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T ot a mà
Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers (nou parc)

93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

TRANSPORT PÚBLIC
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

10.08
17.26
21.16

11.29
18.46
22.36

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

08.50
16.07
19.55

10.05
17.24
21.10

10.51
18.08
22.00

12.12
19.26
23.24

12.12
19.26
23.24

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

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

Oficina de turisme

93 868 08 33

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

Piscina municipal

93 868 02 95

Parades a BCN: Palau Reial / Balmes-Gran Via / Estació BCN Nord

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

HISPANO IGUALADINA
Calaf

tel. 902 29 29 00

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

FECSA Avaries

902 536 536

Barcelona

Igualada

Calaf

FECSA Informació

902 507 507

---- // 09.50 // 16.45

09.30 // 11.15 // 18.00

09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

[sense enllaç, consultar horaris]

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

Funerària Montaner

93 869 84 91

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Calaf

Jutge de Pau

680 444 951

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

93 868 07 12

(Annie Bellot)

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf

636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

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

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

De dilluns a divendres:
06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*
Dissabtes: 7.30

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus]

Manresa [Pompeu Fabra]

Calaf

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

De dilluns a divendres:
ABS CALAF
obert les 24 h

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 112
CatSalut Respon: 061

Per demanar hora, cal trucar al
061 o connectar-se a:
www.gencat.cat/ics

AJUNTAMENT DE CALAF
HORARI

OFICINA DE TURISME
HORARI

CEMENTIRI
HORARI

De dilluns a divendres:
de 9.00 h a 14.30 h

Dimarts, dijous i divendres:
de 9.00 h a 13.00 h

Durant tota la setmana

Dijous:
de 17.00 h a 20.00 h

Dissabtes i diumenges:
de 10.00 h a 14.00 h

www.calaf.cat
tel. 93 869 85 12 · calaf@calaf.cat

tel. 93 868 08 33 · calaf.turisme@calaf.cat

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Des del passat octubre, l’Organisme de Gestió Tributària
atèn exclusivament a les seves oficines d’Igualada (c/
Sant Carles 43-45) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat).
Podeu adreçar-vos-hi també per telèfon,
de dilluns a
divendres de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40).
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*Actualització: 03/03/2016. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

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.

E ditorial
A Calaf, aparquem bé
L’ordenança

de trànsit està en vigor des del 22
de febrer. Durant aquest mes de març, farem un
seguit d’accions comunicatives perquè tothom en
sigui ben conscient i pugui conèixer què pretenem i
analitzarem si tots els senyals que hi ha ara mateix
tenen sentit i són aplicables, almenys en les vies
i carrers principals i de més trànsit. Durant el
mes d’abril, si fos el cas, es començaran a posar
sancions per bé que no les passarem a cobrar, seran
un avís per acabar d’informar i conscienciar tothom.
A partir del mes de maig l’ordenança serà de plena
aplicació.

sobretot dels qui anaven amb cotxets o carrets de la
compra. Doncs bé, la solució ha funcionat a mitges.
Resulta que de cotxes aparcats a la banda dreta n’hi
continua havent tants com abans, o gairebé, cosa
que obliga els qui circulen carrer de Sant Jaume
amunt a enfilar-se damunt la vorera esquerra, i ja
hi ha hagut, que sapiguem, un parell de veïns que
s’han trobat amb un cotxe a la porta en sortir de
casa. Hi hauria més exemples per posar: els cotxes
aparcats davant dels guals o en zones d’aparcament
reservades per a persones amb minusvalidesa, pels
quals hem rebut nombroses queixes.

Des de l’equip de govern estem convençuts que les
sancions que haurem d’aplicar seran anecdòtiques.
Com a prova podem adduir que en el pressupost
que havíem preparat per al 2016 (que no hem
pogut aprovar perquè els grups de l’oposició s’hi han
negat, ni tan sols l’han volgut negociar) hi havíem
previstos 1.500 euros d’ingressos, una quantitat
simbòlica. Perquè veiem que no hi ha motius que
justifiquin comportaments que són intolerables i
que si ara es produeixen és perquè ens hem deixat
anar i hem relaxat alguns comportaments.

Aquests comportament no tenen cap justificació.
Perquè a Calaf no tenim problemes d’aparcament i
la circulació, per bé que és millorable, està prou ben
ordenada. Hi ha suficients places d’aparcament com
perquè tothom pugui deixar el cotxe relativament
a prop d’on va. En crearem més, en la mesura en
què puguem alliberar diners per a inversions i ens
concedeixin les subvencions que hem demanat per
a l’adequació d’alguns solars que ara estan en desús
com a pàrquings.

Hi ha un cas prou conegut i evident que creiem que
defineix perfectament quines actituds pretenem
estalviar pel bé de tots els veïns. És el cas del carrer de
Sant Jaume. Fa unes setmanes hi vam posar pilones
per evitar els aparcaments al damunt de la vorera
dreta perquè impedien el pas normal dels vianants,

Aquesta és l’única pretensió que té l’ordenança de
trànsit que començarem a aplicar a partir del mes
de maig.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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C irculació

Els vehicles aparcats en doble fila al passeig de Sant Calamanda és una de les situacions que el consistori vol evitar amb l’ordenança

Campanya informativa per explicar els
detalls de la nova ordenança de circulació
El principal objectiu
de la nova normativa
és ordenar el trànsit
a l’interior de Calaf.
Aquest mes de
març començarà
una campanya
informativa, a l’abril
es faran avisos als
infractors i al mes de
maig es començaran
a expedir les
primeres sancions
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El Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB) va publicar,
el passat 22 de febrer, l’edicte
per
l’aprovació
definitiva
de
l’ordenança de circulació de Calaf.
La nova normativa s’havia aprovat
inicalment en la sessió ordinària del
Ple Municipal celebrat el passat 14
de desembre. Seguidament hi va
haver el període d’exposició pública
del document, temps durant el qual
no es va presentar cap al·legació.

canals d’informació de l’Ajuntament
com són la pàgina web, les xarxes
socials i d’aquesta revista. Durant
el mes d’abril el vigilant municipal
començarà a alertar els conductors
i els vianants de les infraccions que
cometin, detallant quina sanció
els podria comportar, però sense
multar-los. Perquè no serà fins al
mes de maig quan es començaran
a interposar les multes que poden
variar segons el tipus i la gravetat
de la infracció.

Una
vegada
l’ordenança
s’ha
aprovat de manera definitiva,
l’Ajuntament de Calaf ha previst
un calendari per poder informar a
tots els veïns sobre els detalls que
comporta aquesta nova normativa
amb l’objectiu que els calafins
en puguin conèixer el màxim de
detalls, abans no es comenci a
aplicar al maig.

La normativa
no té afany
recaptatori.
L’objectiu és
ordenar el trànist

Durant aquest mes de març
s’iniciarà una campanya informativa
que s’allargarà durant els propers
mesos. Es tracta explicar els detalls
i el funcionament de l’aplicació de la
nova normativa a través de díptics i
cartells. Aquesta informació també
es difondrà a través dels diferents

Per exemple, es sancionaran amb 90
euros els conductors que estacionin
el seu vehicle en un lloc on estigui
senyalitzat com a prohibit. Si es
fes en doble fila, la multa podria
ascendir fins a 200 euros. És la
mateixa multa que podria rebre un

C irculació

conductor que circulés per zones de
vianants sense autorització o bé si
ho fes per sobre de la vorera. També
es sancionaran els vehicles que facin
un excessiu soroll, ja sigui perquè
utilitzen els aparells de reproducció
de so amb un volum massa elevat
o perquè el propi vehicle produeix
un soroll per damunt dels límits
establerts.
Voluntat de l’ordenança
Tot i que s’hagi previst una taula
d’infraccions i de les multes que
hi van vinculades, l’ordenança no

Es vigilarà de
manera especials
les aturades i els
estacionaments
indeguts
respon a una voluntat sancionadora,
sinó que un dels principals objectius
és ordenar el trànsit i l’estacionament
als carrers de Calaf, evitant molèsties
als veïns, garantint la seguretat i
unes normes bàsiques de civisme.

La normativa té una especial cura
del paper dels vianants, a qui
també regula la seva conducta per
tal que puguin conviure amb el
màxim respecte amb la circulació
de bicicletes i de tot tipus de
vehicles de motor. La finalitat
última és garantir la seguretat de
tota aquella persona implicada en

la circulació a l’interior del terme
municipal de Calaf.
A l’hora de sancionar es posarà
especial atenció als estacionaments i
parades indegudes, a l’ús de vehicles
amb un soroll excessiu o sense els
requisits tècnics necessaris i a les
circulacions per espais prohibits.

Infraccions més habituals
No respectar el senyal d’estacionament prohibit
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com
a reserva d’estacionament
Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada com a
reserva de càrrega i descàrrega
Estacionar el vehicle en un gual correctament
senyalitzat
Deixar el vehicle estacionat en un mateix punt de la
via pública més de 15 dies consecutius
Estacionar un vehicle en una entrada o sortida d’un
aparcament autoritzat
Parar en doble fila
Estacionar en doble fila
Estacionar en una vorera o zona destinada al trànsit
de vianants
Abandonar un vehicle a la via pública

Sancions
90 euros
200 euros
90 euros
200 euros
90 euros
200 euros
90 euros
200 euros
90 euros
90 euros

5

J oventut
Calaf incentiva la participació de joves i entitats
per elaborar el nou Pla local de Joventut
L’àrea de joventut de l’Ajuntament
ha iniciat l’elaboració d’un nou Pla
Local de Joventut per al municipi.
Aquest document pretén recollir una
visió àmplia i transversal de la realitat
juvenil i, a la vegada, plantejar les
línies de treball que guiaran la tasca
en matèria de joventut durant els
propers quatre anys.
El treball va començar al setembre
del passat 2015 i, actualment,
s’està elaborant la fase de diagnosi.
Aquesta anàlisi donarà una visió
general de la situació actual dels
joves i la realitat que els envolta,
així com dels serveis i recursos dels
quals disposen i les mancances
i necessitats que pateix aquest
col·lectiu. Aquesta fase s’està
portant a terme gràcies al suport de
la Diputació de Barcelona i l’entitat
INDIC, Iniciatives i dinàmiques
comunitàries.
A més d’analitzar el treball realitzat
fins ara en joventut, l’antic pla
local, els projectes que se’n deriven
i les dades estadístiques, també
s’ha treballat amb diferents grups
de participació. Concretament, s’ha
dut a terme una sessió participativa
amb els tècnics de l’Ajuntament
que
treballen
directament
o
indirecta amb el públic juvenil, una
sessió amb professors de l’Institut
Alexandre de Riquer i una tercera

Imatge d’una de les sessions duta a terme duran la fase de diagnosi del nou pla

sessió participativa amb el grup de
delegats d’aquest centre.
A més, s’ha fet una enquesta
entre tots els joves de l’institut.
Això ha estat possible gràcies a la
col·laboració dels delegats que han
estat els encarregats d’explicar
i distribuir el material per les
classes.
Per deixar enllestida aquesta fase
diagnòstica, aquest mes de març
s’han fet dues sessions obertes,
una per a joves i una altra per a
entitats de tot el poble que treballen
amb el col·lectiu. Tot aquest treball

és imprescindible per adequar els
esforços de l’àrea de joventut a les
necessitats i interessos reals del
jovent i per elaborar, en la segona
fase del pla, el disseny de les línies
de treball i les propostes que es
duran a terme.
Des de la regidoria de joventut
s’anima a tots aquells joves i
entitats a participar en l’elaboració
del pla per poder tenir una visió
més àmplia i transversal del jovent
i del municipi. Alhora, vol agrair la
implicació detots els joves i agents
que estan participant i col·laborant
en el procés.

