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Diumenge 30

AGOST
Dissabte 1
Havaneres amb el grup
“Penjats de l’ham”
amb rom cremat per a tothom
(amb la col·laboració de l’ARCA)
A les 22.00 h a la plaça de les Eres

Ball amb Bartomeu i Sheila
A les 19.30 h a la plaça Barcelona’92

Dissabte 19

SETEMBRE

Enduro “Vila de Calaf”
Parc tancat
Durant tot el dia, a la plaça dels
Arbres

Del 4 al 7 de setembre
Festa Major i Fira de l’Eix
Divendres 11

el tauler d’anuncis

Diumenge 2
Ball amb Bartomeu i Sheila
A les 19.30 h a la plaça Barcelona’92

Diada Nacional de Catalunya
Sardanes amb la Cobla Juvenil
de Solsona
A les 13.30 h a la plaça dels Arbres
Concert a càrrec de la coral Cantaires
de Can Feu de Sabadell
Diumenge 20
A les 18.30 h al Casal de Calaf
Dissabte 12
Ball amb Gonzalo Ayuso
A les 19.30 h a la plaça Barcelona’92

Enduro “Vila de Calaf”
A les 9.00 h, sortida
A les 14.30 h, lliurament de premis
Dissabte 26

Diumenge 29

Divendres 18

Ball amb Elisabet
A les 19.30 h a la plaça Barcelona’92

Presentació Enduro “Vila de Calaf”
Campionat d’Espanya i de Catalunya
A les 21.00 h al poliesportiu

HORARIS CEMENTIRI
de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner:
93 869 84 91 i 93 869 85 48
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HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ
tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

de dimarts a diumenge
de 10.00 h a 14.00 h
divendres i dissabtes
16.00 h a 20.00 h

VIII Open de Dards de Calaf –
V Open de futbolí català
Durant tot el dia, al poliesportiu

Del 4 al 7 de
setembre, Calaf
celebrarà una no
va edició de la
seva Festa Ma
jor... Com cada
any no hi faltar
an els balls, les
sardanes, la tro
bada de gegants
,
atraccions per als
més menuts, el
teatre (amb “Can
cun” i “La visita
d’un inspector”)
, el country, els
campionats espo
rtius i un llarg
etcètera d’activit
ats per a tots
els gustos.
També tindrà llo
c la IX Fira de
l’Eix, el dissabte
5 de setembre,
amb els producte
s tradicionals i
artesans de la zo
na. Exposicions,
concerts, discomò
bils i castellers
completaran el pro
grama festiu!
Viu la Festa Major
de Calaf!

atenció antics Escoltes!
Des de l’Arxiu Municipal estem recollint
documentació relacionada amb aquesta
entitat per commemorar-ne el 50è aniversari. Si teniu aquest material, podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres.
Moltes gràcies!

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

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

V

Calia, doncs, un pla molt més
ambiciós per poder canviar aquest
fet, un pla integral que fes possible
revertir els efectes negatius que el
pas del temps i el creixement de
la vila fora d’aquest àmbit —amb
la seva conseqüent despoblació—
havien evidenciat.
En aquest sentit, l’actual equip
de govern, ja sigui amb recursos
propis o cercant-ne d’externs,
ha estat impulsant projectes en
diferents àmbits per a fer possible
aquest canvi de tendència, com
la construcció d’habitatges per a
joves, la renovació de l’enllumenat,
la
instal·lació
de
contenidors
soterrats
o
la
ja
iniciada
recuperació del Castell, entre
d’altres que complementaven el
que havia de representar el desitjat
punt d’inﬂexió de la situació:
presentar la candidatura de Calaf
a la Llei de Barris per aconseguir el
ﬁnançament suﬁcient que permetés
recuperar el dinamisme i vitalitat
de què el Nucli Antic havia gaudit al
llarg dels segles.
La redacció del projecte no ha
estat fàcil, ha calgut analitzar
amb
deteniment
nombroses

dades econòmiques, socials i
urbanístiques per tal d’assegurar
que les propostes a desenvolupar
tindrien un efecte real en la
dinamització del Nucli i, sobretot,
que aquestes comptessin amb la
participació i el suport veïnals com
així ha estat.
El resultat de tot aquest esforç no ha
pogut ser millor. Tot i que competíem
amb
d’altres
municipis
amb
majors recursos i amb situacions
urbanístiques més desfavorables,
el projecte del Nucli Antic de Calaf
ha estat seleccionat d’entre les 73
candidatures presentades obtenint
la millor puntuació, i fent possible
d’aquesta manera la consecució
d’una ﬁta que permetrà, de manera
deﬁnitiva, revitalitzar el Nucli Antic
de la nostra vila, retornant-li el
dinamisme i la importància que
en el decurs de la història i ﬁns fa
menys de mig segle havia tingut.
Felicitem-nos,
doncs,
per
la
consecució d’aquesta ﬁta històrica
que no hauria estat possible sense
la col·laboració veïnal, el suport de
la Diputació de Barcelona i l’aposta
decidida i unitària del Consistori
calafí.

A Sant Pere de l’Arç o Sant Pesselaç
trobem una petita joia del patrimoni
local: l’església de Sant Pere. Aquesta
església sabem que ja existia el 1040
i que el 1331 ja gaudia de la condició
de parròquia, de la qual depenia —en
condició de sufragània— l’església
de Sant Miquel d’Aleny, situació que
encara perdura.
L’ediﬁci és format per una sola nau
amb un absis semicircular decorat
amb arcuacions cegues adossat al
mur de llevant, i coronat per un
campanar d’espadanya de dues
obertures a ponent. A l’absis i als
murs laterals trobem unes ﬁnestres
de doble esqueixada i coronades per
arcs de mig punt adovellats molt ben
executades. Al mur de ponent, que és
el que es mostra més retocat, hi ha
una ﬁnestra en forma de creu.
Al seu interior, situat a l’altar major,
trobem un notable retaule barroc
dedicat a Sant Pere. Aquest va ser
esculpit per Josep Ribera i daurat per
Gregori Ferrer —ambdós de Cardona—
pels volts de 1642. Curiosament, el

retaule va ser encarregat i construït
per a l’església parroquial de Sant Pere
de Matamargó. Allà va estar, ﬁns que
els seus parroquians, al ﬁnal del segle
XVIII, van encarregar uns retaules
nous al taller dels Pujol —prestigiosos
escultors instal·lats al Solsonès— i
van vendre el vell retaule de Sant
Pere per 200 lliures als parroquians
de Sant Pesselaç, que tenien el
mateix patró i que amb quatre retocs
van gaudir d’un magníﬁc retaule
quasi nou. A més del retaule de Sant
Pere, també hi trobem fragments de
retaules dedicats al Sant Crist i a Sant
Sebastià, i un retaule dedicat a la
Verge del Roser, que constitueix una
de les poques mostres renaixentistes
de la comarca.
El conjunt, per la seva senzillesa, per
conservar elements i bona part de la
primitiva estructura romànica malgrat
les reformes posteriors, per contenir
al seu interior uns notables retaules
que als darrers anys s’han restaurat
i pel seu bon estat de conservació en
general, bé mereix una visita.

Retaule barroc de Sant Pere de l’Arç

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

Sant Pere de l’Arç

editorial

a ser a primers del mes de
maig, després d’un llarg
període d’anàlisi, de treball en la
redacció del document i de concloure
el procés de participació ciutadana
amb una notable implicació del
veïnat i de les entitats de la zona,
quan es va presentar formalment
la candidatura de Calaf amb el
Projecte d’Intervenció Integral del
Nucli Antic a aquesta important
línia de subvencions, coneguda
més popularment com a Llei de
Barris, que anualment i en règim de
competència convoca la Generalitat
de Catalunya.
La necessitat de dur a terme un
projecte d’aquestes característiques
pel Nucli Antic de Calaf s’ha anat
fent evident amb el pas dels anys.
Tot i els importants esforços dels
diferents equips de govern que han
passat pel consistori, com la reforma
de la plaça Gran, la construcció de
l’ediﬁci de l’Ajuntament o la del
Centre Cívic, s’ha anat posant
de manifest la necessitat d’una
actuació dotada de majors recursos
i d’una visió més global per canviar
la tendència regressiva de la part
històrica de la nostra vila.
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Aquest juliol han començat els treballs
de la segona fase de restauració del
castell de Calaf, que l’Institut Català
del Sòl ha adjudicat a l’empresa
Constructora de Calaf SAU. Les obres
les licita l’Incasòl en virtut del conveni
signat entre l’Ajuntament i aquest
organisme, i es ﬁnancen entre el fons de
l’1% cultural del Ministeri de Fomento,
l’Incasòl i el consistori calafí. L’objectiu
de les actuacions, que s’executaran en
16 mesos, és restaurar les estructures
medievals del castell, adequar l’entorn
monumental i crear un espai que
permeti conèixer un indret emblemàtic
de la història del municipi. Amb aquestes
obres es consolidaran les estructures
dels murs i de les façanes del castell, i
es reconstruiran els elements essencials
de l’ediﬁci. Així mateix, és previst un
estudi arqueològic del conjunt interior
del castell i dels espais exteriors, i la
instal·lació dels serveis d’il·luminació i

de subministrament d’aigua. La segona
fase de restauració del castell calafí

té un pressupost d’adjudicació
1.120.373,99 euros (iva inclòs).

de

Ja s’han començat a arranjar els murs perimetrals del castell.

Reoberta la circulació
al carrer dels Geladors

Sortejats els pisos
per a la gent gran

A principis de juliol va obrir-se de nou
la circulació pel carrer dels Geladors,
després que hagin ﬁnalitzat les obres
d’urbanització d’aquesta via. El carrer
també s’ha eixamplat —ara fa uns
10 metres d’amplada—, de manera
que permet el pas còmode en dues
direccions (del Raval de Sant Jaume al
carrer Isidre Vilaró i viceversa).

El passat 17 de juliol representants
d’Adigsa van sortejar els pisos de
protecció oﬁcial destinats a la
gent gran. D’aquesta manera,
els adjudicataris ja saben quin
habitatge els correspon. És previst
que a principis de setembre se
signin els contractes de lloguer
i es lliurin les claus del pis als
llogaters.
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Urbanisme

Ja han començat les obres de restauració
del castell de Calaf

recordeu que no s’ha
de llençar als contenidors
marrons:

càrregues de cafè
metàl·liques
ampolles de vidre
menjar envasat
draps, pedres...
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Fons Estatal d’Inversió Local
Avancen les obres per convertir Can Bertran
en un casal de la gent gran
Les tasques a aquest històric ediﬁci, ubicat al passeig
de Santa Calamanda, continuen a bon ritme. L’empresa
Constructora de Calaf està rehabilitant el soterrani, la
planta baixa i part de la primera planta de la casa per tal
de convertir-la en el nou casal de la gent gran. Amb aquest
objectiu, es refaran les parets interiors i els paviments,
però es conservaran a la vegada els elements decoratius

que donen personalitat a Can Bertran. La intenció és
que els usuaris disposin d’unes dependències espaioses
i degudament diferenciades per realitzar-hi diverses
activitats simultànies. Hi haurà una sala de lectura, una
sala de ball o un espai per al bar, entre d’altres. L’import
d’adjudicació d’aquestes obres ascendeix a 404.028,81 €,
i és previst que s’acabin a ﬁnals d’any.

La futura sala de ball.

Es conservaran elements com la llar de foc.

L’empresa Mulé Calaf SLL és l’encarregada de portar a
terme aquestes obres, que de moment ja han permès
arranjar bona part de les teulades malmeses dels nínxols
així com la façana de la capella. També s’ha buidat de
terra l’esplanada del darrere de la capella, fora dels murs,
que es convertirà en un petit mirador.
Ara s’està treballant en el rejuntat dels murs exteriors, de
pedra, així com en un accés cap al cementiri nou. És previst
que aquestes obres, amb un pressupost d’adjudicació de
115.820,77 €, estiguin acabades al setembre.
Vista de l’exterior, on s’aprecien els treballs a la capella.

Gairebé enllestides les obres
a la coberta de l’Ajuntament
Aquests dies s’estan ultimant les tasques d’arranjament de
la coberta de l’ediﬁci de l’Ajuntament, el mal estat de la
qual posava en perill les dependències destinades a arxiu
municipal. Així, s’ha reparat la teulada i s’han substituït les
claraboies en males condicions. A més, també s’ha aproﬁtat
per substituir l’antic ascensor per un de nou, que s’adapti
a la normativa d’accessibilitat. La instal·lació del nou
ascensor es completarà aquest mes d’agost. Les actuacions
a l’Ajuntament les porta a terme l’empresa Construccions
Castellfollit SL, i tenen un import d’adjudicació de 84.594,51
euros subvencionat pel fons FEIL.

Ultimant detalls de la teulada.

Urbanisme

Al setembre acabaran
les tasques del cementiri
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Per Sant Joan, la Flama del Canigó
va arribar a Calaf en bicicleta

Festes

El 23 de juny Calaf va celebrar la tradicional revetlla de Sant
Joan, en què no hi van faltar elements com el foc, els petards, la música i la festa. Passades les set de la tarda, sis
ciclistes de BikeCalaf.Cat van arribar a la plaça dels Arbres
amb la Flama del Canigó, que havien anat a buscar a Ponts.
Ja els esperaven nombrosos veïns, que van escoltar atents la
lectura del Manifest de la Flama, per part de l’alcaldessa M.
Antònia Trullàs. A continuació, es va repartir coca i xocolata
desfeta entre tots els assistents, berenar que havien preparat des de l’Associació ARCA. Més tard, al voltant de les nou
del vespre, la regidora de Cultura, Imma Sans, i la regidora
d’Educació, Judit Viladrich, acompanyades de representants
de BikeCalaf, van anar a encendre les quatre fogueres inscrites al concurs. A la nit, la plaça Barcelona’92 va acollir un
ball amb l’orquestra Bora-Bora.

Lectura del manifest per part de l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs.

Foguera del carrer de la Sort.

Foguera al carrer Cels Xaudaró.

Foguera a la carretera de Folquer a Jorba.

Foguera al carrer de Lleida.

Participat ball de l’Esplai
de la Gent Gran de Calaf
L’Esplai de la Gent Gran de Calaf va celebrar l’últim
cap de setmana de juny la seva tradicional festa
d’estiu, i ho va fer amb un multitudinari ball a l’aire
lliure. El Raval de Sant Joan es va omplir, a partir de
les set de la tarda, de balladors i públic, que no es van
voler perdre el ball amb el músic Joan Vilandeny.
Nova revista a l’Esplai
En aquests moments és a punt de sortir a la llum
una nova revista creada per membres de l’Esplai
de la Gent Gran, en la qual es pot trobar molta
informació de tipus divers, així com les activitats que
organitzen.

L’Altiplà de Calaf

JULIOL 2009

7

El barri de la Pineda celebra
una participada festa major solidària
Els veïns del barri de la Pineda de Calaf
van celebrar el primer cap de setmana
de juliol una nova edició de la seva festa
major, una iniciativa veïnal que porta ja
una llarguíssima trajectòria. Els actes
van començar el divendres al vespre
amb l’escala en hi-ﬁ “Pineda Vision VI”,
seguida del bingo i d’una discomòbil.
Dissabte al vespre es va inaugurar
oﬁcialment la festa major, amb una
presentació de l’alcaldessa, M. Antònia
Trullàs, i un pregó a càrrec de Jaume
Oller. Seguidament hi va haver el sopar
de veïns, amenitzat amb la música del
Duet Iris. Al voltant de mitjanit va començar el Pinfest, una nit de concerts
amb els grups Hewel, Nu i Col·lapse FM,
l’objectiu de la qual era recollir fons per
a la Marató de TV3 d’enguany, que anirà
dedicada a les malalties minoritàries.
Diumenge al matí, tots els que van
voler van poder fer gimnàstica amb la
Conxi Parrilla. Després de recuperar

Foto de família a La Pineda, diumenge al matí.

forces amb una xocolatada va tenir lloc
una xerrada sobre les malalties minoritàries, que va comptar amb la presència de dues associacions sobre aquestes
afeccions i també de la neuròloga Anna

Benestar
Més de 240 persones
a la jornada ﬁsiorecreativa
Un any més, l’Esplai de la Gent Gran i l’Ajuntament de Calaf van
organitzar la Jornada Fisiorecreativa del municipi, que enguany
arribava a la novena edició. Es va celebrar el dijous 4 de juny al
poliesportiu de Calaf, i va comptar amb la participació de més de
240 persones. La Jornada va començar amb l’activitat “Mou-te
i gaudeix”, a càrrec d’Isabel Gallego. Seguidament hi va haver
la demostració de ball country a càrrec del grup de country de
Calaf, i al voltant de les 2 del migdia va tenir lloc el dinar de
germanor. Després de dinar i fer una mica de sobretaula, cap a
les 4 de la tarda va començar el taller de “Música i moviment”,
amb Isidre Vallès, que cada any acompanya els participants en
aquesta jornada. L’activitat va comptar amb el suport econòmic
i logístic de l’Ajuntament de Calaf i també de l’associació ARCA,
que es va encarregar de la preparació del dinar.

