canta lo gall negre,
adéu siau; foren substituïts pel comte,
ara canta lo gall negre, viudeta igual. convertint-lo, daquesta
manera, no només en la
personalitat més treballada
per la fantasia creadora del nostre
Remarquem que els versos particulars
poble sinó en el mite més representatiu
de la variant Calaf ofereixen unes
i apassionant de les lletres catalanes
dades interessantíssimes com poden
(per damunt, fins i tot, de St Jordi).
ser, per exemple, la marca duns trets
El que ens omple de goig és, però, el
lingüístics (terminació au; larticle
fet de saber-nos hereus directes i
lo; els mots nostramo, cavallo i civadal;
participants duna tradició tan
la forma gonyades) que podria
important com és la del comte Arnau,
conduir-nos a dues conclusions
i conèixer que algun ascendent nostre
diferents: o bé es tracta dalgunes
va cantar, mentre espellofava o com
característiques pròpies de la llengua
a cançó de bressol davant del seu fill
medieval que ho són; o bé a finals
endormiscat, aquesta cançó
del XIX, com a mínim, a Calaf es
impressionant.
parlava català occidental, és a dir,
lleidatà (com a hipòtesi, és suggerent;
Josep Maria Solà
també pot ser que només el parlés la
senyora que li cantà la cançó a Milà).
Direm, per finalitzar,
que el focus més
important daquesta
tradició arnaldina es
troba a la zona de
Gombrèn i Ripoll; des
dallí passà a diferents
llocs, entre ells el
Berguedà, i daquest a
nosaltres, a Calaf (a
Mallorca es coneix amb
el nom de Comte Mal).
Un cop publicada la
cançó per Milà, tingué
un ressò fenomenal:
Víctor Balaguer (1883)
en féu un conte gòtic
amb un Arnau seguit
descuders i de gossos
famolencs (una variant
de la cacera infernal
d e l M a l C a ç a d o r ) Localització de diferents versions del comte Arnau
(dibuix de Xavier Aballí, 1987)
raptant la priora
versió estàndard (els dóno en
negreta):
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Pujalt 2005 : Revolucionant les consciències adolescents!
Quan hom pensa en la Guerra Civil sol
recordar els avis que anaven amb
espardenyes o els carros estirats per
mules, sense pensar que aquells
successos que van convulsionar el món
sencer, tot just fa 70 anys escassos que
van ocórrer. La gent també sol pensar 
excepte els que són de les contrades 
que lEbre queda lluny, que el Jarama és
a laltra punta de món o que Calaf va
v i u r e l a G u e r ra d  e s q u i t l l e n t e s .
Els nois del camp van col·laborar en la
jornada de portes obertes, on van haver
de disfressar-se de militants de lèpoca

en combat" tres setmanes abans de
començar ( a causa dun accident a la
muntanya) i lAlbert i lArnau ens vam
incorporar a files amb celeritat i molt de
gust.
Lacord establert amb lAjuntament de
Pujalt consistia en netejar un seguit
d'instal·lacions, sota la supervisió de
larqueòloga Sonia Pascual. Finalitzat el
camp de treball, van ser recuperades 8
tendes suïsses i un niu de metralladora,
fets amb pedra seca i soterrats per 70
anys doblit, sota pales de matèria
orgànica, fulles i pinassa.
Per portar a terme aquestes activitats,
lAjuntament de Pujalt va posar a la
nostra disposició una carpa per acollirnos, les dutxes de la piscina, aigua
potable i tot el material de prospecció.
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Doncs bé, molt a prop daquesta bonica
vila  de boires i tenebres, diuen uns
quants  shi va establir un camp
dentrenament de lexèrcit popular  o
de la república  construït per a tal fi.
Fins a 3000 persones, voluntàries o
obligades, van passar per aquest camp,
situat a les afores del petit poblet de
Pujalt de no més de 200 habitants en
aquella època  actualment en té 50
aproximadament  revolucionant la vida
del municipi, i com es pot entendre, de
la comarca sencera. Poques àvies són
les que no hi van anar a ballar, a lligar,
a fer-la petar o simplement a xafardejar
q u e p a s s ava e n a q u e s t i n d r e t .
El dia a dia al poble de Pujalt, la vida a
les trinxeres, lorigen i els motius de la
Guerra Civil espanyola, els bàndols, les
organitzacions, és el que en Joan Antoni,
lAriadna i lOriol, amb el recolzament de
lagrupament Escolta de Calaf i de
lAjuntament de Pujalt, ens vam proposar
explicar en el camp de treball que vam
organitzar en aquesta contrada durant
la segona quinzena de juliol i la primera
dagost. El nostre camp de treball estava
adreçat a joves adolescents dentre 15
i 17 anys i vàrem comptar amb
lassistència de dos grups de 15 i 23
joves, respectivament, darreu de
Catalunya.
Finalment, però, en Joan Antoni "va caure

dactivitats i tallers, orientats a situar el
context històric del moment .

Durant el matí fèiem la feina més tècnica
excavant al bosquet que durant tants
anys ha preservat aquest immens
patrimoni històric. A la tarda, duna
manera, creiem que, bastant amena i
divertida, retrocedíem cap als anys 30
per conèixer les causes, les
conseqüències, les organitzacions i la
història daquells temps convulsos.

