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T ot a mà
Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

Mossos d’Esquadra i Emergències
Bombers (nou parc)

112
93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

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

09.29
16.46
20.37

10.07
17.24
21.12

11.20
18.37
22.26

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

08.50
16.07
19.55

10.08
17.28
21.10

10.45
18.08
21.48

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

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

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

Oficina de turisme

93 868 08 33

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

Piscina municipal

93 868 02 95

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

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

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

06.40 // 10.30 // 13.45

07.30 // 11.00 // 14.30

08.35 // 12.30 // 15.35

08.35 // 15.40

10.05// 17.05

Igualada

Calaf

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Barcelona

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

Dissabtes:
08.00 // 15.15

Repsol butà

tel. 902 29 29 00

Igualada

---- // 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

[sense enllaç, consultar horaris]

Funerària Montaner

93 869 84 91

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

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00

Jutge de Pau

680 444 951

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

(Annie Bellot)

93 868 07 12

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf

636 480 488

Taxi Ramon Miquel Calaf

673 062 923

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Calaf

Manresa [Mercat Puigmercadal]

Manresa [estació bus]

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

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:

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 D’ESTIU

OFICINA DE TURISME
HORARI D’ESTIU

CEMENTIRI
HORARI

- del 20 de juny al 16 de setembre -

Dimecres, dijous i divendres:
de 9.00 a 13.00 hores

Durant tota la setmana

De dilluns a divendres:
de 9.00 h a 14.30 h
www.calaf.cat
tel. 93 869 85 12 · calaf@calaf.cat

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
L’Organisme de Gestió Tributària atén exclusivament a
les seves oficines d’Igualada (c/ Sant Carles 43-45) o
bé per Internet (www.orgt.diba.cat). Podeu adreçar-voshi també per telèfon, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
hores (tel. 93 472 91 40).
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*Actualització: 29/06/2016. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Dissabtes: 9.00 a 14.00 hores
Diumenges: de 10.00 a 14.00 hores
- el 15 d’agost l’oficina romandrà oberta -

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

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

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 a 13.00 hores us atendran presencialment a la planta baixa de
l’Ajuntament.

E ditorial
La situació a l’Ajuntament
La

portada d’aquest número de l’Altiplà no és
casual. L’abril del 2004, el govern de CiU va presentar
els resultats de l’auditoria que havien demanat a la
Diputació de Barcelona. En aquell primer número
de la revista municipal hi havia una fotografia del
campanar de Calaf trencat pel mig amb el titular
“Dèficit de 100.000.000 pessetes a les finances
municipals’’.
En aquest número, vostès hi trobaran un resum
exhaustiu de l’auditoria que vam encarregar a la
Diputació el setembre perquè sàpiguen en quin
estat es troben les finances de l’Ajuntament, i de
la documentació que permet entendre com s’hi ha
arribat. A finals de l’any 2014, hi havia un deute
de 4.136.023,59 euros, el 130,24% dels ingressos
liquidats, 1.041.222,13 euros més del que figurava
en el tancament oficial.
La situació heretada és força més greu que no pas
la que CiU es va trobar l’any 2003. I, no obstant, no
hem esmicolat cap campanar. Perquè ni volem entrar
en conflicte amb cap grup municipal, ni pretenem
convertir la política municipal en una discussió entre
veïns. La nostra voluntat és la de col·laborar amb
tothom i treballar per arranjar el més aviat possible
la situació en què s’ha caigut.
La prioritat del nostre govern és situar el deute en
un nivell assumible. Per aconseguir-ho, l’hem d’anar
retornant puntualment, hem de renegociar els
préstecs que tenim a tipus massa alts i desfasats i no
n’hem de generar més. Ho estem fent des del primer
dia. El mig exercici passat no vam usar el préstec
de 175.000 euros que l’anterior govern havia previst

en el pressupost i enguany, malgrat que li tornem
a tenir perquè anem amb pressupost prorrogat, la
voluntat és no usar-lo tampoc.
El milió d’euros de més de deute s’explica pels
984.264,01 que s’han de tornar a Aigües de Manresa
per l’avançament de canon a 20 anys que es va
firmar a finals de l’any 2013. Aquest milió que s’ha
de pagar a Aigües de Manresa és conseqüència de
no haver-los pagat les factures generades des del
28 d’abril del 2004 al 31 de desembre del 2011. El
deute acumulat va ser de 656.413,23 euros. Aigües
de Manresa va finançar-ne el retorn a 20 anys, amb
un interès de 4,606 per cent. La quota anual és de
50.285,36 euros que es carreguen en el pressupost
per a calcular la taxa de l’aigua (20.000 euros) i la
del clavegueram (30.285 euros).
Des del govern volem resoldre aquest contracte
perquè trobem immoral que els abonats al servei
hagin de tornar a pagar unes factures que l’anterior
equip de govern va deixar de pagar durant set anys.
Ara: el cas és prou delicat i prou sensible com perquè
apamem bé els passos a seguir. Estem estudiant
totes les opcions i no trigarem gaire més a prendre
una decisió.
És clar que si d’aquest cas, o d’un qualsevol altre que
pogués sorgir, se’n derivessin responsabilitats, no
dubtaríem a reclamar-les en les instàncies oportunes.
Tanmateix, creiem que l’exercici del poder requereix
prudència i magnanimitat.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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I nforme econòmic

Els detalls de l’Informe Econòmic i Financer es van presentar durant la tercera sessió de ‘L’alcalde respon’

Una auditoria incrementa el deute de
l’Ajuntament en més d’un milió d’euros
L’informe econòmic
té en compte el
deute amb Aigües
de Manresa, el
préstec de la Unió
Esportiva Calaf i
la reclamació del
ministeri de Foment
per les obres del
Castell. Els resultats
de l’auditoria es
van presentar en
una nova sessió de
‘L’alcalde respon’
oberta a tota la
ciutadania
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La tercera sessió de ‘L’alcalde
respon’ de Calaf, celebrada el passat
divendres 27 de maig, va servir per
presentar, davant la ciutadania, els
resultats de l’Informe Econòmic i
Financer que ha elaborat l’empresa
BDO Auditors per encàrrec de la
Diputació de Barcelona, després de
la petició feta per l’equip de govern
municipal. El resultat de l’auditoria
situa el deute de l’Ajuntament
de Calaf, al final del 2014, en
4.136.023,59 euros, el que suposava
un endeutament del 130,24%.
Una part d’aquest deute (3.094.801,46
euros) contret amb entitats bancàries
ja estava reconegut per l’anterior
equip de govern. La diferència es
concreta, fonamentalment, amb el
deute que l’Ajuntament de Calaf va
contraure amb Aigües de Manresa
(984.264,01 euros) per impagaments,
el préstec de la Unió Esportiva Calaf
(144.137,34 euros) per la instal·lació
de gespa artificial que es paga a
través de subvencions amb l’entitat, i
la reclamació del ministeri de Foment
(261.151,25 euros) per unes obres al
Castell. En els tres casos, els auditors
recomanen registrar comptablement
aquest deute en el passiu.

En l’informe, els auditors també
recomanen fer un inventari municipal
de béns i del patrimoni del sòl, fer
una acta d’arqueig mensual i fer una
valoració dels llocs de treball per
adequar la plantilla a les necessitats
de la corporació municipal. De fet,
el consistori està a l’espera de rebre
l’informe de la Diputació de Barcelona
sobre l’estudi de la seva plantilla de
treballadors.

A finals del 2014
l’Ajuntament de
Calaf tenia un
endeutament del
130,24%
Mesures a prendre
Durant la sessió de ‘L’alcalde respon’,
Jordi Badia va manifestar que
l’objectiu principal a partir d’ara és
“reduir dràsticament el deute” per
situar-lo per sota del 75%. Alhora,
se seguiran les recomanacions de
l’informe per fer el tancament de
l’any 2015.

I nforme econòmic
DEUTE

DES. 2014

JUNY 2015

DES. 2015

JUNY 2016

DEUTE RELLEVANT

1.041.222,11

1.004.258,33

967.294,55

943.266,92

DEUTE FINANCER

3.094.801,46

2.863.698,58

2.567.334,94

2.436.174,79

Gràfica de l’evolució del deute entre el mes de desembre de l’any 2014 i el juny de l’any 2016

Pel que fa al deute identificat en
aquest estudi financer, s’estudiarà
cada situació per buscar la millor
solució. En el cas d’Aigües de Manresa,
el deute prové de l’impagament del
consum d’aigua entre els anys 2004
i 2011 ja que el consistori va cobrar
als ciutadans, però no ho va liquidar
a l’empresa subministradora. Per
intentar millorar la situació, que l’any
2014 situava el deute amb Aigües
de Manresa en 984.264,01 euros, el
govern municipal s’ha compromès

L’equip de govern
ha emprès
diferents accions
per reduir el deute

2015, part d’aquest préstec per tal
de reduir l’endeutament total.
Respecte a la reclamació que fa
el Ministeri de Foment s’està en
negociacions per tal d’intentar reduir
la quantitat que sol·liciten. Per això,
l’Ajuntament de Calaf, entre altres
accions, ha presentat una al·legació
justificant que només correspondrien
135.632,44 euros que el ministeri
havia reclamat en la primera
proposta de liquidació.
Situació de tresoreria
En
paral·lel,
l’Ajuntament
ha
liquidat, des del mes de juny de
2015, pagaments pendents com el
corresponent a la Llei de Barris, el

de les obres a la plaça Alta Segarra
i la nova il·luminació dels carrers.
Una vegada fets, la situació de
tresoreria a dia 30 de juny de 2016
era d’1.052.260 euros.
Altres qüestions
A banda de l’auditoria, la tercera
sessió de ‘L’alcalde respon’ també va
servir perquè els ciutadans poguessin
plantejar, a l’equip de govern, diferents
qüestions que els preocupen. En
concret, es va parlar de la millora de
la recollida selectiva, la problemàtica
dels gossos que no van degudament
lligats, el desplegament de la fibra
òptica, el projecte del tanatori, la
ubicació de la parada d’autobús i les
mancances en el transport públic.

TRESORERIA

a analitzar el contracte signat pel
retorn del deute i estudiar la manera
de no carregar el deute als abonats.
El préstec contret per la instal·lació
de la gespa artificial venç l’1 de juliol
del 2017 i, per tant, en un any vista
quedarà liquidat. En aquest cas, el
consistori ha amortitzat, durant l’any
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A lcaldia
La Diputació de Barcelona atorga 390.000 euros a
l’Ajuntament de Calaf
L’adequació de la Sala d’actes
municipal, les millores al Pavelló
poliesportiu municipal, la consolidació
de l’ermita de Sant Sebastià, la
reactivació per a ús temporal dels
solars en desús i els futurs horts
urbans són els cinc projectes pels
quals l’Ajuntament de Calaf ha
aconseguit una subvenció global de
390.000 euros de la Diputació de
Barcelona. Aquests ajuts es vehiculen
a través de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”. Es tracta d’una fórmula
que permet un pacte bilateral entre
les dues corporacions, la provincial i
el municipal, per determinar quines
són les prioritats inversores per a
aquest mandat.
Per això, a mitjan del passat mes de
maig, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia,
es va reunir amb el vicepresident
primer de la Diputació de Barcelona,
Dionís Guiteras, el vicepresident
segon, Marc Castells, i el coordinador
general, Xavier Forcadell. Durant
aquesta reunió, que va tenir lloc
al Consell Comarcal de l’Anoia, es
van prioritzar les noves inversions
al municipi que han de fomentar la
diversificació econòmica. Badia va
exposar els projectes que l’equip
de govern vol prioritzar durant
la present legislatura que han de
servir per endreçar diferents espais
públics de Calaf i adequar, millorar

Dues de les cinc subvencions es destinaran a Sala d’actes i a l’ermita de Sant Sebastià

i rehabilitar diferents equipaments
culturals, esportius i patrimonials.
Una vegada tramitades les peticions,
la Diputació de Barcelona va fer-ne
la valoració tècnica i va estudiar-ne
la viabilitat. I és que la corporació té
en compte la previsió d’assoliment
dels objectius marcats i de les
seves necessitats, així com el fet
que aquests projectes satisfacin les
necessitats dels municipis amb els
menors costos possibles. De fet,
el consistori calafí ha aconseguit
finançament per als cinc projectes
per als quals va fer la sol·licitud.
Concreció dels ajuts
Els projectes subvencionats per l’ens

provincials són:
1. Adequació de la Sala d’actes
municipal per a la seva legalització
com a sala de concerts. Aportació de
la Diputació: 125.114 euros
2.
Adequació
del
poliesportiu
municipal. Aportació de la Diputació:
36.090 euros
3. Consolidació de l’Ermita de Sant
Sebastià. Aportació de la Diputació:
90.000 euros
4. Reactivació per a ús temporals
de solars. Aportació de la Diputació:
110.000 euros
5. Reactivació per a ús temporal d’un
solar buit destinat a horts urbans.
Aportació de la Diputació: 28.796
euros

C elebracions
Inici de l’Any Figuerola
El 4 de juliol es va celebrar
l’acte que inicia la commemoració
del bicentenari del naixement de
Laureà Figuerola, economista i
polític català que va néixer a Calaf
el 4 de juliol de 1816. L’objectiu és
recordar aquesta figura cabdal per
a la història econòmica alhora que
es dóna a conèixer entre les noves
generacions. L’alcalde juntament
amb Merche, Manuel José i Maite
Figuerola van descobrir la placa
commemorativa que s’ha ubicat a
la casa pairal. Durant la celebració
es va fer entrega del premi del
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Desè aniversari de
l’agermanament amb
Soual

Concurs de cartells de la Festa
Major de Calaf que va recaure en
la calafina, Montse Graells. L’acte es
va cloure amb el concert del grup
‘Vent endins’.

L’any vinent se celebrarà el desè
aniversari de l’agermanament
de Calaf amb Soual. Així ho van
acordar els alcaldes de les dues
localitats en la darrera visita feta
al municipi francès, en la qual
també van decidir estudiar la
fórmula per aprofundir en aquest
agermanament i donar un pas
més enllà del futbol. La idea és
estendre’l a altres camps com el
cultural i l’econòmic.

