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E ditorial

oncs sí, ja tenim el mes d’agost 
a tocar i amb ell l’ocasió de participar 
de nombrosos actes lúdics, festius i 
les activitats pròpies de l’època dels 
que en podem gaudir a la nostra 
vila i també a la resta de municipis 
del nostre País. Tanmateix, potser 
a causa de les altes temperatures 
que el solen acompanyar –tot 
i que enguany s’hi resisteixin-, 
l’agost és preeminentment el mes 
de vacances per excel·lència i, per 
tant, el període on la majoria de la 
gent acostuma concentrar el seu 
descans estival.
Tanmateix, fruit de les nombroses 
i intenses gestions que s’han 
dut a terme, podem afirmar que 
“afortunadament” l’Ajuntament 
tindrà feina extra durant aquest 
període perquè, a banda de preparar 
una festa major molt especial 
coincidint amb la celebració dels 
actes del Mil·lenari, en les darreres 

setmanes s’està confirmant la 
viabilitat econòmica de nombrosos 
projectes municipals que a causa de 
la manca de recursos derivada de 
la crisi econòmica general s’havien 
alentit o fins i tot aturat. En aquest 
sentit ens plau enormement poder 
dir que, a banda dels múltiples 
projectes formatius, esportius, 
culturals i de promoció econòmica 
que s’estan ultimant des de 
l’Ajuntament, només en l’apartat 
d’inversions i millores es podran 
iniciar actuacions per un valor 
superior als 870.000€ abans de 
finalitzar el 2014.
D’altra banda no podem oblidar 
-ja sigui amb vacances o sense- 
que enguany l’agost té una 
connotació ben especial pel fet que 
és l’avantsala d’uns mesos que es 
preveuen molt intensos, que sens 
dubte seran històrics pel nostre 
país i que, a banda dels diferents 

actes reivindicatius de la nostra 
identitat passada, present i futura, 
han de culminar necessàriament 
en la consulta al poble català. En 
aquest sentit ja podem avançar que 
la nostra vila participa activament 
del procés cívic, democràtic i pacífic 
que s’està desenvolupant arreu 
del nostre país convençuts -com 
no podria ser d’una altra manera- 
que el paper de les institucions és 
el d’estar al costat de la societat  
acompanyant-la en la consecució 
dels seus anhels i voluntats més 
profunds amb l’objectiu de fer 
possible un futur millor.
Gaudim doncs d’aquest moments, 
de les celebracions, de les festes 
majors, de les revetlles i aprofitem 
per carregar ben bé les piles 
perquè només així farem possible 
la consecució dels nostres anhels 
i la materialització dels nostres 
projectes de vila i de país.

Carreguem les piles!

D 

E conomiaS erveis

  El proper mes d’agost ja estarà 
operatiu el nou vehicle pick-up que 
l’Ajuntament de Calaf ha adquirit per 
a les tasques de l’àrea de Serveis, 
després que un incident malmetés 
l’antic vehicle. El consistori ha 
aconseguit una subvenció de 
la Diputació de Barcelona per a 
l’adquisició d’aquest vehicle, que 

estarà degudament condicionat 
per portar a terme les variades 
tasques de l’àrea de Serveis. Així, 
per exemple, s’hi incorporarà uns 
dispositius per poder fer l’estesa 
de sal als carrers de difícil accés en 
cas de nevades. El cost d’aquesta 
inversió és de 22.678 euros, iva 
inclòs.

L’Ajuntament adquireix un nou 
vehicle per a les tasques de serveis

  L’Ajuntament de Calaf ha 
tancat els comptes anuals de 
l’any 2013 aconseguint complir 
amb el que marca la “Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera”, 
ajustant-se a les ràtios legals 
que marca aquesta normativa. 

Així doncs, el pressupost 2013 
s’ha liquidat amb equilibri i 
amb un romanent de tresoreria 
positiu, l’estalvi net positiu i la 
capacitat de finançament també 
positiva.

Aquests bons resultats són 
fruit del gran esforç fet en 
aquesta legislatura per reduir 
les despeses i reflotar la 
tresoreria municipal. En aquests 
moments es pot afirmar que ja 
s’està assolint l’equilibri entre 
la tresoreria i el pressupost 
municipal.

Tancament dels 
comptes en positiu
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T erritori

  El passat 11 de juliol l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia 
Trullàs, va rebre de mans del diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, el projecte de construcció d’una nova 
rotonda a la N-141b al seu pas per Calaf.
Aquest projecte correspon a la segona fase de millores 
a la via —propietat de la Diputació de Barcelona— 
amb les quals es pretén millorar les condicions de la 
carretera i la seguretat per als vianants al seu pas 
pel nucli urbà, i que es va iniciar el passat 2013 amb 
un seguit de millores en aquesta via en el tram de 

l’estació i fins al barri de la Pineda i el polígon industrial. 
En aquest sentit cal destacar la bona entesa entre 
ambdues administracions que faran possible aquestes 
millores mentre no es materialitzi la ronda sud i s’hi 
pugui desviar el trànsit pesant amb origen o destí al 
polígon industrial. Amb aquesta obra es pretén donar 
compliment a l’objectiu de pacificar el trànsit d’aquesta 
via i millorar els accessos de vianants establint itineraris 
segurs en aquesta zona especialment complexa per la 
confluència entre el trànsit rodat, els usuaris de l’estació 
de tren i dels autobusos.

Calaf tindrà una nova rotonda a la N-141b, 
davant de l’estació de tren

Marc Castells lliurant el projecte a l’alcaldessa M. Antònia Trullàs Plànol de la rotonda

S erveis

  Entre els mesos de juny i juliol, l’Ajuntament de 
Calaf ha portat a terme diverses tasques de millora en 
la senyalització de la via pública, centrades sobretot en 
els passos de vianants i les places d’aparcament per 
a conductors amb mobilitat reduïda. Així doncs, s’han 
repintat els passos zebra que presentaven més mal 
estat de conservació, per tal de fer-los més visibles 
i garantir la seguretat dels vianants que els utilitzen. 
També se n’ha creat algun de nou, per exemple just 

al davant de l’Escola de Música. Pel que fa a les places 
d’aparcament per a conductors amb mobilitat reduïda, 
a banda de repintar les actuals, se n’han creat de noves 
tant d’ús lliure —per a tots els vehicles amb distintiu, 
com per exemple dues noves places al passeig de Sta. 
Calamanda, que poden donar servei als usuaris de 
l’Esplai de la Gent Gran o als clients de la farmàcia, 
entre d’altres—, com de privades —per a vehicles de 
matrícules determinades. 

Es repinten els passos de vianants i noves places 
d’aparcament per a conductors amb mobilitat reduïda

Nou pas de vianants al davant de l’Escola de Música. Millores a les places d’aparcament de la pl. Barcelona 92.
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C omunicació
 Calaf estrena 

nou web institucional

    L’Ajuntament va estrenar aquest mes d’abril un 
nou web institucional amb més funcionalitats, més 
accessible i orientat als usuaris. Incorpora novetats 
tecnològiques, com l’opció d’inserir-hi vídeos, i simplifica 
l’accés del ciutadà. A part de l’actualització estètica i 
de disseny, l’objectiu del canvi és oferir als usuaris un 
espai més intuïtiu i pràctic a l’hora d’obtenir informació 
i interactuar amb l’Ajuntament. Així, també s’incorporen 
funcionalitats lligades a les xarxes socials o un catàleg 
més complet de serveis i tràmits. El nou web, impulsada 
per l’Ajuntament, ha rebut el suport tècnic de la Diputació 
i l’ha desenvoupat l’empresa igualadina Aladetres.

Pla de reforç per augmentar 
la vigilància nocturna

    A finals de maig l’Ajuntament de Calaf va engegar 
un pla de reforç per ampliar la vigilància nocturna del 
poble, i ajudar a reduir d’aquesta manera els actes de 
vandalisme i altres incidents relacionats. Així doncs, el 
municipi compta amb un nou vigilant, encarregat de 
patrullar durant la nit pels carrers i places del poble i 
d’alertar immediatament els Mossos d’Esquadra si hi 
ha qualsevol incidència. Des del consistori s’agraeix 
també la màxima col·laboració dels veïns i veïnes a 
l’hora d’avisar els Mossos si s’observa qualsevol fet 
sospitós. De moment, des de la posada en marxa del 
pla, no hi ha hagut cap incidència remarcable.

G overnació

J oventut

EMPODERA’T!
L’Ajuntament de Calaf, el Punt 
Jove, la Diputació de Barcelona i el 
Centre de Recursos per a l’Ocupació,  
han impulsat un programa per a 
l’acompanyament a la inserció laboral 
dels joves a través de pràctiques 
professionalitzadores en empreses i 
comerços del municipi. Sota el títol 

“Empodera’t. Tasta un ofici”, aquest 
programa està obert a tots aquells 
joves a l’atur, entre 16 i 29 anys 
que tinguin ganes d’aprendre un 
ofici. Es duran a terme pràctiques 
en empreses que tenen com a 
objectiu ajudar als joves a adquirir 
experiència en el món laboral, alhora 
que se’ls oferirà sessions formatives 
relacionades.

FÓRMULA JOVE
L’Ajuntament de Calaf, el Punt 
Jove i el Centre de Recursos per 
a l’Ocupació, amb el suport de la 
Direcció General de Joventut de la 
Generalitat, oferiran a partir del 
setembre el curs “Fórmula Jove-
Gestor de xarxes socials i entorn 2.0”, 
dirigit a joves entre 16 i 29 anys que 
estiguin a l’atur. El programa del curs 
inclourà 120 hores de formació en 
social media, 60 hores de formació 
en competències transversals i 100 
hores de pràctiques en empreses. 

Calaf impulsarà al setembre dos programes 
formatius adreçats als joves a l’atur

INSCRIPCIONS
places limitades!!!

Centre de Recursos 
per a l’Ocupació 
(c/ Xuriguera, 42)
Tel. 93 8698249 
atorralba@anoiajove.cat
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  El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va visitar el 2 de juliol 
Calaf, en la que va ser la primera 
visita institucional des que ostenta el 
càrrec. El president va ser rebut per 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, 
acompanyada de l’equip de govern, 
el delegat de la Generalitat a la 
Catalunya Central, Juli Gendrau, la 
diputada Maria Senserrich i l’alcalde 
d’Igualada i diputat d’Infraestructures 
de la Diputació de Barcelona, Marc 
Castells, entre d’altres representants 
polítics. Després es van dirigir cap a 
la sala de plens del consistori, on els 
esperaven representants de diverses 
entitats i institucions calafines.
 
L’alcaldessa Maria Antònia Trullàs 
va agrair al president Artur Mas la 
seva visita, i va recordar que Calaf 
es troba en un moment històric 
per la celebració del seu Mil·lenari. 
Trullàs va destacar el patrimoni 
arquitectònic de la vila, però 
sobretot la manera de ser dels veïns 
i veïnes, “constants, treballadors 
i emprenedors”, per la qual cosa, 
va dir, “no hem d’angoixar-nos pel 
futur tot i la complicada situació 
actual, sinó que hem de continuar 
treballant des de les nostres arrels 
per seguir endavant”. L’alcaldessa 
es va mostrar convençuda que “si 
treballem plegats, sortirem airosos i 
fins i tot reforçats” de la complicada 
situació socioeconòmica.
 
Mil anys
Per la seva banda, el president 
de la Generalitat va encetar el 
seu discurs felicitant Calaf pel seu 
Mil·lenari i recordant que va molt 
lligat al mil·lenari del país. Mas va 
fer referència a la complexitat de 
la societat catalana: “una població 
molt diversa en quant a orígens i 
llengües, però que malgrat tot és 
capaç de cohesionar, i això no té 
gaires precedents”.
 
Mas també es va mostrar satisfet pel 
Pacte Comarcal de l’Anoia pel Dret a 
Decidir presentat el 30 de juny, i que 
compta amb una ferma adhesió per 
part de l’Ajuntament i les entitats 
calafines. En referència al procés, 
el president va reconèixer que “ens 
trobem en un moment complicat, 
però entre tots anirem canviant 
aquesta realitat per convertir-nos en 

un país normal; la gent de Catalunya 
hi té tot el dret, se l’ha guanyat a 
pols al llarg dels anys i dels segles”.
 
Després dels parlaments, el 
president de la Generalitat va signar 
al Llibre d’Honor de Calaf i va rebre 
de mans de l’alcaldessa un obsequi 
commemoratiu del Mil·lenari. A 
continuació, va saludar els presents 
abans de dirigir-se cap a la seu de 
Constructora de Calaf, on tenien 
lloc els actes del 50è aniversari de 
l’empresa.
 
50 anys de Constructora Calaf
El president Artur Mas, acompanyat 
del conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, van presidir la visita 
guiada per les instal·lacions de Calaf 
Group. Abans del dinar d’aniversari, 

va tenir lloc un breu torn de 
parlaments. En nom de l’empresa, 
Josep M. Pujol va donar les gràcies 
a tots els presents i també a les 
institucions, pel suport i recolzament 
rebuts. L’alcaldessa Maria Antònia 
Trullàs va felicitar l’empresa i en va 
destacar el factor humà que, va dir, 
“n’és el valor fonamental”. Trullàs 
també va valorar l’esforç d’innovació 
i diversificació de Calaf Group. 