Després de la feina a les tendes, shavia de
recollir tot el material fet servir durant el dia
Per recrear aquella atmosfera, vàrem
comptar amb la participació de
nombrosos col·laboradors, com Pepe
Beunza, que va ser el primer objector
de consciència de lestat espanyol, la
FOI (Federació Obrera dIgualada), lArnau
Vilaseca, els musics del Gall Roig i Negre,
el Pere Tardà i lastrofisic Albert
Morral.Tots ells ens van aportar el seu
testimoni i van compartir amb tots
nosaltres les seves vivències i el seu
saber. Agraïm la seva valuosa participació.
Paral·lelament van organitzar un seguit

Els matins de treball tècnic també ens servien
per aprendre sobre arqueologia a través de les
explicacions de la Sònia Pascual, larqueòloga

Van ser especialment significatius els
tallers de documentació sobre els
diferents corrents polítics i sindicals, la
vesprada de mítings, vídeos documentals
sobre lèpoca, una visita guiada als edificis
de la Igualada revolucionària, varis tallers
sobre la cultura de pau i no violència, i
finalment una xerrada sobre la guerra i
la cultura llibertària a càrrec dels
historiadors Miquel Termens i Josep
Estradé.
Conèixer el nostre passat -no tan llunyà
com sembla- va ser lobjectiu prioritari
que vam tractar en el nostre camp de
treball, perquè creiem que és bàsic no
oblidar el passat per entendre el present,
que és essencial que la gent jove conegui
la joventut dels seus avis, i que és
indispensable per al futur duna societat
saber els motius que fan que sigui on
és.
Per tot això, i perquè ens fascina
revolucionar la consciència dels
adolescents, de ben segur que hi haurà,
sigui com sigui, un Pujalt 2006 .
Des daquí un record per a tots ells, que
van ser, en definitiva, els protagonistes
de la nostra aventura i sense els quals
res de tot això shauria esdevingut.
Va per a tots vosaltres, laventura
continuarà!
Entenent el passat, revolucionem el futur!

Calafins
Josep LLorens : La nostàlgia de l'emigrant
En Josep Llorens i Masana és un calafí que va marxar de Calaf, fa més de cinquanta anys, per anar al Brasil en
busca de fortuna. Ara, amb 80 anys, sempre que pot torna a Calaf i li agrada recordar els temps en que va viure
aquí. És una persona especial per fer petar la xerrada una estona.
El meu cunyat tenia germans al Brasil
i per influència dell vem marxar tots
: el meu pare, la meva germana i jo.
I com van anar els primers temps
al Brasil?
Al arribar al Brasil, concretament a Sao
Paulo, els germans del meu cunyat ja
tenien una casa llogada per nosaltres
i lendemà ja vaig començar a treballar
en una serradora i hi vaig treballar
només una setmana, però el sou era
molt baix i no manava bé. Llavors vaig
treballar al mercat de les 3 del matí fins
Josep Llorens en un moment de l'entrevista al migdia , fins que un dia vem llogar
una xacra una terra de 3 quarteres i
Quant va marxar vostè de Calaf?
vem començar plantant tomàquets, però
Vaig marxar lany 1.952. Llavors encara
no ens va anar bé i vem començar a criar
no hi havia aigua corrent, tant sols hi
polls. En els quatre anys que vem estar
havia aigua de cisterna. Laigua dels pous
allà vem arribar a tenir 3.000 gallines.
era fluixa. El poble es concentrava al
Van ser anys de treballar dur i de
voltant de la Plaça Gran i del Mercat, cal
Satorres i la farmàcia. Tant sols hi havia
sacrifici?
tres carrers fora del casc antic : el Passeig
Sí, molt dur. Llavors va néixer la meva
Sta. Calamanda, el Raval de Sant Jaume
neboda i en aquell lloc era difícil que
i la carretera de Manresa.
pogués anar a col·legi i com que ja
Quants habitants tenia el poble?
havíem fet alguns diners vem comprar
un bar. El meu cunyat va comprar un
No ho sé exactament. Deien que estàvem
cotxe i vem començar a fer el taxi. Llavors
a prop dels 1.000 habitants.
vem un comprar un terreny i vem fer
Com era llavors Calaf?
u n e s c a s e t e s q u e l l o g à ve m a l s
Era un poble essencialment miner. Hi
treballadors i ens permetia pagar el
havia moltes mines. Jo recordo que pel
prèstam que havíem fet per comprar el
Raval de Sant Jaume baixaven vagonetes
terreny. Fins que vem vendre el terreny
tibades per cavalls fins a cal Monfort.
i vaig fer una temporada de cobrador
Llavors posaven la vagoneta en una via
dautobús perquè mhavia doperar de
fins a lestació del tren, davant de Cal
lestómac i em feia falta cotitzar un temps
Anguera. Llavors varios homes avocaven
a la Seguretat Social. Llavors vaig muntar
la vagoneta amb el carbó a dins del vagó
una fàbrica de genero de punt i això ens
de tren. També hi havia dues farineres,
va anar molt bé.
Ca lAnguera i Cal Huguet , una fàbrica
Hi havia altra gent de Calaf allà?
de teixits, Cal Ginfererr , fabriques de
pastes i una fàbrica de ciment
S,i nhi havia daltres. Fa poc es va morir
Què el va fer marxar de Calaf?
Jo vaig perdre la mare als 13 anys i
llavors vaig anar a treballar a Salanova
i vaig fer de pagès fins als 28 anys.
Llavors em vaig cansar de fer de pagès.

el Ros de Cardona que havia treballat a
les mines de lAltisent. També hi havia
un parent, crec que cosí, del Cisco de
les pastes. I un que és deia Isidre
Gubianes i en van venir daltres però sen
van entornar.