A lcaldia

B reus

L’Ajuntament de Calaf fa efectius
79.000 euros de la Llei de Barris
El passat mes de març, el consistori
calafí va fer efectiu 78.994,07
euros als propietaris del nucli antic
que s’havien acollit a la primera
convocatòria de la subvenció per a la
rehabilitacó d’immobles en el marc
de la Llei de Barris.
El nucli antic de Calaf va aconseguir,
el juliol del 2009, ser inclòs dins
del programa de la Llei de Barris,
una iniciativa de la Generalitat per
renovar i donar un impuls decisiu a
certes zones que necessiten d’una
intervenció integral. Entre altres
accions més globals, a nivell particular
se subvencionaven actuacions de
rehabilitació i millora per als edificis
ubicats en aquest nucli antic. Els ajuts
s’havien de destinar a la rehabilitació
de cobertes i façanes, a millores en
l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques, a més de millores
en les instal·lacions comunitàries
de xarxes de sanejament, aigua,
electricitat i telecomunicacions.

Pel que fa a la part que li correspon a
l’administració local, Calaf ha executat
un 9% del projecte inicialment
aprovat, que tenia un pressupost
de 4 milions d’euros. En aquests
moments, s’està estudiant aquesta
proposta per tal de determinar quines
són les actuacions més urgents a fer,
alhora que factibles. El compromís
de l’equip de govern és arribar
al juny del 2018 amb el 75% del
projecte executat. Perquè això sigui
possible, algunes propostes s’hauran
de refer i redimensionar per tal que
econòmicament puguin ser viables.

L’Alta Segarra insisteix a reclamar una
comissaria dels Mossos d’Esquadra
L’Ajuntament de Calaf, juntament
amb els municipis de l’Alta Segarra,
manté la reclamació per aconseguir
presència policial continuada a
la zona, ja sigui a través d’una
comissaria, una oficina o una
patrulla permament dels Mossos
d’Esquadra. Per tal de buscar una
possible solució, l’alcalde, Jordi
Badia, ha mantingut una reunió
amb els màxims representants
del cos a l’Anoia i a la Catalunya
Central.

L’Ordenança de circulació de Calaf ja s’aplica
El dia 1 de juny es va començar a aplicar la nova Ordenança
de circulació, el que significa que ja es sancionen les infraccions,
principalment aquelles relacionades amb els aparcaments indeguts. Un
dels principals objectius és ordenar el trànsit i l’estacionament evitant
molèsties als veïns, garantint la seguretat i unes normes bàsiques de
civisme. Durant els mesos d’abril i maig hi ha hagut un període durant
el qual els vigilants municipals han estat emetent avisos per tal que la
població s’adaptés i conegués la nova ordenança. En total, s’han emès
200 avisos en els quals s’alertava, principalment, d’estacionaments
en zones prohibides, davant de guals o per aparcar sobre la vorera.
També ha estat habitual posar avisos en vehicles parats en doble fila.

Reunions amb Cortés,
Castaño i Amorós
Durant
els
darrers
mesos,
l’alcalde, Jordi Badia, s’ha reunit
amb alts càrrecs polítics amb la
finalitat de plantejar diferents
problemàtiques del municipi. És el
cas de la senadora, Mirella Cortès,
la directora dels Serveis Territorials
de Governació, Ivet Castaño, i
el secretari de Migracions, Oriol
Amorós. La idea és que, des del lloc
que ocupen al Senat, al Parlament
o al govern de Catalunya, puguin
donar un cop de mà en temes
com la recuperació de l’edifici de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil,
la demanda d’una comissaria dels
Mossos d’Esquadra o la millora
de la cohesió i la convivència al
municipi, amb un 20% de població
estrangera.

Es regula la relació
amb les entitats a
través de convenis
D’un any cap aquí l’Ajuntament
de Calaf ha signat convenis de
col·laboració amb 14 entitats
culturals, esportives i socials per
tal de regular els ajuts que se’ls
atorguen. L’objectiu principal
és promoure la seva activitat
i impulsar-les. En el cas de les
entitats esportives que fan ús
de les instal·lacions del camp de
futbol o del poliesportiu, també
s’ha arribat a un acord per tal
d’implicar les entitats en la gestió
d’aquests equipaments.

Nou manual
d’identitat visual
L’Ajuntament disposa d’un nou
Manual d’identitat visual que
inclou les instruccions bàsiques
per al correcte ús de la marca
en múltiples suports. Es tracta
d’un extens document que ha de
facilitar la feina dels professionals
del consistori, així com de les
institucions i entitats amb qui
té relació, per tal d’aplicar la
marca d’una manera harmònica
i coherent estèticament. La
intenció del redisseny també
és millorar la identificació de la
institució, així com de tots els
serveis, accions i activitats que
duen a terme. A partir d’aquest
juliol se’n farà el desplegament a
través dels diferents suports.
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T urisme i promoció econòmica
La primera edició de l’EcoFira posa Calaf
en el mapa de la sostenibilitat
El passat 10 d’abril Calaf va
celebrar la seva primera EcoFira
amb un gran èxit de visitants que
durant tot el dia van recórrer els
65 estands del certamen dedicats
a productes i serveis ecològics. La
jornada va començar al matí amb
la recepció oficial de les autoritats a
l’edifici consistorial, entre les quals hi
havia diferents alcaldes i regidors de
municipis veïns i el diputat de Comerç
de la Diputació de Barcelona, Isaac
Albert, que va signar el Llibre d’Honor
de l’Ajuntament. Seguidament, la
delegació va fer l’obertura de la
mostra amb la passejada inaugural.
La
proposta,
organitzada
per
l’Ajuntament de Calaf amb el suport
de la Generalitat i la Diputació de
Barcelona, es va convertir en un
aparador i en el punt de trobada de
persones i professionals que, des
d’àmbits diversos, treballen per a
la sostenibilitat ambiental, social i
econòmica del país.
En total, 65 expositors de diferents
sectors
d’arreu
de
Catalunya
ubicats en tot el carrer Raval de
Sant Jaume. Els visitants van poder
descobrir una gran diversitat de
productes i serveis ecolòigcs. Des
de l’alimentació i la gastronomia,
passant per les energies renovables,
la
bioconstrucció,
l’aprofitament
forestal, la calefacció ecològica, les
bicicletes de bambú i elèctriques,
els sorrejats eco i l’aigua de mar,
fins a temes de salut ambiental
o assessorament mediambiental
i altres propostes vinculades a
l’ecologia i el medi ambient.
A més dels expositors, els milers de
visitants de l’EcoFira van participar en
una vintena d’activitats paral·leles,
mentre que els més petits van
poder gaudir d’un inflable dedicat al
reciclatge, una atracció ecològica en
forma de vaixell i de dos espectacles.
L’espai de les ponències va ser un
anar i venir de gent interessada
en els diferents temes que s’hi
tractaven com la recuperació de
llavors, el Feng-Shui, la qualitat de
l’aigua, les herbodietes, … En total,
12 conferències dedicades al món
de l’ecologia i el medi ambient entre
les quals va destacar la de Francesc
Mauri que va atraure una multitud.
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Participació Fira del Pa i el Cereal
de Cervera
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament
de Calaf va participar en la 5a Fira
del Pa i el Cereal que va tenir lloc
a Cervera els dies 7 i 8 de maig.
Durant tot el cap de setmana
Calaf hi va ser present a través
d’un estand on es mostraven els
atractius turístics de la vila i on
es van donar a conèixer les propostes lúdiques i culturals que se
celebren durant tot l’any.

T urisme i promoció econòmica
L’Ajuntament impulsa un projecte turístic per revitalitzar
el centre històric de Calaf

‘Les botigues de la plaça. Un tresor recuperat’ és
el nom del projecte que l’Ajuntament de Calaf està
impulsant amb l’objectiu de dinamitzar turísticament
i social el centre històric del municipi, en concret la
plaça Gran. Actualment, les botigues ubicades sota els
porxos d’aquesta plaça estan tancades i amb poques
perspectives que, d’una o altra manera, es puguin tornar
a obrir comercialment.
Per aquest motiu, aquest projecte, basat en el patromini
com a valor social, vol convertir aquestes antigues
botigues en un museu obert, participatiu, educatiu i
dinàmic. Cada un dels locals, ara en desús, es convertirà
en un espai museològic i interpretatiu d’un moment
històric, a cavall entre el segle XIX i el XX, i d’una manera
de viure a Calaf, en particular, i a Catalunya en general.

Vuit són els propietaris que ja s’han sumat a la iniciativa.
Tots ells han signat un conveni a través del qual cedeixen
l’espai que el consistori, d’acord amb el projecte, adequarà
degudament. Els espais seran els originals, situant els
comerços en el mateix indret on eren i amb el mobiliari que
encara conserven. Aquest patrimoni dóna un valor afegit
d’autenticitat i perduarabilitat en el temps.
En definitiva, el projecte busca protegir, conservar,
promoure, dinamitzar i difondre el patrimoni cultural i el
municipi de Calaf i el seu territori.
El projecte té un pressupost de 145.500 euros (IVA inclòs)
pel qual, entre altres fonts de finançament, s’ha demanat
una subvenció al programa europeu Leader, per tal de
poder-lo fer realitat.

Segueix endavant el programa Consolida’t, per
millorar la competitivitat dels autònoms

Aquest juliol comença a caminar el segon grup del programa Consolida’t.
Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu promoure la consolidació,
el creixement i la reinvenció del treball autònom com a eina per millorar la
competitivitat dels negocis de persones treballadores autònomes i lluitar
contra la destrucció d’ocupació autònoma.
El primer grup, que va començar el 12 de maig, està format per una vintena
d’autònoms. Aquests ja han fet una sessió col·lectiva i han anat fent les
reunions individuals i les sessions de formació específica obligatòria.
Subvencionat per la Generalitat de Catalunya i impulsat per l’Ajuntament
conjuntament amb la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i
Emprenedors de Catalunya (UATAEC), el programa Consolida’t té lloc per
primera vegada a Calaf.
L’empresari, emprenedor i comunicador Pau Garcia-Milà va ser l’encarregat
de donar el tret de sortida al programa en una conferència que va tenir lloc
al Casal de calaf el passat 21 d’abril.

Dinamització
sociocultural a la Casa
d’Oficis
Els vuit alumnes de la Casa
d’Oficis han finalitzat la primera
fase de formació. Entre altres
qüestions, han dut a terme el
Curs de monitores i monitors de
lleure infantil i juvenil. Aquest
estiu comença la segona part
del curs en la qual els joves
treballaran en diferents projectes
del municipi en col·laboració
amb
diferents
departaments
municipals i entitats de Calaf.

Acompanyament en la
recerca de feina
Durant el mes de juny s’han dut a
terme diferents sessions grupals a
12 persones immigrants amb una
situació d’atur de llarga durada.
L’objectiu era acompanyar-los
i orientar-los en la recerca de
feina, reprendre la confiança,
aprendre noves metodologies de
recerca i ajudar-los a reinventarse, més enllà de les dificultats
personals de cadascú.

9

E ntrevista
Enric Mestres
Fill de Calaf, fotògraf autor del
projecte ‘Humans of Barcelona’
que es pot seguir a través del
blog humansofbarcelona.cat,
Facebook i Instagram

Tot
i
iniciar
la
seva
trajectòria professional en el
món del vídeo, ben aviat va
fer el salt a la fotografia. Més
que mai, avui és a l’aparador
digital de les xarxes amb més
de 13.000 seguidors després
d’iniciar, fa 6 anys, el projecte
‘Humans of Barcelona, hereu
de ‘Lalalabarcelona’. És un
retrat de la ciutat a través de
ciutadans reals que, tal i com
diu el fotògraf, “la fan una de
les més interessants del món”.
D’on neix el teu projecte
‘Humans of Barcelona’?
D’unir la passió per l’ésser humà i
la fotografia. La primera fotografia
que vaig fer amb una intenció
diferent a la de fer el típic souvenir,
va ser el retrat d’un soldat aduaner
a Paraguay. D’ençà, fins a arribar a
‘Humans of Barcelona’, hi ha molt
de camí, però sempre amb amb la
companyia d’una càmera fotogràfica
i el desig de conèixer i retratar la
gent que ens envolta.
Com esculls a les persones que
vols fotografiar?
Per una banda hi ha el què busco, la
singularitat, persones amb caràcter
i personalitat pròpia. I després hi
ha la realitat, que és la disposició
i disponibilitat de la gent. Per sort,
amb el temps vas endevinant qui
acceptarà ser retratat.
Quant pots trigar a aconseguir
la fotografia que estàs buscant?
Has
de
disparar
moltes
vegades?
Moltes
vegades
la
primera
fotografia és la bona. És el que té
l’experiència.
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Com
aconsegueixes
aquesta
expressivitat tan especial de cada
un dels personatges retratats?
No demano res d’especial, només
que no somriguin ja que el somriure
ens transporta directament a
un souvenir. La clau és un tracte
agradable que generi confiança.
Quina relació neix entre tu com
a fotògraf i la persona retratada?
En la majoria dels casos es queda
allà. Ara bé, si hi ha sintonia i això
ara mateix és molt fàcil a través de
les xarxes, pot esdevenir en una
bona amistat. De fet, tots els que
estic retratant a l’estudi, en són un
exemple.
Ara has ampliat ‘Humans of
Barcelona’ amb retrats d’estudi.
Ambdós projectes tenen un
llarg recorregut, o hi veus un
final?
En un pla romàntic sempre dic que
sóc testimoni del moment i el lloc
-Barcelona- on visc i que ‘Humans
of Barcelona’ és el meu testimoni.
No només veig que no arriba el final
sinó que crec sincerament que tot
just està arrencant. És un projecte
de molt llarg recorregut...
Creus
que
seria
possible
transportar el projecte i fer un
‘Humans of Calaf’ o només és
realitzable a grans ciutats?
Oi tant!!! És més, durant un estiu,
quan estudiava fotografia, ja ho vaig
fer. Si visqués a Calaf, sens dubte hi
hauria un ‘Humans de Calaf’.