Benedicció, xaranga
i ball per Sant Cristòfol
L’11 i 12 de juliol, Calaf es va sumar, com cada any,
a la festa del patró dels conductors. Així, dissabte
a les 6 de la tarda es van beneir els vehicles a
l’avinguda de la Pau, al costat mateix de la plaça dels
Arbres. La benedicció va ser amenitzada pel grup de
xaranga Quatre Vents d’Igualada. Tots els vehicles
que passaven la benedicció eren obsequiats amb un
número per a un sorteig d’un tortell de Sant Cristòfol,
gentilesa de la Pastisseria La Lionesa. Després, a les
vuit del vespre, es va fer una missa en honor al sant.
L’endemà diumenge la festa va continuar a partir de
2/4 de 8 de la tarda al passeig de Santa Calamanda,
que es va omplir amb motiu del ball, a càrrec de
l’orquestra Banda Sonora.

El ball de diumenge, molt concorregut.

Festes

Havent dinat, “Música i moviment”.

Vernet. Al migdia, hi va haver demostració de country, i a la tarda hi va haver ball de vetlla amb el grup Crystal,
durant el qual es va repartir pa amb
tomàquet i pernil per a tothom.
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Fotograﬁes de la Festa
de la Gent Gran 2009
Tal com avançàvem en el passat Altiplà, publiquem a
continuació el recull de fotograﬁes de la Festa Homenatge a la Gent Gran, celebrada a Calaf el passat 24
de maig, així com la foto de família que es va realitzar
sortint de missa.
L’alcaldessa i la regidora de Benestar van donar la benvinguda als assistents.

Missa solemne a l’església de Sant Jaume.

Concert de la Coral Ressons.
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Dinar a la sala de Festes Bogart.

El dinar va comptar amb nombrosos avis i àvies, i els respectius acompanyants.

Havent dinat es va ballar una sardana de germanor (foto: R. Morera)

A continuació, tarda de ball (foto: R. Morera)
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Immillorable acollida del Desfolca’t ·
18è Festival de Música Tradicional de Calaf
Calaf va superar, i amb molt bona nota, la 18a edició del
Festival de Música Popular i Tradicional, que enguany
incorporava en la seva denominació l’expressió “Desfolca’t!”.
Tal com van explicar des del ‘organització, la COMTCASE,
“Desfolca’t!” sintetitza a la perfecció els tres pilars bàsics
d’aquest certamen: la música folc, la denominació d’origen
catalana i, ﬁnalment, el preﬁx des- (que convida a la festa
i a la diversió: desmarxa’t, descamisa’t,...). També des
de la COMTCASE es van mostrar molt satisfets amb el
desenvolupament del Festival, que va atraure centenars de
persones a Calaf durant el cap de setmana.
La satisfacció és totalment justiﬁcada, ja que el Festival va
transcórrer sense cap mena d’incidència i, a més, va registrar
una massiva assistència de públic d’arreu de Catalunya,
sobretot dissabte a la nit. La festa ja va començar divendres
amb el concert de Crescendo (que van fer ballar els assistents)
i el ball tradicional d’Amanida Folk. A més, després dels actes
a la plaça dels Arbres la taverna Cal Macarró es va omplir a
vessar amb el concert de la formació El Gall Roig i Negre.
Dissabte al matí, els Filibusters ja van animar el tradicional
mercat amb la cercavila, mentre al Centre Cívic començava
el taller d’acordió diatònic, que va acollir una dotzena
d’alumnes. Ja a la tarda, la plaça Barcelona’92 va concentrar
nombrosos infants que no es van voler perdre el taller de
percussió brasilera amb Vallsamba. Al Casal tampoc hi va
faltar assistència: la Jornada de la Lliga de Glosa i Cant
Improvisat va omplir de gom a gom el vestíbul, on el públic
va poder passar-s’ho d’allò més bé amb les gloses dels
participants, vinguts d’arreu dels Països Catalans.
Tot plegat va anar creant l’ambient necessari per presenciar,
a les 10 del vespre, la Mostra de grups de Música Popular i
Tradicional, que va concentrar prop d’un miler de persones

A cadiera coixa

a la plaça Gran. Van encetar la nit As Ladras i Dimitrov’s,
seguits de Pedrol-Pedrós, els aragonesos A Cadiera Coixa i els
glosadors mallorquins Mateu Mates ‘Xurí’ i Macià Ferrer —que
van sorprendre el públic amb la seva inventiva i capacitat
d’improvisació. Després va ser el torn dels bascos Erdizka
Lauetan, del valencià Pep Gimeno ‘Botifarra’, els bascos
0+Hatz, Blai Casals i el seu acordió, el Belda i el conjunt
Badabadoc, el Gall Roig i Negre i els occitans Lou Dalﬁn. Va
posar punt i ﬁnal a la mostra la fanfàrria Always Drinking
Marching Band, que va emportar-se el públic carrer Sant
Jaume avall. Seguidament van començar els concerts a bars
i places, tots amb una gran participació. Finalment, cap a
2/4 de 3 de la matinada va començar la Desfolcada ﬁnal: un
animat concert dels incombustibles Lou Dalﬁn, seguit d’una
original posada en escena amb el “Quina barra de banda”
dels Always Drinking Marching Band.

Al setembre, torna
el curset de balls de saló

Cultura

1a classe oberta i gratuïta!!!
El dimecres 16 de setembre de 2009 començarà la segona edició
del curs de ball, que durant aquest últim trimestre s’ha impartit els
dimecres al vespre a la Unió Calaﬁna. La primera classe és oberta
a tothom i totalment gratuïta, per tal que tots els interessats
pugueu veure’n els objectius i el funcionament. Si us animeu, només
cal que aneu el dimecres 16 de setembre a les 21.00 h a la Unió
Calaﬁna!

Joventut
A partir del setembre,
Calaf ja comptarà amb
un tècnic de Joventut
Ja ha començat a treballar el nou tècnicdinamitzador compartit que impulsarà les polítiques
de joventut i executarà els plans locals de joventut
dels cinc municipis de la comarca —d’entre els
quals Calaf— que han continuat amb el projecte
iniciat a principis d’any.
El Consell Comarcal va engegar aquest projecte
al començament del 2009, i va posar a disposició
dues ﬁgures tècniques per elaborar els Plans Locals
de Joventut dels municipis a compartir. Els dos
tècnics van ﬁnalitzar les seves tasques al març
i, en l’actualitat, ja es disposa del nou tècnicdinamitzador de joventut compartit que ha estat
contractat, i que treballarà per als cinc municipis de
la comarca que han continuat amb aquest projecte:
el Bruc, Calaf, Castellolí, Sant Martí Sesgueioles i
Vallbona d’Anoia.
El nou tècnic-dinamitzador de joventut compartit
de referència és en Salva Llamas i va començar a
treballar el passat 25 de juny al Consell Comarcal.
Properament iniciarà també les seves tasques als
ajuntaments a compartir. La seva adreça electrònica
és: sllamas@anoiajove.cat
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Curset de sardanes
per a la festa major

Si tens intenció de ballar sardanes per la festa major,
no perdis aquesta ocasió.
Si et sents calafí
a ballar sardanes has de venir!
T’esperem!
Ajuntament de Calaf
i els monitors

Els alumnes de català,
a Sant Sebastià
Els alumnes del curs de català de nivell B que s’ha impartit
aquest curs, juntament amb els participants del taller de
conversa “Xerrem”, van celebrar una festa de ﬁ de curs el
passat 8 de juny. Acompanyats dels professors i monitors,
van pujar ﬁns al turó de Sant Sebastià, on van visitar
l’ermita i van participar en un petit piscolabis.

A l’octubre es reprenen
els cursos de català
A l’octubre començaran les classes del curs de català de
nivell intermedi 3 (equivalent al nivell B). El certiﬁcat
que es lliurarà en acabar el curs i aprovar l’examen
serà homologat com a nivell B per al Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL). Les classes són gratuïtes,
i tindran lloc els dijous a la tarda, de 19.00 h a 21.00
h a l’Institut de Formació Permanent. El curs l’organitzen
el CPNL i l’Ajuntament de Calaf. Per a més informació, us
podeu adreçar a l’Ajuntament a partir del setembre.

Compte amb el sol!!!
L’exposició excessiva al sol és el factor de risc més important
del càncer de pell, tant del melanoma com del no melanoma
(el més freqüent). Més del 80% dels casos de càncer de pell
es podrien prevenir evitant una exposició excessiva al sol i
les cremades cutànies, especialment durant la infantesa i
l’adolescència.
Així, per gaudir del sol de manera saludable, cal:
• Començar a prendre el sol de manera gradual i evitar
l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat (de les
12:00 a les 16:00 hores).
• Cobrir-se el cap i protegir-se els ulls amb ulleres de sol.
• Utilitzar crema de factor de protecció elevat (superior a
20). Aplicar-la en quantitat suﬁcient, una estona abans de
l’exposició i periòdicament després de banyar-se.
• Buscar l’ombra per resguardar-se de la intensitat solar.
• L’aigua i la sorra reﬂecteixen i augmenten la intensitat solar,
per tant cal augmentar les mesures de protecció.
• Beure aigua per evitar la deshidratació.
També cal tenir en compte
• No patir calor no vol dir que s’eviti la cremada solar. Les
cremades es deuen a l’exposició als raigs ultraviolats, així que
el fet que estigui núvol tampoc evita les cremades.
• L’exposició prolongada produeix danys i envelliment de la
pell i arrugues prematures. També afecta els ulls i pot alterar
el sistema immunològic.
• Cal ser especialment previngut a principis de la primavera
quan les temperatures són baixes però els raigs de sol són
més forts del que es pot esperar.
• Pel que fa als nens, particularment sensibles a l’exposició
solar, requereixen una protecció especial.
• Les làmpades i els llits de sol artiﬁcial també poden ser
perjudicials per l’emissió de radiacions ultraviolades.
Més informació:
Institut Català d’Oncologia

Ajuntament de Calaf

www.iconcologia.net
www. calaf.cat

Agriplant Huguet rep un premi als
establiments comercials centenaris
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, va lliurar el passat 2 de juliol els 52 guardons que
reconeixen la trajectòria centenària de diversos establiments
catalans. Un d’ells va ser Agriplant Huguet, de Calaf, amb 333
anys d’història. L’empresa va començar a Sanaüja el 1676, on
van seguir 10 generacions de moliners de gra. L’empresa va
ubicar-se a Calaf al 1895 i en el transcurs dels anys l’activitat
comercial ha anat variant des de la comercialització de gra
i pinsos, distribució d’adob químic, fàbrica de farina, venda
d’animals de selecció i, ﬁns i tot, creació d’una gasolinera
(1920). Amb l’actual propietari, Josep Huguet Mas, que va
recollir el guardó, l’empresa ha seguit evolucionant i assumint
canvis, ﬁns a aconseguir convertir l’inicial magatzem en un
espaiós centre de jardineria.

Comerç

Alumnes i monitors, davant de l’ermita.
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Sanitat

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calaf
convida els calaﬁns a aprendre a ballar sardanes, i a
perfeccionar-les en el cas d’aquells que ja en ballen. El
curset tindrà lloc del 24 al 28 d’agost a la Unió Calaﬁna,
en dos horaris. De 19.30 h a 20.30 h serà per als que
volen començar a ballar sardanes, mentre que de 20.30
h a 21.30 h hi haurà la classe de perfeccionament. Les
classes són totalment gratuïtes i obertes a persones de
totes les edats.

JULIOL 2009

12

L’Altiplà de Calaf

JULIOL 2009

Proﬁtós curs dins del Pla Educatiu d’Entorn de Calaf
Aquest curs 2008/2009 s’han continuat realitzant actuacions
a través del Pla Educatiu d’Entorn, una proposta que pretén
donar resposta a les múltiples necessitats educatives de la
nostra societat.
Així, s’han dut a terme activitats que es van valorar molt
positivament durant el curs passat, ja que proporcionen als
nens i joves de Calaf un major ventall d’ofertes d’activitats
de caràcter lúdic i que, al mateix temps, eduquen en valors
com la cohesió social o el treball en equip. Aquestes activitats
són els patis oberts, activitats artístiques, esportives i la
ludoteca.
També han tingut continuïtat iniciatives com la biblioteca
oberta i els tallers d’estudi assistit, tant al CEIP com a l’IES,
i s’ha tornat a observar una evolució favorable en aquells
alumnes que hi han assistit de manera continuada. Aquests
tallers proporcionen als alumnes unes condicions d’estudi
adequades que els permeten reforçar hàbits escolars i
desenvolupar tècniques d’estudi i actituds positives per a
l’aprenentatge.
D’altra banda, els tallers de pares i mares del CEIP han
continuat funcionant de manera molt positiva, ja que

afavoreixen la integració de les famílies nouvingudes i millora
la cohesió. Per últim, els més petits han tornat a gaudir amb
les històries del Món dels Tovets.
De cara als joves, s’ha assistit a representacions teatrals
que ajuden a reﬂexionar sobre problemes ètics, socials i
personals, i s’han fet altres activitats com la visita al Memorial
de l’Exèrcit Popular (a Pujalt) o la interessant xerrada sobre
la Maternitat d’Elna, que contribueixen a la formació per la
pau i els valors democràtics a partir de la història recent.
Durant aquest curs, també s’ha fet l’escola de pares a
l’IES, una sèrie de sessions en les quals els pares i mares
dels alumnes han pogut tractar els temes que més els
preocupen de manera professionalitzada. També s’han dut
a terme actuacions de caràcter preventiu, des de xerrades
per a pares i mares ﬁns a tallers desenvolupats pels propis
alumnes.
El proper curs, l’Institut formarà part del Pla Català de l’Esport
a l’Escola; això permetrà als alumnes gaudir d’una dotació
per a la realització d’activitats esportives com ja estan fent
els alumnes de l’escola. A més, cal dir que a partir del curs
vinent es crearà un pla de prevenció de drogodependències.

AMPA CEIP Alta Segarra: activitats extraescolars

Educació

A més de les activitats programades
dins del PEE de Calaf, els alumnes
també
han
realitzat
nombroses
activitats extraescolars durant aquest
curs. L’AMPA del CEIP Alta Segarra, per
exemple, ha ofert els següents tallers:
contes, cançons, dibuix, manualitats,
jocs i servei de guarderia (parvulari);
dibuix (de 1r a 3r); bàsquet (de 1r a

6è); futbol-sala (de 4t a 6è); tennis i
tennis de taula (de 4t a 6è); rítmica
(de 1r a 3r). D’altra banda, durant les
tardes de juny en què l’escola tenia
jornada intensiva, s’han ofert diverses
activitats artístiques i esportives per a
totes les edats: sardanes, massatge,
piscomotricitat, ball, tallers, dibuix,
tennis, bàsquet, etc.

Els alumnes també van col·laborar amb Idensitat.

Multitudinari sopar
al ﬁ de curs de l’escola

Els Koloraines amenitzen
la festa de la llar d’infants

El 19 de juny, el CEIP Alta Segarra de Calaf va celebrar la
seva festa de ﬁnal de curs. Així, cap a 2/4 de 9 els nombrosos
assistents, pares i mares, alumnes, mestres i altres
acompanyants, van començar a sopar, amb els entrepans
que va repartir l’associació de mares i pares. Havent sopat va
començar un divertit espectacle d’animació per als més petits.
A continuació, algunes de les mares que han seguit el curs de
batuca van fer una petita demostració davant dels assistents,
i també alguns alumnes van actuar dalt de l’escenari. La festa
va ser, com cada any, molt participada, i va omplir el pati del
CEIP Alta Segarra de persones relacionades amb l’escola, que
acomiadaven d’aquesta manera el curs escolar.

El grup berguedà Koloraines va ser l’encarregat d’amenitzar
la festa de ﬁ de curs de la llar d’infants municipal de Calaf,
que va tenir lloc el divendres 3 de juliol a la tarda. Desenes
de pares, mares, nens i nenes i altres familiars, a més de
les mestres, van omplir el pati de la guarderia municipal per
assistir a aquesta simpàtica festa. En primer lloc, l’AMPA va
obsequiar els nens i nenes que l’any que ve deixaran la llar
d’infants —ja que començaran P3 a l’escola— amb una orla
de record. A continuació va començar l’espectacle d’animació
infantil amb els Koloraines, que va fer ballar a petits i grans.
També hi va haver berenar per als assistents, amb coca,
xocolata i refrescos.

L’Altiplà de Calaf

JULIOL 2009

13

Continua la temporada de piscina...
El proper mes d’agost continuaran les activitats aquàtiques a
la piscina municipal de Calaf. Per exemple, les classes gratuïtes
d’aquagym (per demanar-ne més informació podeu adreçarvos directament a la piscina). A més, també hi ha previst un
nou cap de setmana d’inﬂables, concretament el dissabte 15 i
el diumenge 16 d’agost. Finalment, cal recordar que el dilluns
3 d’agost comença el segon torn dels cursets de natació, que
duraran ﬁns el divendres 28.