I quant veu tornar per primer cop?
Al cap duns quinze anys vaig tornar.
Vaig venir jo sol, el meu pare ja havia
mort, i em va agradar el poble i al cap
dun temps vem tornar amb el meu
cunyat, la meva germana i la meva
neboda. Els hi va agradar molt però
teníem la vida feta allà. Després he vingut
altres vegades. Des de que mhe jubilat
he tornat ja quatre cops.
Heu notat molts canvis en aquest
temps a Calaf?
Molts. Ha millorat un cent per cent. Ningú
es creuria el canvi que ha fet el poble.
A les Garrigues no hi havia res. A la
carretera de Manresa tant sols hi havia
la Cros i al davant unes cases que en
deien les cases barates. Hi havia la
fàbrica de teixits, Cal Ginferrer, una
fàbrica de galetes al davant del Turisme,
una farinera i poca cosa més. A lestació
sempre hi havia camions descarregant
palla o carbó.
Es viu millor a Calaf o a Sao Paulo?
La gent que té feina viu com aquí. En
canvi els que no tenen feina ho passen
molt malament. Tot i que existeix la
Seguretat Social, si thas de refiar de la
Seguretat Social, malament rai.
La corrupció es un dels grans mals del
Brasil. Larribada del nou president Lula
no ha pogut frenar el grau de corrupció
que existeix allà. Al Brasil hi ha molt
datur. Els governs canvien però els
negocis continuen igual.
Què us emportaríeu al Brasil?
No ho sé. Jo preferiria quedar-mhi. Però
tota la meva família està allà. No obstant
si hagués de triar una cosa, men portaria
el campanar.
I dallà cap aquí que portaríeu?
Sobretot la meva família i shi podes triar
alguna altra cosa el clima. A Sao Paulo
hi ha un clima semblant al de Barcelona.
A lhivern no baixem del 5 o 6 graus i al
estiu sarriba als 28 o 30 graus.
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Posat les vambes !
PER CAMINS DE BANDOLERS

(Una mica daventura per la Serra de Rubió)
Corria el Segle XIX quan els camins i les cases de Rubió van viure un important episodi de bandolerisme. Un escamot
de lladres i assassins comandat pels caps Casulleres i Marimon terroritzava el territori. Les esquadres els perseguien i
els racons amagats de la Serra de Rubió els servien de refugi. Avui anirem a descobrir un daquests amagatalls, el lloc
on es trobaven després de cada assalt per recompondre lescamot o repartir-se el botí. El mateix lloc on les esquadres
els van encerclar i els van aniquilar gràcies a una delació.
Avui, si em voleu seguir, ens passejarem per una pàgina negra de la nostra història i ens arribarem fins a la Plaça de les
Bruixes. Un lloc difícil de trobar. Els Casulleres i Marimon coneixien bé el país i sabien on amagar-se.
Calceu-vos bé. Una part del camí corre pel llit duna torrentera i pot presentar alguna dificultat. Però podreu gaudir de la
feréstega bellesa daquests indrets que no deuen haver canviat massa des de quan en feien cau els bandolers.
Començarem lexcursió al punt més alt de la carretera que va dEls Prats de Rei a Igualada passant per les Maioles. Just
al peu mateix dels molins de vent. Podem deixar el cotxe a laparcament que hi ha a la dreta de la carretera, baixant cap
a Igualada, al costat del rètol on indica Rubió.
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0 h. 0 min.
0 Km. 000 m.
Comencem lexcursió agafant la carretera
asfaltada en direcció a Rubió. Al peu dels
molins de vent.
500 metres més endavant trobem un
indicador de camins. Aquí hem de deixar
la carretera asfaltada i seguir la direcció
que marca Sant Pere dArdesa. Ens
deixarem guiar per les ratlles grogues i
blanques dun camí marcat (el PRC-119).
Seguim el corriol que passa per sota d'un
dels molins de vent i continua tota lestona
pel fil de la carena. En algun tram les
obres dels molins han espatllat el camí i
han esborrat les marques. Tant se val,
quan això passi, nosaltres hem danar cap
al pròxim molí i recuperar el camí. Hem
de seguir tota la fila de molins fins arribar
a lúltim de tots. Sempre carenejant i de
molí en molí, paral·lel a la carretera
engravada. Sempre amb una ampla visió
de la Conca dÒdena a sota nostre i amb
la silueta de Montserrat dominant lhoritzó.

Parc eòlic de Rubió
0 h. 19 min.
1 Km. 300 m.
Acabem una forta baixada i som al peu
duna torre dalta tensió. Davant nostre,
travessa perpendicular una pista ampla i
engravada. Lagafem cap a lesquerra, en
baixada.
0 h. 21 min.
1 Km. 450 m.
Hem fet 100 metres per la pista engravada.
Trobem a lesquerra una altra pista que