Si visqués aquí
hi hauria un
‘Humans
de Calaf’

B enestar social
Les havaneres, el sopar i el ball, actes més multitudinaris
de la primera Setmana de la Gent Gran de Calaf

El ball de vetlla va servir, el diumenge 22 de maig, per
cloure la primera edició de la Setmana de la Gent Gran
de Calaf. Una proposta que ha nascut amb la voluntat
de fer créixer la festa que se celebrava anualment per
homenatjar la gent gran del municipi. El canvi de format
va permetre dur a terme un bon reguitzell d’activitats
dirigides a totes les persones més grans de 65 anys.
Les propostes del cap de setmana del 21 i 22 de maig
van ser les més participades. Divendres amb el concert
d’havaneres, amb el grup L’Espingari, dissabte amb el
sopar popular i el teatre, i diumenge amb la missa, el
concert de la Coral Ressons i el ball. Durant el concert
d’havaneres és quan es va viure un dels moments més
emotius de la setmana amb l’homenatge al poeta calafí,
Josep Vilaseca ‘El Segarrenc’.
Just abans de la mitja part, la regidora de l’Àrea de

Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Calaf,
Montserrat Isern, va dedicar-li unes paraules per agrair-li
la seva col·laboració desinteressada, durant molts anys,
en les publicacions del poble, destacant el foment de la
cultura i la llengua catalana. Seguidament, ‘L’Espingari’
va interpretar l’’L’havanera de Calaf’ que, a petició del
consistori, el grup ha musicat a partir de la lletra que el
propi Josep Vilaseca, en motiu del Mil·lenari, va lliurar
la passada Festa Major.
La Setmana de la Gent Gran va incloure activitats
lúdiques, esportives i culturals com sardanes, classes
de zumba, country i pilates, xerrades i una caminada.
A més, durant tots els dies, l’Esplai de la Gent Gran va
obrir les portes a tothom per tal de donar a conèixer
les activitats que fan durant tot l’any. I, en paral·lel,
l’entitat ARCA va exposar les manualitats de puntes de
coixí i patchwork que elaboren.

Els alumnes de l’Escola Alta Segarra s’impliquen en la
campanya ‘Tracta’m bé’
Durant els mesos d’abril i maig, alumnes dels cicles
inicial, mitjà i superior de l’Escola Alta Segarra van fer
diferents activitats conjuntes amb els avis del Centre
de Dia Casa Joan Gimferrer i de l’Esplai de la Gent
Gran per apropar dues generacions tan allunyades en
el temps. Es tracta del projecte ‘Aules amb tracte’ que
forma part de la campanya incentivada des del Consell
Comarcal de l’Anoia, ‘Tracta’m bé’. El seu objectiu
principal és prevenir els maltractaments a les persones
grans i fomentar el bon tracte envers aquest col·lectiu,
com en aquest projecte escolar.
Els alumnes del cicle inicial van participar en l’activitat
‘Un dia seré gran, molt gran’ visitant el Centre de Dia
on els avis havien preparat diferents espais per jugar,
recuperant els jocs que jugaven quan ells eren petits.
‘Un dia vaig ser petit, molt petit’ és el títol de l’activitat
a la qual van prendre part els alumnes del cicle mitjà.
Un grup d’avis es va desplaçar a les aules per explicar-

los com era la seva escola, la seva família i els seus
jocs quan eren petits. Els nens van preparar un berenar
amb les receptes que havien compartit els avis.
Per últim, els infants més grans del cicle superior van
participar a l’activitat titulada ‘Contes per fer-se gran’.
En aquest cas els alumnes van anar a l’Esplai de la
Gent Gran on una àvia els va llegir un conte i el van
comentar entre tots.
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Medi ambient
200 persones participen en la desena festa de l’Arrela’t
per donar la benvinguda als nadons
Coincidint amb el Dia Mundial del
Medi Ambient, Calaf va celebrar la
desena edició de la festa de l’Arrela’t
organitzada per donar la benvinguda
als infants nascuts al municipi l’any
2015. A través de la plantada d’una
alzina va reforçar-se l’arrelament
dels nous calafins a la vila al mateix
temps que es fomentava el respecte
al medi ambient. Aquest projecte
va néixer l’any 2006 i, tot i que va
mantenir-se la seva essència, s’ha
volgut fer un pas més enllà per
convertir-la en una proposta més
festiva i molt simbòlica.
Els Gegants de Calaf i la música
dels grallers de Calaf i Els Prats de
Rei van donar el tret de sortida a
una caminada molt animada que va
començar des de darrera l’estació
de tren per arribar al Bosquet del
Rentador.
La música de les gralles va donar pas
als alumnes més menuts de l’Escola
Municipal de Música que van cantar
tres cançons que formaven part del
repertori del concert CataRock, que
havia tingut lloc al Casal de Calaf la
setmana anterior. En acabat, es va
fer la plantada de l’alzina en la qual
van participar directament cada
una de les famílies amb infants
nascuts l’any 2015, que van rebre
un obsequi de mans de l’alcalde,
Jordi Badia.

L’espectacle ‘El Gegant del Pi’, de
la companyia Pamipipa, adreçat
especialment als infants de 0 a
3 anys, va servir per tancar una
jornada festiva molt participada.
Es tractava d’una proposta alegre,
interactiva i inspirada en la vida al

camp i les cercaviles de festa major
amb gegants, cançons populars i
tradicionals amb música en viu.
L’espectacle va fer les delícies dels
més petits de la celebració mentre
els més grans ho remullaven amb
un vermut.

Calaf guanya una nova zona verda
El consistori calafí ha recuperat el
Bosquet del Rentador, una zona
on s’hi han fet importants treballs
de desbrossatge. A més, s’ha
arranjat un nou camí que permet
un fàcil accés al bosc.
D’aquesta manera els calafins
podem gaudir d’una nova zona
verda d’esbarjo que es troba molt
a prop del centre del poble.

Finalitzada la primera fase d’obres al camí dels Prats de Rei
del Rentador. En aquesta primera intervenció s’han
tapat amb asfalt els flonjalls que es trobaven en
gairebé un quilòmetre del camí, entre el Convent de
Sant Francesc i la zona del Rentador.
Els treballs, que han estat executats per l’empresa
Romero Polo, també han permès la retirada i neteja
dels despreniments en els marges adjacents al camí i
millorar la senyalització de la via.
L’obra tenia un pressupost d’execució de 30.919,49
euros (IVA inclòs) i comptava amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona que n’ha cobert tot el cost.
Durant la darrera setmana de juny van donar-se per
finalitzades, en la seva fase inicial, les obres del camí
dels Prats de Rei, conegut popularment com el camí
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La segona fase de les obres s’iniciarà en funció de
la disponibilitat econòmica i tindrà en compte tot
l’asfaltat del camí.

P atrimoni
Restaurada la creu de terme de Sant Sebastià
Un dels elements simbòlics del turó de Sant Sebastià
és la creu de terme que hi ha abans d’arribar al cim i
que marca el límit entre els termes de Calaf i Calonge
de Segarra. A l’abril va finalitzar el procés de restauració
després que, uns mesos enrere, un vehicle hi col·lidís i
la deixés molt malmesa. La intervenció de conservació i
restauració va anar a càrrec d’una empresa especialitzada
en conservació d’elements històrics.
El restaurador va fer una intervenció global consistent en
el restabliment del conjunt -la base, el fust i la coronaen la seva ubicació original. Concretament, es va actuar
en l’assentament de la base i en la fixació del fust de la
creu. També es van netejar tots els elements, i es va
consolidar la creu de ferro, així com la base i el fust de
pedra.
Aplec tradicional
Els calafins van poder admirar la creu restaurada durant
el tradicional aplec de l’1 de maig. Com cada any,
nombrosos veïns de Calaf, i també altres persones que
tenen algun vincle especial amb el poble, van reunir-se
dalt de l’emblemàtic turó. La jornada va estar marcada
per la meteorologia ja que durant tot el dia va bufar molt
vent.
Una concorreguda processó va encetar els actes de l’aplec.
La romeria va començar a les 11 del matí a la plaça Gran,

i hi van prendre part desenes de calafins que van pujar
pel camí de Sant Sebastià fins al capdamunt del turó. Un
cop dalt, va celebrar-se la missa, mentre els més menuts
jugaven amb les diferents propostes de Tot Circ: trapezi
de cordes, equilibris, xanques... En acabat, va tenir lloc
la ballada de sardanes amb la Unió Musical Principal de
Berga, que enguany es va fer just davant l’ermita.
Durant la trobada, es van donar a conèixer els detalls
de l’estudi de rehabilitació de l’ermita de Sant Sebastià,
elaborat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona, gràcies als panells que hi
havia exposats a la paret exterior del recinte. I és que
actualment, hi ha elements de l’edifici que presenten
esquerdes i humitats, com són l’absis i la sagristia.

Calaf inventaria 144 elements en el seu Mapa de
Patrimoni Cultural
A finals de maig, la Sala Felip de Calaf va acollir la
presentació del Mapa de Patrimoni Cultural i Natural de
Calaf. L’obertura de l’acte va anar a càrrec del regidor
de Cultura de l’Ajuntament de Calaf, Jordi Fitó, que va
fer cinc cèntims de com s’havia elaborat aquest mapa.
Tot seguit va intervenir el tècnic de la Diputació de
l’Oficina de Patrimoni Cultural, Pedro Barbado, que va
explicar què és el mapa, com funciona, les utilitats que
ofereix i com s’hi pot accedir. Seguidament va intervenir
el tècnic de l’empresa In[Situ], Jordi Seró, que ha
elaborat el mapa, qui va detallar el treball de camp i la
recerca d’informació, que ha consistit en enumerar els
elements patrimonials més importants de Calaf.
El resultat, una eina que conté 144 fitxes. El 70% dels
elements que conté el mapa corresponen a patrimoni
immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil). La
resta de l’inventari inclou un 19% de patrimoni moble
(col·leccions, objectes i elements urbans); un 4%,
documental (fons documentals i d’imatges); un 6%,
immaterial (manifestacions festives, tradicions orals,
música i dansa, costumari i tècniques artesanals); i
un 1%, natural (zones d’interès natural i espècimens
botànics singulars).

Aquest inventari es pot actualitzar en qualsevol
moment. Per tant, si es creu convenient introduir un
altre element es pot fer la proposta a l’Ajuntament de
Calaf que la traslladarà a la Diputació de Barcelona per
tal que valori si és o no oportú. Durant la presentació,
els assistents ja van proposar nou elements que
s’estan estudiant per si cal o no introduir-los.

13

P articipació
Primers Pressupostos Participatius
de l’Ajuntament de Calaf
Puc comptar amb l’ajuda i assessorament dels
serveis tècnics municipals abans de presentar una
proposta?
Sí. Podeu omplir una instància genèrica al web www.calaf.
cat o a l’Ajuntament demanant hora perquè us atenguin.

Com a màxim exponent de la participació, l’Ajuntament
de Calaf promou els primers pressupostos participatius
per tal que els calafins, a nivell individual o mitjançant
una entitat, puguin proposar projectes d’inversió a fer
al municipi. Seran els propis vilatans qui escolliran els
projectes que finalment es duran a terme.
Quin tipus de propostes es poden fer?
Qualsevol proposta que l’Ajuntament pugui portar a
terme, sigui un arranjament, una restauració, una
inversió en infraestructura. També es poden proposar la
contractació de cursos o actuacions externes (musicals,
culturals, xerrades...)
Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona empadronada a Calaf, qualsevol
entitat, associació o grup estable de Calaf registrat al
directori d’entitats de l’Ajuntament de Calaf.
Com es fan arribar les propostes?
Omplint el document que trobareu a l’Ajuntament, a
l’Oficina d’informació turística o al web www.calaf.cat.
Hi ha un import màxim per les propostes que es
presentin?
Sí. De 10.000 euros. No s’acceptarà cap proposta que
superi aquest import. La partida per als pressupostos
participatius per a l’any 2017 és de 50.000 euros i, així,
es podran portar a terme un mínim de cinc projectes.

He de dir quant val aproximadament la meva
proposta?
Sí, cal adjuntar un pressupost.
Quin és el termini màxim per a presentar propostes?
Podeu fer arribar propostes fins al 30 de setembre de
2016.
Qui farà la valoració econòmica i, per tant, la
selecció de projectes admesos?
Els tècnics de l’Ajuntament de Calaf. Un cop rebudes totes
les propostes, es descartaran tots aquells projectes que,
o bé no s’adequin a la legalitat vigent, o bé superin els
10.000 euros de pressupost.
Com sabrem quins projectes han estat els admesos
per a votació?
Es publicaran al butlletí municipal del mes de desembre
Quan seran les votacions?
Del 2 al 14 de gener de 2017.
Com funcionaran les votacions?
Mitjançant unes butlletes de votació, es podran repartir
cinc punts entre els projectes que més us agradin. Amb
un control informàtic, cada persona empadronada a Calaf
només podrà votar una vegada.
Qui podrà votar?
Tots els calafins que el dia que vagin a votar hagin
complert els 16 anys i que en el moment de votar estiguin
empadronats a Calaf.

Les organitzacions de Calaf s’impliquen en la
primera Mostra d’Entitats
afluència de ciutadans que van voler conèixer, de primera
mà, què fan les organitzacions del municipi en cada un
dels seus àmbits. La nova proposta va coincidir amb
la celebració a Catalunya del Dia de l’Associacionisme
Cultural.
La mostra va permetre visualitzar públicament tot el
conjunt d’entitats i associacions del municipi. Cada una
d’elles disposava d’un estand a través del qual exposaven
l’activitat que desenvolupen durant l’any i des d’on
intentaven captar nous socis i col·laboradors.
23 entitats esportives, culturals i socials de Calaf van
prendre part en la primera Mostra d’Entitats de Calaf
organitzada per l’Ajuntament el passat 4 de juny. Una
matinal, celebrada a la plaça dels Arbres, amb una bona
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L’esdeveniment també va servir per fer xarxa ja que va
promoure el coneixement mutu entre les associacions, fet
que pot derivar cap a una relació més estreta. En aquest
sentit, l’objectiu és que la coordinació i la col·laboració
entre elles pugui millorar.

E nsenyament
La música pop-rock en català envaeix l’escenari del Casal
de Calaf amb l’espectacle CataRock

200 alumnes de l’Escola Municipal de Música i l’Institut
Alexandre de Riquer, acompanyats pels professors de
l’Escola de Música com a instrumentistes, es van apropiar
de la Sala Folch i Torres del Casal de Calaf per convertirla en una gran sala de concerts. ‘L’Empordà’ de Sopa de
Cabra, ‘Alegria’ d’Antònia Font i ‘Pa amb oli i sal’ de Blaumut,
són algunes de les onze cançons que van interpretaran en
el concert que portava per nom ‘CataRock’.