Noves Tecnologies
Calaf disposarà en breu de tecnologia 4G i de fibra òptica
Calaf disposarà de connexió mòbil 4G. Aquesta
tecnologia es presta sobre la freqüència de 800 MHz, que
anteriorment s’utilitzava per a la recepció de Televisió
Digital Terrestre (TDT). La prestació dels serveis
mòbils en aquesta banda pot comportar afectacions a
la recepció del senyal de la TDT. Per aquest motiu, el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme posa a disposició
de la ciutadania el telèfon gratuït 900 833 999. En
cas d’incidència, un tècnic qualificat farà les tasques de
condicionament de l’antena que siguin necessàries per
solucionar-la sense cap cost per a l’usuari.
Per altra banda, la companyia Telefónica ha anunciat
el proper desplegament residencial de la fibra òptica
al nucli de Calaf. La nova xarxa permetrà gaudir d’una
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cobertura de nova generació amb prestacions superiors
a les actuals. L’empresa calcula que arribarà a 1.738
immobles, inclosos habitatges i comerços.
El cablejat s’estendrà per l’actual canalització o, en aeri,
seguint la xarxa telefònica existent. Està previst que
els treballs comencin aquest mes de març i finalitzin
al setembre. En principi, aquesta intervenció no ha de
provocar interferències ni emissions de cap tipus.
Telefònica ha pres el compromís amb l’Ajuntament de
Calaf de comunicar als clients de la companyia el canvi
que efecturan. Alhora, haurà d’informar i demanar
permís als propietaris dels immobles on sigui necessari
instal·lar noves caixes o nou cablejat a la façana.

A lcaldia

B reus

Laura Vilagrà, delegada territorial de
la Generalitat, visita Calaf

Estudi de viabilitat
del Tanatori
En la Junta de Govern, celebrada
el passat febrer, es va aprovar
l’elaboració
d’un
estudi
per
determinar la viabilitat d’ubicar el
tanatori municipal de Calaf a l’edifici
de l’antic Parc de Bombers. Atès que
es proposa la concessió d’ús d’aquest
servei a través d’un concurs públic,
l’equip de govern considera oportú
que abans de fer qualsevol pas es
faci aquesta anàlisi.

Moció contra el Pla
Hidrològic de la Conca
de l’Ebre
La nova Delegada Territorial de la
Generalitat a la Catalunya Central,
Laura Vilagrà, va visitar Calaf el
passat 28 de gener. Es va reunir
amb l’alcalde, Jordi Badia, i amb
el regidor, Jordi Fitó, amb qui van
abordar temes de diferents àmbits
com l’ampliació del polígon industrial,
la portada d’aigües des de la Llosa

del Cavall, la gestió de la carretera
Llarga o el festival Desfolca’t.
Al cap d’uns dies, el 12 febrer,
l’alcalde va participar a la presa de
possessió del càrrec de la mateixa
Laura Vilagrà, que va tenir lloc
a Manresa amb la presència del
vicepresident del govern de la
Generalitat, Oriol Junqueras.

El pressupost centra la segona edició
de ‘L’alcalde respon’
El diumenge 10 de gener, la
Unió Calafina va acollir la segona
edició de L’alcalde respon, un
acte que l’Ajuntament organitza
amb la voluntat d’explicar els
temes que tenen sobre la taula.
En aquesta ocasió, el tema
central va ser el pressupost per
a l’any 2016 que va presentar la
regidora d’Hisenda, Montserrat
Mases. La sala es va omplir de
veïns que van poder plantejar les
qüestions que els precupen.

El ple municipal, celebrat el passat
febrer, va aprovar una moció de
suport a les mobilitzacions i accions
contra el Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre. Presentada per Junts per
Calaf - AM i CIU, va ser aprovada
amb els vuit vots a favor dels regidors
d’aquests dos grups i l’abstenció dels
tres regidors del GIC-VV. Segons
la moció, el consistori manifesta el
rebuig a l’aprovació d’aquest pla al
Govern de l’Estat espanyol i dóna
suport a les accions i movilitzacions
que es facin en contra seu. També
acorda donar suport a les accions
que emprenguin el Govern de
Catalunya, els ajuntaments i altres
administracions i entitats davant de la
Comissió Europea, i altres organismes
estatals i internacionals per defensar
un cabal ecològic per a l’Ebre.

Nova identificació per
a les parades

Signat un conveni
amb La Polseguera
En el marc del Reglament de
subvencions i convenis aprovat
recentment,
l’Ajuntament
de
Calaf ha signat un conveni amb
l’Associació La Polseguera per
millorar la coordinació, la cooperació
i l’eficiència en l’organització d’actes
lúdics i culturals. L’acord regula la
cessió d’espais i les subvencions
que s’atorguen a l’entitat com a

suport a l’organització de diferents
propostes.

Amb l’objectiu de millorar la
qualitat del Mercat de Calaf, les
parades que estiguin legalitzades,
amb tota la documentació pertinent
i al corrent de pagament amb
l’Ajuntament, disposaran d’una
nova targeta identificativa. En ella
s’hi detallarà el nom del titular, els
metres que ocupa i els productes
que està autoritzada a vendre.
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B enestar social
Calaf s’adhereix a la campanya ‘Tracta’m bé’ del
Consell Comarcal de l’Anoia
L’Ajuntament de Calaf s’ha adherit a la campanya
‘Tracta’m bé’ que promou el Consell Comarcal de
l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada. L’objectiu principal
de la campanya és prevenir els maltractaments a les
persones grans i fomentar el bon tracte envers aquest
col·lectiu.
Des del consistori s’han enviat gairebé 500 cartes a les
persones majors de 65 anys. En la missiva s’explica la
iniciativa i s’adjunta una postal com la de la imatge. Els
promotors de la campanya aconsellen conservar aquesta
postal en un lloc visible de casa ja que al darrere hi ha
diferents telèfons d’interès.
‘Tracta’m bé’ contribueix en la prevenció i sensibilització
dels maltractaments, fomentant la reflexió i el debat
social sobre l’envelliment digne i la cura de les persones
grans. Alhora, vol fomentar aquelles actituds i conductes
que estimulin els bons tractes. S’entén per ‘bon tracte’
estar atents a les necessitats de les persones grans,

mostrar afecte, valorar les seves capacitats, escoltarles i promoure la seva autonomia, entre altres.

Es busquen models per fer
retrats amb tacte

Retrats amb tacte és un projecte que té per objectiu fer una exposició
de retrats actuals de calafins de més de 70 anys en un lloc del poble
o en un entorn que hagi estat significatiu durant la seva vida. Es
tracta d’un projecte dirigit pel Centre de Dia Casa Joan Gimferrer i
l’Associació Anifalac, amb la col·laboració de l’Esplai de la Gent Gran i
l’Ajuntament.
Les inscripcions es poden fer, de manera presencial, fins al 30 d’abril
al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer i al Casal de la Gent Gran (Cal
Bertran). Els interessats hauran de deixar el nom i el telèfon per tal
que els fotògrafs que hi participaran es puguin posar en contacte
amb ells i acordar el dia i l’hora per fer el retrat. A més, caldrà signar
l’autorització per cedir els drets d’imatge.
Per a més informació us podeu adreçar al Centre de Dia Casa Joan
Gimferrer o al telèfon 93 868 08 63, de 9.00 a 13.00 hores.
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Conveni amb el Casal
de la Gent Gran

El 31 de desembre es va signar
el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Associació Casal de
la Gent Gran en el qual es detalla
la cessió de la Casa Bertran perquè
l’entitat
desenvolupi
les
seves
activitats, a través de les quals realitza
una important tasca d’atenció i millora
de la qualitat de vida de la gent gran.
L’associació es fa càrrec de la gestió
quotidiana de les activitats i de la
instal·lació, així com de les tasques de
consergeria, neteja i gestió del bar.
Primera torronada
Un
dia
abans
d’aquest
acte
protocol·lari, un centenar de persones
es va reunir a l’Esplai per celebrar la
primera Torronada de Calaf. L’acte
estava
organitzat
conjuntament
amb el Centre de Dia Casa Casa
Joan Gimferrer. Els participants
van gaudir d’una tarda ben dolça
menjant turrons i escoltant la música
tradicional catalana i de sardanes del
grup ‘Entre dues tenores’.

C ultura i Festes
Cultura i tradició per celebrar
Santa Calamanda

La Festa Major d’Hive
rn va
de la Missa en honor començar amb la celebració
a Santa Calamanda

la Sala
festa es va traslladar a
Després de la Missa, la a ballada de sardanes enllaunades
un
d’actes municipal amb
La Metredansa es va ballar, per primera vegada, a l’interior de
l’església de Sant Jaume

L’Esplai de la Gent Gran van presentar, amb molt èxit
de públic, l’espectacle ‘Pluja d’Estels’

el concer t d’en
La jota va ser la peça protagonista durant Ferreries”
de
Mut
“Quico el Célio, el Noi i el

La Metredansa, un ball ancestral propi de Calaf que amb els
anys s’havia perdut, ballada per primera vegada a l’interior
de l’església de Sant Jaume, va ser un dels moments més
especials de la celebració de Santa Calamanda. Aquesta
dansa religiosa, solemne i de moviments senzills, es va
ballar dues vegades. En la primera ho van fer diferents
persones representant l’Ajuntament, el Consell Parroquial,
el Consell Municipal d’Infants i el grup de dansa. La segona
va ser inèdita ja que tots els presents a l’església es van
alçar i repartits entre l’altar i el voltant dels bancs van ballar
la Metredansa.
Actes lúdics i culturals
A més de la missa solemne, el dia 5 de febrer hi va haver,
a la Sala d’actes municipal, una ballada de sardanes