fa baixada. No lagafem, però, entre aquest
camí i el molí que hi ha a la dreta, cal
recuperar les marques blanques i grogues
al peu duna tanca amb filat. Seguim el
camí marcat que continua carenejant i va
seguint la tanca de filat que acabem de
travessar. Ara el camí senfila una mica
fins arribar a lalçada de lúltim molí de
vent.
0 h. 26 min.
1 Km. 800 m.
A la nostra dreta, lúltim molí de vent de
la filera. Anem seguint el corriol entre
matolls. Comença la baixada en un punt
que ofereix un ample mirador de la Conca
dÒdena i la Serra de Rubió. Davant nostre
tenim el Puig de Sant Miquel on es veu
un punt geodèssic i a lesquerra, més
avall, es veu un edifici en runes que és
Sant Pere dArdesa. Anem cap allà. Recte
avall. Seguint les marques grogues i
blanques.
0 h. 40 min.
2 Km. 800 m.
Bifurcació. Som al peu del pujol. Si seguim
pel corriol de lesquerra arribarem
planejant a Sant Pere dArdesa uns minuts
abans. Si agafem el de la dreta anirem al
mateix lloc passant pel cim del pujol.
Nosaltres som, encara, fidels a les marques
i agafem el camí del cim. Amunt.
0 h. 47 min.
3 Km. 300 m.
Hem arribat al cim del Puig de Sant Miquel.
La pilona dun vèrtex geodèssic (733
metres), un pessebre, el pal duna
bandera, un mapa i, sobretot, un ample
panorama als quatre vents. Montserrat a
lesquerra, Igualada al fons. Lesqlèsia i
el castell de Rubió a la nostra dreta. I
entre nosaltres i lesglésia de Rubió el solc
de la Rasa Fonda, el cau dels bandolers
per on haurem de passar.
Seguim el camí recte, les marques grogues
i blanques, cap a Sant Pere dArdesa que
és lesglésia solitària que tenim sota
mateix. Costa avall el camí és una mica
escorxat i cal anar amb compte. A mitja

baixada, trobem a lesquerra les runes
duna antiga barraca. Seguim avall.
0 h. 57 min.
3 Km. 700 m.
Hem arribat a Sant Pere dArdesa.
Romànic. Segles XI-XII. Respectuosament
restaurat. Li donem la volta i seguim.
Al peu de lesglésia trobem una pista
ampla i fresada. La seguim cap a la dreta,
en lleugera pujada, com si tiréssim una
mica enrere. Passem per sota el cim del
Puig de Sant Miquel que queda a la nostra
dreta. A la nostra esquerra sobren els
Plans de Rubió.

Sant Pere d'Ardesa
1 h. 5 min.
4 Km. 200 m.
Seguint per la pista hem arribat a un
revolt molt tancat cap a la dreta. Davant
nostre mateix, a laltra banda de la rasa,
lesglésia de Rubió. Just del mig de la
corba, en surt un camí a mà esquerra.
Hem de deixar aquí la pista principal i
agafar aquest camí cap a lesquerra que
sestreny ràpidament fins convertir-se en
un corriol i que ens portarà fins la Rasa
Fonda. Costa avall.
1 h. 14 min.
4 Km. 600 m.
Hem arribat al capdavall del corriol. Davant
nostre una pista que passa travessera.
Hem de travessar-la i seguir endavant
ignorant les opcions a dreta/esquerra. Ara
som en un camí força transitable que fent
ziga-zagues va baixant cap avall.

1 h. 23 m.
5 Km 250 m.
Després duna forta baixada, hem arribat
al capdavall: a la Rasa Fonda. Davant
nostre, a mitja alçada del marge de laltra
banda de la rasa, hi ha un parell de forats
que la gent els anomena La Cova de les
Bruixes. Un rètol indica, riera amunt :
 Plaça de les Bruixes, que és el lloc on
les Esquadres van encerclar i van matar
els bandolers Casulleres i el Marimon.
Veureu que el lloc és feréstec i magnífic.
Un amagatall perfecte. Anem cap allà.
Seguim amunt, cap a la dreta pel mig de
la rasa. Aquest és el tros de camí que pot
ser una mica més complicat només perquè
no és ben pla, però al punt secret de
trobada dels bandolers no si podia arribar
de manera fàcil.
La rasa és fonda i encaixonada i convé
anar ben calçat per si hem de travessar
algun toll daigua.
1 h. 35 min.
6 Km. 100 m.
Estem encaixonats al fons de la rasa.
Feréstec. Magnífic. Trobem un petit corriol
que senfila pel marge de la dreta per
salvar un esglaó del torrent. Lagafem. (Si
no el veiem ens trobarem tancats i caldrà
tornar uns 20 metres enrere fins a trobar
el corriol). Aquí, perdres és impossible,
doncs no hi ha altre camí ni sortida fins
arribar a la Pl. De les Bruixes.
Salvat lesglaó continuem rasa amunt.
Molts rocs. Anem fent a poc a poc. El camí
sencaixona i sembla que no porti enlloc.
Seguim torrent amunt .
1 h. 50 min.
7 Km. 150m.
Després dun caminet que ens desvia per
la dreta del torrent, la llera de la rasa
sobre i ens situa sobre una gran llosa
plana, una mena de clariana. Som a la
Plaça de les Bruixes. Aquest era el lloc de
trobada dels bandolers i on les Esquadres
els van aniquilar després duna atemptat
fallit que pretenien fer contra lalcalde a
la sortida de lesglésia de Rubió. No us
podeu confondre. És lúnic lloc obert que
hem trobat des que hem agafat la rasa.
Seguim. El camí per sortir daquí i que
ens durà a Rubió es troba a la nostra
esquerra segons hem arribat, paral.lel a
la rasa, però a uns 30 metres per sobre
nostre. Per anar-hi, cal seguir fins al final
de lempedrat de la plaça i buscar a pocs
metres un corriol a lesquerra, salvar el
filat de la tanca i pujar cap a lesquerra
entre matolls fins trobar un antic camí ara
abandonat.
Quan arribem al camí ample, que és una
antiga pista , lagafem cap a lesquerra.
És un camí que corre planejant a mitja
costa. A la nostra esquerra, a baix, la
Plaça de les Bruixes i la Rasa Fonda per
on hem vingut. Seguim recte enllà.
Planejant. Pel mig del camí hi passa un fil
elèctric de guardar bestiar, trencat i
totalment en desús. Seguim aquest camí
que és clar però molt ple de matolls,
entrampussant , si cal, amb el filferro.
Una mica més endavant apareix davant