El projecte My Town
es presenta públicament

A mitjan mes de maig es va presentar el projecte ‘My
Town’ a la biblioteca de l’Institut Alexandre de Riquer.
Es tracta d’un projecte finançat pel ministeri d’Educació,
Cultura i Esport que té per objectiu millorar les
competències lingüístiques dels alumnes en diferents
llengües, així com aprendre a valorar i respectar
la riquesa cultural i artística de l’entorn. Al mateix
temps, els alumnes han desenvolupat competències
digitals a través de l’edició de vídeo i fotografia,
realitat augmentada i geolocalització. En l’acte hi
van participar el director de l’institut, Miguel Ángel
Campos, conjuntament amb Laia Camats, Marta Toro i
Andrea Montalván, tres alumnes que representaven la
quarantena de joves que hi han participat.
Durant l’acte es va fer un homenatge sorpresa,
promogut des del consistori, a en Miguel Ángel Campos,
ja que després de vuit anys deixa d’estar al capdavant
de l’institut de Calaf.

El concert va arrencar amb una explosiva interpretació de
‘La presó del rei de França’ d’Elèctrica Dharma, a càrrec
de l’Orquestra de l’Escola de Música. Seguidament, cada
curs va cantar cada una de les peces de pop-rock català
previstes fins que, els mestres de l’institut van sorprende
tothom amb una cançó sorpresa. El concert es va acabar
amb tots cantant ‘Boig per tu’ de Sau, que va fer emocionar
una sala plena a vessar.

Alumnes de l’escola descobreixen
com funciona l’Ajuntament

Repartits en dos grups, els nens i nenes de tercer
de primària van descobrir com funciona el consistori
calafí com a activitat complementària als continguts
que han estat estudiant durant aquest curs sobre els
ajuntaments i la gestió dels pobles.

500 alumnes participen a Calaf
en la Trobada Esportiva

Alumnes d’entre 8 i 10 anys de l’Anoia van trobar-se
a Calaf el passat 19 de maig per participar en la Trobada
Esportiva de Benjamins organitzada per l’escola.
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C ultura i Festes
Calaf va celebrar la 25a edició del Desfolca’t amb
una àmplia oferta musical

El Desfolca’t, el Festival de Música Popular i Tradicional
de Calaf, va néixer l’any 1991 de la mà del Joan Fernández,
‘en Joanet’, que va impulsar una trobada d’acordionsites
emmirallant-se amb la proposta que feien a Arsèguel.
Entre el 17 i el 19 de juny, 25 anys després de la Primera
Trobada Internacional d’Acordionsites i Música Popular,
Calaf va celebrar una nova edició d’aquest certamen que
avui porta el nom de desFOLCa’t.
Un dels moments més emotius del festival va tenir lloc
dissabte al vespre, just abans del concert inaugural,
a la plaça Barcelona ‘92. En nom de l’Ajuntament de
Calaf i de tot el poble, l’alcalde, Jordi Badia, va agrair i
reconèixer la tasca que han fet durant totes les edicions
les diferents persones que han liderat l’organització del
festival. Van pujar dalt l’escenari representants dels
diferents grups que han format part de la Comissió
Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i l’Alta
Segarra (COMTCASE). I en especial, es va recordar i
destacar la figura de Joan Fernández qui en va ser el
principal impulsor. Per aquest motiu, es va entregar
a la seva germana, Estrella Fernández, una placa de
reconeixement.
Feta la foto de família i commemorativa del 25è aniversari,
es va donar el tret de sortida a una nit molt llarga i plena
de bona música. El concert inaugural va anar a càrrec de
la Cobla de sons essencials que, amb Marcel Casellas al
capdavant, van oferir un repertori en el qual es barrejaven
la sonoritat de la cobla amb les percussions i els ritmes
d’arreu de la mediterrània. En acabat, El Pont d’Arcalís
va fer ballar de valent a tothom qui es va concentrar a
la plaça. Amsterdam Klezmer Band, banda de reconegut
renom internacional, li va prendre el relleu presentant
un repertori amb sonoritats klezmer i balkan, ska i jazz,
gypsy i hiphop.
En paral·lel, havien començat els concerts a diferents
bars de Calaf. De fet, la música que arriba en aquests
locals és un tret característic del festival des dels seus
inicis que s’ha mantingut en el temps. Al Bar Canet s’hi
va poder escoltar el repertori de cuplets barcelonins
de principis del segle XX que va oferir el duet Betzuca,
format per Carol Duran i Núria Lozano. Mentrestant, el
Bar Rosa s’omplia a vessar per escoltar el cantant i líder
de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga, acompanyat del
guitarrista Madjid Fahem.
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Passada la mitjanit arrencava, al Pub Skàndol, una
actuació que va fer les delícies dels amants del country
amb el grup vasc Dead Bronco. El rockabilly punk dels
calafins Pànic va posar el punt i final a la música als
bars per fer que tothom es concentrés de nou, a la
plaça Barcelona ‘92. Allí, el grup valencià Aspencat es va
apropiar de l’escenari i del públic que es va bolcar a saltar
i ballar amb la seva proposta de ska reggae reformulat
per l’electrònica.
Tres dies de música i cultura popular
El programa d’enguany preveia un total de quinze
concerts diferents concentrats sobretot durant la nit de
dissabte. Malgrat l’amenaça de pluja i l’intens fred que va
fer a Calaf, totes les actuacions es van desenvolupar amb
normalitat i davant d’un nombrós públic.

El cartell d’enguany buscava
atraure nous públics a un
festival de referència de
música tradicional i popular
El Desfolca’t va arrencar divendres, 17 de juny, amb un plat
fort. Davant d’un públic entregat, va actuar el cantautor
vallesà Albert Pla acompanyat pel guitarista Diego Cortés.
Van continuar els vascos Korronzi que van fer ballar als
assistents al vestíbul del mateix Casal de Calaf.
L’endemà dissabte, l’activitat es va reprendre de bon
matí amb el taller d’acordió a càrrec de Carles Belda.
Durant la tarda, a causa de la previsió de pluja, la
programació es va traslladar a la Sala d’actes municipal
on, primerament, va actuar el grup d’animació infantil
La Tresca i la Verdesca. Els assistents van poder gaudir
de la IV trobada de colles bastoneres i, seguidament,
del grup Pasqual i els Desnatats. La sessió es va cloure
amb el concert de Jaume Arnella, personatge cabdal de
la música tradicional al nostre país. Finalitzada aquesta
actuació, l’activitat es va traslladar a la plaça Barcelona
‘92 on va tenir lloc el sopar popular que va donar el tret
de sortida totes les actuacions de la nit.
El festival es va cloure diumenge, al Casal de Calaf, amb
l’actuació de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia,
secció aleví.

C ultura i Festes
La Raíz i l’Avar, grans protagonistes de la
Festa Major de Calaf 2016

El grup La Raíz serà un dels grans atractius de la propera Festa Major de Calaf. Cap de cartell de festivals tan
importants com el Clownia o Canet Rock, serà una oportunitat única per a tots els seus seguidors per veure’ls
gratis en aquestes contrades. Serà el dissabte, 3 de setembre, a la matinada.
L’altra gran protagonista de la propera festa gran de Calaf serà l’obra de teatra ‘L’avar’, programada per la nit
de diumenge al Casal de Calaf. En aquesta obra, Joan Pera abandona la seva faceta teatral més coneguda per
interpretar el garrepa més famós de Molière sota la direcció del calafí Josep Maria Mestres, amb versió de Sergi
Belbel. Les entrades es poden comprar anticipadament a: entrades.casaldecalaf.cat
La Festa Major d’enguany seguirà la tònica iniciada fa un any enrere i buscarà la implicació de les enitats del
municipi en l’organització de diferents propostes. Un altre clar exemple d’aquesta voluntat de l’Ajuntament
de Calaf és la nova proposta de barraques que gestionaran sis entitats de la vila que s’hi han volgut implicar.

Els barris de Calaf estan de festa

Foc i petards per Sant Joan

La Pineda ha celebrat la 29a edició de la seva Festa Major
d’estiu amb activitats per a tots els públics i amb dos
grans espectacles amb èxit de públic. El carrer de la Sort
també estaran de festa aquest tercer cap de setmana de
juliol amb una nova edició del torneig de botifarra i una
festa infantil. I el 21 de juliol, els veïns del Barri Antic
gaudiran de la seva celebració amb un sopar popular.

Calaf va celebrar de nou la revetlla de Sant Joan amb
música i foc. Els actes van començar amb un berenar i
l’arribada de la flama de la mà de BikeCalaf. Després de
la lectura del manifest, els Diables de l’Alta Segarra van
fer un espectacle pirotècnic i van dirigir als espectadors
fins al carrer del Mestre Giralt on va tenir lloc el sopar, el
ball i els PD’s de La Polseguera.

Nou hereuet i pubilleta de Calaf

Els caramellaires omplen Calaf

Escollits per sorteig, en Joan
Serra i la Vinyet Argerich són
els nous hereuet i pubilleta
e Calaf. Per primera vegada
estaran acompanyats per un
fadrinet i una dameta, en
Martí Juan i la Sara Hidalgo.
Durant l’any, representen
Calaf en diferents actes.
L’estrena va ser durant
la primera Setmana de la
gent gran. Com és tradició,
també van participar al
FirAnoia.

El diumenge de Pasqua, un centenar de caramellaires van
recòrrer carrers i places de Calaf per compartir els cants i
les danses típiques d’aquestes dates. En sortir de missa,
la jornada es va cloure amb una ballada de sardanes.
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E sports
Reconeixement a BikeCalaf per l’organització i
participació en la Powerade 2016

El passat 20 de juny la sala de plens es va omplir amb
una setantena de persones que no es van voler perdre
l’acte de reconeixement que l’Ajuntament de Calaf va
fer a BikeCalaf, als corredors i als seus assistents per
l’organització i participació en la Powerade Non Stop Series
entre Barcelona i Sant Sebastián. El consistori destacava
així la gesta esportiva alhora que agraïa la projecció de la
vila i la implicació de l’entitat amb el municipi.
L’acte va comptar amb la presència del Director esportiu
de la prova, Rubèn Peris, que va posar en valor la tasca
desenvolupada per BikeCalaf organitzant, de manera
voluntària, una de les millors estacions d’avituallament
de la cursa, al mateix temps que comptava amb un
equip competitiu i guanyador. Al seu torn, el president
de BikeCalaf, José Sánchez Malet, va destacar el paper
de tots els voluntaris i equip d’assistents que fan

possible la participació de Calaf en aquesta cursa.
El màxim representant del club va ser l’encarregat
d’entregar a l’alcalde, Jordi Badia, el trofeu que els
organitzadors de la Powerade els havia lliurat per
premiar l’excel·lent posada en escena. Per la seva part,
Badia li va correspondre entregant-li una pedra del
mil·lenari, i a Rubèn Peris li va lliurar una escultura de
la plaça Gran amb l’església i el campanyar, “un símbol
inequívoc de la vila de Calaf perquè des de l’organització
de la Powerade seguiu pensant amb nosaltres”.
En acabar els parlaments, es van lliurar els diplomes
de reconeixement i els obsequis als quinze corredors
de Calaf inscrits a la Powerade i a l’equip d’assistents
format per vuit persones. Entre ells, va destacar l’equip
format pels germans Jordi i Eloi Estany que es van
proclamar guanyadors de la categoria duo.

8.000 euros per posar a punt la piscina
Prèviament a l’inici de la temporada,
s’han fet una sèrie d’obres de
manteniment a la piscina municipal
per un valor aproximat de 8.000 euros.
Pel que fa a la qualitat de la piscina,
s’ha canviat el col·lector, s’ha fet
un rejuntat de les piscines gran i
petita, un ajust dels paràmetres de
l’aigua i s’ha reparat un filtre que
es trobava malmès. També s’han
canviat els tubs de producte de
manteniment d’aigües, per evitar
possibles fuites a mitja temporada.
A nivell d’instal·lacions, s’han netejat
a fons els vestuaris, s’ha desbrossat
la zona enjardinada i s’ha aplicat un
tractament per evitar formigues.
Durant l’estiu, està previst millorar
la instal·lació elèctrica de la sala de
màquines. A més, un cop al mes es
farà el control de les aigües, tant de
la piscina petita com de la gran.
L’equipament
municipal
per
excel·lència de l’estiu restarà obert
fins a principis de setembre. Com
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cada any, hi tenen lloc els cursets de
natació amb grups de difrents edats
i nivells.

La pista gran
del poliesportiu,
tancada per obres

Aquest estiu s’executaran
les obres de reparació i
manteniment a la pista gran
del poliesportiu. La propera
temporada els equips ja
podran jugar damunt el
material vinílic que es col·loca
damunt de l’actual paviment
de
formigó.
El
projecte,
adjudicat per 40.019,73 euros
(IVA inclòs), compta amb una
subvenció de la Diputació de
Barcelona.

E ntitats

EFSAS

Gran temporada dels equips dels equip de l’EFSAS
Els nostres equips de l’EFSAS han fet una gran
temporada. Destaca la primera posició aconseguida per
l’equip pre-benjamí i l’acens del primer equip de l’EFSAS,
el sènior masculí ‘A’, a la Lliga Nacional Catalana.
Tots els equips han estat lluitant durant tot l’any per les
posicions de d’alt de la classificació. A més, en acabar la
lliga, els diferents equips van participar a la Catalunya,
però cap d’ells va aconseguir seguir endavant amb les
eliminatòries.
Ara toca descansar i preparar la pròxima temporada
2016-2017.
Des d’aqui volem convidar a tots els nens i nenes
que vulguin gaudir del futbol sala que s’apuntin la
l’EFSAS. Per fer-ho, podeu trucar al següent telèfon i us
informarem de què cal fer: 646 361 798.