El ball celebrat a la Unió Calafi
na amb
cloure la Festa Major d’Hivern Stres Band va
2016

enllaunades. A tarda, en aquest mateix espai, va tenirhi lloc l’espectacle musical ‘Pluja d’Estels’, que amb molt
d’esforç i imaginació va presentar l’Esplai de la Gent
Gran. Hi van participar 20 persones que van entretenir el
nombrós públic que va omplir la sala.
Passats dos dies, el diumenge 7 de febrer, el grup ebrenc
‘Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries’ va fer les delícies
del pública de la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. El
grup va tocar durant gairebé dues hores un repertori on
la jota va tenir un important protagonisme. Amb humor i
ironia es van posar el públic a la butxaca. La fi del concert
va enllaçar-se amb l’inici del ball amb el duet Stres Band
celebrat a la Unió Calafina i que va servir per cloure la Festa
Major d’Hivern.
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E ntrevista
Sergi Hernàndez
Estudiant
del
Grau
superior
d’automoció
a
l’Institut
Milà
i
Fontanals
d’Igualada.
Ha
reconstruït un cotxe per participar
en una cursa solidària

En Sergi Hernàndez ha
viscut una gran aventura.
Juntament amb la seva
xicota, la Mireia Delgado, han
adequat un cotxe per poder
córrer a la Panda Raid, una
cursa solidària pel Marroc.
3.000 quilòmetres després
s’han proclamat campions
de la categoria d’estudiants
i s’han classificat desens en
la general.
D’on surt la idea del projecte?
La idea va sortir entre els companys
de classe. A tots ens agrada aquest
món i vam descobrir la Panda Raid
per Internet i vam dir “aquí hi hem
d’anar”! Al cap d’un mes ja teníem
cotxe. Un Panda 4x4 que vam haver
d’anar fins a Madrid a buscar-lo
perquè per aquí no n’hi havia.
En quines condicions estava
aquest cotxe?
Malament, de fet el vam fer
pràcticament tot nou. El vam
reforçar, li vam posar un nou motor
i vam posar nous recanvis. També el
vam pintar de dalt a baix. Menys el
quadre ho vam canviar tot. Gairebé
semblava sortit de fàbrica!
D’on vau treure els elements
que heu incorporat al vostre
Panda?
Nosaltres vam fer els arcs de
seguretat i, per exemple, els seients
els vam comprar, però els vam haver
d’adaptar al cotxe. Pel que fa al
motor, vam comprar les peces de
dins, però de dues caixes de canvis
en vam fer una, perquè hi havia
peces que estaven descatalogades.
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O sigui, ens vam
haver de buscar la
vida perquè el material
d’aquests cotxes està
obsolet.
En què consisteix la
Panda Raid?
És un ral·li pel Marroc
de 3.000 quilòmetres
en el qual només hi
pots participar si portes
un Panda. Aquest any hi
havia 200 equips corrent.
En tractar-se d’una cursa
benèfica l’objectiu era arribar al
sud del país, anar a una escola
i entregar 20 quilos de material
escolar.
Així, estem parlant d’un gran
projecte per a vosaltres?
Sí, i a més ens serveix com
a projecte de final de mòdul
de l’institut. En aquest treball
hem de posar a prova tots
els coneixements que hem
après durant els dos cursos del
mòdul. I quina millor manera
de comprovar-ho que participar
en aquest raid. Si el cotxe
aguantava volia dir que ho hem
fet bé. I de fet, no hem tingut
cap averia important.
Com us heu guiat pel desert?
Era difícil perquè només podíem
portar un mapa, una brújola i el
que en diuen un road book, un llibre

Si el cotxe
aguantava volia
dir que ho
havíem fet bé

on hi ha diferents indicacions que
descriuen la ruta a seguir. Tot el que
necessitis t’ho indica allà. Allà, el
GPS no serveix de res.
Heu comptat amb suports?
La inscripció i tot el muntatge és car.
Per això ens vam haver de buscar la
vida per trobar patrocinadors que
col·laborin amb el nostre projecte.
Sobretot són empreses de Calaf i el
propi Institut Milà i Fontanals que ens
va subministrar la roba, el material
escolar per entregar al centre marroquí
i també recanvis per al cotxe.

P romoció econòmica
Calaf acollirà l’EcoFira, la Fira ecològica de
l’Alta Segarra i de l’Anoia
El 10 d’abril se celebrarà l’EcoFira
de Calaf, l’única fira dedicada al
producte ecològic de la comarca
de l’Anoia i de l’Alta Segarra. Es
tracta d’una mostra que es vol
posicionar com una referència entre
els certàmens d’aquesta matèria.
L’EcoFira de Calaf pren el relleu de
l’EcoFira d’Òdena que durant els tres
darrers anys s’ha celebrat en aquesta
població de la conca anoienca.
La proposta pretén ser un aparador
i punt de trobada de persones i
professionals que, des d’àmbits
diversos,
treballen
per
a
la
sostenibilitat ambiental, social i
econòmica del país. La formació i la
sensibilització de la ciutadania sobre
la necessitat de tenir cura del medi
ambient són els motius que porten a
organitzar la seva primera edició que,
impulsada des de l’Ajuntament de
Calaf, està coordinada per l’empresa
Cat Patrimoni.
Un mar d’activitats
A més dels estands, s’han programat
diferents xerrades que tindran, com
a principal atractiu el meteoròleg

Francesc Mauri que abordarà el tema
del canvi climàtic i què hi podem fer
des de casa.
A l’EcoFira s’hi han implicat diferents
empreses i entitats del territori
vinculades al sector eco. La Bacicleta
farà sortides amb bicicletes btt
elèctriques, el restaurant La Cuina
del Mercat i Ecoment faran tallers
infantils gastronòmics ecològics, la
companyia Tot Circ fara un espectacle
sobre el reciclatge i l’Observatori
de Pujalt durà a terme un taller de
meteorologia.
La proposta firal reunirà més de 40
expositors i empreses de diferents
sectors d’arreu de Catalunya. Els
visitants podran trobar estands
d’alimentació, energies renovables,
bioconstrucció, calefacció ecològica,
jardineria, automoció, gastronomia,
sistemes de reciclatge, artesania
ecològica,
salut
ambiental,
assessorament mediambiental
i
altres
propostes
vinculades
a
l’ecologia i el medi ambient.
La fira, que s’ubicarà al centre de

Logotip de la nova fira ecològica de Calaf

Calaf, ocupant el raval de Sant
Jaume i la plaça dels Arbres,
també comptarà amb un bon
nombre d’activitats paral·leles que
mantindran una relació directa amb
la temàtica de la fira. Hi haurà, per
exemple, demostracions tècniques,
cuina solar, tallers d’horts urbans,
ponències, tallers i espectacles
infantils,
atraccions
ecològiques
i escultures de fusta fetes amb
motosserra.

Què podrem trobar a l’EcoFira?
Expositors
Hi haurà més de 40 estands dels
àmbits de serveis bioecològics,
alimentació i diferents productes
bioecològics.
Demostracions
Es realitzaran demostracions
tècniques de bioconstrucció en
les quals es mostrarà com es
construeix una paret seguint
les antigues tècniques i l’ús
de materials ancestrals com la
pedra seca, la calç, les parets
de tàpia i la fabricació de tovots
amb fang i palla.
Ponències
Durant el matí de la fira es
faran diferents ponències de
temes variats i vinculats a la

temàtica principal de la fira.
Espectacles infantils
La plaça dels Arbres acollirà
dos espectacles infantils. Al
matí, la companyia Tot Circ
farà
un
espectacle
sobre
el reciclatge. A la tarda, la
companyia
Acariciando
el
Aire
representarà
“L’arbre
centenari”
una
actuació
didàctica sobre el bosc i el medi
ambient.
Tallers
S’han
programat
tallers
de
diferents
temàtiques:
horts urbans, meteorologia,
observació astronòmica del sol,
tallers infantils gastronòmics
amb productes ecològics, etc.

Activitats lúdiques
Es faran sortides amb bicicletes
btt elèctriques i pràctiques
amb monocicles elèctrics. Per
als més menuts hi haurà un
inflable dedicat al reciclatge.
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Medi ambient
Campanya per a la gestió i control
dels coloms
Els coloms són ocells urbans
que viuen de l’aliment que sobra
de l’activitat humana als pobles
i ciutats. A vegades esdevenen
una plaga, amb les molèsties i els
problemes sanitaris i higiènics que
això comporta. L’Ajuntament està
treballant perquè aquestes molèsties
vagin disminuint progressivament
i s’arribi a un equilibri en el qual
aquests ocells puguin viure al poble
sense provocar danys ni als edificis ni
al mobiliari públic. A mitjan octubre
de 2015 va començar una actuació a
través d’una empresa especialitzada.
Després d’estudiar els focus on
dormen i s’alimenten aquestes aus
es van col·locar trampes i es van
iniciar les captures en diferents
punts del municipi.
Per obtenir bons resultats, és
important la col·laboració de tota la
ciutadania en aquesta campanya:
Recordeu que no es pot donar
menjar als coloms ja que una de
les causes per les quals els coloms
augmenten la seva població és que
la gent els dóna menjar al carrer.
Si teniu alguna dependència
abandonada (golfes, sotateulades,
porxos, etc) on es detectin

Balanç de la
recollida selectiva
Més del 60% dels residus
generats a Calaf es dipositen
al contenidor de rebuig.
Durant el mes de novembre
van ser un 63% dels residus
i al desembre van ser el
61%. Aquesta dada posa de
manifest que la recollida de
selectiva no s’incrementa,
amb els perjudicis econòmics
i per al medi ambient que
això suposa.

coloms nidificant o dormint cal
tancar-ho amb xarxa o amb algun
sistema de tancament. Si voleu
assessorament podeu adreçar-vos
a biodiversitat.cat.
Si detecteu algun punt de la
via pública on aquests animals
molestin de forma evident als
vianants podeu comunicar-ho a
l’Ajuntament perquè hi pugui posar
remei. Ho podeu fer a través d’una
instància o bé del correu electrònic
calaf@calaf.cat.
Podeu fer servir els mateixos
canals de comunicació si detecteu
algun punt amb una gran quantitat
de coloms alimentant-se de restes
de gra, pinsos o farines.

Poda de l’arbrat al nucli de Calaf

Cal tenir en compte que
tot
allò
que
dipositem
als contenidors de rebuig
es
porta
a
l’abocador
d’Hostalets de Pierola, on cal
pagar un canòn que depèn
de les tones dipositades. Si
es reduissin suposaria un
estalvi econòmic per a Calaf,
alhora que permetria allargar
la vida d’aquest dipòsit.
Per
fer-ho possible és
necessari que recordem la
importància de la recollida
selectiva de residus i separem
les
fraccions
d’orgànica,
vidre, paper cartró, envasos
i voluminosos. Actualment
representen menys de la
meitat dels residus dipositats
en els diferents contenidors
del municipi.

Intervenció a una
plaga d’erugues

Durant el mes de febrer s’ha dut a terme la campanya de la poda de
més de 600 arbres ubicats al nucli urbà de Calaf. Els treballs han anat
a càrrec de l’empresa Agriplant Huguet. L’esporga ha servit per fer un
bon manteniment d’aquests arbres per tal que puguin créixer en millors
condicions. A més, s’han eliminat afectacions o inconvenients que les
branques poden causar a persones i edificis. En paral·lel, la brigada
municipal ha estat l’encarregada de la poda dels arbres del polígon i
del camp de futbol.