Finalment, i abans de descobrir una 
placa commemorativa de l’acte, el 
president Mas va voler donar les 
gràcies a l’empresa per haver sabut 
“reinventar-se i explorar terrenys 
nous, i a la vegada ser altament 
eficient”. Només amb aquest esperit, 
va dir Mas, serà possible revertir la 
situació econòmica del país.

Artur Mas felicita Calaf pels seus mil anys 
i valora la cohesió de la societat catalana

 I nstitucionals
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 I nstitucionals

    El passat 14 de juliol el teatre de 
l’Ateneu d’Igualada es va omplir per 
acollir la presentació del Pacte Co-
marcal de l’Anoia pel Dret a Decidir, 
una iniciativa impulsada per les sec-
cions anoienques de l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) i l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI). L’acord aplega més de 200 
entitats de tots els municipis de la 
comarca i 32 dels 33 ajuntaments, 
que es comprometen a destinar els 
esforços necessaris per fer la consul-
ta el proper 9 de novembre.
L’Ajuntament de Calaf —membre de 
l’AMI— també ha subscrit el Pacte. 
En l’acte de dilluns va ser el primer 
tinent d’alcalde, Joan Caballol, qui 
va representar el nostre municipi. 
També van ser presents a l’Ateneu 
membres de la secció calafina de 
l’ANC. 
Calaf és el tercer municipi de la co-
marca amb més entitats adherides al 
Pacte, ja que han estat divuit les que 
de moment l’han signat: AMPA Es-
cola Alta Segarra, AMPA IES Alexan-
dre de Riquer, AMPA Llar d’Infants 
la Boireta, Fundació privada Casal 

de Calaf, Esplai de la Gent Gran de 
Calaf, Geganters i grallers de Calaf, 
Agrupament Escolta i Guia Alexan-
dre de Riquer, Associació de Veïns La 
Pineda - Calaf, Cor Trinvant, Family 
Gospel, El Polvorí. (Associació de 
Dinamització Pedagògica i Cultural), 
COMTCASE (Comissió Organitzadora 
de Música Tradicional de Calaf i Alta 

Segarra), Xarxa Calaf (Associació 
per a la promoció de l’espectacle 
infantil i juvenil de Calaf), Coral Res-
sons, ARCA (Associació Recreativa 
Cultural Dones de Calaf i Comarca), 
Penya Barcelonista de Calaf i Comar-
ca, Club d’Escacs Calaf i Reagrupa-
ment independentista coordinadora 
de l’Alta Segarra. 

L’Ajuntament i divuit entitats de Calaf se sumen al Pacte 
Comarcal de l’Anoia pel Dret a Decidir

Foto de família de les entitats anoienques que van participar de l’acte

    El secretari general d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya, 
Marc Prat, va reunir-se divendres 
passat amb els representats de tots 
els municipis del nord de l’Anoia que 
han manifestat la seva voluntat de 
pertànyer a la Catalunya central: Ca-
laf, Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, Pujalt, Sant Pere Sa-
llavinera, els Prats de Rei, Sant Martí 
Sesgueioles i Veciana. 
En la trobada, a la qual també va 
assistir la diputada anoienca de CIU 
Maria Senserrich i el responsable de 
l’oficina del delegat territorial a la 
Catalunya Central, Marcel·lí Martore-
ll, es va parlar de diversos temes que 
preocupen els alcaldes i alcaldesses 
d’aquest territori: la divisió terri-
torial; l’encaix de la zona de l’Alta 
Segarra i les seves reivindicacions 
de reconeixement; les expectatives 
de les línies de subvencions que 
ofereix la direcció general (PUOSC); 
o la futura llei d’administració local 
i el seu impacte per als municipis, 

consorcis i mancomunitats —que en 
determinades zones juguen un paper 

molt important per a la cohesió del 
territori.

Els municipis de la zona de l’Alta Segarra parlen de 
territori amb el secretari general d’Administració Local

Reunió a l’Ajuntament de Calaf amb els representants dels municipis de l’Alta Segarra
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   La setmana del 12 al 16 de maig 
va ser una setmana intensa a Calaf 
per la presència dels equips de TV3 
i de Catalunya Ràdio, que aquells 
dies van dirigir la seva atenció al 
municipi. 

El programa “Divendres”, de TV3, 
comptava des del dilluns i fins 
dijous amb continguts relacionats 
amb Calaf i la seva gent: així, des 
del plató a l’aire lliure de la plaça 
Gran, es va parlar del Mercat i 
del nucli antic, del Mil·lenari, 
dels Pastorets, del desFOLCa’t!, 
d’emprendors, de Laureà Figuerola 
i de la pesseta, de paisatge... 

Espartac Peran va estar cada tarda 
amb el seu equip a Calaf conduint 
les connexions en directe, que van 
comptar amb la presència com a 
públic de diversos veïns i veïnes. 
Una bona ocasió per observar 
el funcionament d’un programa 
d’aquestes característiques, amb 
el desplegament que comporta. 

La setmana es va cloure divendres 
amb l’assistència de diversos 
calafins als estudis de TV3 a Sant 
Joan Despí, per participar com a 
públic al programa.

D’altra banda, els mateixos dies 
Calaf va ser la “població optimista” 
d’aquest divertit concurs de 
Catalunya Ràdio, presentat per 
Manu Guix i Àngel Llàcer. 

Dilluns al migdia el programa es va 
emetre en directe des de la Sala 
d’Actes, i la resta de la setmana 
el reporter Xavier Canalias va ser 
a Calaf per parlar amb diverses 
persones i destacar esdeveniments 
com el Mil·lenari o la imminent 
cantata “El petit príncep”, 
preparada per l’Escola de Música i 
l’Escola Alta Segarra.

Tot plegat va donar lloc a uns dies 
plens d’activitat i bullici, en els 
quals es va poder donar a conèixer 
el nostre municipi a través de TV3 
i Catalunta Ràdio, dos mitjans 
públics de reconeguda trajectòria 
i audiència.

Emissió del programa ‘Els Optimistes’ des de la sala d’actes

C omunicació
Calaf protagonitza la setmana al “Divendres” 

i a “Els Optimistes”

El programa va dedicar un dels seus espais al mercat de Calaf 

La secció ‘Paraules en ruta’, de Màrius Serra a la Plaça Gran de Calaf
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F ormació
El CRO tornarà a oferir el curs per accedir als cicles de 

grau mitjà i superior, que han tingut excel·lents resultats
    21 estudiants del CRO han 
superat aquest curs les proves 
d’accés als Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior de la Formació 
Professional, la major part amb una 
nota molt alta, que els permetrà 
inscriure’s al Cicle Formatiu que 
desitgin.
Pel que fa al Grau Mitjà, 12 persones 
es van presentar a la Prova d’Accés 
que es va celebrar el passat mes de 
maig. D’aquestes, 10 van superar 
la prova,  amb 3 persones que van 
treure un 10 i  amb un  promig de 
notes  d’un 7,94. Però si els resultats 
del Grau Mitjà ja van ser molt bons, 
els de Grau Superior els van superar, 
ja que dels 13 alumnes que es van 
presentar, 11 van superar la prova 
amb una nota promig de 9,16. A 
més 5 persones van treure un 10.
Aquest curs 2013-2014 ha estat el 
tercer consecutiu que es realitza, 
amb el suport de la regidoria 
d’ensenyament de l’Ajuntament de 
Calaf i la Diputació de Barcelona, el 
curs de preparació per a les proves 
d’accés als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà. A més aquest curs es va dur 
a terme, per primera vegada, el 
curs de preparació per a les proves 
d’accés als Cicles Formatius de Grau 
Superior. L’èxit assolit és una clara 
demostració que, any rere any, 

aquest curs permet que moltes 
persones s’obrin nous camins 
formatius.
Des del Centre de Recursos per a 
l’Ocupació encoratgen tots els que 
volen incrementar la seva formació 
per tal de que aprofitin la possibilitat 
de poder realitzar aquests cursos a 
Calaf. Per als més joves pot ser una 
bona oportunitat de reprendre els 
estudis. Pels més grans, és l’ocasió 
de  millorar professionalment, 
accedint a una formació que, per 

diversos motius, no van poder 
realitzar en el seu moment. Amb 
els temps actuals és molt important 
augmentar els coneixements i la 
formació és bàsica per accedir a un 
lloc de treball.
Totes les persones interessades en 
prendre part en la propera edició 
d’aquests cursos poden adreçar-se al 
Centre de Recursos per a l’Ocupació 
– C/ Xuriguera, 42 – CALAF, o bé 
trucar al telèfon 93 869 82 49. Les 
places són limitades.

Un dels grups que aquest curs s’ha preparat per a l’accés als cicles formatius.

Inscripcions obertes per als cursos de 
català, que començaran al setembre

   Fins el 15 de setembre estan 
obertes les inscripcions per als 
cursos dels nivells Elemental, 
Intermedi (nivell B) i Suficiència 
(nivell C) de català, que s’impartiran 
a Calaf a partir del proper mes de 
setembre. Es tracta de cursos que 
permetran als alumnes realitzar els 
exàmens homologats pel Consorci 
per la Normalització Lingüística a 
Calaf mateix i, per tant, sense haver 
de desplaçar-se.

Les inscripcions es duen a terme a 
les oficines de l’Ajuntament de Calaf. 
Les proves de nivell tindran lloc al 
Centre de Recursos per a l’Ocupació, 

dimarts 16 de setembre de 10 del 
matí a les 2 del migdia i dimecres 
17 de setembre de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre. Aquestes proves 
serviran per a decidir quin és el 
curs idoni per a cada alumne/a. Els 
cursos, que s’iniciaran a partir del 
29 de setembre, es podran oferir 
sempre que hi hagi un nombre 
mínim d’alumnes inscrits.

Les classes de català són iniciativa 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Calaf, amb la 
col•laboració del Consell Comarcal 
de l’Anoia i el Consorci per la 
Normalització Lingüística.
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  Calaf va plantar una quarantena 
de noves alzines diumenge passat, 
en el marc del projecte “Arrela’t”. Es 
tractava dels nens i nenes nascuts 
els darrers dotze mesos els quals, 
acompanyats de les seves famílies, 
van participar d’aquesta entranyable 
festa. L’acte va encetar-lo l’alcalde en 
funcions, Joan Caballol, qui va recor-
dar que es tracta d’una iniciativa de 
doble vessant: crear arrels al municipi 
i promoure el respecte pel medi am-
bient. Caballol va explicar que fins el 
moment ja són més de 300 les alzines 
plantades al municipi, entre el pati del 
Convent de Sant Francesc i la zona 
verda propera al Parc de Bombers, 
lloc on es va celebrar la festa diumen-
ge. A continuació, diversos alumnes i 
professors de l’Escola de Música van 
interpretar dues peces de la cantata 
“El petit príncep” que es va posar en 
escena juntament amb l’Escola Alta 
Segarra el 21 de maig. Després hi 
va haver l’acte de relleu al Consell 
Municipal d’Infants: Guillem Garcia, 
Carla Molina i Ramon Closa deixaran 
ja el càrrec, i en el seu lloc hi entraran 
Anaïs Argerich, Alba Esteban i Dani 
Herraiz, que se sumaran als consellers 
actuals Queralt Vilaseca, Dàlia Serra-
no, Omar Diarra i Isaac Caballol. 
Finalment va arribar l’hora de plantar 
l’arbre: cada família va recollir una 
petita alzina i va plantar-la al lloc que 
els corresponia, de manera que po-
dran reconèixer-la a mesura que vagi 
creixent. 

Calaf planta 40 noves alzines 
amb el projecte Arrela’t

Plantada d’alzines

Acte de relleu al Consell Municipal d’Infants

Medi ambient

Calaf signa un conveni per a 
la renovació de l’enllumenat

 I nstitucionals

  El passat 15 d’abril el president de la Diputació, 
Salvador Esteve, i l’alcaldessa de Calaf, Maria Antò-
nia Trullàs, van formalitzar el conveni entre ambdues 
administracions per a la renovació de l’enllumenat del 
municipi. 
Amb la signatura del document, l’ens provincial atorga 
200.000 € per a portar a terme la substitució de llu-
minàries de capçal per d’altres de LED, que permeten 
estalviar entre un 50 i un 60% d’energia. 
Les tasques prioritzaran aquelles lluminàries que 
actualment es troben en més mal estat. L’actuació 
s’emmarca dins del ““Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, concretament dins de l’àmbit de manteni-
ment d’equipaments i infraestructures.Signatura del conveni. Foto: Ò.Ferrer/Diputació de Barcelona
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Medi ambient

    El passat 13 de juny el nostre mu-
nicipi va ser escenari de la presentació 
de la campanya de la sega 2014, un 
operatiu de vigilància i de prevenció 
d’incendis forestals que abasta unes 
250.00 hectàrees situades principal-
ment a Lleida, Tarragona i la Catalun-
ya Central.
Abans de l’acte de presentació, va tenir 
lloc a l’Ajuntament una reunió prèvia 
presidida pel director general de Medi 
Natural i Biodiversitat, Antoni Traso-
bares, i per l’alcalde en funcions del 
municipi, Joan Caballol, a la qual van 
assistir el regidor de Medi Ambient, 
Jesús López, diversos representants 
de la Generalitat, de les ADFs i dels 
diversos cossos de seguretat. En la 
trobada es va destacar la importància 
de coordinar tots els efectius que tre-
ballen en la prevenció d’incendis, cosa 
que permet minimitzar els riscos i ser 
més efectius en cas d’emergència.
Després, a l’esplanada de l’ermita 
de Sant Sebastià, es va concentrar 
el dispositiu de vigilància del Depar-
tament d’Agricultura —format per 
efectius del Cos d’Agents Rurals, 
membres del grup Especial de Pre-
venció d’Incendis Forestals i represen-
tants de les Agrupacions de Defensa 
Forestal. La presentació va servir per 
explicar l’eficàcia d’aquest operatiu de 
prevenció d’incendis activat durant de 
temporada de collita del cereal que es 
va posar en funcionament l’any 2011 
i que està obtenint “uns resultats 
excel·lents”. En concret, l’any 2013 
només es van produir 27 incendis 
agrícoles amb 25 hectàrees forestals 
cremades. 
Segons el director general de Medi Na-
tural i Biodiversitat, l’èxit de la cam-

panya recau sens dubte en la implica-
ció de tots els agents “començant pels 
agricultors que han assumit la seva 
part de responsabilitat, assumint un 

codi de bones pràctiques i fent la seva 
feina amb el màxim de cura, i que han 
reduït els incendis originats arran de la 
seva activitat”.