Per últim, volem donar les gràcies a l’afició, als membres
de la junta i als pares perquè cada cap de setmana han
acompanyat als equips sense deixar-los d’animar.
Junta de l’EFSAS

Club Bàsquet Calaf

Fent balanç
Finalitzada ja la temporada 2015-2016, ha
arribat l’hora de valorar, de passar balanç o, com
s’acostuma a dir, de posar notes als diferents
aspectes: esportiu, econòmic i social, que han
envoltat la nostra entitat al llarg de tot un any.
Des del vessant esportiu cal valorar molt
positivament la trajectòria dels nostres equips:
el Preinfantil Femení es va classificar en tercer
lloc en el Campionat Territorial, fent una segona
volta espectacular en la qual només va perdre un
partit. Cal fer menció, però que la majoria dels
adversaris tenien jugadores un any més grans que
les nostres. El Cadet Femení es va classificar per al
Campionat Interterritorial i, malgrat intentar-ho, no
va acabar de trobar la manera d’augmentar la seva
competitivitat en una categoria molt exigent.
El Junior Femení, després de mostrar un joc irregular
en la major part de la temporada degut a les lesions,
va superar aquests contratemps aconseguint el
Subcampionat en el Trofeu Federació i, també, el
Subcampionat Territorial ja que la final se li va
escapar per només dos punts. Llàstima! El Sènior
Femení, per la seva part, ha mostrat un rendiment
molt alt malgrat les dificultats per poder entrenar
conjuntament degut a les obligacions quotidianes
de les jugadores, però les seves ganes i esforç les

van portar a aconseguir proclamar-se Campiones
del Trofeu Federació i a jugar la Final del Campionat
Territorial que se’ls va escapar per la manca d’encert
en moments puntuals. Cal fer menció que durant
tota la temporada només han conegut la derrota
en tres ocasions, dues a la lliga regular i una a la
final de la mateixa. El Sènior Masculí va anar de
més a menys. Després d’un inici molt esperançador,
amb victòria al camp del líder inclosa, les lesions,
sancions i situacions extranyes van acabar passant
factura i el final ha sigut decebedor.
Pel que fa a l’aspecte econòmic, ja us vàrem informar
de que ens havíem posat al dia en relació a allò que
exigeix la normativa vigent. El dia a dia l’anem
trampejant i no ens cansarem mai de donar prou
les gràcies als nostres associats, col·laboradors,
patrocinadors i simpatitzants. Sense ells seria
pràcticament impossible seguir endavant. Moltes
gràcies a tots!
En referència a l’aspecte social, mencionar que
s’han signat amb l’Ajuntament de Calaf els
convenis referents a subvencions i utilització de les
instal·lacions esportives municipals. També fer palès
que vàrem participar en la Fira d’Entitats i que, com
cada any, hem celebrat amb èxit el “3X3 Bàsquet al
carrer” i el dinar de cloenda de temporada.
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E ntitats

Casal de Calaf

A punt per a la Festa Major
Enguany hem viscut una primavera molt moguda ja
que al Casal s’han celebrat esdeveniments culturals de
diferents àmbits. Un any més, es va celebrar la Mostra
de Teatre. La votació popular va decidir que la companyia
El Partiqui, amb l’obra La Mort d’un Viatjant, fos la
guanyadora. A més, entre altres funcions fetes a diferents
concursos de teatre d’arreu de Catalunya, l’ATC ens va
representar, per segona vegada, Un Matrimoni de Boston.
El cicle de Músiques a Cau d’Orella ha celebrat una nova
edició amb concerts amb Habrá Kadabrá, La Sonorosa, i
l’exitós darrer concert del Quartet Mèlt, que va omplir la
Sala Folch i Torres.
També hem tingut òpera de la mà de la Companyia
Sull’aria, en la qual participa l’actriu calafina, Marina
Torra, que va presentar-nos una funció de Cosí fan Tutte.
Per la seva part, els alumnes de 4t d’ESO de l’IES
Alexandre de Riquer ens van oferir una escala en HiFi per tal de recollir fons pel seu viatge de fi de curs.
Uns dies després, els alumnes de l’Escola Municipal de
Música de Calaf juntament amb alumnes de l’institut ens
van presentar el concert Catarock. Un espectacle on van
interpretar música de rock català d’ara i de sempre.
L’escriptor calafí Josep Maria Solà, ens va presentar la
seva darrera obra, Un Salt al Blau.
Sismes ha continuat oferint-nos alguns concert-vermut,

i diversos cursets. Mentre que els Sardanistes de Calaf,
nova secció del Casal, a banda de celebrar les Sardanes
Enllaunades al Cafè del Casal cada primer diumenge dels
mesos de tardor, hivern i primavera, va dur a terme un
curset de sardanes amb força assistència de públic. I, a
més, han organitzat el 1r Aplec Vila de Calaf, que es va
dur a terme a la Plaça Barcelona 92.
I què ens espera?
Els Pastorets Infantils han començat a treballar. El passat
4 de juny es va fer un nou càsting per incorporar nous
actors a les funcions. Mentrestant, Els Pastorets de Calaf
ja fa dies que treballen en el nou espectacle, que de ben
segur, superarà l’alt nivell dels darrers anys. Cosa a la
que ja estem habituats.
L’ATC fa setmanes que treballa en una obra de teatre de
Colin McPerson, ‘Una Ciutat Brillant’, que es presentarà
a diferents concursos de teatre i que ,com cada any,
estrenaran el dissabte de la Festa Major.
També ens espera una petita sorpresa: Torna el cinema
al Casal de Calaf! I la primera pel.licula es projectarà el
dilluns de la Festa Major.I per finalitzar, fer-vos saber, que
el Cafè del Casal està preparant una terrassa d’estiu a la
Pista del Casal, on estan previstes diferents actuacions
els divendres al vespre d’aquest mes de juliol.

Diables Alta Segarra

Sant Jordi: presentació dels
Diables Alta Segarra
El dia de Sant Jordi va ser un dia especial per a la colla
de Diables Alta Segarra. Durant el matí vam tenir el Dictat
Català i gràcies a la col·laboració d’Equinoteràpia Cal Graells,
durant tot el matí els més petits van tenir la oportunitat de
passejar-se a cavall i fer-se una foto vestits de cavaller o
princesa. Tots els actes sota l’atenta mirada del Cucarell.
A la tarda, la Plaça dels Arbres va quedar plena de gom a gom
amb la xocolatada i els tallers diabòlics, on tothom que ho
va desitjar va poder maquillar-se, pintar la cara del Cucarell
i posar-se-la de màscara i decorar la seva pròpia massa de
diable.
Cap a mitja tarda, amb la col·laboració de l’ARCA, es va
poder gaudir d’una fantàstica xocolatada. Un cop finalitzada
la xocolata, el temps amenaçava pluja i vam haver d’avançar
l’encesa del Cucarell, per portar-lo cap al Parc de bombers i
evitar que es mullés. Seguidament, a la Sala d’Actes Municipal
va tenir lloc el sopar popular i seguidament el Primer Concurs
de DJ’s de l’Alta Segarra.
A l’hora del dictat i a l’hora del sopar es van sortejar sis
magnífics lots amb productes de 47 establiments del poble
que van col·laborar amb nosaltres. També volem agrair la
col·laboració de la Clara Riera Cabau, que ens va fer les fotos
del matí i de la tarda i donar les gràcies a l’AMPA del CEIP
ALTA SEGARRA pel material que ens van deixar pels nostres
tallers. També agrair a tothom que va fer possible un dia
fantàstic!
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Coral Ressons
Un any més ens congratulem del concert
que organitzem sota el lema “Calaf canta Sant
Jordi”. Una sisena edició que va comptar amb
cares conegudes com els Amics d’Ucraïna
i Calaf, Jaume Fonolli la nostra directora,
Assumpta Cribillers; formacions noves
com Vent Endins i Joan Prat i la Banda; i la
Coral de Sant Ramon amb la seva peculiar
interpretació de peces força variades. Una
vegada més aprofitem per agrair a tothom
qui va formar part de l’espectacle i al públic
assistent que converteixen aquest concert
en una petita mostra de la diversitat musical
que conviu per la contrada.
La participació a la Mostra d’Entitats ens
ha permès de conéixer altres entitats i, per
altra abanda, apropar-nos a qui va visitar el
nostre espai d’exposició. Gràcies a tots els
qui van dedicar uns minuts a respondre una
petita enquesta que ens dóna l’oportunitat
de descobrir els vostres gustos musicals.
Tindrem en compte totes les respostes i
suggeriments. Per manca de dades personals
no podrem contactar amb les persones
que, segons les seves respostes, estarien
disposades a acompanyar-nos en les nostres
sortides o bé els agradaria formar part de
la coral. De cara al setembre comunicarem
públicament la data d’inici de la temporada
2016/17. Bon estiu! Aprofitem-lo per viure la
música en tots els seus vessants: concerts,
audicions, festes majors…

E ntitats

Unió Calafina

Nova junta, noves idees
La nostra gratitud a l’Ajuntament per aquest espai que
ens permet accedir a les llars calafines, com també a les de
més lluny, però que tenen les seves arrels en aquesta terra.
Per Sant Josep vam prendre possessió de la Junta de la Unió
Calafina, “El Casino de Calaf”, amb la intenció de retornarli la vitalitat que havia tingut anys enrere. Aquest any, al
mes de novembre, celebrarem els 120 anys de la entitat,
encara que en algun document s’acrediti la seva existència
més enllà del 1896, a la plaça de les Eres de la nostra vila.
Davant l’assemblea extraordinària ens vam comprometre a
treballar principalment en els següents aspectes:
Primer: Treballar conjuntament amb les administracions
locals i autonòmica per fer les obres de rehabilitació
necessàries per complir amb la normativa actual de la “Llei
d’espectacles”, sobretot en matèria de seguretat, acústica,
accessibilitat i també de confort per tal que El Casino
esdevingui un lloc atractiu per als habitants de la nostra
comarca, però també per a les persones que ens visitin
esporàdicament o regular.
Segon: Proposar una oferta cultural, sense deixar de banda
l’oferta actual de Balls de Saló, que han mantingut viva
darrerament la nostra entitat, que atregui diferent públic i
que recuperi disciplines ofertes antigament, com el teatre
de petit format, el cabaret, el cinema, els concerts i d’altres
disciplines que complementin l’oferta existent a la població a
través d’ altres entitats.
Tercer: Treballar conjuntament amb aquestes per tal d’oferir
a la nostra població una oferta cultural que sigui l’orgull de
Calaf i faci que la nostra vila sigui més visitada, es a dir,
donar-li vida tot l’any.
Quart: Recuperar l’orgull de ser del Casino que,

Parròquia de Calaf

Com sabem el papa Francesc en diu
de fresques i és atrevit en la seva vida
pel càrrec que ostenta. Faig referència
a una frase on retreu que les armes
circulin més lliurement que els aliments,
diu: “Mentre les ajudes i els plans de
desenvolupament són obstaculitzats
per complexes i incomprensibles
decisions polítiques, a causa de
descarrilades visions ideològiques o
de insuperables barreres duaneres,
les armes no: independentment de
la seva procedència, circulen amb
orgull, vanitat i gairebé absoluta
llibertat en moltes parts del món”. Així
veiem, impotents, que els interessos
econòmics prevalen sobre la justícia
social a nivell mundial.
Celebracions de Pasqua
Com és costum, durant les festes de
Pasqua se celebren la recepció de nous
sagraments: Baptismes (un major
d’edat) que són impartits amb plena

malauradament, s’ha perdut en els darrers anys per diverses
causes, fent una campanya de captació de nous socis per
tal de poder aconseguir els objectius abans esmentats.
S’estudiarà també la possibilitat de transformar-nos en
fundació per gaudir de tots els avantatges que aquesta
figura comporta.
Amb tot el que hem exposat, aquest any ja ens sumarem a
la resta de entitats de Calaf per tal d’oferir una programació
durant la Festa Major, per un costat amb el tradicional
Campionat de Botifarra que traslladem al matí del dissabte
amb premis per valor de 750 euros i amb un Cabaret que
ha estat recentment durant dos mesos a la Sala Muntaner
de Barcelona obtenint un bon èxit de públic “ENCHANTÉ”.

Des de la Parròquia
llibertat familiar i amb compromís de
trobar maneres d’educar en la fe.
Les 18 Cconfirmacions de joves, que ja
vam comentar en l’última publicació.
El segon any de catequesi amb 22
participants, han combregat a la
nostra parròquia un total de 16 infants
i la resta ho fan en altres parròquies
veïnes. És una edat molt interessant
per experimentar el seu interès per
saber i aprendre coses noves.
La Festa de la gent gran on s’intenta
de no amagar la realitat de l’edat,
però serenament ens comprometem
a viure en esperança i gratitud.
Qui ha celebrat els seus anys de
matrimoni amb una festa senzilla però
ben sentida i agraïda.
S’han celebrat i se celebraran
casaments a la parròquia que són
l’alegria de l’amor.
Hem pregat pels difunts que ens han
deixat i units amb la família hem
confiat a la es mans de deu la nostra

vida futura.
S’ha participat en la Fira d’Entitats de
Calaf amb èxit i bona acollida.
Tenim la pàgina web renovada
i
oberta a possibles aportacions:
www.parroquiescalaf.com
La catequesi ha conclòs el curs amb
trobades amb tots els participants.
Projectes per al curs vinent
Caritas, amb l’Ajuntament, tenim
previst llogar un nou local per poder
tenir guardat amb més condicions els
aliments i poder ampliar els serveis.
També es farà contracte amb el
Banc d’aliments per poder distribuir
aliments frescos.
Programació de noves activitats de
cara el curs vinent. Que mantenir el
que ja està en marxa ja costa prou,
però sempre és possible emprendre
noves accions pel bé de tots.
Mn. Joan Sanglas
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E ntitats
ANC

Ruta a la república catalana
Veus unionistes es freguen les
mans: “Ja cauran sols...”. La desunió
del propis catalans, els diferents
ritmes i la manca de nous actors
podrien acabar donant-los la raó.
No som ningú per donar lliçons,
però sí que sabem que cal una
estratègia inclusiva pròpia en la
que hi anem plegats, sense mirar
les sigles. Els ciutadans hem de
copsar que es treballa per donar
propostes concretes a necessitats
reals. El procés no pot quedar
en mans de les elits,
perquè
necessita aliances àmplies en les

que hi estiguin implicades totes
les persones que formen part
d’associacions, sindicats, partits...
Per tant, el nostre país necessita
un lideratge que sàpiga articular
els diferents ritmes, preparat per si
el procés s’allarga més del previst,
i un lideratge que a la vegada sigui
valent per afrontar l’obligatòria
ruptura que ens portarà cap a un
nou model d’estat, de govern i fins
i tot de societat.
Abans
d’acabar,
no
podem
deixar de comentar els últims
fets esdevinguts al Parlament.