Més de 400 euros per al Mulla’t
El passat 12 de juliol la piscina de Calaf es va sumar a la iniciativa
solidària Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Entre la recaptació per
entrades, els donatius i els materials venuts, es van recollir
un total de 400 euros, que seran donats a la Fundació per
l’Esclerosi Múltiple. Gràcies per la vostra col·laboració!

El 3x3 de futbol recull més de 2.500 euros
per a Esport Solidari Internacional
benjamins, els Llamps; en alevins
van quedar primers The Boomerang;
en infantils, Dosis Team; en fèmines
es van imposar les Estètica BellRelax; en veterans l’equip de TV3; en
sèniors, el primer lloc va ser per a FS
Calaf ‘El retorn’. També va haver-hi un

reconeixement a l’equip més golejador,
el Maccabi de levantar. El punt i ﬁnal
emocionant de la vetllada va tenir lloc
amb l’entrega del trofeu Jordi Borràs
al millor jugador de la ﬁnal sènior, que
va recaure en el seu company i amic
Marcel·lí Prat.

Esports

La Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
pot estar ben satisfeta de la feina feta.
No és per menys, ja que en la sisena
edició del 3x3 de futbol, celebrat des del
dijous 16 i ﬁns el diumenge 19 de juliol
a Calaf, ha aconseguit recollir 2.512
euros. La recaptació va ser entregada
diumenge, en forma de taló, al president
de l’ONG Esport Solidari Internacional,
Josep Maldonado. El president va
anunciar que els diners recollits amb
el 3x3 es destinaran per segon any
consecutiu a Yayi Bayam Diouf, més
coneguda com a “Madre Coraje”, que
treballa al Senegal per escolaritzar nens
i nenes amb diﬁcultats econòmiques i
socials. A més de la recaptació amb el
3x3, la Penya també col·laborarà un
any més amb l’enviament de material
esportiu a Guinea, a través d’un dels
seus socis, Ousmane Saikou Diallo.
A més de la vessant solidària, el 3x3
de Calaf va ser tot un èxit esportiu.
Nombrosos equips, des de babies ﬁns
a veterans, hi van prendre part durant
els quatre dies de torneig. Diumenge a
la tarda van tenir lloc les emocionants
ﬁnals i el lliurament de premis. En
babies, es van proclamar campions
els Calaf Babies B; en prebenjamins-

L’organització del 3x3 entrega el xec al president d’Esport Solidari Internacional.

14

L’Altiplà de Calaf

JULIOL 2009

Esports

Emocionants ﬁnals del torneig de futbol-7
al camp de gespa de Calaf
El 26 de juny es van disputar les ﬁnals del campionat d’estiu
de futbol 7 organitzat per l’Ajuntament de Calaf, i que es
va desenvolupar al camp de gespa durant tot el mes. En
total hi van prendre part 4 equips de la categoria benjamí,
6 d’alevins, 5 d’infantils i 12 de sèniors. En la categoria dels
més menuts, els benjamins, es van proclamar campions els
Amics; en alevins, el primer lloc va ser per a Discapa; en

infantil van guanyar el campionat els Maníacs. Finalment,
en la categoria sènior, després d’una emocionant ﬁnal
entre l’Electricitat Lluís Cardona i el Frankfurt Karma, es va
proclamar campió el primer dels dos equips. Tots els equips
participants van obtenir un trofeu, segons la posició en
què havien quedat, i també es van lliurar els guardons als
màxims golejadors i als porters menys golejats.

Campions benjamins: Amics

Campions alevins: Discapa

Campions infantils: Maníacs

Campions sèniors: Electricitat Lluís Cardona

Calaf, un any més amb la Festa de l’Esport
El 6 de juny les entitats esportives de Calaf es van sumar a la
Festa de l’Esport promoguda per la Diputació de Barcelona, i
coordinada per l’Ajuntament. Al matí, el camp de gespa de Les
Garrigues va estar a disposició de tots aquells que van voler
jugar un partit de futbol en aquestes instal·lacions. D’altra
banda, durant tot el dia hi va haver a la plaça Barcelona’92
dues taules de ping-pong, perquè tots aquells que volguessin
hi poguessin fer una partida. Des del CB Calaf també es van
muntar activitats basquetbolístiques al poliesportiu. A la
tarda, al voltant de les 5 va sortir des de la plaça dels Arbres
una pedalada organitzada per BikeCalaf.Cat, que va comptar
amb la participació de ciclistes de totes les edats. Finalment,
cap a les 7 de la tarda va tenir lloc una xocolatada de cloenda
a la plaça dels Arbres, elaborada per l’associació ARCA, i en la
qual van prendre part nombroses persones.

Els participants de la pedalada, abans de la sortida.
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Del 18 al 20 de setembre,
Calaf es convertirà en la capital de l’Enduro
Els aﬁcionats al món del motor
—i els calaﬁns en general— tindran
l’oportunitat de veure, aquest mes de
setembre, els millors pilots d’Enduro
al costat mateix de casa. I és que els
Amics de la Moto de Valls de Torruella,
amb el suport de l’Ajuntament de
Calaf, han organitzat, del 18 al 20 de
setembre al nostre municipi, l’Enduro
“Vila de Calaf”, que forma part del
Campionat d’Espanya i de Catalunya
d’aquest esport. El pilots, organització,
mecànics, assistència... es repartiran
per diferents espais del poble, tal com
es pot observar en el plànol següent, de
manera que els calaﬁns podran veure de
ben a prop tot el moviment que genera
una cursa d’aquestes característiques.
De moment, en les inscripcions, ja
consten tres pilots d’autèntic luxe:
d’una banda l’Ivan Cervantes, de l’equip

Juha Salminen

Ivan Cervantes

KTM, amb tres títols consecutius del
WEC (Campionat del Mon d’Enduro) i
un d’Enduro Indoor Campionat del Món;
de l’altra, el ﬁnlandès Juha Salminen,
amb 7 títols mundials WEC, actualment
a les ﬁles de BMW i considerat com un
dels millors pilots de tots els temps.
Finalment, Oriol Mena, de l’equip
Husaberg,
recentment
proclamat
Campió del Món Júnior a Mèxic.
Un programa complet
Si no us voleu perdre detall de l’Enduro
“Vila de Calaf”, el divendres 18 de
setembre a les 20.30 h tindrà lloc
una presentació pública de la prova al
poliesportiu de Calaf. L’endemà dissabte,
des de les 11.00 h i ﬁns les 17.00 h es
faran les veriﬁcacions administratives

al poliesportiu; mentrestant, la plaça
dels Arbres acollirà les veriﬁcacions
tècniques. Finalment, a les 20.00 h hi
haurà una reunió informativa amb els
pilots per informar-los dels detalls del
reglament, i a continuació la primera
reunió del jurat. I diumenge, 20 de
setembre, arribarà l’hora de la veritat:
a les 8.30 h farà la sortida el primer
participant, i a partir d’aquí ho aniran
fent tota la resta. Al voltant de les
16.00 h, al poliesportiu, tindrà lloc el
lliurament de premis als tres primers
classiﬁcats de cada categoria.
Properament els Amics de la Moto de
Valls de Torruella informaran de tots
els detalls de la cursa, i indicaran els
millors indrets per gaudir-ne.
Tretze categories
L’Enduro “Vila de Calaf” tindrà ﬁns a
tretze categories: Enduro 1, Enduro 2,
Enduro 3, Júnio Open, Trofeu 125 cc 2T
Sub-21, Trofeu Nacional Júnior, Sènior
B 2T, Sènior B 4T, Sènior C 2T, Sènior C
4T, Màster, Fèmines i Local.

més informació:
www.clubamvt.cat
Plànol de Calaf, on s’identiﬁquen les diverses zones que acolliran activitat de l’Enduro.

Esports

organitza:
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Calaf aconsegueix la Llei de Barris
La Generalitat ja ha fet pública la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la Millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial. L’esforç de Calaf ha estat recompensat amb la seva inclusió —amb la millor puntuació del
conjunt de projectes presentats— dins la llista de municipis que es beneﬁciaran d’aquesta important línia d’ajudes, i que
permetrà renovar i donar un impuls vital al nucli antic. L’ajuda de la Llei de Barris és per al període 2010-2014; quatre anys
durant els quals es duran a terme diverses actuacions a nivell urbanístic, turístic, social i econòmic. A continuació us oferim
un extracte d’aquest important projecte per al nostre municipi:
Situat a l’extrem nord-oest de la vila,
al vessant d’un turó coronat pel castell,
el nucli antic de Calaf acull el 21% del
total de la població municipal. El barri
ha viscut els darrers anys un procés
de degradació i despoblament que ha
repercutit en un descens de l’activitat
econòmica, mentre que l’arribada
de la immigració i l’envelliment de la
població multipliquen les necessitats
d’espais d’integració i de serveis
que garanteixin la cohesió social i
la qualitat de vida. Aquesta situació
requereix una intervenció decidida,
amb un projecte que pugui capgirar la
realitat física, social i econòmica de la
zona. Per això és important la posada
en marxa del Projecte d’Intervenció
Integral del nucli antic, un programa
complet que treballarà per aconseguir
un desenvolupament més equilibrat i
equitatiu per al barri.

Objectius

Urbanisme

El Projecte gira al voltant de tres grans
objectius, que comportaran una sèrie
d’accions:
1. Millorar l’espai públic
Es vol establir un nou esquema d’espai
públic, que permeti convertir-lo en
un espai de relació i convivència. Es
fomentarà la rehabilitació dels ediﬁcis i
també la reobertura dels locals tancats,
alhora que s’esponjarà el sector per

aconseguir més equilibri entre l’espai
construït i les zones verdes, a més de
major disponibilitat d’aparcament.
2. Rehabilitació dels elements
col·lectius dels ediﬁcis
Per tal de trencar l’actual procés de
degradació física, cal invertir en la
millora de l’accessibilitat, l’aïllament,
la seguretat dels habitatges... Per
això es posarà en marxa un programa
d’ajuts econòmics per a la instal·lació
d’ascensors, rehabilitació de façanes i
cobertes, etc. Finalment, es crearà un
servei d’assistència tècnica que doni
suport als propietaris d’habitatges.
3. Dinamitzar el barri
És vital el treball conjunt amb els
veïns, per tal de dissenyar una política
de reactivació econòmica: activitats,
foment del turisme, creació de nous
negocis... Es vol aconseguir un nucli
antic agradable i còmode per al passeig
i la compra, fomentar l’obertura de
locals tancats i captar noves empreses,
i organitzar diverses activitats per
dinamitzar la zona.

Actuacions
Aquestes tres grans línies es concreten
en vuit camps d’actuació:
1. Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds (1.659.045 €)
Amb aquesta ﬁnalitat, es reurbanitzaran
la plaça de les Eres, els carrers de Sant
Pere, de Sant Antoni i l’avinguda de la
Pau; també s’ampliarà i remodelarà
la plaça Ravalet. A més, és previst
obrir un camí de ronda al voltant del
castell, i condicionar un solar del carrer
de les Portelles com a aparcament
públic gratuït —per cobrir així el dèﬁcit
d’aparcaments de la zona.
2. Rehabilitació i equipament dels
elements col·lectius dels ediﬁcis
(697.233 €)
Es posarà en marxa el programa
d’ajuts per a rehabilitar els ediﬁcis amb
patologies, adequar les instal·lacions
comunitàries i instal·lar ascensors.
També s’arranjarà el pas cobert que
comunica la plaça Gran amb el carrer
del Carme —actualment en males
condicions.

L’antic Ajuntament serà un equipament de barri.

planta baixa dels pisos per a joves
com a Oﬁcina de Gestió del Projecte
d’Intervenció Integral; es construirà
un local per acollir programes de

3. Provisió d’equipaments per a l’ús
col·lectiu (583.804 €)
Es condicionarà el local situat a la

Equipaments actuals al nucli antic.

desenvolupament local, d’atenció a
les persones i de suport a l’ocupació i
les empreses. També es condicionarà
l’ediﬁci de l’antic Ajuntament per a
convertir-lo en un equipament de
barri.
4. Incorporació de les tecnologies
de la informació en els ediﬁcis
(74.000 €)
Amb
l’objectiu
de
fomentar
l’aprenentatge i l’accés a les noves
tecnologies, es crearà una aula
d’informàtica a l’equipament de barri
(antic Ajuntament). També es posarà
en marxa el programa “Forma’t i
avança en TIC”, i es crearà una xarxa
de ﬁbra que connecti els diferents
ediﬁcis municipals.
5. Foment de la sostenibilitat
en
el
desenvolupament
urbà
(284.551,50 €)
Es vol dotar el barri d’uns serveis
urbanístics de qualitat, i equiparar-lo
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amb la resta del municipi. Per això es
millorarà l’enllumenat a l’avinguda de
la Pau, es crearà una xarxa separativa
de recollida d’aigües pluvials i
s’instal·laran contenidors soterrats per
a la recollida selectiva dels residus.
També s’instal·laran dos nous hidrants
i mecanismes d’estalvi d’aigua i millora
energètica en els equipaments.
6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai
urbà i equipaments (21.000 €)
Per tal de crear vincles entre els
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diferents col·lectius de dones del barri
i potenciar la igualtat d’oportunitats,
es crearà un taller de participació de
dones per al disseny i seguiment de
les actuacions del Projecte. També
s’organitzaran activitats d’interès per
als col·lectius femenins amb l’objectiu
de crear una xarxa d’integració i
dinamització d’aquest sector de la
població.
7. Programes per a la millora
social, urbanística i econòmica
(538.000 €)
Es durà a terme un programa de
dinamització comercial i d’obertura de
locals buits, així com la creació d’una
oﬁcina d’atenció a l’emprenedoria.
Es posarà en marxa un programa de
dinamització turística del nucli històric.
Es donarà formació per capacitar molts
dels nouvinguts que s’hi dediquen com
a cuidadors per a la gent gran, i es
crearà una aula d’acollida i integració
per a aquest col·lectiu. També es crearà
una xarxa de voluntariat d’ajuda a la
gent gran, i es portaran a terme tallers
i activitats dirigits a aquest sector de
la població. Per acabar, es crearà una
Comissió de Seguiment del Projecte,
per tal de garantir la participació
ciutadana en el procés.

En vermell, el perímetre que serà objecte d’actuacions.

Àmbits del projecte
Tal com indica el seu nom, el Projecte
d’Intervenció Integral al Nucli Antic
centrarà la seva actuació al casc històric
de Calaf. Concretament, els límits de
l’àrea d’actuació seran:
- al nord: el límit de sòl urbà i el carrer
de Portelles de Matamala
- a l’est, els carrers de St. Antoni, Roma,
París, Viena, Raval de Manresa i Isidre
Vilaró, el límit sud de les ﬁnques amb
façana al Raval de Manresa, el Raval de
la Blanca i la pl. dels Arbres
- al sud: el límit sud de les ﬁnques
amb façana a l’av. de la Pau i Raval del
Carme
- a l’oest: la carretera de Ponts i el camí
que connecta el carrer del Carme amb el
carrer de Xuriguera

Finançament
El Projecte d’Intervenció Integral al
Nucli Antic té una durada de 4 anys
(ﬁns el 2013), i un pressupost de
4.017.465 euros. D’aquests, un 75%
els aportarà el Fons de Barris de la
Generalitat (3.013.098,75 euros), i el
25% restant l’aportarà l’Ajuntament
de Calaf (1.004.366,25 euros).
Així
doncs, es tracta d’una notable inversió
que va acompanyada d’altres accions ja
realitzades (els habitatges per a joves, la
millora de l’enllumenat, el soterrament
dels contenidors), presents (la restauració
del castell) i futures (l’aposta museística
de la vila). Amb tot això s’aconseguirà
l’objectiu marcat: renovar i dinamitzar
el casc antic de la vila, perquè torni a
esdevenir un dels focus generadors de
riquesa —econòmica, turística, social i
cultural— del nostre municipi.

La plaça Ravalet es remodelarà.