12

Durant els mesos de gener i
febrer la brigada municipal ha estat
treballant per eliminar la plaga
de processinària de pi (erugues)
localitzada al camp de futbol, al
camí de la Fortesa i a la rotonda
del carrer de la Sort. Cal tenir en
compte que un hivern més càlid
com l’actual facilita el creixement
de les poblacions d’aquests insectes
que ataquen, principalment, totes
les espècies de pins i cedres.
Per tal de combatre la plaga
d’enguany els operaris han retirat
i eliminat els diferents nius. En
aquest cas, l’ús d’insecticides no
s’aconeslla ja que afectaria als
depredadors naturals que poden
ser altres insectes o aus.

P atrimoni
Enllestits els projectes de rehabilitació de Sant Sebastià i
del Convent de Sant Francesc
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), ha elaborat dos
projectes arquitectònics d’edificis de Calaf: el projecte
executiu de consolidació de l’estructura i rehabilitació de
cobertes del convent de Sant Francesc i l’estudi previ
de projecte per a la consolidació de l’ermita de Sant
Sebastià. En el trasncurs d’una visita a Calaf, ambdós
projectes van ser lliurats pel diputat d’Urbanisme i
Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde, Jordi Badia.
El projecte sobre l’ermita de Sant Sebastià és un estudi
per a la consolidació d’aquest edifici, que data del segle
XVII. És tracta d’una construcció de planta rectangular
i d’una sola nau de capçalera i Roberta amb volta de
canó. Al segle XIX es va afegir a l’edifici un nou absis i
una sagristia, elements que actualment presenten unes
esquerdes i humitats que han motivat l’estudi.
El treball incorpora l’estudi històric, el geotècnic del
terreny, la caracterització dels materials i la relació de
danys com a pas previ per definir i valorar les actuacions
urgents, secundàries i de millora a portar a terme.
Després d’analitzar aquest estudi, el consistori ha prioritzat
la seva execució pel mal estat que presenta l’ermita. Per
aquest motiu, l’ha presentat a les Meses de concertació de
la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’aconseguir el
finançament que permeti la seva realització.

Pel que fa al convent de Sant Francesc, abandonat des
del 1837, presenta un estat molt precari. Té una part de
la façana enderrocada a l’alçada de primera planta i les
façanes del claustre presenten deformacions a causa de
l’envelliment.
El projecte es concreta en la restauració de les teulades
del convent en l’àmbit de les quatre galeries del
claustre i de les tres naus del convent. També detalla
la consolidació de l’estructura que les sustenta, d’acord
al que preveu la primera fase d’actuació del Pla director
del conjunt.

Pas endavant en la urbanització de
l’entorn del Castell

En el ple del passat mes de febrer
va aprovar-se, per unanimitat de
tots els grups, l’inici del procediment
d’expropiació i sol·licitud de declaració
d’urgència de l’ocupació de les finques
adjacents al Castell de Calaf. L’objectiu
d’aquest procés és que l’Ajuntament
pugui disposar de les quatre finques
que hi ha a l’entorn de l’equipament
per tal que, després de la rehabilitació

del Castell,
es pugui acabar la
urbanització del seu voltant.
El projecte preveu l’expropiació de
les quatre finques que suposen una
superfície aproximada de 130 metres
quadrats que limiten amb habitatges
del carrer Xuriguera. La voluntat és
acordar un preu just amb els seus
propietaris.

Nou mapa de
patrimoni cultural

Calaf diposarà en breu d’un
mapa de patrimoni cultural
que es podrà consultar a
través de la pàgina web
de l’Ajuntament o la de la
Diputació
de
Barcelona.
Es tracta d’una plataforma
digital que recollirà, a través
d’un centenar de fitxes, el
patrimoni immoble, moble,
documental,
immaterial
i
natural del municipi. En cada
una d’aquestes fitxes s’hi
detallaran la tipologia a la
qual correspon l’element, la
descripció, la seva localització,
l’estat de conservació, l’estil i
la història.
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C ultura i Festes
Cloenda dels 90 anys de Pastorets amb la visita del
conseller de Cultura i el concert de la nova banda sonora

Imatge de grup del conseller amb actors i representants del Casal

El director i els intèrprets, rebent l’escalf del públic

Gairebé 400 persones van assistir, el 14 de febrer, al
concert de la banda sonora dels Pastorets de Calaf que
va servir per cloure el seu 90è aniversari. Mn. Valentí
Miserachs, autor de la partitura, va dirigir un irrepetible i
emotiu concert interpretat per la Cobla Sant Jordi – Ciutat
de Barcelona, el Cor ARSinNOVA i el percussionista Robert
Armengol. La interpretació va captivar al públic present a
la sala Folch i Torres del Casal de Calaf que va ovacionar
al director i als intèrprets i que, durant els bisos finals, es
va sumar a cantar les dues sardanes de l’espectacle.

l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, que en va fer la cloenda.

Durant l’acte es va reconèixer la tasca de la cobla, del cor
i del compositor. També es va destacar el suport de les
administracions que ha permès fer realitat la celebració
del 90 anys, l’enregistrament i el concert de la banda
sonora. La celebració va comptar amb la presència de
Lluís Puig, Director general de Cultura Popular, i de

Dues setmanes abans, havia estat el conseller de
Cultura, Santi Vila, qui havia visitat Calaf i els seus
Pastorets, acompanyat de la diputada per l’Anoia, Maria
Senserrich. Després de la recepció oficial a l’Ajuntament,
on va signar el Llibre d’Honor, va desplaçar-se al Casal
on l’esperaven representants d’aquesta entitat per
mostrar-li l’equipament i els preparatius per a la darrera
representació dels Pastorets. Abans de veure l’espectacle,
va poder saludar a Ramon Folch i i Camarasa, fill de Josep
M. Folch i Torres, autor dels Pastorets que es representen
a Calaf, que també va gaudir d’aquella darrera sessió.
Aquesta temporada de Pastorets ha estat molt exitosa,
tant pel que fa a la qualitat de les representacions com
pel públic assistent que ha omplert totes les sessions.

La màgia omple els carrers de la
vila durant la nit de Reis

Bona resposta a la nova
proposta de Parc de Nadal

Melcior, Gaspar, Baltasar i els seus patges van omplir
els carrers i les cases de Calaf de màgia i il·lusió. Una
lluïda cavalcada que va acabar amb l’entrega, per part
del Consell dels Infants, de la sal i el pa que van preparar
els tres forns de la vila com a mostra d’hospitalitat i en
senyal de benvinguda. Com sempre, els Reis d’Orient
van escoltar les peticions dels infants i de l’Ajuntament.

Durant 8 dies, 750 infants i joves, acompanyats dels
seus pares, van gaudir de les propostes lúdiques del parc
de Nadal Iglú, que estrenava format i ubicació a la Sala
d’actes Municipal. A banda de tallers, jocs, manualitats i
inflables també s’hi van fer diferents espectacles amb el
pallasso Marcel Gros i el Sermagus. Els més grans van
poder gaudir d’una pista de karts i d’una de paintball.
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C ultura i Festes
Calaf convoca els primers
Jocs Florals del segle XXI
CATEGORIES, DISCIPLINA I PREMIS
FLOR NATURAL: fins a 12 anys (alumnes de primària)
Disciplina: lliure
Premi: 75 euros en llibres i/o material escolar
FLOR NATURAL: de 12 a 18 anys (alumnes de secundària i batxillerat)
Disciplina: lliure
Premi: 75 euros en llibres i/o material escolar
VIOLA D’OR: majors de 18 anys
Disciplina: poesia
Premi: 150 euros
ENGLANTINA D’OR: majors de 18 anys
Disciplina: prosa
Premi: 150 euros
Calaf celebrarà, amb motiu de la Diada de Sant Jordi,
els primers Jocs Florals del segle XXI. Fins al dia 9 d’abril
resta oberta la convocatòria per prentar-se a aquest premi
literari segons les categories que s’han definit a les bases
que es poden consultar al web de l’Ajuntament de Calaf.
Les obres es poden presentar presencialment a la
recepció de l’Ajuntament o bé a través del correu
electrònic jocsfloralscalaf@gmail.com. En el document

Els caramellaires preparen
cançons i danses per Pasqua
La música i les danses
tornaran
a
ser
les
protagonistes del diumenge
de Pasqua. Des de finals
de febrer, un bon grup de
cantants,
instrumentistes
i dansaires es troben cada
cap de setmana per assajar
i tenir-ho tot a punt.

de les bases es detalla com fer-ho.
El jurat estarà format per docents, escriptors i altres
persones de conegut prestigi literari i acadèmic. Serà
l’encarregat de determinar els guanyadors de cadascun
dels premis i es reserva el dret de declarar-lo desert.
El lliurament de premis es realitzarà el 24 d’abril al migida
a la Unió Calafina, en un acte organitzat per l’Ajuntament
en el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi.

Proper relleu de l’hereu i la
pubilla de Calaf
Coincidint amb la celebració de l’EcoFira, en Joel
Perez i la Gina Vilaseca deixaran de ser l’hereu i la
pubilla. Per aquest motiu, fins al dia 1 d’abril, els pares
dels nens i nenes de Calaf de 1r de primària poden
presentar les candidatures per rellevar-los posant-se
en contacte amb l’àrea de cultura de l’Ajuntament, a
través del telèfon 93 869 85 12, extensió 2. L’hereu i la
pubilla representen el poble en diferents actes com la
Festa Major, la Fira de Tots Sants o l’11 de Setembre.

La Fira de Nadal, el Concert de l’escola de Música i el
Contacontes, activitats consolidades durant les festes

La Fira de Nadal i el concert de l’Escola de Música són dues activitats adreçades al públic familiar que s’han
consolidat a Calaf i que serveixen per encetar la programació de les festes nadalenques. També arriba cada
any puntual, el dia de Sant Esteve, el Contacontes que enguany celebrava la 18ena edició.
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C ultura i Festes
Un Carnaval ple de carrosses, disbauxa i bon humor
12 carrosses i 7 comparses van participar a la rua
del Carnaval celebrada la tarda del dissabte 13 de
febrer. Cap a les 7 de la tarda, quan ja faltava poc
perquè s’acabés, una intensa pluja va fer que la rua es
disgregués. Els participants es van concentrar de nou
a la Sala d’actes municipal on el Rei Pellofa va llegir el
seu satíric Pregó i va fer l’entrega de premis. El primer
premi va ser per a la carrossa ‘Farra West’, el segon per
‘Calaf Airways’ i el tercer per als ‘Minions’. El premi per a
les comparses se’l va endur el ‘Circ bitxil’ i en el concurs
de les botigues es van premiar La Vedella, Teixits Oller i
el restaurant Kediví.
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La festa va continuar amb el correbars que, malgrat
una pluja incesant, va comptar amb un gran nombre de
participants que van finalitzar el recorregut a l’envelat,
on va tenir lloc el sopar i després el ball. Durant la
nit, les comparses premiades van ser ‘La Moreneta
moderneta’ amb el primer i ‘Tren de tardanies’ amb el
segon premi.
El Carnaval s’havia iniciat divendres al matí amb les
festes organitzades pels centres educatius del municipi
i va continuar al vespre amb un torneig de duro, amb la
participació de 20 equips, i una gran Gala VIP a la Sala
d’actes municipal.