Calaf acull per segona vegada la presentació de la 
campanya de la sega, de prevenció d’incendis forestals

El director general de Medi Natural, Antoni Trasobares, i l’alcalde en funcions Joan 
Caballol, atenen els mitjans

Esplanada de l’ermita de Sant Sebastià
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E sports
Aquest estiu, remulla’t 
a la piscina de Calaf!

    La piscina municipal de Calaf va obrir portes el passat 
21 de juny per donar servei com cada estiu als veïns i 
veïnes de totes les edats. Abans de la data inaugural es 
van portar a terme nombroses tasques de manteniment i 
de millora en aquest equipament, per tal que tot estigués 
a punt per a la temporada. Entre aquestes actuacions, 
destaquen la substitució de les rajoles de la piscina 
petita i la posada en marxa d’una nova bomba, així com 
l’adquisició d’una nova centraleta per al control de l’aigua. 
Pel que fa a l’entorn, també s’ha renovat la tanca vegetal 
que separa la piscina de les pistes de tennis i de frontó, 
cosa que dóna més autonomia i privacitat a tots dos 
equipaments.
Pel que fa a les activitats que es realitzen a la piscina 
aquest estiu, una vuitantena d’alumnes han pres part 
en els cursets de natació durant el mes de juliol; també 
s’han fet classes d’aquagym gratuïtes i s’ha celebrat 
una nova edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Amb 
la guardiola, la venda de material i la recaptació de les 
entrades d’aquest dia, es van recollir 458,44 euros. 
La piscina municipal de Calaf restarà oberta fins el 31 
d’agost, en horari d’11.00 h a 20.00 h.

La UE Calaf participa en el 
torneig de futbol de Soual

   El cap de setmana del 17 i 18 de maig, una delegació 
de calafins va desplaçar-se fins al municipi agermanat 
de Soual (França).  En concret, es tractava dels jugadors 
prebenjamins i benjamins de la Unió Esportiva Calaf 
que, acompanyats de tècnics del club, pares i mares, i 
representants municipals, van prendre part en el torneig 
de futbol que es disputava a la població francesa. Els 
infants calafins van fer un bon paper en aquest campionat: 
els prebenjamins i el grup 1 de benjamins van acabar en 
primera posició, mentre que el grup 2 de benjamins van 
adjudicar-se el segon lloc en la classificació. A banda dels 
bons resultats esportius, a trobada va servir per estrènyer 
els llaços amb els habitants de Soual, i comprovar 
una vegada més la seva gran amabilitat i hospitalitat. 
Precisament el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Calaf, 
Josep Manel Navarro, qui va desplaçar-se amb la delegació 
calafina, va tenir l’ocasió de saludar i conversar amb el 
nou alcalde de la població, Jean-Luc Alibert, i part del seu 
equip de govern. Per ambdues parts va fer-se palès el desig 
d’ampliar les activitats i reactivar en la mesura del possible 
els intercanvis de tota mena que poden emmarcar-se dins 
de l’agermanament. 

Millores a la pista de vòlei

   El passat abril l’Ajuntament i l’IES Alexandre de Riquer 
posaven en marxa la campanya “Cuidem l’entorn”, que va 
consistir en habilitar una zona per a la pràctica del vòlei 
adjacent al centre educatiu. Ara l’actuació s’ha completat 
amb la instal·lació d’un cartell informatiu, que recorda 
als usuaris la necessitat de mantenir l’espai net, així com 
amb la pintura d’un mural decoratiu, en una de les parets 
que limiten aquesta àrea.

El desfibril·lador, en marxa

   El poliesportiu compta des de fa uns mesos amb un 
equip de desfibril·lació portàtil, ubicat al vestíbul. L’aparell 
dóna servei al poliesportiu i a totes les activitats que s’hi 
realitzen, i com que es tracta d’un dispositiu portàtil també 
pot traslladar-se i ser utilitzat a la piscina, si es donés un cas 
d’emergència. El desfibril·lador també s’ha tingut a l’abast 
en esdeveniments esportius de la vila, com per exemple 
l’11è 3x3 de futbol organitzat per la Penya Blaugrana.
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E nsenyament
 Animada festa de fi de curs 

a “La Boireta”

    El divendres 4 de juliol els petits alumnes de la Llar 
d’Infants Municipal “La Boireta” van celebrar la seva 
festa de fi de curs. Acompanyats de pares i mares, avis 
i àvies, mestres i altres veïns van poder ballar i passar-
s’ho bé amb el grup d’animació musical, i també berenar 
coca i xocolata, que repartia l’AMPA del centre. A més a 
més els “grans”, que l’any que ve aniran ja a l’escola Alta 
Segarra, van recollir de mans de la directora, Íngrid Ruiz, 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, i el regidor d’Educació, 
Josep Manel Navarro, la seva “orla de graduació”.

L’escola Alta Segarra va 
viure un intens Sant Jordi

    Després de celebrar les respectives festes de fi de curs 
durant el mes de juny, l’activitat a l’Escola Alta Segarra i 
a l’IES Alexandre de Riquer no ha parat durant aquestes 
setmanes. Així, a l’escola de primària s’ha celebrat el 
Casal d’Estiu, amb activitats ben variades per a nens i 
nenes de totes les edats. Per la seva banda, els nois i 
noies de l’Institut que han participat a les Estades d’Estiu 
han pogut passar-s’ho bé amb propostes dissenyades 
especialment per a ells.

    La setmana del l’1 al 5 d’abril va ser molt “internacional” 
a l’Institut Alexandre de Riquer de Calaf. Per una banda, 
un grup d’alumnes de 4t d’ESO varen anar a Alemanya 
a realitzar l’última trobada corresponent al projecte 
internacional Comenius “Alternative energies”, que s’ha 
estat duent a terme durant els darrers dos anys, junt 
amb altres països de la Unió Europea (Estònia, Grècia i 
Alemanya). Els alumnes es van allotjar en cases d’altres 
alumnes i durant aquests dies van realitzar activitats i 
visites relacionades amb el tema que han estat treballant. 
Per altra banda, l’Institut va rebre alumnes d’Alcamo, una 
ciutat d’Itàlia, amb la qual s’està realitzant un intercanvi 
d’alumnes, concretament els de 3r d’ESO. Varen ser a Calaf 
durant la primera setmana d’abril, allotjats a cases dels 
alumnes de l’Institut, i durant aquests dies van poder gaudir 
de la nostra vila i el seu entorn, així com la convivència amb 
els nostres alumnes i les seves famílies. 

IES Alexandre de Riquer

   El 23 d’abril vam celebrar a l’Escola Alta Segarra 
la diada de Sant Jordi, en la qual alumnes, mestres, 
pares i mares i tota la gent del poble van poder gaudir 
d’un dia ple d’activitats culturals relacionades amb 
les tradicions de la nostra diada més emblemàtica. 
Durant el matí els alumnes de tots els cicles van 
poder visitar les parades de llibres, còmics i roses 
que havien preparat amb molta il·lusió i dedicació els 
alumnes de sisè. A partir de les dotze les portes de 
l’escola es van obrir a totes les famílies i a la gent del 
poble. 

A dos quarts d’una es va obrir la Mostra Gastronòmica: 
Fou tot un èxit de participació, més de 45 plats per 
satisfer als paladars més exigents. Per acabar els 
actes del matí es va fer un sorteig entre tots i totes 
les participants a la mostra, que va guanyar la Laia 
Muns amb el plat: Biquinis de Sant Jordi. A la tarda 
vam rebre la visita del músic calafí Jaume Fonoll que, 
juntament amb alumnes de l’escola, van oferir-nos 
una actuació musical i poètica que fou tot un èxit. 
Des de l’escola voldríem donar les gràcies a totes les 
persones que amb la seva participació i col·laboració 
van fer possible aquesta fantàstica Diada.

Escola Alta SegarraActivitats internacionals 
a l’Institut de Calaf

Activitats d’estiu 
als centres educatius

Foto: Anna Giné
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Emotiva cantata dels alumnes de l’Escola 
Alta Segarra i de l’Escola de Música de Calaf 

    La Sala Gran del Casal de Calaf 
es va omplir el passat 21 de maig 
de gom a gom amb motiu de la 
cantata “El petit príncep”, que havien 
organitzat amb gran entusiasme 
i amb moltes hores de feina des 
de l’Escola Alta Segarra i l’Escola 
Municipal de Música. Més de 400 
infants i joves, entre cantaires i 
músics, van pujar dalt de l’escenari 
per interpretar les peces que formen 
part d’aquesta cantata, amb lletra 
de Jordi Enjuanes i música de Ricard 
Jimeno. 
El repertori convidava el públic a 
acompanyar “El petit príncep” en el 
seu viatge de descoberta del món 
i de la humanitat. Cal destacar la 
gran implicació de tots dos centres 
educatius, així com dels seus alumnes 
i mestres, per poder portar a terme 
aquesta especial actuació. Han calgut 
hores i hores d’assajos per poder 
tirar-ho endavant, un esforç que el 
públic va saber recompensar amb 
llargs i sincers aplaudiments. També 
cal agrair la implicació de tots els 
col·laboradors en aquest espectacle, 

una gran i emotiva experiència per a 
tots els participants.
Abans del concert, l’alcalde en 
funcions de l’Ajuntament de Calaf, 
Joan Caballol, va reconèixer la tasca 
de tots aquells que han fet possible 
la cantata, sobretot la bona feina que 
s’està fent des dels centres educatius 
per garantir una educació de 
qualitat en un moment especialment 
complicat. Caballol també va 
destacar els valors que es transmeten 

amb la música, tan necessaris per 
aconseguir un món millor el dia de 
demà. També van pronunciar unes 
paraules el director de l’Escola Alta 
Segarra, Artur Romero, i el de l’Escola 
de Música, Isaac Fonoll, així com el 
regidor d’Educació de l’Ajuntament, 
Josep Manel Navarro, qui va destacar 
el paper cohesionador d’actes com 
aquest i la bona col·laboració que hi 
ha entre els centres educatius del 
municipi. 

Un moment de la cantata, al Casal de Calaf - Foto: Xavi Pérez

E nsenyament

Al setembre, nou període de matrícules a l’Escola de Música

Tot i que el període de matrícules  de l’Escola de Música ja ha finalitzat, del 15 al 26 de setembre s’oferiran les 
places que hagin quedat disponibles. Si hi esteu interessats, contacteu amb la Secretaria de l’Escola.

Els alumnes de 3r de l’escola Alta Segarra, 
de visita a l’Ajuntament de Calaf

   Cinquanta-quatre alumnes de 3r 
de primària de l’Escola Alta Segarra 
de Calaf van visitar la darrera 
setmana de maig la seu consistorial, 
acompanyats dels seus mestres. A 
l’Ajuntament els esperava l’alcalde 
en funcions, Joan Caballol, qui va 
encarregar-se de fer-los una visita 
guiada per les oficines municipals, així 
com d’explicar-los el funcionament de 
l’entitat i dels serveis que s’ofereixen a 
la ciutadania. Els nens i nenes van fer 
diverses preguntes relacionades amb 
el poble i el seu govern, demostrant 
curiositat i bon coneixement del que 
passa a Calaf. La visita va acabar-se 
a la Sala de Plens, espai que va servir 
per parlar de com s’estructuren i per 
a què serveixen les sessions plenàries 
municipals.
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C ultura

    L’església de Sant Jaume es va 
convertir en l’escenari perfecte per a la 
segona edició de la gala lírica Nessun 
Dorma, impulsada per l’establiment El 
Rebost de l’Ànima amb el suport de 
diverses empreses i institucions, entre 
les quals l’Ajuntament de Calaf.  El 
concert va tenir lloc el passat dissabte 
7 de juny i va aplegar un públic ben 
nombrós, que no es va voler perdre 
les actuacions del tenor Carlos Cosías, 
la soprano Rocío Martínez i el baix 
Stefano Palatchi, acompanyats del 
pianista Manuel J. Ruiz. Palatchi 
actuava per primera vegada a Calaf, de 
manera que el públic va poder gaudir 
de la magnífica veu d’un dels baixos 
de l’Estat espanyol més importants de 
les últimes dècades, que properament 
participarà al Festival de Peralada. 
La primera part del concert va estar 
dedicada a l’òpera, mentre que la 
segona part va ser un homenatge 
a la sarsuela, i va incloure dues 

peces de la famosa “Cançó d’amor 
i de guerra” de Martínez Valls. La 
vetllada, molt aplaudida, va cloure 
amb un càtering a la plaça Gran. Els 
presents van poder conversar sobre 
el concert i compartir l’estona amb 

els artistes. Des de l’organització 
es fa una valoració molt positiva 
del concert i de la bona acollida per 
part del públic, cosa que els anima a 
començar a treballar per a la tercera 
edició.