Urbanisme

8.
Accessibilitat
i
supressió
de
barreres
arquitectòniques
(159.831,50 €)
S’instal·larà una plataforma elevadora
al local de l’antic Ajuntament per
garantir-ne l’accés a les persones amb
problemes de mobilitat; es millorarà
l’accessibilitat a la via pública (per
exemple amb la creació de passos
de vianants adaptats, supressió de
barreres arquitectòniques...).
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Calaf ha acollit aquests últims mesos
tres projectes de la convocatòria Idensitat
Plató Volant. Una televisió temporal a Calaf
L’equip d’Horitzó TV va arribar a Calaf l’última setmana de
juny per instal·lar a cal Joan Prat, a la plaça dels Arbres,
el seu peculiar Plató Volant. Durant la setmana van gravar
diversos reportatges, així com programes que es van
emetre en directe per Internet. També van prestar atenció
al Desfolca’t · Festival de Música Popular i Tradicional, que se
celebrava aquell cap de setmana.
L’equip d’Horitzó TV ja ha enllestit les tasques d’edició del
material enregistrat a Calaf, i l’ha penjat a Internet perquè
tothom pugui accedir-hi.
Els vídeos estan disponibles al web d’Horitzó TV, a la següent
adreça: http://horitzo.tv/mediabase

Hivernacle Cultural. Originals propostes per als solars de Calaf
Els participants al taller Hivernacle Cultural van
presentar el passat 3 de juliol les seves propostes davant
de diversos calaﬁns, que van voler conèixer de prop les
idees que havien sorgit durant la setmana de treball
al municipi. Una trentena d’experts en arquitectura,
disseny i paisatgisme vinguts de Catalunya, Espanya i
altres països europeus van fer una estada de cinc dies
a Calaf, per prendre part en aquesta iniciativa cultural
que s’emmarca dins de la convocatòria Idensitat, i que
estava encapçalada per Josep Maria Martín. Durant
el taller, els artistes van poder conèixer el municipi
i, sobretot, els seus solars buits, que havien de ser
l’objecte de les seves propostes. Així, els participants
van elaborar projectes per reconvertir aquests espais en
indrets agradables, en punts de trobada que fomentin
la cohesió social i, en deﬁnitiva, en llocs d’intercanvi i
foment cultural. Els artistes van explicar breument les
seves interessants i diverses propostes, algunes d’elles
efímeres però d’altres pensades de manera permanent.
Per exemple, una performance que consistiria en la
recreació de diverses obres d’Alexandre de Riquer
en solars buits actuals, o bé l’aproﬁtament de l’antic
magatzem del tren i de velles vagonetes per crear un
espai d’oci per als joves.

Cultura

A fora i a dins vostre hi ha un univers. Poesia i urbanisme
“A fora i a dins vostre hi ha un univers”. Aquest vers de Joan
Brossa ha estat l’escollit per l’artista brasiler Walter Gam per
titular el projecte artístic que ha portat a terme a Calaf, dins
de la convocatòria Idensitat. Gam ha estat durant un mes
al municipi, durant el qual ha desenvolupat petites accions
relacionades amb l’arquitectura i l’espai, i totes elles amb
un clar rerefons poètic. El dimarts 14 de juliol al vespre,
Walter Gam va organitzar una trobada-sopar informal a la
plaça de l’Antic Escorxador, a l’aire lliure, on va aproﬁtar
per sintetitzar el seu treball i mostrar fotograﬁes i vídeos
de les diverses accions. El treball de Gam s’ha desenvolupat
en tres eixos. En primer lloc, la instal·lació de cinc màstils a
les cinc entrades de la població, amb banderes dissenyades
i pintades per alumnes del CEIP Alta Segarra. Segonament,
en l’àmbit de plànols, va fer un recorregut de descoberta pels
carrers de Calaf, buscant-hi les peculiaritats i sorpreses que
s’hi amaguen. Finalment, va col·locar una sèrie de missatges
en l’espai públic de Calaf, amb la intenció d’ajudar a crear
converses i intercanvis d’opinions entre els ciutadans.
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Joan Graells

L’Alta Segarra amb Vicenç Ferrer

Unitat d’endoscòpia.

Es treballa buscant solucions sobre les
condicions de vida en diversos àmbits,
com ara:
- L’educació: impulsant el dret a
l’educació.
- L’habitatge: ajudant perquè totes
les famílies tinguin una llar digne.
- La dona: procurant la participació
activa de la dona en el seu entorn,
tant econòmic com social.
- La sanitat: desenvolupant una
xarxa sanitària als servei de tothom.
- Discapacitats: afavorint la seva
integració tant social com laboral.
- Ecologia: Creant infraestructures
per lluitar contra la desertització.
Centrant-nos en l’aspecte sanitari, s’ha
construït un complex a Bathalapalli,
on es troben les millors instal·lacions
sanitàries de la regió, que ofereix
serveis en medicina general, serveis
especialitzats en ginecologia, pediatria,
ortopèdia, cirurgia i medicina interna.
L’hospital té 107 llits, i dóna atenció a
una mitjana de 250 malalts diàriament.
Els usuaris d’aquest hospital, que
aquesta
organització
considera
necessitats, solament paguen el 25%
del cost total dels medicaments, mentre
que la resta un 50%. Tots els nens
apadrinats són atesos gratuïtament.
Un dels objectius en el cas de l’hospital,
és el de tenir cobertes les necessitats
per al seu funcionament, donades les
despeses tan elevades que es generen.
El 2003 va atendre a 33.756 pacients.
El 26 d’abril de 2002 va morir en
Vicenç Sendiu i Font, a l’edat de 75
anys, que va fer hereu dels seus béns
a la Fundació Vicenç Ferrer, la qual el
16 d’abril de 2003 va rebre la quantitat
de 89.471,46 euros —que bescanviats
per dòlars americans es convertien en
102.534.34 i que es traduïen 4.822.511
rupies índies.
Amb aquesta aportació es va fer
possible el manteniment en l’Hospital

General de Bathalapalli, d’un laboratori,
d’una unitat d‘endoscòpia i de vehicles
de transport. En l’informe que la
Fundació va transmetre a Pere Borràs
Sendiu, es detallen totes les despeses
realitzades amb els diners d’aquesta
donació:
- El de la unitat d’endoscòpia amb
medicines, materials, electricitat,
manteniment d’equips, material de
neteja i costos operacionals puja a la
quantitat de 7.751,39 euros.
- El manteniment del laboratori amb
reactius, material de diagnòstic,
neteja, equips, manteniment d’equips,
electricitat i costos operacionals puja a
la quantitat de 61.215,21 euros.
- El manteniment de la unitat del
departament de transports —que són
dues ambulàncies i dos tot terrenys—
amb les reparacions, el fuel i els
salaris fa la quantitat de 22.989,21
euros.
Tal com hem comentat l’aportació del
Sr. Sendiu correspon al 97,50% de les
despeses.

Com deia Vicenç Ferrer:
“L’acció bona ens fa feliços,
la dolenta ens destrueix”
“Tinc molt clar que cap bona acció
es perd en el món. En algun lloc
quedarà per sempre”

Amb aquestes fotograﬁes poden vostès
apreciar de com allarguen els donatius
i el bé social que aquests diners, ben
administrats, poden generar, arribant
a solucionar necessitats extremes.
Fiem-nos de les ONG amb solvència
com aquesta Fundació o Càrites, entre
d’altres, per ésser solidaris amb el
pròxim.

Col·laboracions

El proppassat 19 de juny, després d’una
llarga malaltia, moria a l’Índia als 89
anys i acompanyat per la seva família
i col·laboradors, en Vicenç Ferrer. Va
ser el traspàs a la nova vida d’aquest
cooperant que va dedicar més de
cinquanta anys de la seva existència a
millorar les condicions de les persones
d’Anantapur, un dels districtes més
pobres de l’Índia.
Gràcies a la informació rebuda per part
de Pere Borràs i Sendiu, sabem que
diferents persones de la nostra comarca
aporten diners i ajuda a la Fundació
Vicenç Ferrer. És per això que voldria
que es conegués com s’administren, i la
tasca social que aquesta Fundació porta
a terme.
La Fundació és una organització
aplicada en la ﬁlosoﬁa de l’acció,
que creà en Vicenç Ferrer per tal de
mobilitzar a milers de persones perquè
l’ajudessin en la tasca d’abolir les
desigualtats entre els homes. Aquesta
ONG està formada per dos equips, el
del nostre país i un altre a l’índia, que
ajuden a millorar el desenvolupament
social, econòmic i cultural de la regió
hindú de Bathalapalli. Aquest mateix
nom porta la capital del districte que
es troba a 26 quilòmetres de la ciutat
d’Anantapur.
La feina per la part índia ha estat
la creació de “Rural Developement
Trust” (RDT), que funciona com un
organisme social, respectuós amb
l’entorn i protagonista del procés de
transformació de la zona d’Anantapur.
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Grècia ens ha proporcionat dos enigmes que encara ara ens tenen el cor i el pensament robats.
El primer és Delfos (i el seu oracle), i el déu a qui pertany el seu culte és Apol·lo; el segon són els
anomenats “Misteris d’Eleusis”, sota l’aixopluc del déu Dionís. Una aproximació literària al mite
fundacional d’Eleusis la podeu trobar al capítol XI (“Persèfone”) de la meva novel·la Llibre de les
quatre metamorfosis (1997). El que segueix (publicat a Regió 7...idees l’1 d’agost del 1993) vol ser
una cronologia actualitzada dels fets i esdeveniments que hi tenien lloc.

El pou de la memòria

“Potser el món no té cap sentit, però, si en té un, aquest s’expressa
a Eleusis més sàviament i noblement que en cap altre lloc.”
Memòries d’Adrià (1951), Marguerite Yourcenar.
Eleusis és una petita població costanera
–a la badia del mateix nom- a vint
quilòmetres d’Atenes (unes cinc hores
a peu). L’esdeveniment que hi tenia lloc
era el fet de separar-se i de reunir-se
la deessa dual Demèter-Core (Deó):
dues ﬁgures a penes diferents, gairebé
idèntiques. Literàriament, els misteris
d’Eleusis o de Deó són testimoniats en
l’Himne homèric a Demèter, d’autor
anònim, escrit el s. VII aC. Aquests
misteris ja se celebraven força abans
(s. VIII aC) que la data de composició
del poema. Si a l’inici tenien un

Romà –n’hi ha constància ﬁns al s. IV
dC. Quan l’emperador Adrià hi va ser
iniciat, a part de fer construir un pont
monumental a la petita ribera del Cefís,
en visqué l’últim període de grandesa.
Hi havia un pròleg obligatori per a
tots aquells que volien iniciar-se en
els Misteris d’Eleusis: eren els Petits
Misteris, que se celebraven el 20
d’Anthesterion (febrer) en el barri
atenenc d’Agra, a la riba de l’Ilisos, on
hi havia un temple de Demèter-Core.
Primerament, els iniciats (mystes) feien

Pintura d’una copa àtica representant les principals divinitats del culte eleusí (d’esquerra a dreta, i de dalt a
baix): Zeus, Dionís, Amﬁtrite, Posidó, Demèter, Triptòlem, Persèfone, una iniciada, Eumolp (segons DarembergSaglio: Dictionnaire des antiquités grecques et romaines).

caràcter local, es van convertir, aviat,
en una institució panhel·lènica (amb
successives innovacions òrﬁques en el
seu ritual): era la festa religiosa estatal
més important de Grècia i va aconseguir
importància universal durant l’Imperi

un bany ritual/puriﬁcador (katharmos) a
les fredes aigües de l’Ilisos. Després, i
ja dins el temple, tenia lloc la cerimònia
de la thronosis: l’iniciat seia, peus nus,
en un escambell cobert amb pell de
cabra. Duia un vel que li tapava tot el

rostre: simbolitzava la renúncia a la
pròpia individualitat, i el primer pas cap
al reconeixement interior, cap a l’ànima.
Rere seu, una sacerdotessa sostenia
el ventall sagrat (liknos), i una altra
passava una torxa encesa al voltant del
seu cos: era la puriﬁcació per l’aire (el
gra s’ha de separar del seu embolcall)
i la puriﬁcació pel foc (Demèter havia
fet el mateix amb l’infant Demofont). A
continuació, una mà acostava una serp
al coll del mystes i la introduïa sota el
seu vestit: des del coll i a través del pit
la serp baixava en la foscor, amagada
sota la roba, cap al ventre. Lliscava per
sobre les cuixes i treia el cap per baix,
per entre les cames (Theós dià kólpou:
“déu a través del ventre”). L’iniciat
acaronava sense por el cap de la serp i la
dipositava suaument en el kiste (el cistell
místic). D’aquí en treia una ﬁgureta que
representava un fal·lus i la posava en
el kalathos (cistella) on hi havia una
altra ﬁgureta representant un kteis (els
genitals femenins): els anomenats (per
Apuleu) “tàcits misteris de les cistelles”
simbolitzaven una hierogàmia –la unió
mística amb allò sagrat, la unió sexual
amb el déu.
Els Grans Misteris se celebraven sis mesos
després, del 15 al 23 de Boedromion
(setembre): duraven els nou dies que
Demèter
buscà
desesperadament
Persèfone. Prèviament, els efebus sortien
d’Atenes a Eleusis i en tornaven damunt
d’un carro portant els hiera (objectes
sagrats): abans d’entrar a la ciutat, en
el pont del Cefís, hi tenia lloc l’escena
del geﬁrismós (les bromes del pont). Un
grup de persones emmascarades deien
grolleries i obscenitats als portadors
dels hiera. Aquests objectes sagrats
eren dipositats en l’Eleusinion atenenc,
al peu de l’acròpolis.
El 15 era el dia de la Reunió i de
la Interdicció (les instruccions i
prohibicions per als mystes): tenir una
veu intel·ligible i parlar grec; puresa de
mans i d’ànima (quedaven exclosos els
homicides, els sacrílegs i els bàrbars); i
guardar el secret de la iniciació (myesis
ve de myo, tancar la boca) sota pena
de mort. El 16 era el dia de la lustració
general: sota el crit de “a la mar, els
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Josep Maria Solà

S’arribava al santuari d’Eleusis a la
nit, a la llum de les torxes enceses: el

seguici s’acomiadava de Iaccos, i aquí
començava la iniciació de segon grau,
epopteia (només uns quants veurien
els déus en la seva essència). El 21 era
el lampadum dies (dia de la torxa): els
mystes imitaven el dolor i la recerca de
Persèfone, i visitaven els llocs sagrats
(el Pou Virginal, la Pedra que no riu). El
dol s’acabava bevent el ciceó i trencant,
així, el dejuni (hi ha estudiosos que
suggereixen que a la barreja s’hi afegia
l’herba Paspalum per extreure’n el sègol
banyut: una substància al·lucinògena).
Per accedir al Telesterion, el temple
on tenia lloc la suprema revelació, els
epoptes havien de pronunciar la fórmula
ritual (synthema) tal com ens l’explica
Climent d’Alexandria: “He dejunat, he
begut el ciceó. Ho he pres del cistell i,
després d’haver-hi operat, ho he posat
a la cistella, i de la cistella de nou al
cistell”. Aleshores, el hierofanta (aquell
qui modula, amb veu justa, les paraules
sagrades) mostrava als epoptes el hiera
més venerable: una estatueta de fusta
negra de la deessa Deó. Tot seguit, s’hi
representava el primer dels drames
sagrats: el rapte de Core era un crit
subratllat pels cops damunt el címbal
de coure.
El 23 es commemorava la unió de
Zeus amb Demèter (el segon drama
sacre): el hierofanta i la sacerdotessa
simulaven una còpula violenta. Després
es matava i s’escorxava una cabra i,
tot seguit, se la cremava en un gran
foc. L’animal substituïa un noi, en
record de “l’infanticidi” de Demofont (la
immortalització mancada). Els testicles
del marrà eren tallats i llançats a la

Plànol del recinte sagrat d’Eleusis (segons P. F. Foucart, Les Mystères d’Eleusis, París: 1914).

falda de la sacerdotessa mentre aquesta
menjava una fava. Aleshores el sacerdot
eumòlpida (de la primera família
sacerdotal d’Eleusis) proclamava en veu
alta: “La venerable Brimó ha infantat
Brimos, l’infant sagrat; la Forta ha
infantat el Fort”. L’epifania dels misteris
era la visió de Core sota la forma d’una
espiga de blat mostrada en silenci.
Sembla que a la sortida del Telesterion
hom sacriﬁcava un brau, se’n menjava
i se celebraven uns jocs (eleusínies).
Un cop arribats a les portes d’Atenes,
els iniciats –els lladres de mel- omplien
dos vasos (plémochoé) i els dipositaven
al terra: l’un al costat d’orient i l’altre,
a l’occident (pels déus dels vius i dels
morts). Després s’abocaven a terra com
a libació tot pronunciant: “Hye, kye!”
(ﬂueix, concep!). El cicle de Demèter i
ﬁlla era clos.
Els
Misteris
d’Eleusis
són
una
fenomenologia de la peregrinació: no
s’hi ensenyava cap dogma; tal volta s’hi
ensenyava que un naixement en la mort
també era possible per als humans.
Era una experiència mística subjectiva
impossible de comunicar. El viatge
a Eleusis és un viatge al límit, a una
terra de ningú: s’hi oferia la presència
simultània de la perfecció (télos) i de
la mort. Només qui tornava d’Eleusis
podia dir per què reia i per què plorava.
Per això, l’Himne a Demèter conclou
dient: “Feliç entre els homes el qui les
ha vistes! [les cerimònies]. El no iniciat
en els ritus –qui no hi participa- no té
el mateix destí, un cop mort, dins la
humida tenebra”.