C ultura i Festes
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E sports
Previstes diferents intervencions
al poliesportiu municipal
Després d’analitzar el deteriorament actual del
paviment de la pista gran del poliesportiu i de la
necessitat de reparació per evitar el risc de lesions,
el govern municipal va aprovar, en la junta de febrer,
l’adjudicació de les obres per fer-ne la reparació. El
projecte, adjudicat per 40.019,73 euros (IVA inclòs),
compta amb una subvenció de la Diputació de
Barcelona.
Està previst que les obres es facin, d’acord amb la
coordinació establerta amb els clubs esportius que
en fan ús, una vegada la present temporada hagi
finalitzat.
El projecte tècnic preveu la col·locació d’un material
vinílic a sobre de l’actual paviment de formigó que
té una superfície total de 1.049 metres quadrats. El
canvi permetrà disposar d’un paviment especialitzat i
adequat per al seu ús esportiu.
Per altra banda, en la Junta de Govern, celebrada
aquest mes de març, es va aprovar la realització de
dues obres de manteniment al mateix poliesportiu
municipal, amb un pressupost de 13.403,17 euros
(IVA inclòs). Una d’aquestes actuacions correspon a
la col·locació d’elements de seguretat i l’adaptació
a la normativa vigent de les cistelles de bàsquet de
la pista gran de l’equipament. Aquesta intervenció,

juntament amb la reparació del paviment, permetrà
obrir el ventall d’activitats esportives que es poden fer
en aquesta pista.
L’altra actuació consisteix en l’adequació del bar.
La finalitat és oferir un servei adequat d’acord amb
la normativa vigent, motiu pel qual s’ha previst la
millora de la instal·lació elèctrica, un taulell d’acer i la
col·locació d’una campana extractora.

175 corredors van prendre part a la
primera Cursa de Sant Silvestre
La primera edició de la Cursa de
Sant Silvestre, organitzada per
BikeCalaf en col·laboració amb
l’Ajuntament, va ser tot un èxit. Hi
van prendre part 175 corredors de
totes les edats que es van repartir
en tres categories, la dels angelets,
per a infants de 0 a 7 anys; la dels
dimoniets, per a infants de 8 a 12
anys; i a partir de 13 anys era la
categoria de les fúries.
Les dues categories infantils van
fer un recorregut de 500 metres al
voltant de la plaça dels arbres. Pel
que fa als adults, el recorregut tenia
cinc quilòmetres i va transcórrer
per diferents carrers de Calaf.
Es van donar premis per als tres
primers classificats de cada una
de les categories, tan masculí com
femení, i també es van premiar als
corredors més grans, als més petits
i al millor club.
Els bons resultats obtinguts de
participació i públic fan preveure que
ha estat la primera, però que no serà
la darrera Cursa de Sant Silvestre.
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Descomptes del
10% a la piscina
per als titulars del
Carnet Jove

L’Ajuntament de Calaf
ha
renovat
el
conveni
de col·laboració amb el
Programa Carnet Jove a
través del qual el seus
titulars podran gaudir de
descomptes a la piscina
municipal.
En
concret,
tindran una bonificació del
10% per a les entrades, els
abonaments i els cursets
que s’ofereixen durant els
mesos d’estiu.

E ntitats

EFSAS

Gran inici de temporada de tots els equips
Ja portem més de 5 mesos de competició i els
nostres sis equips de l’Escola de futbol sala Alta Segarra
(EFSAS) lluiten per pujar de categoria o estar a la part
alta de la classificació.

L’equip Cadet cada vegada guanya més partits, tot i que
farien falta més jugadors. Esperem que de cara a la
temporada vinent s’apuntin més nens per ajudar aquest
l’equip.

L’equip Sènior Masculí ‘A’ està lluitant per aconseguir
l’ascens a la Lliga Nacional Catalana, que és la categoria
més alta que hi ha a la Federació Catalana de Futbol
Sala. L’equip Sènior Masculí ‘B’ continua lluitant a la
part alta de la classificació malgrat ser el seu primer
any en aquesta categoria. A més, cal tenir en compte
que molts dels jugadors encara son Juvenils.

L’equip Pre-benjamí va lóder En solitari després de
guanyar al FS Corbins amb un resultat de 4-3.

L’equip Sènior Femení lluita per aconseguir més
victòries i millor joc per allunyar-se de la part baixa
de la classificació. Aquest equip juga a una categoria
que no li correspon ja que moltes jugadores encara són
Infantils.

I per últim, l’equip Baby ja ha disputat dues trobades.
La primera a Calaf i la segona Agramunt sense haver
perdut cap partit.
Enhorabona a tothom! Ara toca seguir gaudint del futbol
sala. I recordeu, que tots units fem escola i que sense
l’afició al poliesportiu els equips no juguen igual.
Us hi esperem, no falleu mai! Moltes gràcies!
Junta de l’EFSAS

Club Bàsquet Calaf

Felicitats campiones!
El passat dijous dia 11 de febrer vàrem celebrar
l’Assemblea Ordinària de socis on es van aprobar els
comptes de la temporada passada i es va presentar
el pressupost de l’actual, que també va ser aprovat.
D’aquesta manera, ens hem posat al dia tal com
marca la legislació vigent. També cal dir que es va
acordar mantenir la quota de soci com fins ara i fer
la presentació dels equips el dia 20 de febrer a la
tarda al poliesportiu municipal.
D’altra banda, i dins de l’apartat esportiu, mencionar
que el passat 17 de gener la nostra entitat va ser
l’encarregada d’organitzar la Final a quatre del
Trofeu Federació de la categoria Junior Femení,
entre els equips CE Maristes Montserrat, AE Sedis,
BC Morabanc Andorra i CB Calaf. Malgrat arribar
a la final, el nostre equip no va poder superar a
l’AE Sedis que es va acabar imposant per 43 a 52
punts.
L’altra cara de la moneda però, la va protagonitzar
el Senior Femení que, malgrat jugar en terreny
forani, la Seu d’Urgell, es va imposar clarament en
la Final del Trofeu Federació al CB Mollerussa per
un contundent 36 a 60, després de jugar un gran
partit. Un altre trofeu per a les nostres vitrines.

FELICITATS CAMPIONES!!!
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Diables Alta Segarra

L’associació de diables de l’Alta Segarra segueix endavant!
Durant aquests mesos en que pot semblar que hem
estat parats, ens hem assessorat sobre permisos i
assegurances, ens hem organitzat en comissions i
comencem a tenir dissenyats els estris i la vestimenta.
També hem planificat una mica l’any i el pressupost.
A més, ens hem constituït definitivament com a
entitat.
La presentació oficial dels diables de l’Alta Segarra la
tenim prevista per al dia 23 d’abril, en que gaudirem
d’una diada de Sant Jordi molt especial i moguda tant
per a nens com joves i adults.
També ens hem reunit amb la regidoria de Cultura i
Festes per a proposar i definir les nostres aportacions
a la comarca, en que de moment es limiten a la vila de
Calaf i d’on tenim previst ampliar el radi d’actuació.
Així, hem proposat tornar a col·laborar i intentar
millorar la revetlla de Sant Joan amb el Bike Calaf i
els companys de La Polseguera amb una programació
que encara no està definida.
Finalment, també hemcomençat a treballar en
l’organització de la Festa Major. Aquest any es preveu
que sigui una festa de capital de comarca en que s’hi
tornaran a volcar totes les entitats, amb una bona
planificació i sense presses com, malauradament, no
vam poder fer l’any passat.

Per a la Festa Major ens hem marcat com a objectius
l’organització d’un ‘correfoc especial’ a l’estil diables
AS. També hem adquirit el nostre compromís amb la
primera edició de BARRAQUES FM CALAF i, finalment,
com ja vam fer l’any passat, organitzarem un piroespectacle amb novetats i molta espectacularitat.
Estiguem tots a punt per a un any trepidant i ple de
novetats perquè, a Calaf, ja res tornarà a ser com
abans.

AMPA Escola Alta Segarra

Més caramelles
Arriba la primavera i després
d’aquest hivern meteorològic tant
estrany esperem que arribin les
flors i els fruits que hem plantat
i cultivat (els de veritat i els
figuratius). L’any passat des de
l’AMPA i amb molta col·laboració
vam endegar el projecte de les
caramelles (tot i que ja existien,
els hi vam voler donar un nou
color i impuls). Ja ens vam avisar
a nosaltres mateixos que costa

LES BODES
D’OR?

CELEBREU

HO CELEBREM PLEGATS?!
Contacteu amb nosaltres:
Lluïsa 687365857
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més que una activitat tingui
continuïtat que no pas crear-la
des de 0. Per això necessitem
la vostra ajuda i col·laboració.
Necessitem dansaires, cantaires i
acompanyants. Necessitem que la
il·lusió de la primavera i de poble
arribi a tots els racons de Calaf
i rodalies. Aquesta és una de les
flors que hem plantat nosaltres.
Les altres flors són les il·lusions

dels nostres fills i filles, dels
nostres nebots i nebodes. Sembla
que no però falten quatre dies
mal comptats perquè el curs
arribi a la seva fi i puguem
gaudir i patir dels nostres petits
i petites. Des de l’AMPA ja sabeu
que teniu el servei de Casal
d’Estiu per als nens i nenes de
pares i mares treballadors. Us
n’anirem informant. I vosaltres,
quines floretes heu plantat?

CONNECTA’T A CALAF!
cada setmana pots rebre el butlletí digital amb les darreres novetats:
només cal donar-se d’alta a www.calaf.cat/butlleti.html
també pots fer-te seguidor de la nostra pàgina de Facebook:

www.facebook.com/ajcalaf

E ntitats

AMPA INS Alexandre de Riquer

Caminada popular al Castell de Castellar
El mes de novembre la Junta de l’AMPA de l’INS
Alexandre de Riquer va organitzar una caminada popular
al Castell de Castellar, per tal de continuar amb el propòsit
de donar a conèixer el patrimoni i compartir un espai de
trobada oberta a tota la comunitat educativa, pares,
alumnes i professors dins del marc de les activitats del
Pla Educatiu d’Entorn. També es va aprofitar l’activitat
per tal de fer recolecta per a la Marató de TV3.
Vam sortir en cotxes de davant de l’Institut i en arribar a
l’estació d’Aguilar ja ens havíem aplegat cap a quaranta
persones. Vam remuntar la serra fins dalt el castell. A
la rectoria ens esperaven amb coca i xocolata per refernos de la pujada i seguidament la Roser ens va explicar,
d’una manera molt amena per grans i joves, la història
del castell, així que ens anàvem endinsant en les seves
misterioses muralles.
Un cop feta al pati l’explicació del territori i les torres de
defensa, vam entrar per veure les maquetes, dibuixos i
altres elements de l’exposició que tant bé explica el que van
representar els castells i com queden com a símbol, malgrat
el pas del temps, de com es viu i s’ha viscut en aquest territori
i com es forjà la nació catalana. Qui millor que el fantasma del
senyor Seguí ens podia explicar, en un molt lograt audiovisual,
la història de totes les nissagues del castell.