Associació Felina Alina

Els nostres polítics no han estat
capaços de mantenir la unitat que
sempre els hem reclamat i per
això, una vegada més, el proper
11 de setembre la societat civil
haurà d’exigir que superin les
seves diferències.
Estem segurs que els partits
independentistes i els partidaris
del dret a decidir seran capaços
de donar un gir, encarar de nou
la situació i buscar els actors
necessaris per culminar el procés
sobiranista i, posteriorment, liderar
el país.

ECOMENT.org - ecologia de Vida

Associació Felina Alina i
els gats de Calaf
Som una entitat
sense
ànim
de
lucre, inscrita a la
Direcció
General
de Medi Natural
i
Biodiversitat,
dedicada
a
la
protecció, defensa
i estudi dels gats
rurals. La nostra
tasca consisteix en tenir cura de les colònies de gats
del poble, controlant la població felina amb el mètode
CER (captura, esterilització, retorn) i retirant els gatons
del carrer per posar-los en adopció responsable.
Estem realitzant una tasca al servei de la població, per
això us oferim assessorament en matèria de tinença
responsable i comportament felí.
Els gats que viuen al carrer solen formar grups o
colònies. Part de la seva dieta està formada per ratolins
i insectes. Tenen un paper fonamental en el control de
les plagues a pobles i ciutats. Per aquest motiu humans
i gats es van associar fa mil·lenis. Són considerats
animals de companyia per llei igual que els casolans,
i estan protegits per la Llei de Protecció dels Animals.
Avui és responsabilitat de tots protegir i respectar els
gats que formen part de la biodiversitat dels entorns
humanitzats. Tenir un gat casolà procura satisfacció
i beneficis emocionals, i exigeix el compliment d’un
compromís, amb l’animal i la societat. Aquest compromís
és “la tinença responsable”, que es fonamenta en
procurar benestar físic i psicològic, protecció adequada
i responsabilitat evitant les cadellades indesitjades i
l’abandonament.
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Molt contents i il·lusionats després de que ja fa més
de 2 anys que estem cercant i compartint maneres
sostenibles de viure i veure la vida. Respectant i cuidant
el ritme de la nostra terra, dels fruits que dóna en
cada cicle, sense químics, ensenyant a cuinar aquests
aliments amb energies netes, no fòssils ni contaminants.
Com el seu nom indica, ECOMENT · ecologia de Vida
significa una visió holística (global) de tu, de mi, de
nosaltres, de tots els aspectes coherents que formen
part de la nostra vida, i com conèixer, comprendre,
acceptar-los i estimar-los ens pot aportar un estat
tranquil de benestar.
En aquest àmbit, i mitjançant tallers, compartim
els últims coneixements en constel·lacions familiars
i eneagrama. Durant el transcurs d’aquests anys,
també continuem facilitant classes de consciència i
enfortiment corporal.
ECOMENT obre portes els divendres. T’animem a
què ens vinguis a conèixer i et convidem als tallers i
dinàmiques programades per a la primera quinzena
de setembre, compartirem plegats totes aquestes
inquietuds i experiències de vida.

G rups municipals
JpC - AM

Fem balanç de l’EcoFira Calaf
Avui parlarem de la “Primera EcoFira de Calaf”.
Fent balanç, el resultat ha estat molt positiu. Vam
comptar amb un alt índex de participació. En tota,
67 expositors que representen un 67,5% més dels
inicialment previstos i dels quals 17 van ser expositors
locals. En general, estem satisfets ja que la impressió
general tant dels expositors com dels visitant va ser
molt positiva.
Durant la visita que va fer el Diputat delegat de comerç
de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert Agut, ens
va felicitar per aquesta iniciativa, i per abordar temes
com la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient
i la sensibilització per als productes ecològics. El
diputat està d’acord amb la idea que aquesta és una
temàtica de present i de futur. Per això, ens va oferir
tot el seu suport perquè l’EcoFira segueixi endavant

i tingui continuïtat buscant, en un futur, la implicació
dels pobles veïns perquè col·laborin amb l’oferta
d’activitats, conferències, etc.
Seguint amb la nostra política de transparència
de les nostres actuacions, a més de fer balanç fem
números:. El pressupost inicial de l’EcoFira, aprovat en
Junta de Govern, va ser de 16.940 euros (IVA a part).
Aquest import inclou l’organització del certamen amb
40 expositors, les activitats, els tallers i les ponències
amb temàtiques diverses que van interessar a gran
part de públic assistent.
El resultat final ha estat d’un cost de 16.787 euros (IVA
a part) menys els ingressos dels expositors de 3.400
euros i la subvenció de la Diputació de Barcelona de
5.000 euros. Per tant, 8.387 euros (IVA a part).

GIC-VV

Pagaràs 1.208 euros que no deus?
Benvolgut calafí, benvolguda calafina,
Ens han explicat que deus 1.208 euros. No sabem
exactament a qui: als bancs, a Aigües de Manresa,
al Ministeri de Foment, etc., però, segons ens diuen,
cadascun dels 3.424 calafins devem 1.208 euros.
Quants sou a casa? Petits i grans, aturats o amb feina...
multipliqueu!
Nosaltres sabem que hem pagat tots els rebuts de
l’aigua, però ara ens diuen que la companyia d’Aigües
de Manresa no els ha cobrat i resulta que els devem
UN MILIÓ d’euros. Així de senzill? Potser algú haurà
d’aclarir on han anat a parar els diners dels rebuts.
També sabem que l’Estat ens reclama que tornem
261.151 euros que van donar de subvenció per
rehabilitar el Castell i que ningú sap explicar a què es
van destinar. Dels 2.874.872 euros del deute restant,

fins arribar al deute total reconegut de 4.136.023,59
euros, no en sabem res, ni per quin concepte s’ha
generat ni a qui es deu.
Després d’un any de mandat l’Equip de Govern es
limita a presentar un informe econòmic i financer de
l’exercici 2014 on consta que el nivell d’endeutament
de l’Ajuntament de Calaf és del 130,24% i, en comptes
de depurar responsabilitats, es queixen als autors de
l’informe per aconseguir que hi figuri una xifra inferior,
perquè així entenen que podran amagar una part del
deute i no hauran d’adoptar mesures per reduir-lo.
Que no t’enganyin !!! tu no li deus res a ningú d’aquests
4.136.023,59 euros, no has de pagar els 1.208 euros
que t’atribueixen, el que hem de fer és demanar als que
manen que facin bé la seva feina i investiguin on han
anat a parar els diners i, si s’escau, denunciïn els fets a
l’autoritat competent.

Coherència

CIU

Acostumats com estem a la manipulació informativa i a
les cortines de fum -per distreure a la ciutadania de la
“gestió” de l’actual equip de Govern- hem pensat que
podria ser més constructiu “aprofitar” aquesta actitud
per aconseguir millorar la nostra vila. En aquest sentit,
constatada la “sordera” davant de les nostres queixes als
plens, hem cregut convenient publicar aquesta fotografia
de manera que, amb una mica de sort, en publicar-se el
butlletí, ja s’hagi “manipulat” la realitat i, per tant, resolt
un problema general que ja fa massa temps que patim a
Calaf.
Esperem que no s’atribueixi als treballadors de l’Ajuntament
per justificar la contractació d’empreses externes -tal i com
van negar que farien en el darrer ple del mes de juny...
Que tingueu molt bon estiu!
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S ant Jordi
Els calafins van omplir places i
A la tarda, a la mateixa plaça i amb la col·laboració de
l’ARCA, es va repartir xocolata i coca per a tothom.
Mentrestant, els més petits van poder participar als tallers
diabòlics. Al cap d’una estona, la Unió Calafina es va omplir
per escoltar Les Mezzos, un concert organitzat pel Grup
Anifalac. Es tractava d’una proposta dirigida a infants de 0
a 6 anys i especialment dedicada als amants de les veus
blanques que va encandilar grans i petits.

Calaf va celebrar la Diada de Sant Jordi amb una jornada
carregada d’activitats de diferent caire i per a diferent tipus
de públic. La jornada va començar el 23 al matí, a la plaça
dels Arbres, on tothom qui va voler es va poder fer una
foto de cavaller o de princesa amb els dracs i els cavalls.
Era una de les activitats organitzada pels Diables de l’Alta
Segarra, amb la col·laboració d’Equinoteràpia Cal Graells, i
que servia com a inici de la jornada dedicada a aquest món
que l’entitat va organitzar per donar-se a conèixer.

L’amenaça de pluja va fer que les activitats finalitzessin
abans del previst. Així que, cap a les 19.00 hores, es
va encendre el drac amb foc i petards. Seguidament, la
festa es va desplaçar a la Sala d’actes municipal on va
tenir lloc el sopar popular i després el concurs de DJ’s de
l’Alta Segarra.

A les 11.00 hores va tenir lloc la cinquena edició del Dictat
Català de Calaf, en la qual petits i grans van demostrar
els seus coneixements de llengua catalana. Jana Perramon
i Anaïs Argerich van ser les guanyadores en la categoria
juvenil i infantil respectivament. En adults, Marcel
Perramon va ser el guanyador després que, juntament
amb Anna Argerich, van fer la prova sense cap falta
ortogràfica. Les paraules maleïdes, que en aquesta ocasió
eren barbarismes, van fer decantar la balança cap a en
Marcel Perramon.

Entrega del premis dels Jocs Florals
Els actes es van reprendre el diumenge, 24 d’abril, al
migdia amb l’entrega de premis dels Jocs Florals 2016.
Una convocatòria en la qual s’hi havien presentat 48

L’Adrià, més feliç que nosaltres
VOLS TENIR UN BON FUTUR?
L’Adrià és un nen africà que ha de caminar 4h per anar a
l’escola cada dia. A casa seva són pobres i disposen d’una
cassola d’arròs a la setmana, que la van repartint una
miqueta cada dia per a la seva família. L’Adrià té 2 germanes
i 2 germans, els seus pares i els seus avis. No només li
costa atipar-se de menjar, també d’aigua. Però per molt
que pateixi ell té un somriure de cara a cara. Ell és feliç per
molt que no tingui suficient menjar i aigua. La seva casa és
molt petita per a 9 persones, la casa només té 4 habitacions
i alguns tenen que dormir entre la cuina i el menjador. Però
cada dia la seva família pateix per a ell i els 4 germans
perquè hi ha un tros del camí que és molt perillós:
HI HA MOLTS LLEONS
Ell sap que el podrien atacar, però ho ha de fer per a tenir
un bon futur. Té molta por, naturalment, el podrien devorar.
Ell no pot demanar més del què té perquè és el màxim que
pot tenir. L’Adrià és conscient que li poden passar moltes
coses a la vida , però ell aguanta un bon somriure a la cara.
(PER MOLT QUE TINGUI UNA VIDA DIFÍCIL ELL TÉ UN GRAN
SOMRIURE A LA CARA).
PER QUÈ VOLS TENIR MÉS?
En Miquel és un nen català que ho té tot. La seva escola
està a 3 minuts de casa seva. Té una casa de 11 habitacions
que hi viuen ell, la seva germana gran i els seus pares. Té la
nevera i els calaixos plens de tot tipus de menjars.
A l’escola en Miquel sent que un nen de la seva classe diu:
- Ahir em van comprar la “play 4”, qui la té?
Tots els nens de la seva classe la tenien menys ell, les nenes
ni ho escoltaven. Un nen li diu a en Miquel:
- Com és que no la tens, és que no ets “guai”?
En un altre cantó de la classe se sent:
- “ANDA QUIN FRIKI”!!!!!!!
Quan en Miquel arriba a casa va directament a la seva mare,
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i li diu:
- Mama, vull la “play 4”.
- Per què si tens un munt de màquines, i no les fas servir,
com a molt en fas servir una!
- Tots els nens de la meva classe en tenen i se’n riuen de mi.
VULL LA PLAY!!!!!!!
- Miquel però si valen una pastassa, i no te la penso comprar
si després no la fas servir. Mira tens un munt de màquines
d’aquestes, però hi ha nens que no en tenen ni una.
Tot seguit li explica tot el que passa en els països pobres.Quan
acaba en Miquel li sap molt de greu i ara no té ganes de tenir
la “play 4”. Però no volia quedar malament amb la classe, així
que va voler pensar alguna cosa per a dir als nens de la seva
classe. Quan va arribar a classe va dir a tots els nens:
- NO LA PENSO TENIR I NO LA VULL, HI HA MOLTS NENS QUE
NO EN TENEN CAP I S’ AGUANTEN . JA EN TINC PROU AMB:
La Tablet, la WII, la Nintendo…
Tots els nens van dir:
- Nosaltres només tenim la play i ja està.
En Miquel no volia presumir de tenir més maquines que ells
però com que s’havien rigut d’ell, va dir:
-JAJAJA! I VOSALTRES OS REIEU DE MI. ARA ELS FRIKIS
SOU VOSALTRES!!!!!!!
El Miquel havia après unes quantes coses.
(LA GENT QUE TE DINERS I DE TOT VOL TENIR SEMPRE MÉS)

J ocs Florals 2016
carrers per celebrar Sant Jordi
treballs en les quatre categories que es convocaven,
infantil fins a 12 anys, juvenil de 12 a 18 anys, prosa
d’adults i poesia d’adults.
Anna Roig i Joel Reñé van ser els guanyadors de les
categories infantil i juvenil, respectivament. En adults,
David González va guanyar l’Englantina d’Or, en la
disciplina de prosa, i Oriol Solà va resultar premiat amb
la Viola d’Or, en la categoria de poesia. A més, el jurat va
fer una menció especial per als treballs de les calafines
Angèlica Cuadros, en prosa, i Sílvia Vila, en poesia.
Música per cloure la celebració
La sisena edició del concert “Calaf canta Sant Jordi”,
organitzat per la Coral Ressons, va servir per cloure
els actes de celebració de Sant Jordi. La proposta va
comptar amb la participació de la pròpia coral, dels
Amics d’Ucraïna i Calaf, Jaume Fonoll, el grup Vent
Endins, Joan Prat i La Banda, la Coral Sant Ramon i la
soprano M. Assumpta Cribillers.