El pou de la memòria

mystes” cada iniciat corria amb el seu
porcell de sacriﬁci cap al mar (al port
de Phalère) i s’hi submergia. L’onada
puriﬁcava home i animal. El porcell és
koiros, que en grec vulgar designa el
sexe femení, i costava 3 dracmes (el preu
total de la iniciació eren 15 dracmes). A
la tarda els porcells eren immolats a
Demèter i se’n menjava un tros.
Els dos dies següents eren de retir per
als mystes: en el més absolut silenci
començaven un dejuni rigorós. El 19, la
gran processó sortia cap a Eleusis: els
mystes vestien el nebris (túnica curta
ﬁns a mitja cama, amb cinturó), duien
una corona de murtra i una torxa petita
(un tirs fet de petites branques: baccos)
a la mà. La processó era encapçalada
per l’estàtua d’un noi sagrat, Iaccos
(el déu Zagreu), envoltat dels diferents
sacerdots que portaven els hiera,
les joguines del déu formós i tots els
atributs dels misteris: les cistelles, el
liknos, el garbell místic (kernos), el
címbal i els cròtals (tympanon). La festa
començava amb un crit, Iaccos (el crit
i el noi tenien el mateix nom), que es
repetia constantment al llarg del camí
–Via Sacra- barrejat amb cants i danses.
Una de les parades que es feia era en
un lloc anomenat “Figuera Sagrada”
(cerimònia de l’apantesis), on creixia
l’arbre de Demèter. A l’entrada de l’antic
territori d’Eleusis, al palau de Crocon,
es lligaven a tots els mystes unes vetes
del color de safrà, a la mà esquerra i al
peu dret.
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Ara va de fonts!

Posa’t les vambes!

La Font del Canet
Bona part de les fonts més properes
a Calaf són fonts de toll o també
anomenades de clot. És per això
que la d’avui també és una font
d’aquestes característiques. És normal
la presència d’aquests clots d’aigües
intermitents en unes terres on l’aigua
no ha estat mai un bé abundant.
La Font del Canet està situada dintre
del terme municipal de Calonge, molt
a prop de Mirambell i a mig camí de
Conill. S’anomena Font del Canet, per
la proximitat de la masia del mateix
nom, avui deshabitada.
L’indret està situat en el marge
d’una rasa que alimenta amb les
seves aigües el Torrent Bo, torrent
que un cop recollides aigües a dreta
i esquerra del seu camí, s’ajuntarà
amb el Llobregós poc abans d’entrar a
Castellfollit de Riubregós.
L’encant de l’indret li ve donat per
tractar-se d’un lloc frescal, amb arbres
centenaris d’una alçada considerable
que projecten la seva ombra delimitant
un espai pla, tranquil i relaxant.
Fa uns anys va ser un lloc molt visitat
i utilitzat per a àpats familiars de
diumenge quan aquest costum estava

Descripció de l’itinerari a peu:

molt arrelat. Per als calaﬁns era un
destí molt assequible, tant en cotxe
com a peu. Fins i tot s’hi feren moltes
sortides escolars en dies com el dijous
gras o similars.
Actualment costa una mica localitzar
la font tot i estar situada a una vintena
de metres del camí. La vegetació
sembla dedicar-se a dissimular les
pedres de la font cobrint-ho tot d’arços
i d’heura. Les poques visites actuals,
també contribueixen en aquest oblit.

del poble,
indicadors.

on

Sortim de la plaça dels arbres i ens
dirigim carrer Sant Jaume amunt cap
a la plaça Gran. Després, pel carrer
Xuriguera, cap al portal del mateix nom
que ens porta cap a les darreres cases a
tocar de la carretera.
0,350 km
5’
Travessem la carretera i agafem direcció
a Sant Sebastià, passant pel costat del
cementiri i poc després per sobre el
pont de la c-1412.

nous

pals

2,100 km
25’
Cruïlla. A l’esquerra, camí planer amb
un indicador de “Cal Fania”, residència
casa de pagès. A la dreta, camí asfaltat
en pujada cap al castell i part alta del
poble. Qualsevol de les dues opcions
és bona perquè sortirem per l’altre
extrem del poble, després de Cal Fania.
Recomanem, però, pujar a la zona alta,
visitar les restes del castell, l’església, i
baixar pels carrers empedrats.
2,400 km
29’
Si hem optat per pujar al castell,
trobarem un plafó explicatiu i una
font amb aigua de xarxa que ens pot
refrescar. En el camí de baixada del
poble cal agafar les opcions de la dreta
per trobar el camí de sortida del poble.

1,200 km
15’
Primera cruïlla. Seguim l’opció de la
dreta, desestimant la forta corba a
l’esquerra que ens duria a Sant Sebastià.
Cal agafar direcció Mirambell.

2,620 km
31’
Hem fet 100 m des de la darrera casa
en el camí de sortida del poble. Estem
circulant per camí asfaltat. En aquest
punt cal agafar un trencall a l’esquerra,
sense asfaltar, en direcció a les petites
construccions que hi ha a 200 m.

1,400 km
17’
Nova cruïlla. També escollim l’opció de
la dreta fent cas del pal indicador que
assenyala “Mirambell”.
1,700 km
20’
Acabem de fer un petit pujador i
hem entrat en un bosquet de roures
popularment conegut com “El Bosquet
de Mirambell”. Aquí desestimem corriols
i petits trencalls que trobem a dreta i
esquerra ﬁns a sobrepassar el cementiri

trobarem

Un
indret
bonic,
que
caldria
recuperar.
Proposem anar-hi a peu pel camí de
Sant Sebastià cap a Mirambell i visitar
els endreçats i costeruts carrers del
poble. Dalt de tot, les restes del
Castell altmedieval de Mirambell del
segle X-XI, indret estratègic per la
seva ubicació en temps de repoblació
d’aquestes terres. Interessant també
l’església de Sant Pere amb una
imatge del sant a la façana.

Església de Sant Pere.

2,750 km
34’
Hem arribat a una pallissa rehabilitada,
envoltada d’un hort i d’alzines. No hi
entrem, agafem el camí de l’esquerra
en baixada.

L’Altiplà de Calaf

3,110 km
37’
El caminet sembla que es perdi en
el punt que entra en un altre espai
de conreu, normalment no sembrat.
Seguim aquest camp resseguint el seu
perímetre per la vora dreta ﬁns a trobar
un camí ample que ens retornarà a la
carretera de Conill.
3,300 km
40’
Som a la carretera. Cal anar a
l’esquerra, passar per sobre el pont de
la riera i agafar el primer trencall a la
dreta que trobem.
3,400 km
42’
Trencall a la dreta. Deixem la carretera
i sense cap altre trencall ens dirigim a

la Font, aturant-nos només en trobar
una cadena que ens barra el pas.
3,700 km
45’
Som davant la cadena que prohibeix
la circulació de vehicles. La font està
situada a baix a la dreta, a peu de rasa.
Per anar-hi proposem arribar-nos quasi
a la corba propera i evitant arços i altra
vegetació, localitzar-la al peu d’un dels
alts roures que tenim davant nostre.
A l’esquerra de la corba del camí,
un planell recorda encara la ubicació
d’antigues taules i cadires de càmping
curulles
d’ensaladilla
russa,
tall
arrebossat, paelles, carn a la brasa,
begudes i ﬁns i tot algun pastís. Al
costat, la quitxalla jugava a pilota
tombant accidentalment les restes
disposades sobre les taules. El més
espavilat, però, estirat en una manta,
feia la migdiada un tros enllà.

Fi de la proposta. El camí de tornada
pel mateix lloc.
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3,000 km
36’
El camí que portàvem desemboca en un
camp de conreu. No hi entrem encara
que no estigui sembrat. Just en el punt
d’entrar-hi, quan s’acaba el camí per
on veníem, buscarem a l’esquerra un
petit corriol molt poc fressat i en forta
baixada.
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La Font del Canet.

Antoni Miret

Un poc de política calaﬁna

El 12 d’abril de 1931 se celebren a tot
Espanya unes eleccions municipals,
que tenen caràcter de referèndum
sobre monarquia o república. La
dècada anterior havia transcorregut
sota la brida de la Dictadura. El
14 d’abril es coneixen els resultats
d’aquelles eleccions. Guanyen les
esquerres i el rei, Alfons XIII, es veu
obligat a abandonar el país.
A
Calaf,
m’explicaven,
en
aquells moments el poble estava
extremadament dividit entre dretes
i esquerres. Els capdavanters de
les dues parts eren “el Muns” i “el
Salo”. D’aquest darrer n’he recollit
l’anècdota que es tractava de l’antic
alcalde Jordana, l’home que “per la
seva època, va portar l’aigua al poble”.
Em conten d’ell que, a casa seva,
a la plaça Gran, s’hi feia ball, i que
era un home que tenia uns camions
encara amb rodes massisses, dels

que havien servit durant la Primera
Guerra Mundial, i que feia servir per
dur la gent als mítings.
Aquestes eleccions municipals del
31 les va guanyar, a Calaf també,
l’esquerra,
amb
Josep
Anguera
d’alcalde, que repetia, i propietari de
la farinera que duia el seu nom. Al
capdavant del grup opositor hi anava
Jaume Muns, destacat representant
d’aquelles
dretes.
Naturalment,
aquell 14 d’abril Calaf també
celebra l’arribada de la República
amb un gran entusiasme i els joves
engresquen els músics de Prats
perquè encapçalin una cercavila tot
tocant “La Marsellesa” i acompanyats
d’una gran bandera republicana.
Mentrestant
la
República
i
la
Generalitat
posen
en
marxa
moltes reformes i apareixen a tot
Espanya les primeres reaccions
més intransigents de la dreta. El
febrer de 1934 hi ha noves eleccions
municipals, que guanyen les dretes. A
Calaf, Jaume Muns és el nou alcalde.
L’octubre del 1934, Companys, que
havia succeït Macià a la Generalitat,
proclama l’Estat Català com a
acte de resistència als nous aires
involucionistes del govern de Madrid.
A Calaf, Pere Botines, regidor per
Esquerra, assumeix l’alcaldia per
unes hores. El gest de Companys és
interpretat com a secessionista i ell

i tot el seu govern són detinguts i
empresonats.
El febrer del 1936 hi ha eleccions al
parlament de Madrid, que guanya el
Front Popular. Companys és alliberat
de la presó i recupera la Generalitat.
Poc després, el 18 de juliol es produeix
la sublevació militar del general
Franco, que a Catalunya és derrotada.
A la majoria de pobles es formen els
comitès de milícies antifeixistes. A
Calaf Jaume Muns abandona l’alcaldia
i l’assumeix Pere Botines, ﬁns les
noves eleccions municipals que havien
de venir el 7 d’agost següent. Durant
aquest curt període el Comitè local
destitueix dels seus càrrecs municipals
una sèrie de professionals considerats
de dretes. Sobre aquests moments,
escriu Jaume Mas: “amb relació a la
violència cal dir que, malgrat que la
situació que es vivia era dramàtica, els
dirigents locals no es van excedir”.
Les municipals d’agost d’aquell 1936
porten a l’ajuntament una colla de
persones que representaven tots
els sectors de l’esquerra catalana i
espanyola, comunistes inclosos. El nou
alcalde és Pere Mèlich. El van rellevar
una colla d’alcaldes successius. El
primer alcalde franquista va ser Joan
Miquel Burgés, un home posat per
Jaume Muns que sembla ser no va
resultar tan dòcil com s’esperava
d’ell.

Col·laboracions

Una col·laboració a Ràdio Altiplà durant
aquest hivern m’ha portat a recuperar
el que deia de Calaf la “Vida Mariana”
dels anys 30. La importància històrica
d’aquell període, i que som a l’espera
de conèixer sentències vitals per a
Catalunya, com les del ﬁnançament i
l’Estatut, em fan pensar que pot ser
oportú oferir un resum molt espremut
dels successius governs municipals
de Calaf que van sortir de la urnes
durant la República.
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Josep Mases Raurich

Des de dalt del campanar

Pàgina viscuda:
VIATGE A LOURDES
Per a mi, anar a Lourdes, era un projecte
des de ja feia molts anys, i un d’aquells
viatges de pelegrinatge turístic que no
saps per què sempre et van quedant
pendents. Doncs bé, enguany que se
celebra el cent cinquantè aniversari
de la primera aparició de la Verge, i
aproﬁtant que una agència de viatges
propera a Calaf va organitzar-hi alguns
viatges curts, la meva esposa Ramona
i jo decidírem fer aquesta excursió. Per
cert molt aproﬁtada, ja que gràcies a
l’experiència de la guia de l’agència,
l’Eva, vam poder gaudir de totes les
hores disponibles en els llocs més
interessants, en els moments més
adequats.

Si hagués de destacar només un dels
molts actes que vam poder viure
en aquests pocs dies, sens dubte
que aquest seria la processó de les
torxes del capvespre. Cal destacar
l’organització quasi perfecta per tal
d’acomodar aquella multitud de malalts
impedits, de voluntaris i de peregrins,
que tot i l’amplitud de la gran plaça,
s’havien de col·locar fent serpentins per
poder situar-se davant la cova.
Jo que em tinc per una persona creient,
a vegades la meva fe és molt fràgil,
plena de dubtes i de prejudicis. Però he
de confessar que aquest viatge em va
impactar molt. Penso que si et deixes
portar una mica, només una miqueta,
la fe i la religiositat tan sincera sense
cap fanatisme, d’aquells milers i milers
de persones, és tan impressionant que
s’encomana.
Per indicació de l’Eva, la guia del viatge,
ens vam situar a la vora del cordó de
control on desviaven els cotxets dels
discapacitats. Érem tan a la vora que
podíem veure els seus rostres i els dels
seus acompanyants il·luminats per les
torxes. N’hi havia tants i tants! I de
tantes nacionalitats! Però tots cantaven
a la mateixa Verge i al mateix Déu! I
cada grup en el seu idioma.

Potser va ser llavors que no vaig poder
evitar d’emocionar-me, al comprovar
la fe sincera d’aquella quantitat de
persones
malaltes,
discapacitades,
vingudes de diferents països. Pensant
també en els milers i milers que deu
haver-n’hi en tot el món i també en
el privilegi i la riquesa que tenim
les persones amb salut que podem
valdre’ns per nosaltres mateixos, cosa
que a vegades no valorem prou.
Emocionava, també, veure entre els
acompanyants la gran quantitat de
nois i noies tan joves, voluntaris de
distintes nacionalitats amb idiomes
diferents; però la comunicació era
tal que sobraven les paraules. I ho
feien amb aquella complicitat, aquella
alegria i aquell somriure ple d’amor,
que cadascun d’ells dedicava al seu
malalt. Vaig pensar que serà perquè...
possiblement Déu sí que existeix. I
encara que potser aquell dia no es
produís cap miracle i que aquells malalts
tornarien a casa, i el seu estat físic seria
el mateix, m’atreviria a dir que després
d’aquells dies passats a Lourdes el seu
estat interior possiblement tornaria
més reforçat per intentar viure essent
tan feliços com aquests dies passats
aquí.
En acabar els actes retornàrem a peu
a l’hotel, entremig d’aquella gentada,
molts d’ells peregrins, altres turistes, o
encuriosits pel reclam d’alguna agència
de viatges. Vaig intentar fer un càlcul:
si tot aquest moviment de masses es
produeix només en una nit, quantes
persones passaran per aquesta ciutat
durant un any?
Una vegada a l’habitació, no sé per
què, tenia un garbuix de coses al cap,
i aquella nit em va costar una mica de
dormir, perquè en el meu subconscient
em
trobava
encara
en
aquella
impressionant processó de torxes i em
vaig adormir amb la sensació que jo
ja hi havia estat a Lourdes, i que avui
entre aquells voluntaris, i entremig de
les torxes havia vist a l’amic Andreu!
Una persona de Calaf que jo coneixia
i apreciava molt; però, solament es
tractava d’ un somni.
Us preguntareu, però qui es l’Andreu?
Doncs és.... més ben dit era, un bon
amic que jo tenia. L’Andreu Puiggròs. Ell
també va ser voluntari i acompanyant
de malalts conduint en una furgoneta
ﬁns a Lourdes des de la seva localitat
Sant Joan de Vilatorrada, ja que encara
que ell era ﬁll de Calaf, des de feia

molts anys vivia i residia amb la seva
família en aquesta població del Bages.
Jo vaig conèixer aquesta tasca tan
altruista (gens de fàcil) perquè ell
mateix m’ho va explicar un dia de
mercat aquí a Calaf —ell pujava quasi
cada setmana. Aquesta faceta seva
no la coneixia gaire gent i a mi em va
sorprendre molt. Ell ho feia en silenci i
amb tota senzillesa. Aquell dia me’n va

explicar moltes de vivències viscudes,
i el gratiﬁcant que era acompanyar
aquells malalts a Lourdes, estar al seu
servei durant tots els dies que estaven
allí, i la sensació que sentia després
de cada viatge. Recordo una frase que
em va dir: “Sí Mases sí, ha estat una
experiència inoblidable, tots hauríem
de fer alguna cosa pels demés. Creume que val la pena, jo l’any que ve
penso tornar-hi!”