Per acabar vam recòrrer l’exposició, des dels orígens fins
al present, confegida a partir d’històries reals que han
quedat immortalitzades en diferents documents històrics:
el context històric dels orígens del castell; el feudalisme;
la vida al castell i al poble als segles XIV i XV; el sorgiment
de les masies a l’època feudal, que van esdevenir la base
de la societat catalana; la guerra del Francès i fins la
davallada amb la fil·loxera del segle XIX.
La tornada la vam fer per l’altra vessant, baixant cap el nucli
de Castellar, on vam poder veure el molí fariner i retornar, en
un bonic passeig pel costat de la riera, travessant el curiós
túnel enrajolat sota la via del tren, altra volta fins a l’estació.

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia
Aquests dies els mitjans de
comunicació, en tots els seus àmbits,
han destacat la personalitat de la
Muriel Casals. No és aquí on ens
esplaiarem amb tots els aspectes de
la seva vida. Simplement, que ja és
molt, ens ha ensenyat a treballar a
favor del que creia fermament i mai a
lluitar contra ningú fos de la tendència
que fora sense miraments polítics,
socials, religiosos, culturals... Aquesta
manera de ser sense haver d’atabalarse per l’enemic o, millor dit, només la
cultura i l’educació construeixen futur.
Tots els projectes col·lectius han de
ser inclusius, mai exclusius (propis
dels franctiradors).
Ara cal esperar que les obsessions de
cada moment no ofeguin el llegat de
les persones cultes i serenes que ens
han precedit que, al nostre país, són
moltes i potser poc valorades.
Programació parroquial:
- Enguany la Festa Major
Santa Calamanda, a més

de
de

molta participació de fidels, s’ha
vist enriquida amb el ball de la
Metredansa. Tots els assistents
units en un cercle tant per venerar
la santa com per expressar la unió
de tots els germans.
- Estem a plena Quaresma on
ressaltem l’aspecte misericordiós
de Déu per a ésser misericordiosos
envers tothom pel camí de la
pregària sincera, l’esforç lliure i la
caritat sincera.
- La celebració de la Pasqua:
baptisme d’un adult a la Vetlla
Pasqual; 18 joves es confirmaran
el dia 30 d’abril i comunions a finals

de maig i principi de juny. No cal dir
que hi hauran altres celebracions
que aporten a la comunitat un to de
festa i de germanor.
Altres
celebracions:
Festa
d’Homenatge a la Gent Gran i vot
de poble a Sant Sebastià el dia 1 de
maig.
- Càritas parroquial, conjuntament
amb l’àrea social de l’Ajuntament,
continua amb molta dedicació a
l’atenció de les famílies que viuen
amb més precarietat econòmica,
sense descuidar l’acompanyament
humà.
Mn. Joan
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Bitxets 14

Criança, alimentació, música i noves tecnologies
Ens agrada tocar diferents aspectes que tenen relació
amb l’educació dels nostres fills i filles. És per aquest
motiu que intentem programar activitats que siguin molt
diverses i que puguin captivar l’interès de les famílies.
Com bé podeu imaginar, a casa tenim molta feina, però
això no és excusa per tirar endavant i seguir aprenent
coses que ens ajuden a afrontar, amb més coneixements,
el dia a dia amb els nostres bitxets.
El passat gener, una bona colla de famílies vam participar
al taller proposat per l’Auditori de Barcelona. Vam
aprendre coses de Mozart i la seva música, i alguns
secrets per fer-la atractiva per als nostres infants. A
més, ens van donar eines per preparar el concert al qual
vam assistir el passat febrer a Barcelona, ‘Ma, me, mi...
Mozart!´. Una experiència molt enriquidora que de ben
segur repetirem.
Uns dies després vam fer una xerrada sobre les noves
tecnologies perquè, recordeu quan abans els nadons
arribaven amb un pa sota el braç? Doncs ara sembla que
ho facin amb un mòbil, no?! Amb la psicòloga Dominica
Díez vam reflexionar i descobrir estudis científics que
analitzen l’ús de les pantalles amb els nens petits, però
també amb els més grans. Durant gairebé dues hores
vam intentar respondre algunes preguntes que sovint ens
venen al cap als pares: li he de deixar el mòbil al meu fill?
I si ho faig, quanta estona? Cada dia? A partir de quina

edat? Al final, com moltes coses a la vida, el sentit comú
és el més adequat per respondre aquestes preguntes.
I hem acabat el primer trimestre amb un interessantíssim
taller de cuina saludable per a pares sense temps que
ens ha fet l’Eva Oliva, graduada en Dietètica i Nutrició i
estudiant de cuina.
Per cert, apunteu-vos la data del 30 d’abril. Tindrem un
ponent d’excepció. Ens visitarà el pediatre Adolf Gómez
Paí, autor del llibre “El poder de las caricias”. Serà molt
interessant!!!

ANC

Endavant república
Des de l’ANC local volem fer sentir
la nostra veu per congratular-nos
en primer lloc de què Catalunya ja
tingui un govern de consens. Cal
donar l’enhorabona a tots aquells
que ho han fet possible, sense
oblidar que no anem contra ningú,
ni representem cap partit sinó
que, com va dir la coordinadora
d’assemblees territorials l’Anna
Pérez, “ser transversals és el nostre
actiu i la nostra marca”. Sabem
que, gràcies als independents i a
la mateixa ANC, va ser possible
superar aquest escull i ara ens
queda molt de camí per davant,
tanmateix “la campanya del Procés
Constituent ja ha començat,
impliquem-nos-hi”.
Josep Sabaté, del secretariat
de l’ANC, assegurà que l’entitat
seguirà fent pressió i reivindicant
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el paper de la societat civil allà
a on calgui, i afirmà que “hem
estat els protagonismes d’aquest
procés [...] i seguirem vigilant que
ningú s’adormi”, i així es convocà
la manifestació del 7 de febrer a
Amposta, a la qual s’estima que
assistiren 50.000 persones, alguna
d’elles també calafina.
Jordi Sànchez recordà que ”vénen
setmanes en què haurem de
posar dempeus els homes i dones
d’aquest país”. El president de
l’Assemblea anuncià el compromís
de “treballar intensament perquè
no hi hagi poble, barriada o sector
professional que es quedi sense
la possibilitat de fer aportacions
al debat constituent”: “volem un
procés de baix cap a dalt, volem
un procés obert a tothom”. És
vetllar pel futur dels nostres fills el

que ens uneix com a poble, sense
importar quina llengua o de quina
ideologia es parli a casa. Ara ens
cal anar units: fes sentir la teva
veu!
Un moment abans de lliurar
aquestes quatre ratlles plenes
d’il·lusió en el procès, ens arriba la
dissortada notícia de la mort de la
Muriel, una pèrdua que ens deixa
l’ànima glaçada. Els que la van
envoltar n’han escrit entranyables
records i, entre aquests, ens
quedem amb les paraules d’en
Romeva: “el teu somriure ens
guiarà, el teu record ens servirà
d’esperó”. Perquè la Muriel ha
deixat moltes petjades en aquest
país, una d’elles de fermesa, i ha
estat sempre disposada a dialogar
amb el seu lema, com diu en Jordi
Cuixart: “estimem-nos”.

G rups municipals
Si parlem de transparència
En el ple municipal del mes de febrer ens vam encallar una
bona estona a parlar de transparència. El nostre compromís
a governar de la manera més transparent possible és ferm
i inequívoc. Ho hem dit d’una manera que ens sembla molt
gràfica: no farem res que no puguem explicar i explicarem
tot el que fem. Ho estem complint al peu de la lletra.
Ara: els grups de l’oposició, tant CiU com el GIC, estan
encaparrats a fer creure tot el contrari. Els seus arguments no
s’aguanten per enlloc i alguns resulten injustos, no pas amb
el nostre govern, sinó amb els treballadors de l’Ajuntament.
És el cas de les actes dels plens, que volen literals. Aquest
argument té un punt de ridícul i tot. Sobretot si tenim en
compte que els qui ara mostren tant de zel, quan van
governar no es van preocupar de fer el llibre d’actes i que
hi ha un munt d’actes d’anys enrere que encara estan en
fase d’esborrany. Esdevé injust quan resulta que, primer, la
secretaria està complint escrupolosament amb la normativa

Transparència i dret a saber
En el darrer ple que vàrem celebrar a l’Ajuntament, el
del 8 de febrer, el nostre Grup va demanar a l’equip
de Govern que comencin a fer realitat la transparència
a la que estan obligades totes les administracions
públiques, es a dir, a fer pública informació sobre la
institució i el personal; informació de rellevància jurídica
i patrimonial; informació sobre contractació pública,
convenis i subvencions; informació econòmica, financera
i pressupostària; informació sobre serveis i procediments;
així com informació mediambiental i urbanística.
En una primera fase els vàrem demanar que publiquin a
la web del Consistori la informació relativa als contractes
públics que signen i el que costen, perquè tothom ha
de poder saber només obrint la web municipal, per
exemple, què val podar els arbres o fer una rotonda,
quina empresa ha guanyat un determinat concurs o si

Coherència
En el darrer Altiplà, mentre el nostre grup aprofitava
l’avinentesa per desitjar-vos Bones Festes, ens va sobtar
que des del grup del Govern Municipal se’ns acusés de
manca de de definició i coherència política en la nostra
tasca com a oposició (?). En aquest sentit (per poder
aprofitar l’espai) creiem que pot ser un bon exercici
apuntar –sense cap mala intenció- una sèrie de preguntes
per tal de que sigueu vosaltres els que n’extragueu les
conclusions i pugueu valorar el grau de coherència (o no)
d’aquells que intenten fer-nos responsables de les seves
mancances utilitzant cortines de fum...
És coherent parlar de transparència i col·laboració alhora
negar-se a facilitar la documentació necessària dels punts
del Ple? Ho és dir que reconeixeràs allò que va fer bé el
Govern anterior i “oblidar-ho convenientment” quan es
tracta de “tallar la cinta”? És coherent dir que “les arques

JpC - AM
vigent i, segon, està fent exactament el mateix que havia
fet sempre. I és injust també perquè, en ares de la
transparència, ens vam preocupar de posar megafonia a la
sala de plens amb l’objectiu que els veïns assistents escoltin
bé les intervencions de tothom i que l’enregistrament sigui
de qualitat, i cada mes pengem l’àudio de la sessió a
Internet perquè tothom qui vulgui el pugui escoltar; això,
no s’havia fet mai, ni tan sols s’ho havien plantejat.
És clar que queda molta feina per fer. El camp de millora
que tenim és amplíssim perquè, i aquí rau la paradoxa de
l’oposició, no s’havia fet res de res; ni GIC, ni CiU van saber
mai com rimar govern amb transparència. Recorrerem el
camí intransitat amb la mateixa fermesa i convicció amb
què hem instaurat les jornades de L’alcalde respon o amb
què publiquem l’agenda de l’alcalde perquè tothom pugui
saber amb qui es reuneix. El recorrerem tan de pressa
com puguem i anirem tan lluny com puguem.