Seguirà al teu costat

Autor: Joel Reñé Sapera
Guanyador en la categoria juvenil
Flor Natural - disciplina lliure

Miro al cel des de dins del cotxe, plou a bots i barrals. Vaja,
penso amargament, el temps perfecte per un funeral. A
les mans tinc una llibreta, un record, l’únic que em queda
d ’ell. És un diari amb totes les seves vivències i aventures
viscudes de jove; me l’aferro de cop contra el pit volent
protegir alguna cosa que encara que no ho accepti ja
ha marxat. Estem de camí al cementiri i aquí, assegut
a un dels seients posteriors del cotxe, em poso a plorar.
Silenciosament és clar, m’havia aguantat durant tota la
cerimònia i ara no tenia perquè fer un escàndol. I es que de
cop m’havien vingut al cop infinitat de records amb l’avi, i
no havia pogut aguantar més.
De cop tinc cinc anys i estic caminant per un camí, agafat
de la mà de l’avi. Ell porta el berenar i mentre caminem em
va assenyalant cases dient-me qui viu a cada una i com es
diuen.
Aquest cop ja sóc una mica més gran, de nou camino però
no de la mà de l’avi. Aquest acaba d’agafar una espiga i
em diu, “Veus fill, això és el blat, d’aquí en fem la farina i
d’aquesta el pa”, me’l quedo mirant i li contesto somrient:
“Ja ho sabia avi”. Ell em torna el somriure, em passa la mà
per l’espatlla i m’acosta cap a ell.
Ara no estic caminant, ni l’avi. Aquest està estirat a un llit
d’hospital, malalt, i jo al seu costat aferrant-li fort la mà,
impotent. No sóc capaç d’articular cap paraula, així que
l’únic que faig es mirar-lo, intentant trobar la seva mirada
perduda.
Torno al present sentint-me encara pitjor que abans,
m’eixugo les llàgrimes i en arribar al cementiri entro i em
separo del grup. M’assec a un banc lluny de la resta, no

tinc ganes d’acudir ni viure l’enterrament, em posa la pell
de gallina. Acoto el cap decebut , i quan el torno a alçar
veig en Jaume, més que un amic per a mi. S’asseu al meu
costat i també mira cap al terra, com si no m’hagués vist.
Llavors, de cop, em passa el braç per les espatlles i em
diu “No et preocupis, seguirà estant sempre amb tu”, i es
que qui té un bon amic rarament passa necessitat. M’ajuda
a alçar-me i m’uneixo de nou a la resta, amb el Jaume,
els pares, els germans , tota la família i l’avi que sé que
segueix al meu costat.
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Els monstres de la societat
I
EL BIBLIOTECARI
(Narració del protagonista)
Durant tota la història de la humanitat, el somni
agosarat dels megalòmans ha estat voler dominar
el món. Sempre he pensat que no hi ha cap manera
millor de fer-ho que utilitzant la por. Per això, jo,
Maxwell von Hindenburg, bibliotecari conservador
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, expert en llibres
antics, he inventat un mètode per dominar Barcelona
i, després, el món sencer.
Utilitzant uns simples maniquins, electricitat d’uns
quants milers de volts, una substància estranya
molt llefiscosa (que jo mateix vaig extreure d’un
meteorit que va caure a la meva finca de Vinaròs)
i un programa de terror per a l’ordinador, us puc
ben assegurar que he descobert la forma de donar
vida als pitjors malsons de la gent, és més, ja els
he creat.
A més a més, amb un xip biònic acoblat al nervi
òptic de les meves creacions (o potser hauria de
dir aberracions?) puc veure les entremaliadures que
fan per la Ciutat Comtal.
Bé, sense més dilació, vaig a fer un cop d’ull a la
primera d’aquestes creacions, extreta del llibre
d’Anne Rice: “la Mòmia”.
II
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
- Nois, observeu bé aquest sarcòfag. Mireu, això són
cartutxos. Aquí és on els antics egipcis escrivien el
nom del difunt i...
- Mestra, mestra! El Jonathan i el Màxim han
desaparegut –avisà un alumne.
- Aquests nois... Ja vaig advertir al senyor director
que no hauríem d’haver-los deixat venir d’excursió
–murmurà la professora al seu company.
Mentrestant, en un lavabo del museu, els dos nois
fugats increpaven i criticaven.
- Vaja conyàs d’excursió. Jo volia anar a l’IMAX a
veure una peli, no venir a veure pedres i fiambres –
va comentar el Màxim apujant-se la cremallera dels
pantalons.
- Sí, quin bodrio. Ara podríem estar jugant a la play a
casa –li va respondre el Jonathan mentre s’eixugava
les mans.
De sobte, una silueta esfereïdora i embolcallada de
benes antigues irrompí en els urinaris. Caminava
a grans gambades cap a ells, produint uns sons
guturals esgarrifosos. El bibliotecari mirava
bocabadat l’escena. Els dos nois, en lloc d’espantarse, se’n reien de l’ésser i l’escopien.
- Mira, Màxim. Jo flipo. Un tio disfressat de mòmia!
Fotem-li canya! (cal dir que aquests dos nois no eren
angelets precisament i evidentment tampoc eren
d’aquells que davant d’una mòmia es posen a esbrinar
el misteri del seu origen i la llengua que parla).
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Von Hindenburg observava el monitor del seu
ordinador astorat. El monstre es protegia com podia
de la pallissa que li fotien els dos “estudiants”. Sense
rumiar-s’ho gaire s’afanyà a pitjar la tecla “suprimir”
i el monstre va esdevenir un maniquí envoltat de
benes... i cops.
- No pot ser! El món de l’ensenyament cada vegada
està pitjor! Ara entenc als mestres quan es queixen
dels alumnes –remugà el bibliotecari-. Bé, doncs, és
el torn de veure com s’espavila “Dràcula”, de Bram
Stocker, un personatge que no té por de res ni de
ningú.
III
POBLE SEC
L’aristòcrata d’ultratomba es movia amb sigil pels
carrerons del barri de Poble Sec. No hi havia una
sola ànima a qui empaitar. De sobte, però, d’un
indret fosc li va sortir un home amb una bufanda a
mode de passamuntanyes.
- ¡Eh tu, burgués! ¡Dame er peluco, el aniyo de
oro y la cartera si no quieres que te raje! –exclamà
el lladregot amb un clar accent andalús mentre li
ficava la navalla a la barbeta del vampir.
- Et xuclaré la saaang! –contestà Dràcula sense
amoïnar-se.
- ¿Pero que díses, pischa? ¡Venga, joder, dámelo
todo!
Von Hindenburg no sabia què fer. Si suprimir
aquest personatge o esperar a que el lladregot se
n’adonés amb qui s’enfrontava. El rapinyaire va
robar-li l’anell i les cadenes d’or i va fugir a cuitacorrents. L’aclaparat vampir va romandre quiet una
mica sense saber com reaccionar. L’havien atracat.
Sorprès va sortir d’aquells carrerons fins arribar a
un parc proper. Només seure en un banc, una colla
de pandilleros li van sortir pel darrere i li van dir que
aquell parc era el seu territori i que tenia que pagarlos el lloguer. Era la llei del carrer. En negar-s’hi, els
joves van treure uns bats de beisbol i el van estovar
de valent.
- Increïble! Aquest jovent ja no té respecte ni pels
difunts? Suprimir! –va cridar el bibliotecari embogit
de ràbia-. Crec que ho farà millor una bèstia ferotge,
un monstre salvatge i despietat. Vinga, és el torn
de donar vida a una criatura infernal, el gos dels
Baskerville! Ja, ja, ja!
IV
CARRER MARINA
A altes hores de la nit el restaurant xinés “La Gran
Muralla” estava a punt de tancar. Els seus amos, els
germans Xiao Peng anaven a llançar les escombraries
als contenidors, quan de sobte es van trobar amb un
gos colossal i negre.
- Mila, què veus el mateix que jo? –preguntà un.
- Sí. Un gos abandonat. Poblet...
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El gos bordava i ensenyava els seus esmolats ullals
sense provocar cap efecte en els dos asiàtics.
- Vine bitxo, vine. Nosaltles els xinesos tenim una
dita: tot el que té quatle potes i no és una cadila o
una taula es posa a la cassola –va dir el germà més
alt somrient maliciosament.
Només sentir això, Von Hindenburg es ficà les mans
al cap esglaiat. Què potser serien capaços de fer el
que s’imaginava!?
Quan el gos es disposava a atacar-los, els dos homes
el van colpejar amb les bosses d’escombraries i el
van deixar mig estabornit. No van tardar gaire en
endur-se’l cap endins. El creador dels monstres se’n
feia creus del que veia pel xip òptic de la criatura. Tot
seguit els xinesos van engegar els fogons i van ficar
el gos dins d’una olla.
- No tinc paraules per descriure el que sento! Mai
més tornaré a entrar en un restaurant d’aquesta
mena. Valga’m Déu!... Suprimir!... Crec que ha
arribat l’hora de l’artilleria pesada! Blob, el terror que
no té forma, ja, ja, ja, ja –rigué el bibliotecari mentre
pitjava la tecla d’Intro.
V
ZONA FRANCA
En la planta comarcal de reciclatge situada a un extrem
de la Zona Franca, el monstre sense forma sorgia d’un
de les dotzenes de camions que passaven per allí. No
tenia una estructura definida. Era com una espècie de
gelatina vermellosa. A poc a poc anava ingerint tot
el que trobava al seu davant i anava augmentant de
grandària. En poc temps era com un autobús. Es va
endinsar en una de les cloaques i va continuar xuclant
rates i detritus. De sobte, es va trobar cara a cara amb
un treballador de l’ajuntament.
- Cada cop són més bruts els barcelonins –es queixà
l’home-. Mira que llançar un moc d’aquesta mida!
Quin fàstic!
Quan l’home va anar per feina amb l’aspirador,
l’extraterrestre el va succionar sense que la víctima
pogués cridar.
- Per fi un monstre que dóna resultat! No només fa por,
sinó que a més mata gent! Ningú a Barcelona gosarà
enfrontar-se a mi. Seré l’alcalde vitalici i aquell que
no hi estigui d’acord serà absorbit! –cridava eufòric
Von Hindenburg.
Blob es desplaçava per l’interior del clavegueram
xuclant tot el que trobava al seu pas: rates, insectes,
algun captaire sense sostre... Cada vegada, el terror
sense forma anava augmentant i augmentant fins
que gairebé no es podia moure. La seva fam voraç
l’obligava a seguir succionant qualsevol cosa.
- No mengis tant, alien idiota! Acabaràs rebentant! –
deia amoïnat el bibliotecari.
Dit i fet. El monstre s’havia quedat encallat i canviava
de color. Era qüestió de temps que explotés. L’ésser
alienígena gemegava com si fos un gat malferit. De

vermell es va tornar taronja, de taronja a groc, de
groc a verd i a la fi de verd a violeta. Un parell de
segons després, va petar deixant tota la cloaca i una
bona part de la zona portuària empastifada d’aquella
mena de substància llefiscosa.
- Vinga, nois! Hem de contribuir amb la mare
naturalesa –explicà una mestra que es dirigia al
port amb els seus alumnes-. Uns vàndals han
deixat la vorera feta una porqueria, però nosaltres
ho arreglarem. Poseu tots els xiclets dins d’aquesta
bossa.
- Però com és possible que la gent sigui tan beneita!
–exclamà el conservador aprenent de científic-.
No són xiclets, senyora, són trossos de substància
extraterrestre! Maleïda sia! Ara se m’han acabat
els monstres, però demà en faré més! I aquest cop
serà definitiu. Ningú m’impedirà dominar Barcelona i
després el món sencer! Ningú!
Va tancar l’ordinador i en marxar cap a la sortida va
trobar un diari on va llegir certes notícies interessants.
De sobte se li va ocórrer una idea magnífica.
VI
AEROPORT DEL PRAT
- Atenció a tots els passatgers. Hugo Chávez i Osama
Bin Laden han segrestat un avió amb destinació a
Palma de Mallorca. Fins que no arribi la policia, cap
avió no podrà enlairar-se de l’aeroport. Disculpin les
molèsties.
Poc després d’aquest avís, un magrebí provocà
la histèria col·lectiva a una tenda de Duty-free
ensenyant l’Alcorà i una pistola d’aigua (òbviament la
gent no sabia que era inofensiva). I al mateix temps,
un jugador de futbol molt famós (el nom del qual
comença per Ronal i acaba en dinyo) fou agredit per
un pertorbat mental lesionant-lo i causant el pànic
entre els afeccionats i seguidors d’aquell equip que
havia de jugar aviat la Champions League europea.
VII
EL BIBLIOTECARI UN ALTRE COP
(Reflexió Final)
- He arribat a la conclusió que els monstres d’abans
ja no fan por. Però gràcies al diari me n’he adonat de
la realitat de la nostra societat. És racista. S’espanta
només veure un home amb turbant. Es preocupa
massa per coses ben superficials com ara l’esport...
–vaig dir satisfet mentre observava afalagat aquell
seguit d’escenes al meu ordinador i gaudia de les
noves criatures que llavors havia ideat-. He estat
capaç de fer tremolar la societat utilitzant els dobles
de personatges odiats per la gent: un musulmà armat
amb una pistola d’aigua i un Alcorà extret d’una
botiga i un pertorbat mental colpejant a una estrella
del futbol. Tot i això, segueixo sense entendre el
tarannà de la societat d’avui en dia. És pot dir que és
una societat... com ho diria... monstruosa?
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Embadaliríem, embadaliríeu,
embadalirien
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GENER
Fum en columnes...
d’encenalls, fan fogueres.
Dibuixen boira.
Cel lleganyós,
matí gèlid d’hivern.
Llençols calents.

JULIOL
Cotó al cel,
seda i ambre als teus llavis.
Alta costura.
Flor d’assutzena,
com et fa dringar l’aire!
Toquen campanes.

FEBRER
Ple de flor blanca
l’ametller ens crida...
Vols jaure amb mi?
Acomiada’t,
ninot de neu efímer...
El març ens truca.

AGOST
Ramificades,
les branques fan més ombra.
Vols abraçar-me?
Xiula l’onatge
en colpir a l’escullera...
So d’havanera.

MARÇ
On vas, donzella,
tan ben embolcallada?
A fregir espàrrecs!
Lleuger equipatge
per a llarga caminada.
És temps de poda.

SETEMBRE
Avui esclaten
les flors que demà moren.
Tot és superflu.
Camp d’oliveres
per milers els anys sumes.
Record d’ancestres.

ABRIL
S’allarga el dia.
Xemeneia extingida
i el fred recula.
Xàfec de tarda,
còmplice discret, passes
i esborres traces.
MAIG
Tolls a
les prades,
blanc sobre gris als núvols.
Caricatures.
―Margarideta...
M’estima o no m’estima?
L’etern dilema.