nostre, sobre la carena, lesglésia de Rubió.
Després dun revolt, el camí travessa una
rasa i es torna, durant uns metres, una
mica més estret. Només hi ha el camí que
seguim i el filferro elèctric ens fa de guia.
No hi ha pèrdua.
2 h. 17 min.
9 Km. 000m.
Travessem un altre torrent. Hi ha una
mena de barrera feta amb pneumàtics;
la passem. El camí segueix per laltre
costat, feréstec i abandonat, però ample
i evident. Si seguim aquest camí arribaríem
a la casa de lAlzina. Si volem escurçar el
camí, abans darribar-hi haurem dagafar
qualsevol dels corriols que surten de la
nostra dreta i que senfilen costa amunt
fins al Cementiri de Rubió, al costat de
lesglésia i el castell. (Si volem anar
planejant, podem arribar-nos fins lAlzina
i seguir la pista fins a Rubió).
2 h. 20 min.
9 Km. 200m.
Trobem el primer corriol a la nostra dreta.
És una mena de torrentera que senfila
fort amunt. Lagafem. Amunt cap a Rubió.
En alguns trossos el camí està una mica
escorxat i la pujada és forta, però ja és
la última dificultat de lexcursió.
2 h. 29 min.
10.Km 000 m.
Som davant la porta del cementiri de
Rubió on trobem la carretera asfaltada
que ens portarà cap a la dreta i 50 metres
més amunt al Castell i lesglésia de Rubió.
Al Restaurant del Castell podreu refer les
forces si us cal.
Lesglésia és del Segle XIV i té un
extraordinari retaule gòtic perfectament
restaurat.
Nosaltres no ens parem enlloc i sortim de
Rubió per la carretera asfaltada que creua
el petit nucli deixant lesglésia a la dreta.
Tirem amunt. Anirem seguint aquesta
carretera asfaltada sense deixar-la mai
fins a tornar a trobar els molins de vent
i arribar on hem deixat el cotxe.

Església de Rubió

2 h. 59 m.
12 Km. 500 m.
Surt de la nostra esquerra un ramal de
carretera que va a lestació transformadora.
Nosaltres seguim recte, seguint la línea
dels molins de vent, carretera enllà.
3 h. 14 min.
14 Km. 000 m.
Hem arribat a laparcament on tenim el
cotxe. Fi de lexcursió.