GIC-VV
s’ha encarregat a un proveïdor directament, si es paga
amb diners propis o amb diners aconseguits mitjançant
una subvenció.
No val argumentar la manca de personal o el cost
d’elaborar aquesta informació i publicar-la per no
facilitar-la a tothom, especialment als vilatans perquè
són ells els que ens han confiat la direcció i la cura dels
assumptes del poble.
Nosaltres pensem que els governs han retre comptes al
ciutadà per a estar legitimats, a banda del que manin
les lleis, per la qual cosa continuarem treballant per
aconseguir la transparència, ja que entenem que ajuda al
control dels poders públics i resulta una eina fonamental
en la lluita contra la corrupció, i també, per suposat, per
col·laborar en dotar de legitimitat a qui governi a Calaf.

CIU
són buides” “si tens més de 700,000€ al compte
corrent? Ho és augmentar la plantilla i la seva dedicació
en prop de 100,000€? Ho és externalitzar serveis com la
poda per 15.000€ sense tenir-lo clarament definit i alhora
titllar els treballadors municipals “d’incompetents”? Ho
és encarregar informes jurídics a empreses privades
externes per valor d’uns 5,000€? I “reciclar” una ecofira
-que ja no vol un altre municipi- pagant als organitzadors
17.000€? I llogar una gran carpa amb serveis i calefacció
per celebrar una festa tenint al costat el poliesportiu? I
consignar al pressupost uns ingressos de 150,000€ per
la venda d’uns terrenys valorats en més de 1,000,000€
i no dedicar-ne ni un a la reducció del que has qualificat
com “alarmant endeutament”?
Seguirem oferint la màxima col·laboració possible però
la nostra coherència i rigor també.
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C ol·laboradors
Joan Graells

Declaració de drets de la nació catalana
Amb aquest títol he trobat un fullet a un format de
quart de 10 pàgines imprès a Anglaterra i aprovat per
la segona conferència nacional del 26 de juny del 1966
a la ciutat de Mèxic. Avui, passats uns cinquanta anys,
aquesta publicació encara té validesa i, al mateix temps,
m’agradaria compartir-ho amb vosaltres.
En aquell temps en ple franquisme rebia per correu
informació catalanista des de Mèxic, Argentina, França i
Anglaterra amb unes fulles ciclostilades i altres vegades
impreses, que el meu pare em demanava que, per
seguretat, les estripés. I així ho feia. Ara em sap greu, però
ho entenc en aquells temps no es podia fer una altra cosa.
La Declaració de Drets diu: ‘Avui el principi de la
independència és proclamat universalment per la ONU.
Es quelcom que ens afecta i ens protegeix, i els catalans
tenim el dret a acollir-nos a la declaració Universal feta
per les Nacions Unides. No hi cap raó per a que constituïm
una excepció. I segueix més endavant que recordem els
mots de Parnell, el cap nacionalista irlandès que el 1895
deia al seu poble: Cap home no té dret a posar fites a la
marxa d’una nació. Ningú te dret a dir al seu poble: fins ací
arribaràs i d’ací no passaràs’.
En el preàmbul ens diu ‘Els drets d’una nació deriven de
la seva existència i de la seva personalitat. Són drets
immanents, inviolables, i imprescindibles. Primer entre ells
és el dret, no menor que el deure, d’una nació a conservar
i protegir la seva existència i a desenvolupar la pròpia
personalitat’.
En el cas dels catalans aquesta exposició és fàcil. El poble
espanyol hegemònic que ha assajat de crear un estat
centralitzat i uniformitzat a la seva imatge i sota el govern
de les seves classes dominants, s’ha esforçat repetidament,
des de la introducció de la dinastia castellana entre
nosaltres per subjugar i destruir el poble català. És la política
destructora de Felip IV, de Felip V el Borbó, dels liberals del
segle XIX i de les dictadures militars del segle XX.
Mai la nostra nació no havia sofert un atac tant dur, llarg i
sistemàtic com reduir-nos a l’absolut domini del despotisme
com el genocidi del règim de Franco, que coincideix amb la
més retrògrada opressió social i política del nostre poble.
Aquest genocidi mostra la voluntat deliberada del poble
hegemònic de redir-nos a l’absolut domini del despotisme i
de destruir la nostra personalitat, economia i cultura.
Avui les Nacions Unides ja han definit nous principis
del Dret de Gents, tals com la condemna de tota
discriminació, la igualtat de drets entre tots els pobles, el
dret a l’autodeterminació i el dret de totes les nacions a la
independència. Els catalans doncs, per la nostra protecció
i per a l’assoliment de la llibertat no podem desconèixer
aquesta nova ordenació jurídica de les nacions, sinó que la
invoquem, ens acollim a ella i volem aplicar-la a la Nació
Catalana des d’ara.
Antics nexes han estat trencats, un estat de ressentiment
i de malfiança ha estat creat entre catalans, bascos i el
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poder central. La política seguida durant una generació
continuarà provocant reaccions en el futur fins a dissoldre
definitivament els lligams d’aquests pobles amb l’Estat
Espanyol d’avui. Després de l’obra destructora de Franco
les relacions entre pobles ibèrics ja mai més podran tornar
a ser com abans. L’Estat Espanyol creat per Castella des de
l’entrada dels Borbons deixarà d’existir.
Per entrar en aquesta etapa històrica cal que els catalans
preparem una reconstrucció basada en noves estructures
estatals i socials. Els Drets de la Nació Catalana a
continuació proclamats en són el fonament.
PROCLAMACIÓ DE DRETS
ELS CATALANS, DAVANT DEL Dret i de la Història, apel·lant
a l’opinió pública mundial i a les supremes autoritats
internacionals, protestant i cercant redreç dels greuges que
en l’opressió ens han estat fets i per a donar constància
dels drets imprescriptibles de la NACIÓ CATALANA
solemnement
DECLAREM I PROCLAMEM
Que nosaltres ELS CATALANS, RESOLTS
A preservar les generacions futures del flagell de les
repetides persecucions que han infligit al nostre poble
greus dolors i sofriments i dels intents de genocidi per a
destruir-lo,
A condemnar la subversió, les guerres civils i el domini per

C ol·laboradors
la força,
A reafirmar la nostra fe en els Drets fonamentals de
l’Home, en la dignitat, la valor i la llibertat de la persona
humana, en la igualtat de drets de tots els homes i dones,
així com en la igualtat sense discriminacions entre tots el
pobles grans i petits,
A crear un règim estable per al manteniment de la Justícia
i el respecte al Dret, a les Lleis i els pactes,
A assegurar la llibertat, la seguretat i el desenvolupament
dels Països Catalans dins els principis del Dret de Gents,
A fomentar el progrés social i les millors condicions de vida
així com la llibertat i democràcia dins el Poble Català,
I AMB AQUESTES FIANLITATS, DECIDITS
A practicar i a requerir la tolerància i el respecte mutual
entre els pobles peninsulars per tal que puguin viure en
pau i en llibertat com a bons veïns.
A establir, en igualtat de drets i en absència de tota
hegemonia i dependència en qualsevol sentit, una
comunitat amb les altres nacions de la Península per a la
gestió dels interessos generals que permeti la cooperació
de totes.
A assegurar la llibertat, el benestar i el progrés econòmic i
social de cadascuna.
I a contribuir activament a la pau i a les bones relacions
internacionals amb els Estats i les organitzacions europees
i mundials. En conseqüència, doncs ELS CATALANS
ACORDEM PROCLAMAR ELS DRETS DE LA NACIÓ
CATALANA
I
1. En el moment d’esser conquerida per les armes en 1714
i en 1939 Catalunya era una nació lliure.
2. Ni una conquesta militar ni un domini basat en ella no
tenen força jurídica, ni en temps de Felip V ni en temps
del General Franco, per privar la Nació Catalana de la seva
personalitat nacional, sobirania i drets. Tampoc no donen
cap valor legítima al regim fonamentat en la conquesta
militar, ocupació i domini per la força.
3. La Nació Catalana, tot i la seva sotsmissió forçada a
un Estat aliè, mai no ha perdut, cedit ni renunciat la seva
personalitat nacional, sobirania i drets, sinó que amb
repetides manifestacions del seu dret a l’autodeterminació
ha mostrat la seva voluntat de tornar a ésser lliure i de
governar-se a si mateixa.
4. La Nació Catalana declara nul i sense valor tot títol d’un
poble aliè a dominar-la basant en el dret de conquesta
militar (Decret de Nova Planta i Decret del General
Franco, 5 d’abril 1938) i totes les conseqüències jurídiques
derivades d’aquest pretès dret. La Nació Catalana, doncs,
es considera lliure de tot lligam imposat per la força militar,
o derivat d’ella, contra la seva voluntat.
II
1. Els Països Catalans formen una unitat nacional basada
en la història, llengua i cultura, interessos actuals, i en la
lliure voluntat del poble. En tota solució futura una relació
política haurà d’ésser establerta entre els Països Catalans.
2. En els Països Catalans la sobirania resideix en el poble
català.
3. La Nació Catalana és l’única font de poder per disposar
d’ella mateixa i decidir el seu futur, la seva llibertat i
el seu govern. Aquest és el fonament del seu dret a
l’autodeterminació.
4. La Nació Catalana, d’acord amb els seus drets
immanents, s’acull a la Declaració de les Nacions Unides