OCTUBRE
Pluja d’estels...
l’arc de sant martí plora.
Minuts de glòria.
L’hereu recorda
que ahir va tenir cita...
Però cull carbasses!

JUNY
L’hort ja repoblen
els cargols que desfilen.
Toca mudança.
No té mai treva,
segant ordi i civada,
la falç irada.

DESEMBRE
De matinada
la llar de foc –encara–
records fumeja.
S’entela el vidre.
Un fred que pela a fora
i a dins mandregen.

NOVEMBRE
La llenya xiula...
crits de dolor o de joia?
S’encén l’estufa.
Les més preuades
–rovellons i llanegues–
perles boscoses.
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Dignitat
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El dit del cel els ha assenyalat a ells;
la rebel tempesta dels més turmentats
despedeix amb ràfegues de combats irats
el seu propi poble: nens, homes, dones i vells.
Desarrelats, però dempeus, a pas lent
avancen cap a un destí esperançat.
Butxaques buides, cor alçat
de les nits en fan dies, del fred, argent..
Fugitiva esdevé la noia, amiga, veïna
de les urpes de l’home dur, mascle immadur;
li ha ventat cent insults i cops contra el mur,
llur vilesa més a ell l’amoïna.
Resilient, dels somnis en fa brides
i les ferides, tracen nous camins.
Cavalca lliure, bosc endins
la goja, a la fi, retroba sa cova humida...
Amarats d’amargor i salabror
forgen esquerdes uns quants opressors;
pobres i nens desnonen ses il•lusions
mentre de la llar els separen mers calerons.
Ufans els valerosos, de les molles en fan pans,
del metre quadrat, un jardí enmig d’un prat.
Viure és un dret, sobreviure, una necessitat,
no hi ha més gran guany, que el somriure d’un infant...
La dignitat neix dels límits dels homes
allà on el buit de coratge s’arma,
la febre dels bàrbars
serà la força dels inermes.
Arreu es cerca, arreu es troba
la integritat.
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Anar
i tornar
Ja no parlem gairebé mai. Al principi, almenys un
dia cada setmana parlàvem per skype. Però el cert
és que, a poc a poc, les converses s’han anat fent
cada vegada més previsibles i monòtones. Tot i que
seguim establint les comunicacions regularment, la
veritat és que ja no ens diem gran cosa. Engeguem
les tablets i cadascú va fent la seva. Jo sovint
aprofito per parlar mentre em preparo alguna cosa
per sopar i ma mare o planxa o es fa les ungles
o el què sigui, perquè la qüestió en ella sempre
és aprofitar el temps i, evidentment, dedicar una
estoneta a parlar amb la seva filla que viu a milers
de quilòmetres de distància és, segons el seu rang
de classificació de les coses, una total i absoluta
pèrdua de temps. Amb mon pare no parlem mai.
Però tampoc parlàvem quan vivíem junts, seria
estrany que comencéssim a parlar precisament ara.
Estic al taxi de camí cap a l’aeroport i fins llavors
no hi caic amb què no he pensat a portar res pels
nens. Però vaig amb temps. Ja compraré alguna
cosa a l’aeroport mateix. Una samarreta per cada
un. Total, tenen de tot. Almenys això és útil.
Amb el Pau tampoc parlem gairebé mai. Però ens
enviem whats molt sovint. Per ser més precisos, ell
me n’envia. De parides que li fan gràcia i sobretot
m’envia fotos dels nens. Els nens disfressats per
Carnaval, els nens fent el ruc a la banyera, els
nens amb les bicis, els nens amb la Fosqueta. Em
fa gràcia i també em fa una mica de ràbia. Perquè
jo volia ser una tieta enrotllada i la trista veritat
és que aquests nens pràcticament ni em coneixen.
Mentre sóc a l’avió, em costa recordar la última
vegada que vaig venir. Però llavors em ve al cap
el sopar aquell en què tots es van passar l’estona
posant-se amb mi: que els nois no et duren res
perquè ets un desastre, que no saps cuinar i no
saps fer res, que aquesta vida tan desmarxada que
portes no et pararà bé, que això de fer de cambrera
està bé una temporada, però que t’hauries de
buscar una feina de veritat, que d’aquí quatre dies
t’adonaràs que t’has fet gran i llavors ja res et
semblarà tan fàcil... Ostres, com em van arribar a
atabalar. Hòstia, que pesats!
I quan comencen amb aquestes històries jo sempre
els dic que són uns carques i uns masclistes
tots plegats i que tenen una visió del mon molt
estreta i que em deixin en pau que jo, a ells, no
els dic pas el què han de fer. I la veritat és que
aconsegueixen treure’m de polleguera. I quan

30

estic ben emprenyada, ja està. Llavors es queden
tots ben tranquils i si a mi em dura el cabreig una
setmana, doncs clar: que sóc una exagerada, que
sóc molt infantil, que he de madurar i aprendre a
agafar-me les coses d’una altra manera... i torna a
començar! Per ser sincers, aquest seria un reflex de
pràcticament totes les nostres reunions familiars.
El pilot ens informa que estem a punt d’iniciar
l’aterratge. Llavors se m’acudeix una idea.
Quan arribi a casa faré els croissants. Els mítics
croissants que feia la tieta Paquita. Em vaig passar
mitja vida demanant-li la recepta i ella sempre em
deia que era massa complicat i que no em sortirien
bé. Un dia, finalment, em va explicar la manera
de fer-los. En efecte, era complicat. Encara no els
he fet mai. Però aquesta vegada els faré. Seran
un complement ideal per celebrar l’aniversari del
Martí i així jo tindré alguna cosa per fer durant el
dia. A més, així els demostraré a tots que no sóc
tan desastre com es pensen. Que quan vull fer
les coses les faig, però que no tinc les mateixes
prioritats que ells, això és tot.
Arribo un dijous al migdia i al vespre hem quedat per
sopar amb les de la uni. Fa tant que no ens veiem
que la cosa s’allarga una mica més del compte.
Així que divendres no faig gran cosa de bo perquè
estic amb una ressaca considerable. Però rescato la
recepta dels croissants i me’n vaig a comprar tots
els ingredients. De camí cap al súper em trobo el
Dani i xerrem una estona. Diu que ja està esperant
el segon fill i que va de cul, però que en una altra
ocasió l’avisi amb temps i quedarem per fer un
cafè. Jo li dic que sí, i tant. Ens acomiadem amb
un petó a la galta i una encaixada de mans unes
dècimes de segon més llarga del convencional. El
veig pujar al seu tot terreny i allunyar-se i penso
que el malparit encara està tan guapo com sempre.
Em passo tot el dissabte, literalment, amb el coi
de croissants. Jo em pensava que només seriem
nosaltres, els de casa, a la festa del Martí. Però es
veu que també vindran la meitat dels nens de la
classe, els seus respectius pares i també s’hi han
apuntat les cosines de Badalona, que diu que els
fa il•lusió de veure’m. De fet, m’ho hauria d’haver
pensat. En aquesta casa, com que és tan gran,
sempre hi passa el mateix: no ve d’un ni de dos i al
final acabem sent un regiment.
A mig matí em penedeixo seriosament de la idea dels
croissants i estic a punt de deixar-ho estar. Llavors
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ve el Pau i m’ho diu clarament: -nena, t’has ben
liat amb aquesta martingala. Ja els faràs un altre
dia els croissants. Baixem un moment al poble i
encarreguem pastes a Cal Bep, com sempre. Així
ara pots sortir al jardí amb nosaltres. Els nens
s’ho estan passant de conya amb la Fosqueta que
els empaita i quan ja casi els té, ells es tiren a
l’aigua. Mira, he fet un vídeo.
I m’ensenya un vídeo on es veu la Fosqueta boja
perduda cridant als nens que són dins la piscina.
No em fa gens de gràcia i la Fosqueta cridant em
posa nerviosa. Jo sola m’esvero i li dic a mon
germà que faci el favor de deixar-me tranquil•la
que encara tinc molta feina per fer.
Finalment acabo de preparar els maleïts
croissants. Els deixo col•locats a les safates a
punt per posar al forn i decideixo prendre’m un
descans. Surto a fora al jardí i m’assec al costat
del Pau. Li dic dues tonteries que el fan riure i
d’aquesta manera queda sobreentès que hem fet
les paus. Mentrestant, de cua d’ull, veig que la
meva mare ens fa una foto amb el seu mòbil.
Noto el sol de la tarda que m’escalfa la cara.
Inspiro profundament i m’adono que, per fi, em
començo a relaxar i a sentir-me a casa meva una
altra vegada. Decideixo que ja és hora de posar
els croissants al forn o no estaran llestos per la
festa. La meva mare diu que em ve a ajudar.
Entrem a la cuina i no em puc creure el què veuen
els meus ulls: la Fosqueta enfilada en una cadira i
engolint a una velocitat vertiginosa els croissants
crus, un darrere l’altre, intuint clarament que
en qualsevol moment entrarem i l’enganxarem i

aprofitant al màxim aquesta estona de gloriosa
solitud dins la cuina.
Em poso a plorar desconsoladament i em tanco a
la meva habitació. Ningú em diu res. Em deixen
plorar, sola. Passa una bona estona. Em sento
molt desgraciada. Ploro una estona més. Des de
l’habitació començo a sentir que arriba la gent
de la festa. Tots continuen sense dir-me res.
Si vinguessin a veure’m els escridassaria i els
faria sentir culpables i els renyaria per no haver
vigilat prou la Fosqueta. Però no vénen. Llavors
m’enfado perquè no em fan cas. Però no dic res i
continuo sola tancada a la meva habitació.
Quan ja és evident que tots són fora rient i
gaudint de la festa, decideixo sortir de l’habitació
per anar a buscar el mòbil, que m’ha quedat dins
la bossa a baix al menjador perquè m’estic morin
d’avorriment. Però surto sigil•losament perquè
no em vull trobar ningú. Però la Marta, la meva
cunyada, m’enxampa i m’enreda perquè l’ajudi
amb no sé què i em veig obligada a sortir a fora
amb tothom. Al cap d’una estona m’oblido de
l’incident dels croissants i m’ho passo bé xerrant
amb la gent i veient jugar la canalla.
El diumenge al vespre, mentre m’espero a
l’aeroport, vaig xafardejant el mòbil i veig que
la meva mare s’ha posat la foto que ens va fer
al Pau i a mi al seu perfil del whatsapp. Somric
i se m’escapa una llàgrima. Després agafo aire i
decideixo comprar-me unes ulleres de sol noves
mentre encara no arriba l’avió.
Marxo de casa i torno cap a casa.
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A genda
JULIOL
Dimecres 13
Sardanes a la fresca amb exhibició de sardanes de punts lliures o sardana esportiva
a càrrec de la Colla jovencells de Cervera
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf
Divendres 15
Una nit de divendres: ‘Vent endins’
Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: El Cafè del Casal
Dissabte 16
Festes d’estiu al Carrer La Sort
Hora: 15.30 hores
Lloc: Carrer de La Sort
Organitza: Carrer de La Sort

Divendres 29

Diumenge 21

Una nit de divendres: ‘Joan Prat i la
banda’
Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: El Cafè del Casal

Ball amb Elisabet
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe

Dissabte 30
Tast a la plaça
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Gran
Organitza: Ajuntament de Calaf
Festivals Alta Segarra - Daniel Anglès
Hora: 22.30 hores
Lloc: Església de Santa Fe de Calonge de Segarra
Organitza: Àgora Alta Segarra
Diumenge 31
Ball amb Jordi Casellas
Hora: 19.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe

Diumenge 17
Ball amb Juan
Hora: 19.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe
Dimecres 20
Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf
Divendres 22
Festivals Alta Segarra - Toni Xuclà
i Gemma Humet
Hora: 22.30 hores
Lloc: Castell de Calaf
Organitza: Àgora Alta Segarra
Una nit de divendres: ‘Sessió amb vinil
amb la Srta. Gené & Etzsche’
Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: El Cafè del Casal
Dissabte 23
Festivals Alta Segarra - Joan Isaac
Hora: 22.30 hores
Lloc: Castell de Calaf
Organitza: Àgora Alta Segarra

32

Dimecres 24
Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf
Diumenge 28
Ball amb Elisabet
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe
Dimecres 31
Sardanes a la fresca amb la cobla Lluïsos
de Taradell
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf

AGOST

SETEMBRE

Dimecres 3
Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dissabte 6
Visita gratuïta ‘Castell de Calaf’
Hora: 11.00 hores
Lloc: Oficina de Turisme de Calaf
Organitza: Oficina de Turisme de Calaf
Diumenge 7
Ball amb Som-hi
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe
Dimecres 10
Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf
Diumenge 14

Sopar al casc antic de Calaf
Hora: 21.00 hores
Lloc: Plaça Gran
Organitza: AAVV Nucli Antic

Visita gratuïta ‘Campanar de Calaf’
Hora: 12.30 hores
Lloc: Parròquia de Sant Jaume de Calaf
Organitza: Oficina de Turisme de Calaf

Diumenge 24

Diumenge 7

Ball amb Som-hi
Hora: 19.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe

Ball amb Som-hi
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe

Del 25 al 31

Diumenge 14

La Moguda - Setmana jove
Hora: consultar programes a part
Lloc: Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb Charlie
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe

Dimecres 27

Diumenge 15

Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf

Ball amb Elisabet
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça Barcelona ‘92
Organitza: La Cuina del Mercat i La Coppe

Divendres 29

Dimecres 17

Festivals Alta Segarra - Lídia Pujol
Hora: 22.30 hores
Lloc: Església de Santa Fe de Calonge de Segarra
Organitza: Àgora Alta Segarra

Sardanes a la fresca
Hora: 21.30 hores
Lloc: Plaça de Barcelona 92
Organitza: Sardanistes de Calaf

Del 2 al 5
Festa Major de Calaf
Hora: consultar programes a part
Lloc: Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 3
Teatre: UNA CIUTAT BRILLANT
Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: ATC - Casal de Calaf
Entrades anticipades a:
entrades.casaldecalaf.cat
Cabaret: ENCHANTÉ
Hora: 23.00 hores
Lloc: Unió Calafina
Organitza: Unió Calafina
Diumenge 4
Teatre de Festa Major: L’AVAR
Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf
Entrades anticipades a:
entrades.casaldecalaf.caf

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