Desgraciadament, l’Andreu no va poder
continuar aquella tasca, tan bonica,
perquè aquell mateix any va morir,
bastant jove encara, víctima d’una cruel
malaltia. Però ell va deixar un rastre. I
penso que sí, que fos en somnis o ben
despert, segurament aquella nit jo vaig
veure l’amic Andreu de cal Caçador
entre aquells voluntaris.
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Associació Esportiva Alta Segarra

Dimarts 11
CASTELLFOLLIT DE R.
18.00 h Jocs per a la mainada,
a la plaça Major

(a la plaça Major)
00.00 h Concerts
5 sentits + Arangu + Sota Zero
A la pista de la Cooperativa
Dissabte 15

Dimecres 12

AGOST
Divendres 7
CASTELLFOLLIT DE R.
19.00 h Repic de campanes
Pregó de festa Major a càrrec
d’Albert Girbal
Toc d’inici amb els grallers de
Castellfollit
Inauguració de l’exposició
d’antiguitats de Magí Llorens
00.00 h 13a Nit Jove al amb
Riuderock + Sherpah + Dj +
Esgarriats (al poliesportiu)
Dissabte 8
CASTELLFOLLIT DE R.
17.30 h Cercavila amb Gegants
i la Cuca, el Drac, Bastoners
i Grallers de Castellfollit
23.30 h Ball de vetlla amb
Millennium (al poliesportiu)
Diumenge 9
CASTELLFOLLIT DE R.
11.30 h Missa i a continuació
sardanes amb la Cobla Cervera
19.00 h Espectacle a càrrec
de Corranda a la plaça Major
20.00 h Ball de tarda amb
Liberty (al poliesportiu)
ELS PRATS DE REI
19.00 h 4a Duatló de Festa
Major
Dilluns 10
CASTELLFOLLIT DE R.
18.00 h Caminada popular,
sortida de la plaça Major

CASTELLFOLLIT DE R.
19.00 h Futbol: Solters contra
casats, al poliesportiu
PUJALT
21.30 h Observació de la pluja
d’estels a l’observatori de Pujalt
(cal conﬁrmar assistència
al 93 869 80 22)
Dijous 13
CASTELLFOLLIT DE R.
11.00 h Festa de l’escuma al
poliesportiu
19.00 h XXI Torneig de Tennis:
VIII Memorial Miquel Clotet.
Final categoria dobles.
ELS PRATS DE REI
18.00 h Futbolí humà, tir amb
arc i bitlles catalanes i petanca
Davant de la piscina
22.00 h Escala en hi-ﬁ nou
format “Operació Prats”
(a la pista de la Cooperativa)
A continuació, dj’s amb Joan
Prat, DJ Kubaia i DJ Oriol
Divendres 14
CASTELLFOLLIT DE R.
19.00 h XXI Torneig de Tennis:
VIII Memorial Miquel Clotet.
Final categoria individual i
lliurament de premis

CASTELLFOLLIT DE R.
11.30 h Missa cantada al
Priorat de Santa Maria, amb
les actuacions dels Petits grans
artistes de Castellfollit
19.00 h VIè Concert dels Joves
Artistes de Castellfollit, al Casal
22.00 h Òpera a la plaça:
“L’elisir d’amore”, de G.
Donizetti
ELS PRATS DE REI
13.00 h Sardanes amb la cobla
Juvenívola d’Agramunt
A la plaça Major
20.00 h Ball llarg amb
l’orquestra Bugui Bugui
(a la pista de la Cooperativa)

VECIANA
21.30 h Ball de revetlla amb el
grup Liberty
A la mitja part, repartiment
d’entrepans de pa amb
tomàquet i pernil
01.00 h Discomòbil
Diumenge 23
VECIANA
13.00 h Missa solemne en
honor a la patrona
19.30 h Berenar de germanor
A continuació, espectacle
“Dones, dones, dones” amb el
grup Els Cavallers de Castellfollit
de Riubregós

SETEMBRE

Diumenge 16

Dissabte 5

CASTELLFOLLIT DE R.
11.30 h Missa
20.00 h Sopar de germanor
al poliesportiu. Lliurament de
premis del XII Torneig de tennis
de taula: X Memorial Joan
Cisquella.
21.30 h Ball amb el grup Cristal

VALLMANYA DE PINÓS
11.00 h Jocs de cucanya per als
més petits, campionat de tennis
de taula i xocolatada
18.00 h Futbol per a tothom
21.00 h Sopar popular
22.30 h Espectacle escala en
hi-ﬁ, protagonitzat per la gent
del poble
23.30 h Ball amb el grup
Mediterrània

ELS PRATS DE REI
11.00 h - 20.00 h Parc infantil
Angar (davant de la piscina)
21.00 h Botifarrada popular i
ball amb Pep i M. José
(a la pista de la Cooperativa)
Divendres 21

ELS PRATS DE REI
17.00 h Jocs per als més petits
i berenar
A la plaça Major
18.30 h Cercavila de grallers,
gegants i capgrossos
20.00 h Pregó de Festa Major a
càrrec de Jordi Badia

Dissabte 22

VECIANA
21.30 h Sardinada popular
A continuació, teatre amb el
grup L’escombra de Sant Guim
de Freixenet i l’obra “Diner
negre”, de Ray Cooney
01.00 h Discomòbil

Diumenge 6
VALLMANYA DE PINÓS
11.00 h Cercavila de gegants,
missa de festa major, ballada
de sardanes i vermut
per a tothom
18.00 h Campionat de botifarra
“Memorial Ramon Pons”, i
entrega de premis de tennis de
taula i campionat de botifarra
20.00 h Ball de ﬁ de festa amb
el grup Tryfàsic

l’agenda de l’Alta Segarra

a
end
l’ag alaf
C
de
p. 2

cuina, de disseny, etc. Des de l’Associació és valora molt
positivament la nombrosa participació dels infants i joves
així com la col·laboració dels pares i mares que dipositen
la conﬁança dels seus ﬁlls a l’equip de monitors. També cal
destacar el suport de l’Ajuntament de Calaf, la Diputació
de Barcelona, l’AMPA de l’IES Alexandre de Riquer i les
diverses entitats del poble que hi han col·laborat.

Entitats

Per quart any consecutiu l’Associació Esportiva Alta Segarra
ha organitzat el casal d’estiu per a nens de 3 a 12 anys i les
estades per a joves de 12 a 16 anys. Amb una participació
de 90 nens i nenes al casal d’estiu i de més d’una trentena
de joves a les estades, l’oferta de lleure infantil i juvenil a
Calaf continua creixent. El repte de l’Associació és oferir
noves activitats que motivin any rere any al màxim nombre
de joves i infants amb el suport dels pares.
Enguany les sortides amb més èxit han estat: Port
Aventura, Illa Fantasia, Les deus d’aventura de Sant Quintí
de Mediona, l’acampada, la nit a l’escola i l’escala en hi-ﬁ.
Les activitats que s’han realitzat al casal s’han lligat seguint
diferents eixos d’animació segons l’edat dels participants.
En general, s’ha treballat l’educació artística a través
de diferents expressions plàstiques, l’educació motriu a
través de diferents activitats físiques i esportives i també
el desenvolupament cognitiu a partir de diferents activitats
lúdiques.
Pel que fa a les estades d’estiu per a joves, s’han diferenciat
clarament dos itineraris a seguir proposats pels mateixos
participants. Per una banda unes estades més esportives,
realitzant tot tipus d’esports i campionats; i de l’altra unes
estades artístiques i culturals, practicant diferents corrents
expressives com el teatre, el ball... i tallers de ràdio, de
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CB Calaf:
‘Campiones, campiones, oé, oé, oé...’
La temporada 2008-09 serà recordada
en el CB Calaf com una temporada
gloriosa, una temporada per recordar i
emmarcar amb lletres d’or. Si els inicis
van ser prometedors el ﬁnal ha estat
apoteòsic : CAMPIONES DE CATALUNYA!
en la Categoria Júnior Femení Nivell
“A”.
Sense cap mena de dubte, a la
nostra Entitat, li ha tocat viure un
moment històric, difícil d’oblidar pels
protagonistes
directes
(jugadores,
entrenadors, directius) i també pels
indirectes (els socis i aﬁcionats que
sempre han estat al nostre costat, que
no han faltat a cap partit i que ens han
empès en els moments difícils, i totes
aquelles empreses que amb el seu
ajut desinteressat fan possible que un
grapat de nens, nenes i joves puguin
gaudir, temporada rera temporada,
de la pràctica del seu esport preferit).
Tots ells i elles es mereixen un, un… un
ONZE!
Així doncs ens permetreu que fem una
mica d’història. El 22 de març de 2009,
l’equip Júnior Femení es proclamava
Campió Territorial, al Poliesportiu
Municipal de Calaf, després de vèncer
en la “Final a 4” i acabar invicte tota la
fase regular del campionat. Ara tocava
enfrontar-se als millors de Tarragona,
sis jornades més, que van servir per
aconseguir sis victòries més i esperar la
data i el lloc designats per la Federació
Catalana per disputar el Campionat de
Catalunya. L’espera es va fer llarga però
això ens va permetre preparar la ﬁnal
amb relativa tranquil·litat (estàvem en
plena època d’exàmens). Per ﬁ ens
comuniquen la data: 14 de juny de
2009, però no el lloc, ja que cap Club
n’ha sol·licitat l’organització. Això ens
anima a demanar-ho i vet aquí que la
Federació Catalana ens ho concedeix.
Deﬁnitivament ja hi ha data i lloc i també
aspirants: CB Calaf, Pare Manyanet de
Reus, Bàsquet Femení Cornellà “A” i CB
Olot. Les semi-ﬁnals, segons les bases
de competició són :
CB Calaf – Bàsquet Femení Cornellà “A”
i Pare Manyanet – CB Olot
Com
gairebé
sempre
ens
toca
l’adversari més difícil. Un equip amb
bones jugadores, ben preparat i amb
ganes d’aconseguir el títol. Podríem dir
que és una ﬁnal anticipada. Des del salt
inicial ambdós equips juguen amb gran
intensitat, sense donar cap pilota per
perduda. La igualtat es manté al llarg
de tot el partit, cap equip aconsegueix
dominar l’encontre, ni avantatges clars
en el marcador. Els aﬁcionats xalen però
el nerviosisme augmenta; malgrat tot,
la bona defensa calaﬁna en els minuts
ﬁnals i l’encert en els tirs lliures, ens
permeten aconseguir una victòria (54

– 50), que val una ﬁnal, i continuem
sense perdre un partit!
Pel CB Calaf jugaren: Cristina Montaner
(3), Elisabet Miquel, Carlota Borràs (14),
Elisabet Trullàs (8), Marta Gala (3) —cinc
inicial—, Eva Oliva, Laura Fernández (9),
Carla Selva, Laura Sugrañes, Maria Vila,
Xènia Oller, Raquel Busquet (12).
FINAL
CB CALAF - CB OLOT
Ha arribat el gran moment. Allò que,
en començar el campionat en el mes
de setembre, era un somni, es pot
convertir en realitat. Però caldrà vèncer,
en la ﬁnal, al C. B. Olot. Un equip amb
jugadores de gran aparença física i no
per això mancades de tècnica.
Un altre partit dels que fan aﬁció, però
amb característiques diferenciades en
el joc d’ambdós equips. Per part de les
calaﬁnes millor tècnica individual, millor
defensa. Per part de les olotines, millor
rebot i ràpides transicions ofensives,
es veu clar que l’encontre l’hauran de
resoldre les jugadores exteriors dels
dos equips. Les locals arriben al ﬁnal
del tercer període amb un avantatge
de 6 punts (35 – 29 ), que permet
encarar el quart i deﬁnitiu període amb
un cert optimisme, que es conﬁrma
en els primers minuts aconseguint
un avantatge de 12 punts que podia
decantar la ﬁnal, però el cansament
sembla afectar les calaﬁnes que veuen
reduït l’avantatge a un sol punt, en
només 3 minuts. L’encert en els tirs
lliures permet a les calaﬁnes dominar
el partit i proclamar-se CAMPIONES DE
CATALUNYA sense conèixer la derrota
en tota la temporada, (49 – 46).
Pel CB Calaf s’alinearen : Eva Oliva (2),
Cristina Montaner, Carlota Borràs (2),
Elisabet Trullàs (8), Carla Selva —cinc
inicial— Laura Fernández (18), Elisabet
Miquel (2), Marta Gala (4), Maria
Vila (2), Raquel Busquet (11), Laura
Sugrañes, Helena Sarret.
Si bé aconseguir aquesta ﬁta és el fet

més important en la història del CB
Calaf, no podem oblidar l’extraordinària
temporada dels altres equips de
l’entitat:
L’equip Cadet Femení, es proclamava
Campió Territorial i es classiﬁcava
pel
Campionat
Interterritorial
de
Catalunya.
L’equip Infantil Femení, aconseguia
la classiﬁcació per al Campionat
Interterritorial de Catalunya i el bitllet
per a la ﬁnal de Catalunya a disputar
a Girona el dia 14 de juny de 2009, on
va caure a les semi-ﬁnals eliminat pel
CB Roser, que després es proclamaria
Campió de Catalunya. La trajectòria
d’aquest equip té un gran mèrit, ja que
més de la meitat de l’equip no havia
jugat mai i són un any més joves que
les altres jugadores a les quals s’han
enfrontat.
El Sènior Femení va classiﬁcar-se per la
Final a 4 Territorial essent derrotat a les
semi-ﬁnals.
Per últim dir que en la Festa del Bàsquet
Lleidatà celebrada a Lleida el passat
dia 4 de juliol, les jugadores de la
nostra Entitat Raquel Busquet i Elisabet
Trullàs, van ser guardonades com a
millors jugadores de la temporada en
les Categories Cadet i Júnior Femení
respectivament.

Des d’aquestes pàgines només ens
queda agrair a l’Ajuntament de Calaf el
detall d’haver programat una recepció
per a les jugadores dels equips Júnior
Femení, Campiones de Catalunya i
Infantil Femení, semi-ﬁnalistes de
Catalunya, cos tècnic i directius.
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Han passat moltes coses a
la Penya i al FCBarcelona
des de la darrera vegada
que us vam informar a
través d’aquesta revista local, l’Altiplà. Entre elles, i per
ordre cronològic, a principis de març la Penya va organitzar
un desplaçament en autocar al Camp Nou, concretament el
dia que el Barça es va enfrontar a l’Athlètic Club de Bilbao.
A mitjan del mateix mes de març, el local de la penya es va
omplir de gom a gom amb més de vuitanta barcelonistes
arribats de diferents indrets del nostre país, amb l’objectiu
d’assistir a la presentació del llibre “El Barça al descobert”
de Jordi Badia. La presentació va començar amb puntualitat,
cap a les sis de la tarda, i el prestigiós periodista Xavier
Bosch ens va fer una meravellosa introducció i presentació
del llibre. Aquesta intervenció va durar aproximadament uns
15 minuts, i en acabada, va ser el torn de Jordi Badia, l’autor
del llibre, que ens va explicar entre d’altres coses els motius
que l’havien dut a escriure’l. Acabada la seva intervenció, va
començar un animat col·loqui molt participatiu, que va fer
que els assistents podessin saber moltes més coses de la
realitat actual del Barça.
El mes de maig, va ser el gran mes de l’any per a tots
els barcelonistes. Només encetar-lo, el dia 2, i coincidint
amb el Reial Madrid – FCB, la penya va organitzar una
botifarrada al mateix local, en la qual es van apuntar més
de setanta socis. Mai una botifarra se’ns havia posat tan bé
als barcelonistes amb l’espectacular 2 a 6 que reﬂectia el
marcador a la ﬁ del partit. El mateix mes de maig, alguns
socis de la penya i del Barça, afortunats en els diferents
sortejos de les entrades, van poder assistir a les ﬁnals de
Copa a València i de Champions a Roma. També hem estat
representats al Bernabeu, al partit contra el Chelsea a
Londres amb el golàs de l’Iniesta, a Lyon… Aquest any hem
hagut de tramitar un munt d’entrades perquè el bon joc
del Barça animava els nostres socis a acompanyar l’equip.
Val a dir, també, que la penya ha estat al capdavant de les
diferents rues de celebració de títols amb el camionet que
ens cedeix una empresa calaﬁna. La música blaugrana i el
soroll dels clàxons s’han fet sentir més que mai.
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Al mes de juny, i un cop acabada la temporada, hem assistit
a diferents actes penyístics, com per exemple la Trobada de
penyes de l’Anoia-Penedès-Garraf i al 50è aniversari de la
penya d’Igualada. També al juny, vam tramitar que un equip
campió del CB Calaf es pogués fer una foto amb el primer
equip de bàsquet del FCB abans d’un partit contra Unicaja
dels playoff de la lliga ACB.
Al juliol, la festa ﬁnal, a la Manresana, amb una arrossada
pic-nic que va aplegar una seixantena de socis. Durant el
matí, jocs de cucanya per als més petits (amb participació
també dels grans). Al migdia, l’arròs. I, havent dinat, un
bingo que va culminar amb un darrer cartró amb un premi
especial: la samarreta del FCB de la temporada del triplet.
Una festassa.

Festa de ﬁnal de temporada a la Manresana.

També estem preparant l’enviament de material esportiu
al poble d’Holo, a Guinea Conakry. Enguany, l’Ousmane
s’emportarà sabates de futbol, samarretes i mitjons perquè
els habitants d’aquest poble guineà puguin disposar d’un
equipament esportiu bàsic.
I quan hagi passat el juliol, uns dies de vacances i a esperar
que arribin els darrers dies d’agost, dates en què començarà
una nova i desitjada temporada futbolística.