Gran acollida del 2n Nessun Dorma, la gala lírica de Calaf

   El sol i les altes temperatures van acompanyar el 21 de 
juny la celebració del 23è Festival de Música Popular de 
Calaf i l’Alta Segarra, una edició marcada per la diversi-
tat de propostes. L’activitat va començar de bon matí i 
en ple mercat, amb la trobada de colles bastoneres. Les 
agrupacions van oferir diversos balls al llarg del mercat, 
per acabar amb una mostra a la plaça dels Arbres. 
De seguida, i sota d’una carpa per resguardar-se del sol, 
va començar l’actuació dels Samfaina de Colors i el seu 
espectacle musical per als més petits. Encara abans de 
dinar, hi va haver vermut-folc a  la mateixa plaça amb 
els Morena. La tarda van encetar-la els New Orleans 
Pussycats al Bar Canet, així com una nova entrega del 
concurs de cant improvisat, al Casal.
La programació es va reprendre quan passaven uns 
minuts de les deu del vespre, just quan va acabar-se la 

botifarrada popular. Les representants de l’organització 
Montse Bassa i Núria Planell van pujar a l’escenari per 
donar inici a la mostra de solistes i grups, moment que 
van aprofitar per destacar la trajectòria del Festival i 
per agrair la col·laboració de tothom qui el fa possible. 
Aquesta vegada la Mostra tenia un format diferent, i va 
comptar amb les actuacions de les Karregades de Ro-
manços, l’alcoià  Verdcel, la cantautora Meritxell Gené 
i els originals Assabè. Immediatament després de la 
darrera actuació, els Amanida Folk encetaven un animat 
ball a l’altra banda de la plaça. 
Al llarg de la nit es van poder sentir les formacions Tro-
camba Matanusca, Gigi de Nissa i Korrontzi. La força 
i originalitat dels bascos Gose,fent ballar el públic fins 
el darrer moment, va posar fi al 23è desFOLCa’t! de 
Calaf.

Karregades de Romanços

Calaf viu un desFOLCa’t! 
d’allò més estival

Meritxell Gené
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C ultura
Calaf viu Sant Jordi 

amb un participat dictat català
   Calaf es va sumar a la celebració de 
la Diada de Sant Jordi amb diverses 
activitats. Des de bon matí, alumnes 
de l’IES Alexandre de Riquer van 
instal·lar-se a la plaça dels Arbres 
amb la seva paradeta de roses.
Per la seva banda, passades les dotze 
del migdia, a l’escola Alta Segarra 
tenia lloc una nova edició de la fira de 
llibres i de la mostra gastronòmica, 
cada any molt participada i amb 
originals receptes i decoracions. 
Finalment, a la tarda arribava l’hora 
de demostrar els coneixements 
de català amb la tercera edició del 
dictat organitzat per la regidoria de 
cultura de l’Ajuntament de Calaf i la 
professora Montse Isern. Primer va 
ser el torn dels infants i joves de 10 
a 17 anys. Hi van participar setze 
nois i noies, intentant transcriure 
sense cap falta un text de Joaquim 
Amat-Piniella. Finalment, i després 
d’algun desempat, el primer premi 
se’l va endur Carla de Solà, seguida 
en segona posició de Joel Reñé i en 
tercer lloc per Ònia Perramon. Els tres 
guanyadors van emportar-se llibres 
com a regal. A les set de la tarda 
començava el dictat per als adults, 
enguany amb catorze participants. 
En aquest cas, després de dictar i 
corregir un fragment del mateix autor 
manresà, hi va haver desempat per a 
la segona posició amb les anomenades 
“paraules maleïdes”. Finalment, Anna 
Argerich va endur-se el primer premi 
(un llibre i un àpat per a dues persones 
a La Cuina del Mercat) i Antoni Miret 

el segon (un àpat per a dues persones 
a La Coppe). L’acte va comptar 
també amb la lectura de poemes de 
Joan Vinyoli, per part de calafines 
de diverses edats i procedències. Tot 

plegat va acabar amb les paraules de 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, qui 
va recordar la importància de la Diada 
de Sant Jordi i va agrair la participació 
de tothom.

Anna Argerich (a dalt) i Carla de Solà (a sota), guanyadores del Tercer Dictat de Català

   Puntaires de totes les edats i 
d’arreu de Catalunya van donar-se 
cita el 28 de juny a la cèntrica plaça 
dels Arbres, per participar en la 
23a trobada de puntaires de Calaf. 
Durant tot el matí, i protegides del 
sol per unes carpes, les participants 
van estar fent puntes, intercanviant 
coneixements i experiències. Amb 
motiu de la trobada també s’hi van 
desplaçar diverses parades amb 
productes relacionats amb les puntes 
al coixí. 
Per la seva banda, l’associació ARCA va 
portar a terme una rifa i va obsequiar 
totes les participants amb un record 
de la diada. La trobada comptava amb 
el suport de l’Ajuntament de Calaf. 

L’ARCA organitza una participada trobada de puntaires
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Calaf inaugura el seu Mil·lenari 
amb una gran festa en ple nucli històric

   El dissabte 26 d’abril el municipi va encetar l’any del 
Mil·lenari amb una jornada de caire solemne i a la vegada 
festiu. Des de primera hora del matí els Trabucaires de 
Manresa van recórrer carrers i places amb el “suau i 
dolç despertar trabucaire”, avisant tothom de la diada 
festiva que estava a punt de començar. Va ser passades 
les dotze del migdia, a la plaça Gran, quan va arribar el 
conseller de la Presidència de la Generalitat, Francesc 
Homs, qui va ser rebut per l’alcaldessa, Maria Antònia 
Trullàs, els regidors calafins i representants municipals 
d’altres poblacions de l’entorn. Després d’atendre els 
mitjans de comunicació, el conseller va signar al Llibre 
d’Honor del municipi i va rebre de mans de l’alcaldessa 
un regal commemoratiu dels mil anys de Calaf.

Tot seguit, a l’església parroquial de Sant Jaume, començava 
una cerimonia religiosa amb un solemne cant del Tedeum, 
un antic cant d’acció de gràcies, presidida per Mn. Joan 
Sanglas Banús, rector, que també parlà del sentit original 
del primer document escrit de Calaf; l’acompanyava Mn. 
Carles Riera. El Tedeum i els altres cants anaren a càrrec de 
la Coral Ressons i van comptar amb Mns. Valentí Miserachs 
com a organista. Després, a la mateixa plaça Gran, els 
trabucs tornaven a cridar a la festa i els geganters i grallers 
de Calaf i dels Prats de Rei reprenien l’activitat amb un 
aplaudit ball de gegants. Des de la plaça va començar la 
cercavila pel carrer Xuriguera i cap al castell de Calaf, lloc 
on es van aplegar nombrosos veïns i visitants per assistir a 
la inauguració oficial del Mil·lenari.

L’alcaldessa Maria Antònia Trullàs va fer un repàs pels 
moments més rellevants dels mil anys d’història de la vila, 
des dels seus orígens fins a l’actualitat. Trullàs també va 
agrair especialment la tasca de l’Associació del Mil·lenari, 
així com la implicació d’entitats i de persones a nivell 
individual, com el dissenyador calafí Josep Maria Garrofé, 
creador de la imatge gràfica del Mil·lenari. Finalment, va 
convidar els veïns i veïnes a participar activament en tots 
els actes d’aquesta important efemèride.

“Ens en sortirem”
Per la seva banda, el conseller Francesc Homs va dir que 
Calaf “pot veure’s com una bona síntesi de Catalunya, 
i no només per la seva ubicació central al país, també 
per la seva història, la seva tradició de comerç, la 
vocació industrial dels darrers dos segles a l’igual que 
la resta del país i el fet de voler estar connectats i voler 
interaccionar”, en referència a la connexió ferroviària 
de Calaf i a l’Eix Transversal. Homs també va dir que 
celebracions com les del Mil·lenari “posen damunt de la 
taula el que som i el que hem estat, la nostra capacitat 
d’esforç i de sacrifici, la nostra il·lusió... i aquesta és la 
nostra fortalesa com a país”. Segons va declarar, això ens 
ha d’ajudar a contestar positivament “aquesta pregunta 
que sovint ens fem tots plegats: ‘ens en sortirem?’ Jo 
crec que sí”.
 
El ball de l’Espunyolet del Berguedà i un aperitiu preparat 
per l’associació ARCA van posar punt i final als actes 
d’aquest dissabte. 

Mil·lenari
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Mil·lenari
Jordi Pujol repassa passat i futur de Catalunya 

en la conferència inaugural del Mil·lenari 
   Unes dues-centes persones van participar el passat 
2 de maig en el segon acte inaugural de Mil·lenari, en 
aquesta ocasió presidit pel Molt Honorable President Jordi 
Pujol. La capella dels Dolors de l’església de Sant Jaume 
es va omplir de gom a gom per escoltar la conferència 
de qui fou president de la Generalitat durant vint-i-tres 
anys. Pujol va arribar a Calaf acompanyat de Marta 
Ferrusola i va ser rebut a l’Ajuntament per l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, i l’equip de govern, qui va fer-li 
lliurament d’un obsequi commemoratiu del Mil·lenari de 
Calaf.

Abans d’entrar a l’església, Jordi Pujol i Marta Ferrusola 
van saludar Mn. Joan Sanglas i el seu conegut calafí 
Joan Graells; tots plegats van dirigir-se cap a la capella 
dels Dolors, ja plena de públic. Després d’una breu 
presentació de Mn. Joan Sanglas i de Conxita Solà, 
l’acte va començar amb la primera part de l’original 
espectacle “Llibre vermell. Una visió contemporània del 
còdex montserratí”, a càrrec dels músics Pep Massana 
i Carles Viarnés. La posada en escena i les sonoritats 
de l’organistrum i del violí octavat van sorprendre els 
assistents, convidant-los a viatjar en el temps a través 
de la música. 

Catalunya, terra d’acollida
Joan Graells va ser l’encarregat d’introduir la conferència 
“El Mil·lenari del país”, amb la qual el president Pujol va 
fer un extens repàs pels moments claus de la història 

de Catalunya, des de la Reconquesta i fins a l’actualitat. 
El conferenciant va voler destacar el caràcter europeu 
de la nostra nació, afirmant que “som europeus des 
del naixement; Catalunya sempre ha defensat la idea 
d’Europa, fins i tot quan Espanya i el franquisme hi eren 
contraris”. El president també va fer al·lusió al fet que 
Catalunya ha estat sempre terra de pas i d’acollida, i a la 
capacitat d’esforç del país “superant reptes com van ser 
el franquisme, la persecució de la llengua, ara la crisi...”. 

Pujol també va recordar que “Catalunya és una nació de 
llengua i cultura, no d’ètnia”, i en aquest sentit va afegir 
que “hi ha molta gent que ha vingut de fora, que s’hi han 
establert i que s’hi han integrat”. Tot aquest repàs històric 
va conduir Pujol fins a la situació actual, i era inevitable 
la referència a les relacions entre Catalunya i Espanya. El 
president va recuperar un fragment del seu discurs per al 
Mil·lenari del país, l’any 1988, i va dir que malauradament 
el context actual no fa possible garantir el reconeixement 
de Catalunya com a subjecte polític, ni protegir l’ús de 
la llengua. Pujol va reconèixer que ell havia defensat un 
bon encaix de Catalunya dins Espanya durant tota la seva 
trajectòria política, però que les circumstàncies li han fet 
evident que això ja no és possible, i que el que necessita 
Catalunya és la independència.

Acabada la conferència, l’alcaldessa Maria Antònia Trullàs 
va agrair a tothom la col·laboració i l’assistència en aquest 
acte. Pep Massana i Carles Viarnés van encarregar-se 
de cloure la vetllada, amb un nou fragment del “Llibre 
vermell”.

Gràcies!
Des de la comissió de Divulgació, volem agrair la col·laboració desinteressada de 
tots els establiments que van fer possible un més que lluït “Dolç i suau despertar 
trabucaire”, el dia de la inauguració del Mil·lenari: Forn Fitó, Forn de Cabrianes, 
La Lionesa, Casa Florentina, El Rebost de l’Ànima, Bar el Kau, Frankfurt Karma, 
Bar Rosa, La Coppe, La Cuina del Mercat, Bar 31, Bar Santaulària, Bar Turisme, 
Bar Canet, L’Esplai de la Gent Gran. També donem les gràcies a la botiga “Cal 
Ollé”, per cedir-nos l’aparador. Així mateix, gràcies a tots els establiments i 
negocis que esteu col·laborant en el cicle de conferències del Mil·lenari.