sobre el dret de tots el pobles a la independència i afirma la
igualtat dels seus drets amb els altres pobles.
5. La llengua catalana té drets iguals als de tota altra
llengua. La cultura catalana per a desenvolupar-se, servir
al poble i contribuir al progrés humà ha de gaudir de plena
llibertat.
III
1. Els catalans fem constar la nostra decisió de la Declaració
Universal de les Nacions Unides i el conveni del Consell
d’Europa sobre els Drets de l’Home que tindran força de llei
sense limitacions dins l’Estat Català.
2. Els Catalans proclamem que no hi pot haver llibertat
nacional i política de la nostra Terra sense llibertat i justícia
social per al nostre Poble.
IV
1. La Nació Catalana desitjant, sense limitar en res la seva
sobirania, viure en pau i harmonia amb totes les nacions
veïnes, i condemnant l’ús de la força entre elles, proclama
que una reconstrucció d’Iberia, democràtica, sòlids i estable
tan sols podrà bastir-se damunt dels principis bàsics de:
- Establiment de règims democràtics en totes les nacions
ibèriques.
- Abolició de tota hegemonia, supeditació i discriminació
entre elles.
- Igualtat de drets entre totes las nacions ibèriques, en cap
aspecte depenent les unes de les altres, i respecte mutual
entre elles.
- Cooperació en una comunitat lliurement pactada i en la
interdependència de totes elles per a la gestió en comú dels
afers d’interès general.
2. Una forma política d’aplicació pràctica d’aquests
principis bàsics seria una Confederació Ibèrica, lliurament
pactada entre estat sobirans, independents i únicament
interdependents en les competències d’interès general.
3.
Aquestes úniques competències generals serien
la política internacional, la defensa i els interessos
econòmics comuns, i solament en els aspectes d’aquestes
competències que no siguin d’interès particular d’un
dels estats o d’interès internacional definit pel Consell
de Europa, l’Organització de les Nacions Unides o altre
organisme internacional.
4. Els membres de la Confederació, essent estats sobirans
i independents, podrien tenir representació directe en les
organitzacions internacionals.
5. L’oferta d’ingressar a una Confederació Ibèrica de
pobles independents i interdependents no limita en res
el dret d’aquests pobles a separar-se eventualment de
la Confederació per justes raons en virtut de llur dret
d’autodeterminació.
V
1. Els catalans reconeixem que no hi ha cap raó per imposar
als nostres Països solucions limitades a la Península. Pel dia
en que Europa es constitueixi, com nosaltres propugnem,
en una amplia federació d’ètnies, la Nació Catalana
reivindica el seu dret a ocupar el seu lloc entre elles i a
integrar-se directament a la Federació Europea.
2. La Nació Catalana ha de mantenir sempre l’avançada
dins la Península dels corrents polítics socials moderns, de
l’esperit i de la civilització europea, més encara avui amb el
gran moviment d’integració d’Europa.
Sense comentaris, d’aquest document que encara té una
plena vigència, ja en fa cinquanta anys. En podem passar
molts més? La resposta la tenim nosaltres.
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M. Lluïsa Salazar

Retrats de família
El temps passa, els anys van caient a mesura que
arrenquem els fulls del calendari, persones properes
i estimades s’allunyen del nostre costat, deixen
d’acompanyar-nos en el dia a dia. Malgrat el dolor
que ens provoca aquesta separació només queda
aprendre a viure sense la seva presència palpable i
amb tot el ventall de records que hem anat acumulant
al llarg d’hiverns, primaveres, estius i tardors.

la memòria, ens ajuden a no oblidar.

Amb tot, les dates assenyalades les que hem viscut
un any rera un altre, resulten difícils de pair. Són
pessics del temps, instants durant els quals som
conscients de la seva absència: aquell petó que
fregava l’ànima, una picada d’ullet que era només per
a la teva mirada, una abraçada que t’embolcallava el
cos i et protegia de qualsevol perill, un somriure fugaç
d’agraïment…

M’agrada pensar i creure que mentre els meus ulls
vessen de llàgrimes, en algun lloc de l’immens espai
que ens envolta com una enorme placenta, els qui
ja han partit encara hi perduren. Diguem-ne un punt
de llum, una estrella, un àtom d’energia… La imatge
poc importa. Per damunt de tot continuem respirant,
plorant i rient, perpetuant el seu record, la seva i
nostra història. Al cap i a la fi, la nostra existència
està teixida per la memòria de tots aquells que ens
han precedit.

Diuen que un no mor mentre algú el recorda. Les
fotografíes, a banda dels records que duem al cor i a
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Ahir vaig plorar de tristesa i enyorança. Avui he sentit
la necessitat de remenar retrats familiars i ara ploro
davant les imatges de vides passades que solen dormir
dins la mateixa capsa on les guardava la mare. De tant
en tant les desperto i em parlen de temps i moments
plens de vida.

C ol·laboradors

Josep Maria Solà

Una altra versió de la llegenda de Sant Jordi
A hora foscant, un alè pudent
enverinava l’aire, l’aigua i la terra. I
a la vila de Montblanc s’alçaren unes
muralles a fi de protegir-ne el seu
tresor més estimat: la filla del rei.
Dins de les muralles, preservada de
la foscor, Margarita, pedra blanca,
jeia damunt del llit.
I l’alè pudent del drac va exigir, de
primer, un parell de xais, després,
un parell de bous i, finalment, un
noi i una noia més petits de quinze
anys. I li va tocar el torn a la filla
del rei. I fou en el cor de la nit
quan Margarita somnià que un drac
li agafava el cap amb la boca, en
feia un cabdell i l’engolia. I el drac
rebentava i ella eixia de les seves
entranyes. Margarita es despertà,
s’aixecà del llit, i s’abillà un vestit
de núvia tot guarnint-se amb joiells
i perles. A la fi, se cenyí un cinyell
amb botons d’or. Caminà vers la
muralla i, mentre travessava la gran
porta de ferro, s’enlairà un colom
blanc.

Rabejant-se amb plaer dins la llacada,
el drac escopia foc per la boca i els
narius. En sortí, se sacsejà l’aigua
de les escames i, amb un moviment
sobtat de les seves ales de rat-penat,
s’elevà. I la terra restà aombrada de
tenebres.
I un atzar ple de destí havia dut un
cavaller –que galopava i relluïa com el
sol-, amb arnès i cavall blanc, armat
de llança i espasa, fins en aquell lloc.
Vestida de núvia, ella va separar el
cinyell del seu cos suaument i amb
destresa. Suaument i amb destresa,
va agafar el flascó que duia en
el cinyell, el va destapar i en va
mullar un branquilló de ginebre. I,
tot entonant cants màgics, amb el
branquilló va ruixar els ulls del drac. I
l’olor de la poció va vessar el son.

Sant Jordi d’Alexandre de Riquer (1901)
per a la bandera de la Unió Catalanista

Penjat a la branca d’un roure immens
hi havia el velló d’or: semblava una
rosassa de foc colpejada pels raigs
del sol ponent.

Narradors centrals
per Sant Jordi
Els
narradors
centrals
anoiencs, Jordi Badia, Pilar
Duocastella, Marila Pons i
Josep Maria Solà, signaran
exemplars dels seus llibres
la diada de Sant Jordi
(dissabte) a la Llibreria
Anna de Calaf d’11 a 14
del matí.
A la dreta, logo del col·lectiu Narradors
Centrals. Autor: Jordi Mestres, 2015
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A genda
ABRIL

MARÇ
Dissabte 19

Divendres 15

Diumenge 24

Un matrimoni a Boston

Setmana de la gastronomia Conferència: ‘Aprenem a llegir
etiquetes’

Ball amb el duet Leyenda

Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: ATC

Diumenge 20
Concert vermut ‘No fem un trio’

Hora: 19.30 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Hora: 12.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Sismes

Dissabte 16

Ball amb Francis

Hora: durant tot el matí
Lloc: plaça dels Arbres
Organitza: Anifalac

Hora: 19.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina

Diumenge 27 - Diumenge de Pasqua
Cantada de Caramelles

Hora: durant tot el matí
Lloc: pels carrers de Calaf
Organitza: AMPA Escola Alta Segarra

Sardanes amb la Cobla Tàrrega
Hora: 13.00 hores
Lloc: plaça Barcelona 92
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb el duet Stres Band
Hora: 19.30 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina

ABRIL

Setmana de la gastronomia - Concurs
de ‘montaditos’

Presentació del llibre ‘Un salt al blau’,
de Josep M. Solà
Hora: 19.00 hores
Lloc: Casal de Calaf

Diumenge 17
Ball amb Elisabet Majoral

Setmana de la salut - Conferència:
‘Què és la depressió’
Ponent: Antònia Raich, psicòloga
Hora: 19.30 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Diumenge 3
Sardanes enllaunades

Hora: 12.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Sardanistes de Calaf

MCO - ¡Todos se burlan de mí!
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: El Polvorí

Ball amb Agustí i els seus teclats
Hora: 19.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina

Dimecres 6 i dijous 7
Setmana de la salut - Taller de Txi-king
Tallerista: Imma Quingles
Hora: 19.30 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Diumenge 10 d’abril
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Setmana artesanal - Taller ‘Inici al
dibuix per a adults’
Tallerista: Marisol Franco
Hora: de 19.00 a 21.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Dimecres 27 i Dijous 28
Setmana artesanal - Taller ‘L’art de la
tapisseria’
Tallerista: Pilar Díaz
Hora: de 17.00 a 19.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Divendres 29

Dilluns 18 i dimarts 19

Hora: 20.00 hores
Lloc: Unió Calafina

Setmana de les arts escèniques Taller sobre l’actuació de la poesia de
Shakespeare i Cervantes

Tallerista: Xavier Torra, llicenciat en Art Dramàtic
Hora: de 19.30 a 21.30 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Anifalac

Setmana de les arts escèniques - Taller
de Coaching
Hora: de 19.00 a 21.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Divendres 22
Setmana de les arts escèniques Cloenda del taller sobre l’actuació de la
poesia de Shakespeare i Cervantes
Tallerista: Xavier Torra, llicenciat en Art Dramàtic
Hora: 22.00 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Anifalac

Dissabte 23 - Sant Jordi
Dictat català

Hora: 11.00 hores
Lloc: plaça dels Arbres
Organitza: Ajuntament de Calaf

Presentació Diables Alta Segarra
Hora: durant la tarda
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Diables de l’Alta Segarra

Setmana de les arts escèniques Concert amb ‘Les Mezzo’
Hora: de 18.00
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Anifalac

Diumenge 24

EcoFira, la Fira Ecològica de l’Alta
Segarra i de l’Anoia

Entrega de premis dels Jocs Florals

Hora: tot el dia
Lloc: al centre de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf

Hora: 12.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb M. Alba

Calaf canta a Sant Jordi

Hora: 19.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina

Dilluns 25 i dimarts 26

Hora: 19.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina

Dimecres 20 i dijous 21
Divendres 1

Hora: 19.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina

Hora: 18.00 hores
Lloc: Casal de calaf
Organitza: Coral Ressons

Presentació del llibre ‘Escoles a la
frontera’, de M. Carme Junyent

Dissabte 30
Xerrada del pediatre Dr. Adolf Gómez
Papí, autor del llibre “El poder de las
caricias”
Hora: 11.30 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Bitxets 14

MAIG
Diumenge 1 - Diada de Sant Sebastià
Diada de Sant Sebastià

Hora: durant tot el matí
Lloc: turó de Sant Sebastià
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 8
Sardanes enllaunades

Hora: 12.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dissabte 14
Òpera - Cosí fan tutte

A càrrec de la companyia Sull’aria
Hora: 18.00 hores
Lloc: Casal de Calaf

Diumenge 22
Festa d’Homenatge a la gent gran
Hora: durant tot el dia
Lloc: església de Sant Jaume i Bogart
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 29
MCO - Quartet Mèlt
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: El Polvorí

Si voleu que els actes que programeu
des de la vostra entitat surtin
publicats en aquesta agenda i al web
calaf.cat envieu-nos la informació a:
calaf.info@calaf.cat