Des d’aquesta assemblea, se’ns ha fet arribar aquest escrit per tal de donar-se a conèixer:

Es posa en marxa l’assemblea de Reagrupament de l’Alta Segarra
limitació de mandats, la transparència
efectiva i la ﬁ del clientelisme”.
En aquest sentit s’ha volgut crear
l’assemblea de Reagrupament de
l’Alta
Segarra.
L’assemblea,
ja
constituïda, s’ha reunit vàries vegades
per escollir la gestora provisional i
per ﬁxar els objectius i l’estratègia a
seguir, establint un pla de treball on
es marquen les prioritats. El principal
objectiu d’aquesta és donar a conèixer
els dos eixos bàsics que conﬁguren
l’oferta de Reagrupament: l’articulació
d’una majoria que permeti proclamar
la independència unilateralment al
Parlament, i la regeneració política.
És necessari situar l’independentisme
a l’eix del debat polític català i crear
un marc per afavorir el creixement de
la base social de l’independentisme,
fomentant-ne el debat i la conscienciació
social per a la independència dels Països

Catalans. Com el seu nom indica, tenim
l’objectiu de reagrupar tota la gent que
cregui en el poble català i que vegi, com
a únic camí de supervivència, la nostra
independència.
Dins l’important
creixement que
Reagrupament està tenint per totes les
terres catalanes, creiem que la nostra
comarca, l’Alta Segarra, s’ha de sumar
a una possibilitat històrica per aglutinar
a totes aquelles forces que creuen en la
llibertat del nostre poble, aconseguint
d’aquesta manera que l’Alta Segarra
ocupi el lloc que es mereix dins el
mapa polític i social de Catalunya. És
per això que animem a tots aquells
altsegarrencs que comparteixen els
mateixos objectius que nosaltres
a sumar-se a Reagrupament i a
col·laborar-hi activament.
Si voleu més informació podeu visitar la
pàgina web www.reagrupament.cat.

Entitats

Dins l’actual marc sociopolític català,
ens trobem davant un moment de
renovació: ha nascut un nou moviment
associatiu sota el nom de Reagrupament,
degut a la desafecció de la societat
catalana vers els seus polítics i a la mala
gestió d’aquests.
Reagrupament
és
un
moviment
transversal, d’ampli espectre ideològic,
que prioritza l’eix nacional. Creiem que
la nostra supervivència com a nació,
el progrés de Catalunya i el benestar
dels seus ciutadans només es poden
aconseguir amb la independència. El
projecte, encapçalat per Joan Carretero,
també té la voluntat de “desmarcar-se de
les pràctiques tradicionals per regenerar
la política i superar la desafecció d’una
part cada cop més important de la
ciutadania”. Reagrupament aposta,
entre altres mesures, per “l’austeritat,
la
meritocràcia,
l’excel·lència,
la
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Des de la Parròquia
Avui recomanem un llibre útil per a
consultar: DICCIONARI DE SÍMBOLS
CRISTIANS, de Lluís Maria Vericat i
Gavaldà (Farell editors. St. Vicenç de
Castellet, 2008). Té 156 pàg. i el preu
és de 17 €.
Fa anys el periodista Salvador Alsius
ens oferia el llibre Hem perdut l’oremus
on oferia pautes de comprensió de
paraules i conceptes de tipologia
religiosa. Ara veiem que hi ha un buit
en la interpretació dels signes religiosos
que sovint veiem emprats en l’art i la
litúrgia. Aquest llibre de Lluís Maria
Vecariat és un autèntic manual, que
resultarà molt útil per a compensar
aquesta absència cultural i superar ﬁns
i tot aquest progressisme absurd que
enverina alguns quan pensen que cal
esborrar qualsevol petjada religiosa en
una societat que, per més secularitzada
que es professi, no es pot deslligar de
la història.

L’objectiu d’aquest llibre és apropar la
persona encuriosida a la lectura de les
pedres, els frescos, les pintures, les
descripcions simbòliques de l’art cristià
que —amb més o menys variables—
constitueixen l’essència de la història
de l’art occidental. Amb unes 1.057
deﬁnicions i explicacions de diferents
símbols et fa entrar en aquest
fascinant món.
L’autor cita unes paraules
del papa Gregori el Gran,
del segle VI: “Les pintures
poden fer per l’illetrat
el que fa l’escriptura
pels qui saben llegir”.
Durant molt de temps
tal vegada fou així, però
avui allò que resulta
més urgent és que tots
tinguem la clau per llegir
els símbols cristians i arribar a
entendre el perquè.

Mn. Joan Sanglas

És també en aquesta línea que Mn. Pere
Fradera ha fet un muntatge audiovisual
(versió power point) sobre els diferents
símbols i imatges del nostre temple,
titulat: “LA BÍBLIA DE CALAF”, on es
mostren els símbols de totes les imatges
i s’acompanya amb una reﬂexió de les
mateixes. Ja es va passar aquest
muntatge a la parròquia
el dia 14 de juny.

Si algú està
interessat
a disposar
d’aquest
muntatge en
power point,
que ho demani
directament
a la parròquia.

Ple ordinari de 27 de juny de 2008
S’aprova per unanimitat l’acta de la
sessió plenària ordinària celebrada el
28 de març de 2008.
Per unanimitat, s’aprova inicialment
l’ordenança municipal reguladora
de la venda no sedentària en
el mercat setmanal. Abans de la
votació, la Sra. Mas manifesta que el
seu grup està d’acord amb l’aprovació
d’una ordenança que reguli el mercat,
la qual pot ser una eina molt útil
perquè aquest sigui de més qualitat.
També demana que quan l’ordenança
sigui vigent es faci el control necessari
perquè es compleixi.
Per unanimitat, s’aprova inicialment
el Reglament de règim interior
de les instal·lacions de la Piscina
Municipal de Calaf. Abans de la votació
votació, la Sra. Barbero manifesta que
s’està aprovant un reglament que ja és
aigua passada, ja que es troben a dia
29 de juny i s’hauria hagut d’aprovar
abans. El Sr. Caballol respon que s’han
produït alguns comportaments incívics,
i que per això ha estat convenient no
esperar a l’any vinent per fer aquesta
reglamentació.
Abans d’iniciar la part de control
i ﬁscalització, el grup PSC-PMGIC sol·licita la incorporació en
l’ordre del dia pel procediment
d’urgència de les dues mocions
que varen tenir entrada en el Registre
de l’Ajuntament el dia 23 de juny de
2008, dos dies després d’haver-se

dictat el decret de convocatòria de la
sessió plenària (Decret núm. 310/08,
de data 21/06/2008). Les esmentades
mocions fan referència al canvi d’una
partida pressupostària a favor de la
construcció d’una residència per a la
gent gran, i al manteniment i reparació
de l’enllumenat públic.
El Sr. Cribillers manifesta que les
mocions varen entrar en el registre
dilluns al matí, quatre dies abans de
la celebració del Ple. Manifesta que la
situació econòmica és prou delicada,
particularment a Calaf, i és per aquest
motiu que sol·liciten que la inversió
destinada a la piscina es vehiculi
cap a una altra infraestructura.
Això és urgent perquè el procés
d’adjudicació de la construcció de
la piscina està bastant madur i la
situació econòmica i d’ocupació de
Calaf és greu, i aquestes són qüestions
més importants que l’aprovació dels
reglaments de la piscina i del mercat;
la situació és prou greu com per
debatre en aquest ple quines accions
es fan conjuntament, i si l’equip de
govern no ho afronta és perquè no
toca de peus a terra, fent el contrari
del que fan les altres administracions,
gastant més diners en lloc de demanar
austeritat, augmentant la plantilla de
personal en lloc de congelar-los el sou.
Els diners destinats a la construcció de
la piscina s’haurien de dedicar a alguna
altra cosa o a altres infraestructures
que no generin més despesa i que
ajudin a la situació econòmica. El Sr.

Cribillers manifesta que la piscina no
tindrà les dimensions de 25 metres
necessaris per a fer-hi competicions,
per la qual cosa dubta que la Diputació
de Barcelona destini diners a una cosa
que no sigui competitiva. El Sr. Cribillers
manifesta que la política econòmica
i d’inversions de l’Ajuntament ha de
tenir molt en compte aquesta nova
situació; les coses han canviat molt
en un any i la piscina no és prioritària,
i l’equip de govern no pot ser aliè a
aquesta nova situació, per la qual no
està fent pràcticament res, ja que
falta visió de futur, lideratge i sentit
de la responsabilitat. El Sr. Cribillers
manifesta que el seu grup estarà
al costat de l’equip de govern si es
fan coses per a les empreses i per a
l’economia de Calaf.
El Sr. Caballol intervé i manifesta al
Sr. Cribillers que sembla que s’ha
equivocat de ple, ja que es té la
impressió que s’està discutint el tema
dels pressupostos quan això ja es va
aprovar en el passat ple. Manifesta
també que segurament l’empresa a
la qual s’està referint el Sr. Cribillers
és Gres Catalan, situada a Calonge de
Segarra. El Sr. Caballol manifesta que
l’equip de govern ja s’ha adreçat a la
Generalitat (governada per diverses
forces polítiques, entre les quals el
Partit dels Socialistes), fent avinent que
el president Sr. Montilla ha publicitat el
Pla de Dinamització de l’Anoia, que és
un Pla pel qual semblava que hi havia
molts diners i resulta que no n’hi ha
tants, però tot i això l’Ajuntament de
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ja fet). Demana al Sr. Cribillers que
els agrairien que les mocions es
presentessin amb més antelació per tal
de poder-les incloure. D’altra banda, el
Sr. Caballol manifesta que l’equip de
govern està obert a qualsevol diàleg
previ a ﬁ de consensuar propostes.
En relació amb la importància i la
urgència, el Sr. Caballol fa referència
al tema de la deixadesa que consta a
la moció, i fa avinent que hi ha hagut
problemes amb FECSA perquè en el
seu moment va malmetre una part de
les línies i s’ha tardat en poder repararles. D’altra banda, atesa l’antiguitat
de les instal·lacions s’han demanat
subvencions al PUOSC i al Departament
de Medi Ambient i Habitatge, algunes
encara pendents de resolució. El Sr.
Caballol manifesta que, atès el que
s’ha explicat, la moció no és urgent.
Se sotmet a votació la inclusió, amb
la votació següent: 4 vots a favor del
grup GIC, 6 vots en contra del grup
CiU i l’abstenció del grup ERC, per la
qual cosa no procedeix la inclusió de
l’esmentada moció.

Se sotmet a votació la inclusió, amb
la votació següent: 4 vots a favor del
grup GIC, 6 vots en contra del grup
CiU i l’abstenció del grup ERC, per la
qual cosa no procedeix la inclusió de
l’esmentada moció.

Es
dóna
compte
dels
Decrets
d’Alcaldia, del núm. 141/08 al núm.
310/08.

En relació amb la moció per al
manteniment
i
reparació
de
l’enllumenat públic, el Sr. Cribillers
reitera que es va sol·licitar la seva
inclusió amb antelació suﬁcient i que
és prou urgent i important com perquè
no es posposi més el seu debat i la
seva aprovació.
El Sr. Caballol diu que la sol·licitud
d’inclusió de les mocions es va fer
el dia 23 de juny, el mateix dia que
es va convocar (amb l’ordre del dia

A
continuació
el
Sr.
Cribillers
proposa la inclusió per urgència
d’un reconeixement al Sr. Jaume
Vilaseca, antic agutzil, treballador i
funcionari d’aquest Ajuntament, que
ha mort recentment. La Sra. Presidenta
fa avinent al Sr. Cribillers que les
propostes de reconeixement s’haurien
de posar en coneixement de la
Presidència abans d’iniciar la sessió. La
Sra. Presidenta proposa als membres
de la Corporació que juntament amb
el reconeixement al Sr. Jaume Vilaseca
s’inclogui el reconeixement al Sr.
Antoni Calvet, ex-jutge de Pau,
també mort recentment. Es sotmet
a votació la inclusió per urgència del
reconeixement, la qual s’aprova per
unanimitat i, acte seguit, els membres
de la Corporació guarden un minut de
silenci.

El Sr. Cribillers demana la paraula i, en
relació amb els decrets d’Alcaldia,
manifesta que donar compte dels
decrets, sense tenir la disponibilitat
dels expedients, no se’n pot valorar la
seva adequació. Aﬁrma que per poder
valorar el decret es necessita tenir
accés a tots i cadascun dels expedients
associats, a ﬁ de poder-ne realitzar
la ﬁscalització i que el municipi
estigui assabentat del que s’està
fent. Manifesta que aquesta és una
reiterada sol·licitud que ha fet el seu
grup per tal de poder fer la seva funció
i sol·licita que es posin a disposició els

151 expedients als que es refereixen
els decrets.
La Sra. Presidenta manifesta que ja
va fer avinent en un ple anterior que
aquesta sol·licitud comporta col·lapsar
la secretaria de l’Ajuntament. El Sr.
Cribillers manifesta que en el darrer
any, cada vegada que el seu grup
ha entrat una instància, l’Alcaldessa
no ha contestat, i fer-ho és una
obligació legal i moral, primer com
a uns ciutadans més i, segon, com a
representants d’uns altres ciutadans.
No es contesta formalment ni el que
es sol·licita en el Ple ni el que s’ha
demanat per instància.
La Sra. Presidenta manifesta que
formalment per escrit potser no s’ha
contestat però no s’ha negat res del
que s’ha demanat, i que tenen al
secretari pel que s’ha demanat.
El Sr. Cribillers reitera que l’Alcaldessa
no pot negar la possibilitat de tenir
accés als expedients. La Presidenta
manifesta que no ha negat mai aquest
accés.
El Sr. Caballol intervé i, dirigint-se
al Sr. Cribillers, manifesta que s’ha
de tenir en compte la capacitat de
secretaria i del sistema, i que si hi ha
algun expedient concret que li sembla
que no és prou clar el pot demanar a
Secretaria. Afegeix el Sr. Caballol que
la capacitat del sistema és la quina és, i
Alcaldia pot respondre amb una carta o
donant instruccions per tal de facilitar
la feina dins del que és raonable, i que
no pot ser que es plantegi que s’acaba
el món i que hi ha un obscurantisme
com si això fós l’Edat Mitjana, perquè
això no és veritat.
El Sr. Cribillers fa avinent que es
diu que es donen instruccions al Sr.
Secretari perquè se’ls faciliti la feina i
se li demana que els doni un expedient
i ell no els el dóna. La Sra. Presidenta
intervé manifestant que això ho ha
d’ordenar l’Alcaldessa. El Sr. Cribillers
manifesta que alguna cosa falla.
En relació amb determinats expedients,
el Sr. Cribillers demana a la Presidenta
de poder-los consultar. L’Alcaldessa ho
autoritza sempre que no es col·lapsin
els serveis.
El Sr. Navarro formula una pregunta
relacionada
amb
el
projecte
d’aeròdrom
de
Sant
Pere
Sallavinera. El Sr. Caballol respon que
s’ha parlat amb el Director General i
des de l’equip de govern es considera
que aquest és un tema que no s’està
portant bé ni seriosament, ja que el
Director General va donar excuses
sobre el que es pretenia fer. El Sr.
Caballol aﬁrma que a la gent no se
l’ha d’enganyar, que el projecte s’ha
d’explicar a la població i que s’han
de veure quines compensacions hi
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Calaf ha fet una sèrie de peticions per
poder fer front a aquesta crisi.
En relació amb les dimensions de la
piscina, el Sr. Caballol manifesta que la
Diputació ha encoratjat l’Ajuntament a
fer-ho tal com està projectat en base a
estudis fets per personal independent,
avalats per la Diputació, a ﬁ que sigui
útil a la gent de Calaf i que els dèﬁcits
tendeixin a zero. Afegeix el Sr. Caballol
que les piscines de 25 per 12,5 acaben
essent un coto especíﬁc d’algun club i
això impedeix el normal gaudiment de
les persones.
En relació amb l’altra infraestructura
proposada pel grup GIC, que és la
residència, el Sr. Caballol fa avinent
que també és important per al municipi
i per això es va demanar al Pla Únic
d’Obres i Serveis subvencions per
tal de poder-les tirar endavant, una
d’elles l’any 2009 per a la redacció
del projecte, que és un pas anterior i
necessari per poder fer l’obra, per la
qual cosa aquest any no es podria fer
la residència encara que es canviés la
inversió.
D’altra banda, el Sr. Caballol comunica
que gràcies a les al·legacions i la
insistència perquè la Residència tiri
endavant, s’ha ampliat el Pla d’Obres
per tal de poder ﬁnançar una part de
l’obra.
Conclou el Sr. Caballol que l’equip de
govern considera que tot s’ha de fer i
que tot es pot fer, i manifesta que les
empreses constructores del municipi,
que donen feina a molta gent, poden
concórrer al concurs, ajudant-los
a passar aquesta crisi. Manifesta,
ﬁnalment, que amb el que s’ha exposat
no està justiﬁcada la urgència per a la
inclusió de la moció en l’ordre del dia.
El Sr. Cribillers manifesta que no
els consta que s’hagi presentat cap
sol·licitud al Pla de Dinamització de
l’Anoia. El Sr. Caballol manifesta que
s’ha presentat la sol·licitud a través de
la Mancomunitat.
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ha per al territori. També explica que
la mateixa Generalitat veu que la
reserva de sòl de 400 hectàrees és
desproporcionada i que no varen tenir
en compte les afeccions que hi poden
haver pels propietaris.
El Sr. Caballol manifesta que des de
l’Ajuntament de Calaf s’ha fet costat a
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera,
i que si aquesta infraestructura
ﬁnalment s’ha de posar aquí perquè
el país ho necessita, tot i que hi ha
diverses opcions, s’ha d’explicar bé
a la població i s’ha de compensar el
territori.
El Sr. Cribillers formula una pregunta
relacionada amb els compromisos
i intencions sobre la utilització de
l’antic abocador, ja que fa mesos que
es va declarar deserta una subhasta
sobre aquesta ﬁnca. El Sr. Caballol
fa avinent que a causa de l’actual
recessió econòmica, les empreses
que podien concórrer a la subhasta no
disposaven de suﬁcients recursos, per
la qual cosa l’equip de govern va optar
per un dret de superfície, que es regeix
pels mateixos principis que el concurs,
s’hi pot presentar tothom, i pot generar
ingressos per al municipi destinats
a fer inversions sense necessitat
d’incrementar els impostos.
El Sr. Cribillers formula una altra
pregunta en relació amb el pla que