Els bandolers Casulleres i Marimon
La història daquests dos bandolers està
estretament lligada amb la de la població
de Rubió ja que almenys el capità de la
partida, que era en Casulleres, nera
originari i també perquè ambdós hi van
morir. En relació a la vida daquests
personatges, la historiadora Roser
Parcerisas, en el seu llibre Memòria
dAguilar de Segarra ens explica que, un
cop acabada la primera guerra carlina lany
1840, molts combatents carlins van
continuar emboscats per aquestes serres
i no van tornar a la vida civil. Ja fos perquè
shavien acostumat a viure del trabuc o
perquè no tenien cap més mitjà de vida,
qui-sap-los daquests guerrillers, es van
convertir en bandolers. Aquest és el cas
del Casulleres de Rubió. La mateixa
Parcerisas ens diu que la partida dels dos
bandolers operava per lAnoia, la Conca
de Barberà i havia arribat a perpetrar
assalts a lAlt Camp. Es solien amagar als
boscos de Maçana i a les Serres de Rubió
i Còdol-Rodon. Per la seva banda, en
Ramon Bori i Alcañiz, en el capítol dedicat
a Rubió de la Història de les comarques
de Catalunya ens explica que els bandolers
Casulleres i Marimon eren el capità i tinent
duna gran partida de lladres que, durant
molt de temps, tingueren atemorides les
cases de pagès i fins i tot alguns pobles
com Rubió, Jorba, Copons, Tous, Montbui
i Miralles. El mateix Bori ens diu que lany
1841 els dos bandolers van ésser abatuts
pels Mossos dEsquadra i el sometent de
Rubió en un lloc anomenat Plaça de les
Bruixes. Per la seva banda, Roser
Parcerisas aprofundeix més en aquest
episodi tot dient que els fets es van produir
el 21 de Maig de 1841, durant la Festa
Major de Rubió. Segons la historiadora en
Casulleres i en Marimon volien segrestar
el batlle de la població, però aquest estava
sobre avís i aquell dia la partida del
Casulleres es va veure sorpresa i atacada
per totes bandes. El Casulleres va ser ferit
a la cuixa mentre fugia i en Josep Boronat,
un Mosso dEsquadra el va rematar amb
la baioneta. El Marimon, el seu company,
va morir dun tret que li va disparar un
altre Mosso i la resta de la banda es va
donar a la fuga. La gent dAguilar conten
que qui va ferir en Casulleres quan fugia
per la Festa Major de Rubió, va ser en Pau
Torreguitart i Dalmases, un pastor de Rubió
que li va llançar una pedra amb una fona.
A aquest Pau Torreguitart li va quedar el
sobrenom de Ferotge per aquest motiu.
Segons sembla, va ferir a en Casulleres
perquè dies abans la seva partida li havia
robat un xai, i quan va tenir la oportunitat
va etzibar un cop de roc a la cuixa del
bandoler amb tant dencert que li va trencar
la cama. Això va impedir a en Casulleres
de poder-se escapar i, com ja hem vist
anteriorment, va ésser rematat per un
Mosso dEsquadra. Amb aquest episodi
acaba la història dels dos cèlebres
bandolers, però no la dels conflictes armats,
ja que poc després, concretament lany
1846, començaria la Guerra dels Matiners
o segona Guerra Carlina, que tornaria a
portar a aquestes contrades morts i
repressió.
JAUME MAS I PARÉS
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Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DE 15 DE
JULIOL DE 2005.
1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL
PLA DORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE CALAF
En data 22 de novembre de 2002 es va
presentar al públic, a la Sala dActes de
lAjuntament, la documentació preparatòria
del Pla dOrdenació Urbanística Municipal,
amb la finalitat de divulgar el contingut
dels treballs de planejament i estimular i
facilitar la participació dels administrats
amb lobjecte de possibilitar la formulació
dal·legacions, suggeriments o propostes
alternatives al llarg del període dinformació
pública, en compliment del deure de
garantir i fomentar els drets diniciativa,
dinformació i participació dels ciutadans
en els processos urbanístics de
planejament. Aquests treballs preparatoris
es van sotmetre a exposició pública,
presentant-se escrits dal·legacions i
suggeriments que es van resoldre a lacord
daprovació inicial, adoptat en data 31 de
gener de 2003.
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Durant el termini dinformació pública de
lesmentada aprovació inicial, van presentar
al·legacions Arcillas de Calaf, S.L., Sra.
Teresa Paradell Ortuño, Solestany, S.A.,
Servitje de Llorens, S.L., Cerámicas Calaf,
S.A., PEMACSA, Bisbat de Vic, Casal de
Calaf, Sr. Manuel Figuerola Muns, Sra. Rosa
M. Figuerola Muns, Sr. Enrique Figuerola
Muns, Sra. M. Dolors Palà García, Sr. Ramon
Palà Garcia, Sr. Joan Vila Aynés, Sr. Simon
Calderer Paradell i Ajuntament de Sant
Pere Sallavinera.
Amb posterioritat a la realització dels
referits tràmits es va considerar oportú
modificar el projecte aprovat, replantejant
lordenació urbanística del municipi
continguda en el projecte aprovat
inicialment. Es van introduir, doncs, dofici,
canvis substancials, que obligaven a
reiniciar el procediment administratiu,
substituint el projecte aprovat inicialment
pel què es presentava per a la seva
aprovació.
Per acord del Ple municipal, adoptat en
sessió de data 15 de novembre de 2004,
es va aprovar inicialment el Pla dOrdenació
Urbanística Municipal del municipi de Calaf
que substitueix laprovat en sessió plenària
de 31 de gener de 2003, ordenant linici
d'un segon període dinformació pública.
Dacord amb el que disposa larticle 83.4
de la Llei 2/2002, de 14 de març, sha
sotmès a informació pública per mitjà de
la publicació de lEdicte en el taulell
danuncis de la Casa Consistorial, la
publicació dun article informatiu de
laprovació inicial en el butlletí dinformació
municipal LAltiplà de Calaf corresponent
al mes de novembre de 2004 i la publicació
de lEdicte als diaris El Periódico de
Catalunya de 25 de novembre de 2004,
Regió 7  Edició dIgualada de 25 de
novembre de 2004, Regió 7  Edició de
Manresa de 25 de novembre de 2004, en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 285,
de 27 de novembre de 2004, i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4277, de 10 de desembre de 2004.
Lacord adoptat es va notificar personalment

als interessats que havien formulat
al·legacions durant el primer període
dinformació pública, comunicant la nova
aprovació inicial i linici dun nou període
dal·legacions.
Simultàniament, es va concedir audiència
als ajuntaments de Calonge de Segarra,
Sant Pere de Sallavinera, Prats de Rei,
Sant Martí de Sesgueioles i Pujalt, que
limiten amb el terme municipal de Calaf.
Al mateix temps, es van sol·licitar informes
als organismes afectats per raó de les
seves competències.
Durant la tramitació administrativa del Pla
dOrdenació Urbanística Municipal, sha
respectat el compliment del Programa de
Participació Ciutadana elaborat en el seu
dia.
Vist l'expedient de tramitació del Pla
d'Ordenació Urbanística d'aquest municipi,
amb els pertinents informes tècnics i
jurídics. Llegits els informes tècnics i jurídics
i les al·legacions formulades pels propietaris
i ciutadans, i els convenis urbanístics firmats
amb diversos propietaris per tal de
concretar les determinacions de diverses
unitats i sectors,
Es proposa al Ple Municipal ladopció
del següent acord:
PRIMER: Resoldre les al·legacions
presentades en base als informes tècnics
i jurídics que consten a l'expedient i que
s'incorporen al present acord com a
motivació, en el sentit indicat a la part
expositiva daquest acord.
SEGON: APROVAR PROVISIONALMENT el
"Pla d'Ordenació Urbanística de Calaf",
redactat pels arquitectes Sra. Anna Albín
i Collet i Sr. Miquel Raja Borràs i formulat
per aquest Ajuntament. El Pla està integrat
pels següents documents:
- Memòria i Estudis Complementaris
(memòria urbanística, memòria social,
estudi de mobilitat i estudi econòmic
financer)
- Normativa
- Detalls de Normativa Urbanística
- Catàleg dedificació existent en sòl no
urbanitzable
- Catàleg de Masies
- Catàleg de Béns a protegir i Inventari
arqueològic
- Convenis urbanístics de col·laboració
- Plànols dinformació i ordenació.
Informe mediambiental.
- Programa de Participació ciutadana.
TERCER: Remetre el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal a la comissió territorial
d'Urbanisme als efectes de la seva
aprovació definitiva.
Saprova amb el vot favorable de CiU,
labstenció del regidor assistent del GIC i
labstenció del regidor assistent dERC.
II.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE 2005.
Saprova amb el vot favorable dels regidors
de CiU, labstenció del regidor assistent
del GIC i labstenció del regidor assistent
dERC, l'expedient de suplement de crèdit
i de crèdits extraordinaris, per un import