18 19

  El document de 1015 en què apareix per primera 
vegada el topònim “Calaf” va ser l’eix vertebrador de la 
conferència que el Dr. Antoni Pladevall va pronunciar el 
30 de maig passat. L’historiador va analitzar el contingut 
d’aquest document, a través del qual el Bisbe de Vic 
va donar a Guillem d’Oló les terres de Calaf perquè les 
conreés i repoblés. L’historiador va explicar que en aquells 
temps “Calaf era una terra de frontera, on la vida no era 
fàcil per la proximitat dels assentaments sarraïns: calia 
estar preparat”. Pladevall també va voler posar en valor 
la celebració del Mil·lenari, afirmant que “cal conèixer les 
nostres arrels: qui coneix les arrels, s’estima les coses. 
El Mil·lenari de Calaf ha de servir per conèixer millor la 
nostra història”. Després de la xerrada, els assistents 
van degustar productes artesans calafins, gentilesa dels 
establiments La Vedella i Forn de Pa Fitó. 

Mil·lenari
Continua l’interessant cicle de conferències 

del Mil·lenari de Calaf

Dr. Pladevall: “El Mil·lenari ha de servir per conèixer millor la història”

   El 27 de juny va celebrar-se la tercera conferència del 
Mil·lenari, en la qual Josep Casulleras, professor de l’Àrea 
d’Estudis Àrabs de la UB i doctor especialista en Història 
de la Ciència Àrab, va dedicar la seva intervenció a parlar 
de com era la vida en territori català al segle XI i, més 
concretament, a Calaf. Sobre el municipi, Casulleras va 
explicar que el topònim “Calaf” s’origina en un nom propi 
àrab, i que els darrers estudis l’atribuïen amb força seguretat 
a la família dels Khalaf —que van tenir possessions en 
aquest territori. El professor també va fer incidència en la 
posició privilegiada de Calaf en l’època: un punt estratègic 
d’una important via de comunicació que correspondria amb 
l’actual traçat de l’eix transversal, i exercint de “porta” 
entre l’àrea cristiana del nord i l’àrea musulmana del sud-
oest. L’acte es va acabar amb la degustació de productes 
artesans de Cal Gatells i del Forn de Cabrianes.

Josep Casulleras parla dels orígens del topònim “Calaf”

  El Dr. Francesc Rodríguez Bernal, medievalista de la 
Universitat de Lleida, va desgranar el passat 11 de juliol 
la relació de la família Cardona amb el castell calafí. La 
recerca documental ha permès establir una cronologia, 
que es remunta a l’any 998, quan els comtes de Barcelona 
venen als Cardona unes propietats on s’inclou el futur terme 
del castell de Calaf. Posteriorment arriba el document on 
s’esmenta per primera vegada el topònim de Calaf (1015), 
quan la seu de Vic dóna aquestes terres a Guillem de 
Mediona. Després de la mort d’aquest personatge. l’any 
1033, se celebrà un judici per dirimir de qui eren les terres, 
litigi que guanyaren els Cardona. L’any 1038 se celebrà un 
segon judici i, encara que els Cardona demostraren amb 
“testimonis” que la propietat era seva, al final hi acabaren 
renunciant a canvi de la seva explotació senyorial. L’acte 
s’acomiadà amb un tast dels “Formatges de Veciana”.

Rodríguez Bernal explica la relació dels Cardona amb el castell de Calaf
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Nou fogueres per celebrar 
Sant Joan a Calaf

   Els tradicionals focs de Sant Joan 
han tornat a agafar força a Calaf.  En-
guany van ser nou les fogueres que 
es van encendre dilluns a la nit en di-
versos carrers i places del poble, per 
part d’associacions, grups de veïns i 
famílies. 
La festa va començar a les set de la 
tarda amb l’arribada de la Flama del 
Canigó portada des de Ponts pels ci-
clistes de BikeCalaf.Cat. A continuació 
l’alcalde en funcions de l’Ajuntament, 
Joan Caballol, va llegir el Manifest 
d’aquest any, escrit pel periodista 
Carles Capdevila. Després es va re-
partir coca i xocolata entre tots els 
assistents.
Al voltant de les vuit es va començar 
a repartir la Flama entre les fogueres 
que s’havien inscrit. Aquesta vegada 
es va lliurar en un petit fanalet perquè 
els veïns i veïnes poguessin encendre 
la foguera sense haver d’esperar en 
excés. També se’ls va obsequiar, com 
cada any, amb una coca de Sant Joan 
i un parell d’ampolles de cava.
Mentrestant, a la plaça dels Arbres, 
començava la revetlla organitza-
da conjuntament pels Escoltes i 
l’Ajuntament. Després del sopar po-
pular el jove grup local Gebrats va 
oferir un concert i, a continuació, hi 
va haver ball amb el duet Pep i Maria 
José. La nit va acabar amb les ac-
tuacions del DJ Eric López i dels DJs 
d’MDF. Foguera a l’antiga Serradora

Lectura del manifest de St. Joan 2014

   Malgrat la diada plujosa, Calaf va poder celebrar 
diumenge la seva festa de Pasqua. Després de la 
missa solemne, els caramellaires van interpretar a 
dins l’església i també a la plaça Gran les dues peces 
d’enguany: la sardana “És la Moreneta” i la cançó “La 
senyera calafina”. Després es van poder ballar sardanes 
amb la Cobla Tàrrega, a la Unió Calafina a causa de la 
meteorologia. El mateix local va acollir al vespre el ball 
amb el duet Stres Band.

Celebrada la Pasqua Festa de Sant Cristòfol

    Els dies 12 i 13 de juliol, la comissió de Sant Cristòfol, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar una 
nova edició d’aquesta festa. Dissabte a la tarda van 
ser nombrosos els vehicles que van fer els tradicionals 
“tres tombs” de benedicció. Diumenge a la tarda, el 
ball al passeig de Santa Calamanda va ser d’allò més 
animat, i el bon temps va acompanyar la vetllada.

F estes
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F estes
Gran participació en la festa 

de Sant Sebastià de Calaf
    Els calafins van recordar dijous 
passat el “vot de poble” i no van 
faltar a la cita de l’aplec de Sant Se-
bastià. El temps primaveral va acom-
panyar la celebració d’aquesta jorna-
da, que va començar ben d’hora amb 
l’esmorzar que oferien els Escoltes 
de Calaf. Els mateixos joves van en-
carregar-se de muntar diversos jocs 
i tallers per als infants al llarg de tot 
el matí. A aquestes activitats es va 
sumar enguany una nova iniciativa, 
inscrita dins dels actes del Mil·lenari 
de Calaf: una observació astronòmi-
ca que va tenir lloc dimecres a la nit 
i una sessió d’experiments meteo-
rològics i observació solar, que van 
aplegar nombrosos participants al 
llarg del matí de dijous. 
Albert Borràs, de l’Observatori de 
Pujalt, va ser l’encarregat de por-
tar a terme diverses demostracions 
de fenòmens meteorològics, algu-
nes de les quals van sorprendre 
els presents. Just al costat hi havia 
instal·lats dos estands d’entitats del 
poble: l’Associació del Mil·lenari de 
Calaf i l’Assemblea Nacional Cata-
lana. Mentrestant, a les onze sortia 
des de la plaça Gran la processó fins 
al turó de Sant Sebastià, enguany 
amb una gran afluència. Quan els 
participants van arribar a l’ermita va 
començar la missa solemne i, just a 
continuació, la ballada de sardanes 
posava punt i final a la festa.Sessió d’experiments meteorològics a càrrec d’Albert Borràs

Arribada de la processó al Turó de Sant Sebastià

Calaf es prepara per viure una Festa Major 
amb presència del Mil·lenari

    Sens dubte, la celebració del Mil·lenari de Calaf 
és l’esdeveniment més rellevant del nostre municipi 
aquest 2014. La Festa Major, que se celebrarà del 5 
al 8 de setembre, no hi podia pas passar per alt. És 
per això que dins del programa festiu, que rebreu 
com sempre a les vostres llars a finals d’agost, s’han 
previst una sèrie d’actes relacionats amb els mil anys 
de la nostra vila. Hi haurà un toc de Mil·lenari en el 
pregó, el divendres al vespre, així com també en el 
castell de focs. Destaca, sobretot, la celebració de 
la Fira del Mil·lenari, que es podrà visitar dissabte i 
diumenge durant tot el dia  a la plaça Gran, i amb una 
programació d’activitats d’allò més atractiva.

A banda de les propostes relacionades amb el 
Mil·lenari, la Festa Major 2014 comptarà amb un gran 
ventall d’activitats per a tots els gustos i edats: Ball 
swing i Lindy Hop, teatre amb l’ATC i la comèdia “El 
nom”; nits joves amb els concerts de la Troba Kung Fú 
i la Terrasseta de Preixens; balls i concerts; activitats 
esportives; cercavila de gegants...
Com ja és tradició també es podran visitar exposicions: 
la de ceràmica de les germanes Prat, la de pintura 
abstracta de Lluís Selvas i la de pintura de Ramon 
Puigpelat, que porta per nom “Cartes a Théo”.
Ben aviat descobrireu tots els detalls de la Festa Major 
de Calaf; fins llavors: que tingueu un bon estiu!
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  L’Obra Social “la Caixa” confirma 
el seu compromís amb la Gent Gran 
de Calaf amb la signatura del conveni 
amb l’Ajuntament per impulsar i 
promoure els diferents projectes 
d’envelliment actiu i saludable.  
L’alcalde de Calaf en funcions, Joan 
Caballol, la presidenta de l’Associació 
“Casal de Gent Gran de Calaf”, 
Montserrat Bertrán i la directora de 
l’Àrea de Negoci Urgell-Segarra de “la 
Caixa”, Carina Termens, van signar 
el passat 11 d’abril el conveni de 
col·laboració, que inclou organitzar la 
programació del projecte gent3.0 de 
l’Obra Social “la Caixa” al Casal de 
Gent Gran de Calaf. 
L’objectiu del nou programa és 
fomentar la participació activa de 
les persones grans i fer-les presents 
en la nostra societat, adaptant-se 
a la vegada a les seves necessitats 
actuals. Es cerca fomentar uns 
hàbits més saludables i contribuir a 
mantenir-se actiu, tant físicament 
com mentalment, i oblidar-se així dels 
mites de l’edat.

L’Obra Social “la Caixa” posa en 
marxa juntament amb l’ Ajuntament 
de Calaf aquesta línia d’actuació amb 
l’objectiu de fomentar la participació 
de les persones grans, donar valor a 
la seva experiència i situar-los com a 
protagonistes a la nostra societat. 

El programa inclou activitats de 
formació en tecnologies de la 
informació , de promoció de la salut 
a través d’un envelliment actiu i un 
programa de voluntariat, que es durà 
a terme al Casal de Gent Gran de 
Calaf.

L’Obra Social ‘la Caixa’ i l’Ajuntament de Calaf impulsen 
el programa Gent3.0 per a persones grans

Signatura del conveni

B enestar social

Les 100 primaveres 
de la Pepa Muixí

El dia 11 de juliol els avis del centre de dia Casa 
Joan Gimferrer van fer una visita als nens de la 
llar d’infants de Calaf. Va ésser una trobada entre 
avis i nens. Alguns avis hi tenien alguns néts, això 
comportà moltes emocions. 
Durant la visita es va realizar un mural dedicat 
a l’estiu. Cada nen acompanyat d’un avi anava 
construint de mica en mica un mar ple de peixos 
i altres animals marins, que feien més atractiu 
l’entorn de la llar.

Casa Joan Gimferrer

Quin orgull poder gaudir d’una àvia centenària!!!
El dia 30 de juny la Sra. Josefa Muixí Font va celebrar 
al centre de dia Casa Joan Gimferrer el seu aniversari: 
100 anys. La festa va comptar amb moltes emocions. La 
família va portar un pastís de tres pisos de xocolata per 
demostrar-li el seu afecte, i hi va haver música i ball per a 
tothom.També es va fer l’entrega de la Medalla Centenària 
a càrrec del representant de l’Oficina de Gent Gran Activa , 
Agustí Vilà, de l’Alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, i de 
la Regidora de Benestar Social, Pilar Cardona. La jornada 
va ser d’allò més agradable amb la companyia de la seva 
família i el desig de la Josefa que havien d’assistir a la festa 
tots els usuaris del centre i els voluntaris, que dia a dia fan 
créixer aquest esperit de viure. Per molts anys, Pepa!

Visita a la Llar d’Infants 
“La Boireta”
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B enestar social

   Un dia radiant va acompanyar 
diumenge 13 d’abril  la celebració 
de la Festa Homenatge a la Gent 
Gran de Calaf, una jornada festiva 
i de retrobament. Unes 150 perso-
nes van prendre-hi part aquest any, 
gaudint dels diversos actes organi-
tzats per a l’ocasió. Així, es va co-
mençar amb una missa solemne a 

l’Església de Sant Jaume, acompan-
yada pels cants de la Coral Ressons 
—qui també va oferir un concert en 
finalitzar l’ofici, una actuació que va 
ser molt aplaudida. En sortir, a la 
plaça Gran, es va fer la fotografia 
de família, un record de tots els 
participants en aquest dia tan es-
pecial. Al voltant de les dues del 

migdia començava el dinar de ger-
manor a la Sala de Festes Bogart, 
que va comptar amb la presència 
del senyor Josep Oliva, diputat de 
Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, així com de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Calaf. La 
diada va acabar amb un espectacle 
i amb una tarda de ball.