té l’equip de govern per dinamitzar
l’economia de la vila en els propers
anys ateses les circumstàncies actuals.
El Sr. Caballol manifesta que atesa
la complexitat de la pregunta, es
contestarà en el proper ple i s’aportarà
la documentació del Pla de Dinamització
de l’Anoia. El Sr. Cribillers precisa, i fa
avinent que l’Ajuntament de Calaf, com
ja han fet altres, hauria de fer un Pla,
liderat per l’Alcaldessa, i explicar-lo a
la població. El Sr. Cribillers ofereix la
col·laboració del seu grup. Intervé a
continuació el Sr. Navarro i proposa
una col·laboració dels tres grups per
tal de crear una Comissió que impulsi
un pla de dinamització.
Pren la paraula la Sra. Sans per
donar resposta a diverses preguntes
formulades en un ple anterior. En
relació amb el programa “Anem al
Teatre”, posa a disposició dels regidors
que ho desitgin les dades estadístiques
d’aquesta iniciativa; manifesta que
està funcionant molt bé des de fa anys
i se’n beneﬁcia la pràctica totalitat
dels alumnes. En relació amb la Llei
de la Dependència, també posa
a disposició dels regidors les dades
estadístiques i manifesta que després
d’haver sol·licitat les dades al Consell
Comarcal, es desprèn que Calaf està
per endavant d’altres pobles en la
tramitació i valoració de les sol·licituds.
En relació amb la violència de

gènere, fa avinent que en la memòria
del 2007 hi consten 3 casos i que
des de l’any 2005 l’Ajuntament de
Calaf presta assistència a través de
l’Equip d’Atenció a la Dona, format
per una advocada i una psicòloga.
En relació amb la immigració, fa
avinent que a part dels cursos de
català s’estan fent moltes accions,
com ara les guies d’acollida en tots els
idiomes, la persona d’acollida durant
quatre hores, cursos d’alfabetització,
cursos d’orientació prelaboral, la
divulgació de la recollida selectiva,
el voluntariat per la llengua, l’acció
“Arrela’t” per integrar els nouvinguts,
les actuacions des del Pla Educatiu
d’Entorn, el projecte “Espai Obert”, el
projecte “Prepara’t” i un projecte de
reagrupament per al nouvingut per
tal que conegui l’entorn. Pel que fa als
pisos “patera” la Sra. Sans fa avinent
que no té coneixement que n’hi hagi
cap. El Sr. Caballol manifesta que en
la tramitació dels reagrupaments es
fa un control dels habitatges i de les
seves condicions.
La Sra. Mas sol·licita que es facilitin els
números que es varen demanar de la
festa major de 2007 i que es doni
resposta a una petició d’una sala
que es va fer el mes de febrer i encara
no s’ha contestat res. El Sr. Cribillers
manifesta que les peticions s’haurien
de contestar en un temps prudencial.

Ple extraordinari de 31 de juliol de 2008
S’aprova, amb el vot favorable dels
7 regidors de CiU i d’ERC, i amb
l’abstenció dels 3 regidors assistents
del grup municipal PSC-GIC-PM, el Pla
Director per al servei d’abastament
d’aigua del municipi de Calaf,
redactat per l’enginyer Sr. Sergi Grau
i Torrent (Aigües de Manresa, S.A.),
com a document marc que regirà les
futures actuacions que s’executin per a
la millora d’aquest servei.
Abans de la votació, el Sr. Cribillers fa
avinent que el vot del seu grup serà
d’abstenció perquè, tot i que consideren
que el Pla és correcte, considera que
no ho és que el faci una persona que
pertany a una empresa que té la
concessió de distribució d’aigua de
Calaf. El Pla, aﬁrma el Sr. Cribillers,
l’hauria hagut de redactar una persona
aliena a Aigües de Manresa. El Sr.
Caballol respon que l’únic interès que
té l’empresa Aigües de Manresa és el
de fer una bona gestió, és una empresa
pública i té un coneixement de la xarxa
que no té cap altra empresa. D’altra
banda, manifesta el Sr. Caballol que
l’Agència Catalana de l’Aigua també
ha considerat que era la millor opció.
A continuació, el Sr. Navarro, en
relació amb el Mantellí, diu que seria
convenient de fer un condicionament
de la zona, cosa que no comportaria

una despesa excessiva. En relació
amb aquesta qüestió el Sr. Caballol
manifesta que està previst en el Pla
Director i que s’aniran fent millores en
aquesta zona.
S’aprova, amb al vot favorable
dels 10 membres de la Corporació
assistents, acceptar la subvenció
del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya per al
funcionament de la Llar d’Infants
municipal durant el curs 2007-2008.
L’import de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Calaf és de 120.600,00
euros.
S’aprova, amb al vot favorable dels 10
membres de la Corporació assistents,
determinar com a festes locals per a
l’any 2009 el 5 de febrer i el 7 de
setembre.
Es ratiﬁca, amb el vot favorable dels 10
membres de la Corporació assistents,
el decret d’Alcaldia núm. 324/08,
d’adhesió al programa “Sessions de
Teatre-debat per a secundària” de
la Diputació de Barcelona.
Es ratiﬁca, amb el vot favorable
dels 10 membres de la Corporació
assistents, el decret d’Alcaldia núm.
325/08, d’aprovació del Conveni

de Col·laboració entre l’Ajuntament
de Calaf i el Ministerio de Fomento
per al ﬁnançament de les obres de
Rehabilitació del Castell de Calaf.
Abans de la votació, el Sr. Cribillers
manifesta que és molt important la
gestió que se’n faci ja que qualsevol
variació implicarà més cost per
a
l’Ajuntament de Calaf, ja que el
Ministeri no ho assumirà. El Sr.
Caballol respon que des del Ministeri
s’ha comentat que per cada cosa que
pugui sortir es podrà negociar. D’altra
banda, quant al pressupost de l’obra,
el Sr. Caballol fa avinent que l’Incasòl
també aportarà una subvenció per a la
seva execució.
Intervé el Sr. Navarro i pregunta al
Sr. Caballol si únicament es donen
diners per al Castell o també per altres
actuacions, ja que arquitectònicament
el Convent de Sant Francesc pot tenir
més valor que el Castell. El Sr. Caballol
fa avinent que aquest programa es
destina exclusivament a monuments i
només s’hi podia acollir el Castell.
Es ratiﬁca, amb el vot favorable dels 10
membres de la Corporació assistents,
el decret d’Alcaldia núm. 330/08,
d’adhesió al protocol sobre el servei
de préstec de material esportiu de
la Diputació de Barcelona.
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Un nou èxit per Calaf
Fidel als seus compromisos electorals
i al seu lema; més per Calaf, l’equip
de govern de CiU a l’Ajuntament, ha
aconseguit una altra ﬁta històrica per al
nostre municipi.
Aquest cop es tracta del projecte
d’intervenció en una àrea urbanitzada
més ambiciós de la història de la
nostra vila. La inclusió del Projecte
d’Intervenció Integral del Nucli Antic de
Calaf a la convocatòria 2009-2013 de
la popularment coneguda com a Llei de
Barris, amb una dotació pressupostària
de 4.013.000 € dels quals, com a
novetat d’aquest any, la Generalitat
n’abonarà el 75% —fent possible

quadruplicar l’aportació municipal al
projecte que serà d’ 1.004.000 €.

manifestat el seu suport al projecte del
consistori.

Sens dubte ha estat un projecte molt
treballat en el qual no s’han estalviat
esforços per tal que fos possible
superar les altres candidatures (73)
que optaven a aquesta subvenció.

Així doncs, una vegada més, cal celebrar
haver aconseguit aquesta important
ﬁta (més encara si tenim en compte el
context socioeconòmic actual), que ha
de permetre recuperar l’esplendor dels
ediﬁcis, carrers i places de la nostra
vila, testimonis de la nostra història,
i que els veïns i veïnes del Nucli Antic
puguin gaudir de millors serveis i d’un
major dinamisme econòmic i social.

Del total dels 74 projectes presentats
només 26 han estat seleccionats (un
de cada tres) i d’entre els admesos
cal destacar el projecte calafí, que
ha aconseguit la millor puntuació de
tots gràcies al treball intens, rigorós
i coherent que s’ha dut a terme amb
la complicitat del veïnatge que ha

Després d’aquesta bona notícia només
ens resta desitjar-vos que tingueu un
bon estiu!!

En l’últim Ple del passat 8 de juny el nostre
grup va votar en contra dels pressupostos
per al 2009, que van ser aprovats amb els
vots favorables de l’equip de govern de CiU
i ERC.
Uns dels fonaments bàsics d’una bona política
pressupostaria és presentar a principis d’any
uns pressupostos raonables i assolibles. De
manera que a ﬁnal d’any es puguin tancar,
tot reﬂectint que s’ha treballat sobre les
directrius marcades.
Els de l’any 2009 malauradament tornen a
ser un engany pels calaﬁns, un brindis al sol
per ser de nou irrealitzables, sense fer incís
en la demora en la seva presentació. Això no
es novetat ja que per als anys 2007 i 2008
l’Ajuntament va aprovar uns pressupostos
de 7,5 i 7,3 milions d’euros respectivament,
dels quals no se’n van ingressar ni gastar la
meitat (3,6 i 4 milions € respectivament).
Per fer-ho més entenedor podríem dir que del
pressupost del 2008 la part destinada a les
futures inversions per l’any en curs, la van

deixar majoritàriament pendent de realitzar.
Nomes en va ﬁnalitzar una minúscula part (la
compra del camió d’escombreries). En canvi,
la part pressupostada de despesa corrent,
entenent com a tal, sous, subministres,
festes, reparacions.... si que es va executar
per més de la totalitat. De manera que la
inversió realitzada va ser de 220.000€, les
despeses corrents van ascendir a 2.900.000€
i els Ingressos corrents (impostos, taxes,
transferències rebudes de l’estat i Generalitat)
nomes van ser de 2.700.000€.
La nostra pregunta és: com es poden portar
a terme inversions si ni tant sols s’estalvia
una mica? Ans el contrari, es gasta més del
que s’ingressa. Els números no poden sortir
sense una política pressupostària. No hi ha ni
criteri en la despesa, ni ordre ni concert en
l’àmbit econòmic de l’Ajuntament de Calaf.
Es fan grans números per amagar les grans
mancances. I, sobretot, per amagar les grans
qüestions.
A tall d’exemple:

Any 2008

Press. 2009

Total press.
despeses

3.900.000€

5.690.000€

Personal
(+prestació
serveis prof.)

1.350.000€

1.532.000€

180.000€

127.000€

Lloguers maq.,
instal·lacions
etc. per Festes

70.500€

30.000€

Serveis Socials

22.000€

40.000€

Festes
Populars

Es restrictiu o expansiu? De bons temps o
de crisi profunda? Socials o festius? Moltes
preguntes i cap resposta. Potser és per això
que no es presenten els números a exposició
pública i aprovació en Ple, des de fa 3 anys.

Joves emprenedors
Tenim poc espai per exposar com fer de Calaf,
i la pròpia comarca, atractiva als joves i no
tant joves, per viure i sobretot per treballarhi. Per això fem una primera declaració que
anirem desenvolupant en diferents espais.
Diem: Cal aproﬁtar el context socioeconòmic
que s’està donant per crear els fonaments
per fer-ho possible i a la vegada atractiu i
beneﬁciós per a tothom.
En els darrers temps s’observa un degoteig
continuat d’aquest retorn, però com hem dit
és més pel context, que per les oportunitats
existents i reals que s’ofereixen; aquestes
més aviat continuen convidant a marxar,
i creiem que cal aproﬁtar aquest retorn
per saber fer els relleus generacionals
que toquen, ja sigui al capdavant de les
indústries, comerços, entitats... Cal adaptarnos a la nova situació i tornar a treballar en
sectors que els últims anys havíem deixat
de banda.
En l’àmbit dels negocis, podem veure com
molts joves, de diferents especialitats

formatives, aposten perquè Calaf sigui el
seu lloc de treball i a la vegada garantir
uns serveis que ens fan falta. Segurament
en el sector de serveis és on podem
trobar més exemples de creixement i
oportunitats: Serveis tècnics, hoteleria,
serveis personals... Altres exemples en
l’àmbit associatiu podem trobar-los amb el
nou equip de la COMTCASE, que amb el 18è
Festival de Música Tradicional han demostrat
bon relleu, treball en equip, continuïtat en
el projecte i noves idees; la nova Junta del
Casal de Calaf, amb noves incorporacions,
l’ús de les noves tecnologies com a eina
de comunicació, que permet treballar des
de qualsevol lloc i una aposta per noves
activitats... extensible a la resta d’entitats,
que més endavant aportarem.
Tot això no surt d’avui per demà, són
relleus que s’han d’anar treballant, fer
conﬁança, tenir paciència i no endur-se per
la immediatesa dels resultats. Qualsevol
activitat necessita de tot això i d’una

bona planiﬁcació, i pensar en un projecte
a mig - llarg termini, per aquest motiu
encoratgem a mantenir i repensar moltes de
les activitats socieconòmiques que s’estan
fent i recuperar totes aquelles que per un
motiu o altre s’han deixat de fer. Hi ha prou
habitants perquè hi hagi negoci i oci per a
tothom, cadascú ha de trobar el seu camp
d’acció, però cal mantenir les activitats
comercials i associatives. Al capdavall són
les que fan que ens estimem i ens lliguin a
un territori.
Per l’altra banda l’Ajuntament ha de crear
polítiques i eines que facilitin aquest retorn,
ja sigui en el tractament dels impostos,
assessoraments, coordinació, suport tècnic
i logístic... A més, i per l’altra banda, els
vilatans i vilatanes hem de ser participatius,
crítics i sobretot proactius, hem de valorar
el que tenim i lamentar-nos pel que estem
perdent. Com diuen, si no ho fem nosaltres,
ningú ho farà per nosaltres. El futur està en
les nostres mans, les de tothom.

Grups municipals

Ja tenim “el pressupost” per al 2009
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

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

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers

93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra

088

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

BCN

Sants

Pl. Cat.

MANRESA

CALAF

LLEIDA

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.12
19.27
23.09

Sants

12.27
19.32
23.14

tel. 902 422 242

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

Casal de Gent Gran

93 869 87 02

Centre Cívic

93 869 82 49

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

Punt d’Informació Juvenil

93 868 08 33

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Notaria

93 869 88 12

Correus

93 869 85 94

Informació Generalitat

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot)

93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi)

636 480 488

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

ALSINA GRAELLS

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

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA
CALAF

IGUALADA

BARCELONA

07.55
11.00
15.55

09.00

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
07.15
10.30
15.15

17.15

Dissabtes:

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

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

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

De dilluns a divendres:

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ABS CALAF

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

06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

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

Cada dijous de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a l’entresòl de l’Ediﬁci Europa
de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per
domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu.

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:
07.30

AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als
telèfons indicats.
OFICINES 93 8725522
De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522
24 h. Tots els dies

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

MANRESA

estació bus

08.25

MANRESA

08.30

Puigmercadal

CALAF

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

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és l’Organisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us
adreceu directament a l’esmentat organisme. Ho podeu fer ﬁns el 7 d’agost els divendres
de 10 h a 13 h a la plaça dels Arbres, Planta Baixa de l’Ediﬁci Europa. També podeu trucar
de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159. A partir del 10 de setembre, us
atendran a l’Ajuntament (pl. Gran), els dijous de 10.30 h a 14 h.
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* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa.
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