de 66.915,38 Euros, a finançar mitjançant
majors ingressos, en conceptes del
pressupost vigent, per tal de poder atendre
el pagament de les obligacions, per a les
quals la consignació és insuficient o nul·la
en el pressupost ordinari actual.
III.- ADHESIÓ DE LAJUNTAMENT DE
CALAF AL PROGRAMA BULEVART DE
LÀREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
LÀrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona va crear lany 2001 el programa
Bulevart , per tal de donar resposta a una
demanda de la taula de regidors de cultura
que reclamava més atenció pels creadors
i col·lectius artístics no professionals.
Atès que lAjuntament de Calaf està
interessat en donar suport als col·lectius
i/o artistes amateurs del nostre municipi
per tal que puguin dur a terme les seves
produccions, festivals, exposicions, etc.,
considerem que serà dinterès per al nostre
municipi participar en aquest programa
posat en marxa des de lÀrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona i a través de
lOficina de Difusió Artística.
Així doncs, saprova, per unanimitat,
ladhesió de lAjuntament al programa
Bulevart de lÀrea de Cultura de la Diputació
de Barcelona.

PLE ORDINARI DE 22 DE JULIOL
DE 2005.
- Saprova per unanimitat acceptar la
cessió en propietat de 4 bancs despai
urbà i 5 papereres, cedits per LÀrea
dInfrastructures, Urbanisme i Habitatge
de la Diputació de Barcelona.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC i labstenció del GIC:
Primer.- Concedir a la Sra. Isabel
Domínguez una bonificació del 50 per
cent de la quota de lImpost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per
lactuació projectada a la façana de
limmoble situat al C/. Del Carme núm.
9.
Segon.- Concedir a la Sra. Beatriz Blaya
una bonificació del 50 per cent de la
quota de lImpost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres per lactuació
projectada a la façana de limmoble situat
al C/. Del Carme núm. 10.
Tercer.- Aplicar a les liquidacions
derivades de latorgament de les
corresponents llicències dobres les
bonificacions concedides.
- Saprova per unanimitat proposar al
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya els dies 6 de
febrer i 4 de setembre com a festes locals
per a lany 2006.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC i labstenció del GIC acceptar la
bestreta a la subvenció destinada a
finançar el funcionament del centre
deducació pre-escolar durant el curs
2004-2005 (Llar dInfants 08060587 EEI
de Calaf), per un import de 36.300 Euros.

- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC i labstenció del GIC, atorgar la
llicència municipal per obra major al
senyor Antonino Mestres Ballús, per a la
reforma i ampliació de part dun edifici
existent com a hostal, situat al Passeig
Santa Calamanda, núm. 20, en base al
projecte redactat pels arquitectes Josep
M. Martí i Ràfols i Manuel Julià i Macias.
Per raons durgència, lAlcaldia-Presidència
considera necessari incloure en lordre
del dia la proposta dacord sol·licitat per
lAgència Catalana de lAigua en relació
amb el compliment a la condició imposada
en el seu informe sobre laprovació del
Pla dOrdenació Urbanística Municipal de
Calaf.
La inclusió per raons durgència es
considera justificada atès que lacord que
sha dadoptar és necessari per a lemissió
dun nou informe que shaurà dincorporar
a lexpedient daprovació provisional del
POUM. Alhora, sha de posar de manifest
que el contingut de la proposta dacord
ha estat consensuat entre lAjuntament
de Calaf i lACA en una data posterior a
la de la convocatòria daquesta sessió
plenària.
Sotmesa a votació, es ratifica amb el vot
favorable de CiU i ERC i labstenció del
GIC
Ratificada la inclusió a lordre del dia,
saprova amb el vot favorable de CiU i
labstenció dERC i del GIC ladopció dels
següents acords:
PRIMER: Assumir el compromís de que,
prèviament a plantejar nous creixements,
lAjuntament de Calaf promourà
formalment lampliació de lactual estació
depuradora daigües residuals, per tal de
garantir el tractament tant dels cabals
actuals com els que es preveuen en el
POUM.
SEGON: Demanar formalment a lAgència
Catalana de lAigua que inclogui
lampliació de lactual estació depuradora
daigües residuals de Calaf en el proper
Pla de Sanejament dAigües Residuals
Urbanes (PSARU), previst pel 2005, per
tal de resoldre la sobresaturació que
lACA considera existeix en aquesta
instal·lació que ella mateixa gestiona.
TERCER: Comunicar aquest acord a
lAgència Catalana de lAigua, als efectes
de que tingui per complerta la condició
imposada al seu informe data 13 de juliol
de 2005, i emeti informe favorable
definitiu.
- Seguidament, lAlcaldessa-Presidenta
dóna compte del contingut del Decret
dAlcaldia núm. 226/05, pel qual saprova
la liquidació del Pressupost de
lAjuntament de Calaf corresponent a
lexercici 2004.
PRECS I PREGUNTES.Obert el torn de precs i preguntes, el Sr.
Ramon Torra, regidor d'ERC, felicita la
iniciativa de l'Equip de Govern pel tríptic
sobre l'estalvi d'aigua editat conjuntament
amb l'associació Viu.net, i demana que
les aixetes de la piscina municipal siguin