Calaf celebra una primaveral 
festa de la Gent Gran

De Calaf a Arbúcies per 
veure les enramades

    Una trentena de calafins i calafines van participar 
diumenge 15 de juny, de l’excursió a Arbúcies que 
havia organitzat l’Ajuntament, per tal de veure’n les 
famoses enramades i catifes de flors. La pluja va fer 
acte de presència durant la jornada però no va impedir 
que els visitants poguessin admirar l’espectacular 
decoració floral i vegetal que omplia els carrers de la 
vila. Tot va sortir segons el previst i tant la visita com 
l’esmorzar i el dinar van anar d’allò més bé, fent que 
els participants ja tinguin ganes de repetir una sortida 
com aquesta.

   El poliesportiu de Calaf va acollir una nova edició 
de la Jornada Fisiorecreativa, en la qual van participar 
més de 180 persones. L’activitat va començar passades 
les 10 amb una petita caminada des del CAP i fins el 
poliesportiu, seguint part de la Ruta saludable de 
Calaf que es va estrenar el desembre. Durant el matí 
es van desenvolupar diverses activitats esportives, 
concretament gimnàstica per a la gent gran i també 
tai-txi. Després del dinar de germanor el programa va 
continuar amb una exhibició de ball en línia i amb una 
tarda de ball per a tots els gustos i estils. La Jornada 
l’organitzaven l’Ajuntament i l’Esplai de la Gent Gran, 
amb la col·laboració de l’ARCA. 

Més de 180 persones a la 
Jornada Fisiorecreativa
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   Un total de 275 jugadors i 53 equips – un més que 
l’any anterior- van participar el passat cap de setmana 
de l’11a edició del 3x3 de futbol de Calaf, 7è Memorial 
Jordi Borràs.
El torneig, organitzat per la Penya Barcelonista de Calaf 
i Comarca va repartir dos premis nous. A més del Trofeu 
Memorial Jordi Borràs al millor jugador de la final, - que 
va guanyar Jordi Torrabadella -, es va lliurar el Trofeu 
del Mil·lenari al jugador que va anotar el gol numero 
mil d’entre totes les categories durant el campionat, 
i que es va emportar Joan Serra de l’equip Nadal 
Electrodomèstics, i el premi L’Ànima de l’Esport, un 
premi patrocinat pel Rebost de l’Ànima que s’ha lliurat 

per segon any consecutiu  i que aquest any s’ha donat 
a l’empresa calafina Àrids Solestany, com a mostra de 
reconeixement al seu suport al torneig any rere any.
Els guanyadors en categoria Babys van ser els Brothers 
Màgics; en la Pre-benjamí, Els Dracs; el la categoria 
Benjamí, els Four Màgics, el Cuarteto de Vivaldi van ser 
els guanyadors en gategiria Aleví; els Terremotos en 
categoria Infantil; el Recreativo de Juerga, en categoria 
Cadet. El primer premi en categoria femenina va ser 
per Tots som IdoiaM; els campions en la categoria dels 
Veterans va ser per l’equip de la Ferreteria Riera & 
Euroconills; i els vencedors en categoria Sènior van ser 
Injure Team La Coppe.

275 jugadors i 53 equips van participar de 
l’11è 3x3 de futbol de Calaf

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca

Fotografia de família dels participants Organitzadors del torneig

Renovat el conveni entre l’Ajuntament 
i el Club de Tennis i Frontó

   Aquestes darreres setmanes 
s’ha actualitzat la relació entre 
l’Ajuntament i la nostra entitat, 
renovant el conveni ja establert. 
En el document, entre d’altres 
objectius, s’ha plantejat mantenir 
els socis actuals amb els seus 
carnets corresponents, així com 
d’ampliar-los; s’ha decidit també 
fer nous carnets per a la temporada 
d’estiu, per a totes les edats, 
perquè disposin de les claus que 
els permetin accedir als espais 
esportius.

També es contempla el manteniment 
i conservació de les zones on es 
juga, incloses dins d’instal·lacions 
esportives municipals. Així mateix, 
es vol portar a terme una promoció 
més important de les activitats de 
frontó i tennis —en aquest darrer 
cas, mitjançant un monitor per 
impartir cursets.

Per a més informació sobre horaris 
de les pistes, donar-se d’alta com 
a soci o fer classes de tennis, us 

podeu adreçar a la secretaria  del 
Club de Tennis Frontó de Calaf, 
trucant al telèfon 93 869 87 29.

Club Tennis i Frontó

Millores a les pistes de tennis i a la tanca que les separa de la piscina.
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AMPA Ins Alexandre de Riquer

  Fa anys que els alumnes que 
utilitzen el servei de menjador de 
l’ Institut Alexandre de Riquer de 
Calaf es queixen del menjar. Vam 
parlar el tema en una reunió de 
la junta de l’AMPA i vam decidir 
que provaríem el menjar: uns 
aliments de qualitat pèssima i la 
visió d’un munt de menjar llençat 
a la brossa. Vam reunir-nos amb 
els representants del càtering: 
té la seu a Màlaga, on es cuina 
el menjar, que pot ser consumit 
fins a un mes després de la seva 
cocció, es prioritza la seguretat. 

Vam mobilitzar-nos amb el 
secretari de l’INS demanant 
una reunió amb la Tècnica 
d’Ensenyament del Consell 
Comarcal, per tal de fer-li arribar 
les nostres queixes.  La sorpresa 
va continuar perquè ells també 
prioritzaven la no intoxicació i la 
qualitat no semblava un tema prou 
important per a modificar res. 
També ens va dir que les escoles 
no s’havien queixat. Vam passar 
enquestes a tots els alumnes del 
menjador que havien de puntuar 
de 0 a 5. Resultats: 1.7 de mitja 
dels primers plats i un 1.9 dels 
segons. Els postres un 3.6. 
També vàrem repartir enquestes 
pels pares. Els resultats van ser: 
varietat (2.9); quantitat (2.8); 
temperatura (2.3); presentació 
(1.5); qualitat (0’2) i satisfacció 
global (0’8). Ara ja teníem uns 
resultats per aportar. També vam 
aportar l’informe d’una doctora 
especialitzada en alimentació que 

va observar que les proporcions 
d’hidrats de carboni, proteïnes 
i greixos no estava equilibrada 
i que la quantitat de calories 
no era la suficient. Sabent que 
properament sortirien a concurs 
les clàusules de contractació del 
servei de càtering per 5 anys més,  
pensàvem que la informació podia 
tenir un valor prou significatiu per 
a replantejar-s’ho. El 27 de maig 
vàrem assistir al Ple del Consell 
Comarcal. Prèviament havíem fet 
una sèrie de suggeriments per 
incloure al plec de clàusules amb 
l’ajuda del regidor d’Ensenyament 
de Calonge. Proposàvem un 
menjar elaborat en un radi màxim 
de 150 km, equilibrat, cuinat com 
a màxim una setmana abans i 
incloent productes de temporada. 
Les nostres consideracions van 
ser tingudes en compte de forma 
parcial. També vàrem suggerir 
que s’havia de fer el seguiment 
de les condicions acordades amb 
el càtering per tal de garantir 
el manteniment de la qualitat. 
Van aprovar el plec de clàusules, 
tot i que l’oposició va demanar 
un aplaçament.  Vam contactar 
amb altres Ampes i vam posar el 
problema en coneixement de la 
FAPAC per tal que ells convoquessin 
una reunió, a la qual van assistir-
hi unes 13 Ampes. Es va ratificar 
que presentaríem al·legacions al 
plec de clàusules de contractació 
del servei de menjador de forma 
conjunta. Vam assabentar-nos 
que diverses Ampes s’havien 
queixat al Consell Comarcal, però 

les queixes orals no serveixen de 
res, s’han d’entregar per escrit.

També es va celebrar una reunió 
amb el president, el conseller 
d’Ensenyament i un representant 
dels aspectes jurídics del Consell 
Comarcal, sol·licitada per la 
FAPAC, on se’ls va informar de la 
presentació de les al·legacions. 
Es va comentar que eren els 
ajuntaments els qui s’havien de 
queixar. Aquestes al·legacions 
consensuades per 13 Ampes 
de l’Anoia han estat revisades 
pel gabinet jurídic de la FAPAC. 
S’inclouen, amb un sistema 
d’avaluació per punts, el tema 
de la proximitat consensuat a 
125 km màxim de distància de la 
cuina central, cuinat màxim 7 dies 
abans,  l’increment de la qualitat, 
un 15% de productes ecològics, 
productes de temporada i un 
projecte educatiu pedagògicament 
més ambiciós. Cal dir que els 
monitors també són contractats 
pel càtering i que algunes Ampes 
en tenien queixa. Nosaltres ens 
hem centrat en el tema alimentari, 
ja que estem molt satisfets amb 
les nostres monitores.

Les nostres al·legacions han 
estat signades per la presidenta 
de l’Ampa, pel director de 
l’INS, l’alcaldessa i el regidor 
d’Ensenyament de Calaf, que han 
donat el seu suport,  i també 
s’hi han adherit l’alcalde i el i el 
regidor d’Ensenyament de Calonge 
de Segarra.

El servei de càtering de l’INS Alexandre de Riquer

F estes
L’hereuet i la pubilleta de Calaf, 

presents a FirAnoia

    El passat 15 de juny, els calafins 
Nil Solsona Bonastre (7 anys) i 
Paula Ripoll Salsench (6 anys), van 
representar el nostre municipi en 
una nova edició de FirAnoia. 

Els petits prenien el relleu a Roger 
Tió Ferrer i Jessica Sánchez Gibert, 
hereu i pubilla de l’any anterior. 

El Nil i la Paula, acompanyats de 
les seves famílies, van participar 
en els diversos actes matinals de 
FirAnoia, juntament amb totes les 
altres parelletes de la comarca.

Enguany la Fira ha experimentat 
un important canvi, en passar del 
mes de setembre al mes de juny.

E ntitats
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L’Ajuntament de Calaf fa un petit homenatge 
al sènior de l’EFSAS pel seu campionat de lliga

   Els jugadors de l’equip sènior de 
l’Escola de Futbol Sala Alta Segarra 
i els seus tècnics, encapçalats per 
l’entrenador Jordi Muxí, van ser 
el passat 16 de maig a la sala de 
plens de l’Ajuntament de Calaf. 
Allà van ser rebuts per l’alcalde en 
funcions, Joan Caballol, i el regidor 
d’Esports, Josep Manel Navarro, que 
van voler-los felicitar personalment 
per haver-se proclamat campions de 
lliga de la segona divisió catalana 
(grup 5). L’alcalde en funcions va 
encoratjar els joves a continuar 
lluitant com fins ara, fent de l’esport 
un repte però també una manera de 
millorar la convivència i la cohesió 
social, fomentar l’amistat i el treball 
en equip. A continuació, els dos 
representants municipals van fer 
entrega a cada un dels joves d’un 
trofeu commemoratiu d’aquest 
campionat. 

El sènior de l’EFSAS està format per 
Albert Boixadera, Marc Busquet, 
Robinson Castelo, Roberto Carlos 
Ciudad, Carles Domingo, Cristian 

Dominguez, Jaume Jové, Hector 
Muñoz, Lluís Muxí, Abelardo Puerta, 
Miguel Tello, Jordi Grau i Eloy 
López.

EFSAS

  El passat mes d’abril, pels 
components de la Coral Ressons, 
va ser tant intens com emotiu.
Participar un any més a la Festa 
de la Gent Gran ens omple de 
satisfacció. Resulta d’allò més 
plaent actuar davant un públic 
tan agraït com són els avis i àvies 
de Calaf, omplint un espai tan 
emblemàtic com és l’Església de 
Sant Jaume.
Amb motiu de la inauguració 
de la celebració dels actes del 

Mil·lenari de Calaf, vàrem  tenir 
el privilegi d’interpretar el “Te 
Deum”. Representava tot un repte 
per a nosaltres i ens va sorprendre 
gratament el resultat de les hores 
d’assaig, junt amb l’emotivitat 
que simbolitza una peça de 
característiques tan especials.
Per tancar el mes, res millor que la 
5a edició del concert “Calaf canta 
Sant Jordi”. Agraïm la col·laboració 
i “savoir faire” dels grups que ens 
van acompanyar gràcies als quals 

aquest cicle de concerts iniciats 
l’any 2009 no deixa de sorprendre 
el públic assistent. Aprofitem per 
agrair la participació a la Conxita 
Solà i el Jaume Fonoll junt amb el 
grup que els acompanya; a la Conya 
Marinera; al Cor Trinvant; a la Coral 
Merlet d’Igualada; als Gebrats, 
grup revelació del moment; i a la 
M. Assumpta Cribillers que, junt 
amb la Marina Torra, van donar una 
nova dimensió al concert de Sant 
Jordi d’enguany.

Coral Ressons

A l’abril... cada nota val per mil

  L’Equip d’Atenció Primària del 
municipi va sumar-se al Dia 
Internacional de l’Activitat Física, 
amb l’organització d’una caminada 
per a tots els professionals de la 
seva gerència i amb l’objectiu 
de conèixer l’entorn —el destí 
escollit va ser el Castell de 

Boixadors, al municipi veí de Sant 
Pere Sallavinera.
Aquesta és una de les activitats 
portada a terme a Calaf per a 
la celebració d’aquesta jornada, 
a la qual també es va adherir 
l’Ajuntament. 
D’altra banda, recordem que 

cada dijous a les 15.15 h 
s’emprèn una caminada oberta a 
tothom des de davant del CAP. 
Aquesta activitat complementa 
tal com ja estava previst la 
primera Ruta saludable del 
municipi, posada en marxa el 
passat mes de desembre.