autorregulables.
En relació amb aquest prec, el regidor
Sr. Joan Caballol informa als presents
que sha tallat el reg dels jardins a fi
destalviar aigua.
A continuació, el Sr. Ramon Torra formula
un prec relacionat amb la notificació de
les convocatòries de les sessions plenàries
i que té per objecte garantir que els
regidors del grup dEsquerra Republicana
de Catalunya disposin personalment de
la documentació amb lantelació que
preveu la legislació vigent.
Seguidament, el Sr.Ramon Torra formula
unes preguntes en relació al tancament
de l'empresa PROFLEX per tal de saber
quines accions va establir lactual govern
municipal, previ el coneixement del
tancament daquesta, si està prevista
alguna mesura per recol·locar als
treballadors/es que la mateixa empresa
no pugui assumir i, en el cas que sestigui
treballant en la captació de noves
empreses, en quina línia o sector sestà
treballant per substituir aquesta empresa
També demana quines són les condicions
destabliment de lempresa Campa de
Calaf S.A. al polígon i quin és el
pressupost que hi ha destinat per lInstitut
de Formació i quines formacions es
preveuen realitzar i si hi ha previst un
espai alternatiu a aquest institut durant
les obres de remodelació del CEIP Alta
Segarra.
El Sr. Ramon Torra sol·licita que les
preguntes formulades en aquesta sessió
es responguin per escrit.
Finalment, el Sr. Ramon Torra pregunta
si el govern actual té previst signar algun
conveni que garanteixi estabilitat laboral
i qualitativa amb el professorat de lEscola
Municipal de Música, si el regidor
responsable té previst algun Pla dactuació
per fer realitat que lEscola Municipal de
Música sigui reconeguda oficialment i si
lincrement del pressupost municipal en
la partida de cultura i lampliació de la
partida de personal va en les línies
exposades anteriorment. També voldria
conèixer el detall dels costos que ha
suposat lEscola de Música daquest
exercici 04-05.

PLE EXTRAORDINARI DE 23 DE
SETEMBRE DE 2005
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, lacceptació
de la subvenció de 28.924 Euros que es
va sol.licitar al Departament de
Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, en el Pla
Únic dObres i Serveis de Catalunya 
2004, per a lobra Restauració del
Cementiri.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, el Conveni
de Col.laboració entre lAjuntament de
Calaf i la Diputació de Barcelona per a
la realització de lactuació Urbanització
de la Plaça Pinós.

- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, la signatura
dun conveni de col.laboració en virtut
del qual aquest Ajuntament assistirà de
forma excepcional i temporal a
lAjuntament de Sant Martí de Sesgueioles
en matèria administrativo-comptable.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, el Conveni
entre el Consell Comarcal de lAnoia i
lAjuntament de Calaf en matèria
dassessorament jurídic i econòmic.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, lacceptació
dajuts atorgats per la Diputació de
Barcelona (Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat) per un import de 65.192,40
Euros.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, atorgar la
llicència municipal per obra major al
sol.licitant, senyor Josep Maria Puigpelat
i Font, per a la rehabilitació dun habitatge
al C/. Raval de Manresa, núm. 3, en base
al projecte redactat per l'arquitecte senyor
Gustavo Barba Villarraza.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, atorgar la
llicència municipal per obra major al
sol.licitant, senyor Josep Maria Garrofé
i Nadal, per a la reforma i ampliació dun
habitatge unifamiliar situat al C/. Joan
Miró, núm. 5 (La Pineda), en base al
projecte redactat per l'arquitecte senyor
Marià Franco Muntaner.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, atorgar la
llicència municipal per obra major al
sol.licitant, senyor Josep Rotés Pinós,
per a la construcció dun habitatge
unifamiliar al C/. Lleida, parcel.la 4 (Sector
Sonfal), en base al projecte redactat per
l'arquitecte senyor Carles Solsona i Piña.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, atorgar la
llicència municipal per obra major al
sol.licitant, ROCS RIPOLL, S.L., per a la
realització de reformes, distribució duna
nau existent i construcció dun dipòsit a
la parcel.la 11 del Polígon Industrial Les
Garrigues, en base al projecte redactat
per l'enginyer industrial senyor Joan Riera
Sapera.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i dERC, i labstenció del GIC, atorgar la
llicència municipal per obra major a la
societat sol.licitant, PEGE DE
PROMOCIONES Y CONTRATOS, S.L., per
a la construcció dun bloc plurifamiliar
entre mitgeres  4ª fase (10 habitatges
i espai interior), a la Ctra. de Manresa
s/n (Avgda. Josep Miró) en base al
projecte redactat per larquitecte Sr.
Valentí Solé Estany.
- Saprova amb el vot favorable de CiU
i labstenció dERC i del GIC, el Conveni
de Col.laboració entre lAjuntament de
Calaf i lInstitut Català del Sòl per al
desenvolupament i execució duna
actuació de Promoció de Sòl Industrial
anomenada El Rentador.
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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
14:30
14:40
15:40
19:50
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:20
12:30
13:30
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