CAP Calaf

CAP i Ajuntament se sumen al Dia de l’Activitat Física
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Doble satisfacció a la UE Calaf pel trofeu 

de “fair play” i per l’ascens del sènior

    El passat dissabte 28 de juliol l’entitat calafina va 
celebrar la seva festa de fi de temporada, un sopar que 
va reunir més de 150 persones al camp de futbol de les 
Garrigues. A més d’acomiadar el curs, l’acte va servir 
per presentar el trofeu al “fair play” que la Federació 
Catalana de Futbol ha concedit al club. També es va 
obsequiar tots els jugadors amb un detall. 
Finalment, es va anunciar i celebrar l’ascens a Tercera 
Catalana de l’equip amateur, fita que no s’assolia des de 

feia molts d’anys. Tot i que en la fase de promoció els 
calafins no van poder aconseguir l’objectiu, la renúncia 
d’un equip ha fet que finalment pugin de categoria, ja que 
han estat els millors segons classificats. Enhorabona!!!
En el sopar hi va assistir el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, Joan Caballol, qui va felicitar la UE Calaf 
per l’excel·lent temporada i resultats, i va anunciar que 
possiblement de cara al setembre podran començar les 
obres de la nova cantina.

UE Calaf

  Hem finalitzat la temporada i ha 
arribat l’hora de fer  balanç, és hora 
de posar  les “notes” i  d’avaluar els 
resultats dels objectius proposats  
abans de començar la competició.
Des del punt de vista esportiu tenim  
que: l’equip PREINFANTIL FEMENÍ 
s’ha proclamat Campió Territorial 
de la seva categoria i ha participat 
a la Fase Final del Campionat de 
Catalunya a Banyoles, on ha adquirit 
una molt bona experiència  ja que 
va haver de competir contra equips 
de molt alt nivell. També esmentar 
que la jugadora d’aquest equip 
Marta Pallarés ha estat escollida 

millor jugadora territorial de la seva 
categoria. L’equip CADET FEMENÍ 
“A” també va acomplir l’objectiu 
de classificar-se pel  Campionat 
Interterritorial, on va anar de més 
a menys i va acabar a la zona mitja 
de la taula. També en aquest equip 
la jugadora Emma Sarret va ser 
finalista a millor jugadora territorial 
de la categoria. 

El CADET FEMENÍ “B” després 
d’una primera fase fluixa va estar 
a les portes de poder jugar la Final 
a 4, llàstima del partit contra el CB 
Lleida. El SÈNIOR FEMENÍ, amb una 

temporada molt irregular però amb 
l’esforç de les jugadores, finalment 
ha pogut conservar la plaça a la 
categoria de 2a Catalana. 

L’equip JUNIOR MASCULÍ, també va 
començar molt fluix però al final de 
temporada va redreçar una mica la 
seva situació. Cal felicitar a tots els 
nostres equips perquè ho han donat 
tot a la pista. 
Des del punt de vista econòmic 
i gràcies a l’ajuda dels nostres 
col·laboradors, associats i 
Ajuntaments (dels que tenim 
jugadors/es), sembla que es redreça 
la situació i acabarem la temporada 
sense números vermells. 

D’altra banda, el passat 28 de 
juny vam celebrar al poliesportiu 
Municipal el sopar de cloenda de 
la temporada que, com cada any, 
va ser una trobada de germanor 
entre jugadors/es, entrenadors, 
mares, pares i autoritats. S’aprofità 
l’oportunitat per guardonar a totes 
aquelles persones que al llarg de 
la temporada s’han distingit per la 
qualitat esportiva i també pel seu 
compromís vers l’entitat, així com 
a l’amic Juan López, per la seva 
implicació en el club.

CB Calaf

Finalitza la temporada
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Un curs ple d’activitats

a la Llar d’Infants de Calaf
   Com cada any, l’Ampa de la llar d’infants “La Boireta”  
ha organitzat diferents xerrades dirigides a pares i mares 
d’infants de 0 a 3 anys. Enguany les xerrades han tractat 
temes que ens interessen a tots com l’homeopatia, amb 
la conferència del Dr. Marchena que en va fer quatre 
pinzellades. Els primers auxilis, dirigida per un  formador 
professional que ens va mostrar teòrica i pràcticament 
com reaccionar davant d’una situació d’emergència, i per 
últim es va fer una xerrada d’alimentació subvencionada 
per la Diputació.
Aquest any però, també s’ha fet una activitat molt 
especial dirigida directament als nens i nenes de la llar 
d’infants. Les educadores del centre van proposar una 
activitat que oferia la FUB dirigida a infants d’aquestes 
edats anomenada “Matí d’experimentació”. L’AMPA 
va creure que era una molt bona oportunitat tant per 
als nens i nenes com per a les educadores i va decidir 
assumir-ne el cost.
L’activitat es va portar a terme el 22 de maig i va ser 
tot un èxit. Els nens i les nenes van  passar un matí 

ple d’experiències noves jugant amb diferents materials 
preparats per afavorir el seu desenvolupament cognitiu, 
motriu i d’autonomia. 

AMPA La Boireta

    Organitzat pel Club de lectura i la Biblioteca de Calaf, 
i amb l’ajut dels amics Josep Huguet i Montserrat 
Solà (i la col·laboració de la Institució de les Lletres 
Catalanes “Lletres en viu”), vàrem poder gaudir de la 
presència i de les paraules del primer novel·lista del 
nostre país, Jaume Cabré, en ocasió de la lectura de la 
seva darrera i genial novel·la, “Jo confesso” (2011). 
L’acte va tenir lloc el passat dimecres 11 de juny, a 
la Biblioteca de Calaf, a les 19 hores. Davant d’una 
assistència d’una cinquantena de persones, i després 
de la presentació a càrrec del director de l’institut 
Alexandre de Riquer, Miquel Àngel Campos, l’escriptor 
anà desgranant, durant dues hores, l’origen, la 
gestació i el procés d’escriptura de la seva última 
novel·la davant d’un públic cada cop més hipnotitzat 
i agraït.

Josep M. Solà

Jaume Cabré a la 
Biblioteca de Calaf

Divertida escala en hi-fi 
per a la Diada del Soci

    Els jardins de la Casa Bertran de Calaf van acollir 
dissabte una tarda molt especial per celebrar la Diada 
del Soci de l’Esplai de la Gent Gran. Sota la direcció 
de Martí Viñas i Isabel Gallego, els avis i àvies de 
l’entitat i també d’altres calafins van protagonitzar un 
divertidíssim espectacle d’escala en hi-fi, que va fer 
riure d’allò més els 250 assistents. Amb imitacions 
de grups i solistes de totes les èpoques, els actors 
i actrius van ser molt aplaudits pel públic, que s’ho 
va passar la mar de bé. A més de l’escala en hi-fi, el 
jove grup calafí Gebrats va actuar en directe, oferint a 
tots els assistents una mostra de la seva música. Tot 
plegat una tarda ben entretinguda i memorable, per 
celebrar amb molt d’humor l’aniversari de l’entitat 
calafina.

Biblioteca de Calaf Esplai de la Gent Gran



28 29

Amics de la Derbi (DSC)

    Benvolguts amics, 
Pel que va d’any, a Can Derbi hi ha 
hagut una sèrie d’esdeveniments on 
el DSC ha tingut acte i presència. 
També hem tornat a patir el definitiu 
tancament de la planta de Derbi de 
Martorelles, on quedava un reduït 
grup de treballadors (però ja de la 
branca del Piaggio Group, no de 
Nacional Motor, S.A.) que de seguida 
han trobat un lloc de treball del tot 
ben interessant; el nou i més que 
esperat renaixement de la mítica 
marca de motocicletes Catalanes 
Bultaco, però ara en versió 100% 
elèctrica! 
És ja ben coneguda també la nostra 
petita incursió dins del món de la 
mobilitat sostenible, on hem estat 
realitzant dos excel·lents prototips 
de motocicleta elèctrica, ideades i 
muntades aquí a Calaf i amb marca 
pròpia: D1 DEBIONE Motorcycles 
Barcelona.
Retornant als temes de Rabasa-Derbi, 
dir-vos que per segon any consecutiu 

hem pogut assistir a l’anual dinar 
dels jubilats de Derbi del passat 
dimecres 14 de maig, on més d’un 
centenar d’extreballadors de Derbi 
tenen un majestuós i molt simbòlic 
retrobament anual. Us deixem una 
entranyable fotografia d’aquest acte!   
Notificar-vos també que el DSC està 
en contacte amb l’excel·lentíssim 

Ajuntament de Martorelles (BCN), per 
determinar la possibilitat de contribuir 
i aportar material per l’imminent i molt 
desitjat museu Derbi, que s’allotjarà 
en aquesta mateixa localitat del Vallès 
i on es pretén gestionar el patrimoni 
motociclista de la família Rabasa 
(els fundadors de la marca).  Salut 
a tothom.

E ntitats

Els veïns de la Pineda celebren una participada festa 
major amb l’estrena d’una desfilada de moda

    El 4, 5 i 6 de juliol els veïns i 
veïnes del barri de la Pineda van 
celebrar la seva festa major, amb 
un programa d’actes complet i amb 
algunes novetats, com la desfilada 
del Calaf Fashion Night. Els actes 
van començar divendres amb una 
nova edició de la ja tradicional 
escala en hi-fi, amb més de 50 
participants, i van continuar dissabte 
al llarg de tot el dia amb la missa de 
campanya, el vermut, el pregó i el 
sopar popular. Seguidament es va 
estrenar i amb molt d’èxit la Calaf 
Fashion Night, i després encara hi 
va haver espectacle de cabaret amb 
la Mega Pubilla i la  Gyna Ferrary. 
Diumenge petits i grans van passar 
una bona estona jocs i xocolatada. A 
la tarda la pluja va impedir celebrar 
el ball amb el grup Cristal però, tot 
i això, un cop passat el xàfec, els 
assistents van poder ballar durant 
una bona estona amb música 
enllaunada i gaudir d’una vetllada 
a la fresca, que va cloure’s amb el 
repartiment d’un entrepà de pernil 
per a tothom.

AAVV La Pineda

Benvolguts:

Hem acabat una nova edició de 
la Festa Major, un ben merescut 
parèntesi en què deixem de banda 
els mal de caps i les preocupacions 
per uns dies. És per vosaltres, 
veïns i veïnes que fem la festa que 
avui tenim, la festa major és de 
tots i la feu créixer i la conservarem 

fent que cada any sigui un repte 
a seguir. Des d’aquestes línies, 
donem les gràcies a totes aquelles 
persones que hi han col·laborat 
amb entusiasme. Esperem que 
hagueu passat una bona Festa 
Major i desitgem que passeu un 
bon estiu!
 
La Junta
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Jordi Nadal C ol·laboradors

   Cal Codina de la Quadra és un 
gran mas situat a l’antiga quadra 
de Galí, entre els Prats de Rei i 
Sant Martí Sesgueioles. Almenys 
des del segle XII estava vinculada 
a Santa Maria de Solsona i formava 
part del terme de Vilallonga i Sant 
Martí Sesgueioles, situació que es 
va mantenir fins a les darreries del 
segle XVIII, quan juntament amb 
Solanelles, Puigdemàger i Seguers 
va constituir un municipi, que al 
1840 s’integrà definitivament al 
terme dels Prats de Rei.
Des d’antic hi troben documentats 
diversos pagesos que hi viuen o 
hi tenen terres: Guillem Mestre 

del mas Llobets (1386), Ramon i 
Guillem Vidal, pare i fill del mas de 
la Quadra (1409) o Anton Codina 
de la Quadra (1448). No sabem 
exactament si hi ha cap relació 
entre aquestes famílies, però només 
es consolidarà i perdurarà en el 
temps el mas Codina de la Quadra. 
Aquest creixerà i comprarà més 
terres, entre elles, part de l’antic 
mas Llobets. La seva puixança 
i bona situació socioeconòmica 
farà que als segles XVII i XVIII 
emparenti amb importants famílies 
i masos de la rodalia com els Ribalta 
de la Fortesa, Estrada dels Prats o 
Jordana de Pereres.

L’actual casal és un gran edifici de 
planta gairebé rectangular engrandit 
i ennoblit al segle XVIII. És construït 
amb sauló ben treballat a les 
cantoneres, obertures, careners i 
bona part de la façana principal, 
la resta és amb pedra calcària del 
país. La façana principal, orientada 
a migdia, mostra una planta baixa 
destinada a usos agropecuaris  
coberta per voltes obertes a l’era, un 
primer pis amb finestrals de notable 
factura i arcs de descàrrega sobre la 
llinda, unes golfes amb unes finestres 
més petites i un carener de pedra per 
rematar una coberta a tres vessants. 
La seva simetria es veu trencada per 
l’afegit de la part est, on s’endevina 
una antiga eixida descoberta, 
posteriorment coberta i finalment 
tancada.
A ponent, unida a l’edifici principal 
mitjançant un pont, trobem la 
capella de Sant Antoni. Cal Codina 
depenia de Sant Valentí de Vilallonga, 
sufragània de Sant Martí Sesgueioles, 
però quan el 1743 va passar a ser 
una capella rural on no se celebrava 
missa matinal ni enterraments, els 
Codina demanaren llicència per 
construir la capella de Sant Antoni al 
costat de la seva casa per poder-hi oir 
missa i enterrar els difunts. El conjunt 
es completa amb una sèrie d’edificis 
agropecuaris força malmesos (corrals, 
corts, etc.) annexats a la cara nord i 
una pallissa a migdia, tancant l’era 
davant l’edifici principal.  

Cal Codina de la Quadra

Cal Codina de la Quadra - Foto: Descobrir.cat

E ntitats

  L’impuls del poble català per la 
recuperació de la plena sobirania 
no para de créixer. Tres mesos 
abans d’escenificar aquest impuls a 
Barcelona per l’11S, a Calaf s’han 
omplert ja els tres busos que hi 
havia disponibles. S’ha obert, però, 
una llista d’espera per les variacions 
d’última hora. Més endavant 
sabrem també els combois de trens 
especials que sortiran d’Igualada.
La Territorial de Calaf, mentrestant, 
està actuant de passamà del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir que van 

signar 1.500 entitats catalanes al 
febrer sota la coordinació personal 
de Joan Rigol. El punt central 
d’aquest pacte afirma que hi ha 
una aspiració democràtica del poble 
català en la qual coincideixen totes 
les entitats inicials: el poble català 
té dret a decidir el seu futur.
Una versió resumida d’aquest Pacte 
és la que s’ha fet arribar a totes 
les entitats calafines per entendre 
que elles també despleguen una 
acció social actualment sensible a 
aquesta necessitat de canvi, i que 

poden compartir també aquesta 
reivindicació del dret a decidir dels 
seus associats. Hi ha moltes entitats 
que han afegit la seva signatura a 
aquest Pacte. Altres s’han emparat 
en una neutralitat, comprensible 
potser, però les seves bases encara 
tenen temps per transmetre a les 
directives aquest compromís moral 
que té tot ciutadà de participar en 
el progrés del seu país.

Calaf X Independència

Volem decidir, 
i volem votar

ANC Calaf
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C ol·laboradors Antoni Miret

Un Mil·lenari i dos centenaris
  A punt de girar el full anual núm. 
1000 des de la partida de naixement 
de Calaf, sentim alhora una gran 
curiositat  pels nostres orígens i 
un immens afany de germandat 
i simpatia per les generacions de 
calafins que ens han precedit. Per 
això, seguint alguns precedents, es 
treballa al costat de persones amb 
prou edat per recordar-nos l’ànima 
d’uns calafins que ja no hi són, i 
la d’altres a qui el pas del temps 
ha canviat tant de circumstàncies 
com la pròpia fesomia del mateix 
poble.  Aquesta memòria popular 
està amarada d’una emoció 
profundament afectuosa, més 
enllà de les dificultats, les bones 
intencions i maleses de la condició 
humana de què han estat testimoni 
aquests honrats cavallers de la 
memòria. A alguns d’ells els haurem 
de fer un reconeixement explícit.

Els treballs de què parlem, 
comprenen una breu ressenya 
de gairebé 300 cases i famílies 
que, amb una mirada generosa, 
van des del 1900 fins el 
2000. Amb les corresponents 
activitats, botigues, ocupacions 
i manufactures establertes, i 
després desaparegudes al poble, 
durant aquest període. El punt final 
d’aquest mirall retrospectiu hauria 
de ser una mena d’exposició pública 
en la que tothom hi podria afegir 
les correccions pertinents o potser, 
donada la seva extensió, una edició 
elemental prèvia. 

Molts corrents subterranis  recorren 
aquestes tan petites històries. 
Cognoms d’aparició freqüent, com 
ara els Calvet, Oriol,  Mas, Parés, 
Illa, Farrés, Lladó, Closa, Anguera 
o Serra. Generalment les famílies 
tenien molts fills per a assegurar-
ne la subsistència d’alguns d’ells, i 
això també portava a que gairebé 
tot el poble fos parent entre sí. Era 
freqüent, també, que els casaments 
fossin entre veïns i, fins i tot, entre 
familiars. Així com hi havia casos 
en què les famílies havien de dur 
els seus fills a la Inclusa, relleu 
encara de la pobresa generalitzada 
del s.XVIII. Surten igualment 
d’aquesta memòria popular els 35 
homes que ja no van tornar de la 
guerra.

Algunes anècdotes tan sorprenents 
com reals són, per exemple, que 
encara hi ha qui recorda la primera 
núvia que va trencar l’àntic costum 
d’anar de negre el dia del casament 
i, en canvi, vestir de blanc aquell 
dia, l’Anna de cal Martorell. O bé 
que, als anys vint al costat de cal 
Carlets, el Pasqualet Comaposada 
va ser el primer perruquer que va 
tallar el cabell de les dones “à la 
garçonnière”. Resulta igualment  
poc coneguda la nòmina de calafins 
que van fer les Amèriques: l’àntic 
propietari de cal Tinus, el Miquel 
Montfort, el Juanito Comaposada, el 
Catxo (Austràlia), els de cal Tronxo 
i de cal Tronxet, en Joan Marbà de 
la Venta, a la guerra de Cuba ...

Aquest poble, Calaf, ha estat molts 
pobles abans d’ara. Es conserven 
algunes fotografies antigues de 
principis del 1900 en les que 
s’endevina un anterior poble ordenat, 
no obstant la seva precarietat,  i 
amant de la llum i del sol. Intentarem 
mostrar aquell Calaf compacte, 
gairebé tancat i acabat, delimitat per 
les portelles del Carme i St. Jaume, 
la Costa, i portelles de St. Antoni. 
Fora d’aquestes portelles hi havia 
l’altre món, a dins transcorria la vida 
del poble. Tota una història, tota una 
vida.

Haurem d’estar molt agraïts a aquest 
Mil.lenari, perquè la pressa per 
viure el present ens ha fet oblidar 
una pàgina igualment centenària, 
carregada de compromís cultural, 
cívic i polític com són aquells jocs 
florals del 1903, que van organitzar 
el Dr. Llorenç i l’advocat i poeta 
calafí Candi Closa. Don Candi  era el 
president de la Lliga Autonomista de 
Calaf, seguidora de les reivindicacions 
de la llengua catalana i la reclamació 
d’autonomia per a Catalunya tan 
àmpliament exigits ja a principis del 
1900. El president del jurat va ser 
l’alcalde de Manresa, Leonci Soler i 
March, que acabava així  el seu discurs 
d’obertura: “Las lletras catalanas 
están d’enhorabona: vosaltres, 
estimats calafins, heu donat un dia de 
joya à nostra Patria, demostrant, com 
deya l’insigne Morgades, que quan un 
poble es digna d’una cosa en realitat 
la obté”.

Josep Vilaseca

   Felicitats vila estimada! Estàs a punt de complir mil 
anys. El poble es prepara per celebrar el teu Mil·lenari. 
La gent alça banderes i et felicita per aquests mil anys. 
Jo només en tinc 77, moltes coses sé del poble que les 
guardo dins del cor. Però no les puc explicar... Mil anys 
d’història d’aquest poble, d’aquesta vila, d’aquesta 
terra... Sí, una mica d’aquest ja nostre —més que 
centenari— campanar, com altres coses del poble que 
les he de guardar; algunes, amb tristesa, altres m’han 
fet plorar, també hi ha hagut dies alegres i fets que 
m’han fet cantar. 

Jo sóc el menys indicat per escriure sobre el Mil·lenari 
del nostre poble, això ho deixo pels catedràtics i 
els intel·lectuals i la gent de bona fe; aquests, amb 
saviesa, intel·ligència i bon gust podran anar explicant 
i desembrollar la madeixa del passat. 

Felicito els que treballen pel nostre Mil·lenari, cosa 
digna d’admirar; persones anònimes que hora a hora 
es reuneixen, miren, estudien documents per, amb 
veritat, poder explicar la vertadera història d’aquests 
mil anys del nostre poble.

La meva ploma i jo estem molt contents que es 
pugui celebrar aquest Mil·lenari. Vagi per tots els que 
remouen papers i dediquen moltes hores i, potser 
també, agafen alguna emprenyada: per a tots ells la 
salutació més cordial i la més forta abraçada.

Visca Calaf mil·lenari!

Gener 2014
Número 7.681

El Mil·lenari de la vila
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Josep Mases C ol·laboradors

   Després de molts anys en què varen començar les obres del nostre Campanar (1786), i 
després de moltes etapes i dificultats —principalment de caire econòmic— per fi, cent tres 
anys més tard, Calaf el va inaugurar. Va ser un dia de la Festa Major de setembre d’aquell 
any 1889, i aquest 2014 ja podem celebrar el 125è aniversari d’aquella inauguració.

Els disset campanars de les rodalies et desitgem que continuïs per molts anys essent 
el nostre pal de paller ben visible des dels quatre punts cardinals i presidint amb la teva 
alçada aquesta franja de l’Anoia-Segarra. Felicitats amic Campanar!

Felicitats campanar!

St. Pere de l’Arç La Molsosa St. M. Sesgueioles St. P. Sallavinera Boixadors

Sta. Fe de Calonge Conill Mirambell Castellar Aguilar de S.

Pujalt L’Astor Segur St. Andreu (Manresana) St. Pere del Vim

La Guàrdia Pilosa Els Prats de Rei

Amic Campanar de Calaf, estic segur que, aprofitant que aquest any ja han començat els actes de Calaf Vila 
Mil·lenària, i que culminaran l’any vinent 2015, també tots els ciutadans i ciutadanes d’aquestes viles, junt amb 
els seus ajuntaments, campanars, esglésies, monestirs, capelles i santuaris de tota la comarca Anoia-Segarra, 
se sumaran a tan important i magne esdeveniment. Felicitats. Que sigui per molts anys!

Salut, bona sort... i fins una altra!

i d’altres esglésies com les d’Aleny, 
Dusfort, els Seguers, Puig del Ram, 
la Fortesa, i els germans de la 
Salle...
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Oficines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de  Riquer 93 868 04 14

Oficina de turisme 93 868 08 33

Piscina municipal 93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Correus 93 869 85 94

Notaria 93 869 88 12

Informació Generalitat 012

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) 680 444 951

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 07 12

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA. S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa 
d’aigües de Calaf. Per a qualsevol consulta us heu d’adreçar a:

Oficines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)

Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta 
baixa de l’Ajuntament (pl. Gran, 2).

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’encarrega de tot el procés de recaptació 
de tributs.  Per això us hi heu d’adreçar 
directament trucant de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40) o bé 
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00 
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.12
19.26
23.24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

08.14 // 18.20 08.38 // 18.54 09.45 // 20.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 15.00 08.27 // 15.57 09.01 // 16.31

Parades a BCN: Palau Reial / pl. Fr. Macià / Balmes-Diagonal / Balmes-Gran Via / Estació BCN Nord

HISPANO IGUALADINA   tel. 902 29 29 00
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.40 // 10.30 // 13.45 07.30 // 11.00 // 14.30 08.35 // 12.30 // 15.35

Dissabtes:
08.00 // 15.15 08.35 // 15.40 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

----  // 09.50 // 16.45 09.30 // 11.15 // 18.00 09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:
[sense enllaç, consultar horaris]

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

Parada BCN: Maria Cristina [av. Diagonal, L3] // Informeu-vos de si cal fer canvi de vehicle a Igualada

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 93 874 68 00
Calaf Manresa [Pompeu Fabra] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 // 
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 // 
15.45 // 16.00 // 19.00 

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Pompeu Fabra] Calaf

De dilluns a divendres:

9.30* // 13.30 // 14.00* 
// 18.00* // 19.00* // 
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*// 
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 // 
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30 Dissabtes: 12.35 Dissabtes: 13.30

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLIC

Divendres 29

CONFERÈNCIES 
DEL MIL·LENARI

“El Priorat de Sant 
Jaume de Calaf”
Josep M. Masnou

A les 20.00 h
a la Sala d’Actes
Municipal

Divendres 5

FESTA MAJOR 2014

Pregó, sopar popular, 
espectacle i ball swing

Dissabte 6

FESTA MAJOR 2014

Fira del Mil·lenari, 
concert i ball amb 

Gran Premier, 
teatre amb “El 
nom”, concerts de 
La Troba Kung Fú 
i la Terrasseta de 
Preixens

Diumenge 7

FESTA MAJOR 2014

Fira del MIl·lenari, 
escacs, sardanes, 
cercavila, ball amb De 
Gala, nit de DJ’s

Dilluns 8

FESTA MAJOR 2014

XXXI Torneig de 
botifarra, ball 
amb Montse & Joe 
Transfer, castell de 
focs

Dijous 11

11 de setembre

Diada Nacional de 
Catalunya. Sardanes L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions 

expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 
93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME
Dimarts, dijous i divendres de 10.30 h a 13.00 h

Dissabtes de 9.00 h a 14.30 h

SETMANA SANTA 2014 (14 al 19/04)
Dilluns, dimarts i dimecres de 9.30h a 14.00h 

i de 16.00h a 19.00h
Dijous, divendres i dissabte de 9.30h a 14.00h

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

T ot a mà

A genda

AGOST SETEMBRE


