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HORARIS CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 
93 869 84 91 i 93 869 85 48
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L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació. 

Divendres, 30

Escala en Hi-Fi del Casal d’Estiu
A la tarda a la Plaça Barcelona-92

Diumenge 1

Ball amb Juan Carlos
A les 19.30 h a la Plaça Barcelona’92

Diumenge 8

Ball amb Vador i Rosa M.
A les 19.30 h a la Plaça Barcelona’92

Dissabte 14

Inflables
Tot el dia a la Piscina Municipal

Diumenge 15

Ball amb Vador i Rosa M.
A les 19.30 h a la Plaça Barcelona’92

Dissabte 21

Summer Rave
A les 24.00 h Pol. Ind. Les Garrigues

Diumenge 22

Ball amb Vador i Rosa M.
A les 19.30 h a la Plaça Barcelona’92

Inflables
Tot el dia a la Piscina Municipal

Dies 25, 26 i 27 d’agost

Taller d’art i natura “Caminant Calaf”
Adreçat a alumnes de cicle mitjà i 
superior de primària
De 9.00 a 13.00 h a l’Hivernacle Cultural 
(C/Francesc Macià, 8)

Diumenge 29

Ball amb Vador i Rosa M.
A les 19.30 h a la Plaça Barcelona’92

Dies 30, 31 d’agost / 1, 2 i 3 de setembre

Taller d’art i natura “Calaf, Art i Ecologia”
Adreçat a alumnes d’E.S.O.
De 9.00 a 17.00 h a l’Hivernacle Cultural 
(C/Francesc Macià, 8)

Del 3 al 6 de setembre

Festa Major i Fira de l’Eix

Dissabte 11

Diada Nacional de Catalunya
Presentació de l’Hereu i la Pubilla de Calaf
Sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona
A les 13.00 h a la Plaça Barcelona’92

Diumenge 12

Passejada botànica matinal
Sortida a les 9.00 h a la Plaça Gran

Dissabte 18

IX Open de dards de Calaf
VI Open de futbolí català
Tot el dia al Poliesportiu Municipal

AGOST

SETEMBRE

BIBLIOTECA DE CALAF

dilluns, dimarts i dijous

de 17.00 h a 19.30 h

dimecres i divendres

de 15.00 h a 19.30 h

HORARI PUNT 
D’INFORMACIÓ

dimarts, dijous i divendres
de 10.00 h a 13.00 h

dissabtes
de 10.30 h a 14.00 h
de 16.00 h a 18.00 h

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

tenim 
servei de 
connexió 
gratuïta 
a Internet!

JULIOL

l’agenda 
de l’AltaSegarrap. 31

Organisme 

de gestió tributària

Us recordem que l’Organisme de 

Gestió Tributària us atendrà 

cada dijous de 10.30 h a 

14.00 h a les dependències de 

l’Ajuntament (Plaça Gran)

gràcies!
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La torre de Bassols (Cal Marquès)

Jordi Nadal

ns agradi o no, de la mateixa 
manera que hem viscut un 
període de prosperitat i de 

bonança econòmica excepcional en 
la nostra història recent ara ens ha 
tocat, sense saber ben bé perquè ni 
com i en un marge molt estret de 
temps, viure temps difícils i sobretot 
confusos motivats per una crisi de di-
mensions gegantines.
Aquest enemic contra el que ens ha 
tocat combatre, s’està acarnissant 
amb la nostra economia i, mirem cap 
on mirem i preguntem a qui pregun-
tem, no sembla que hi hagi res ni 
ningú amb una resposta convincent 
i esperançadora que ens indiqui el 
camí a seguir per superar els reptes 
que el futur ens depara.
Enmig d’aquesta situació assistim, 
com a convidats de pedra, a l’apli-
cació de receptes dels “experts” del 
món econòmic (els mateixos, que no 
fa pas massa temps, lloaven les excel-
lències de l’economia global i l’autore-
gulació dels mercats) que, sense cap 
mena de rubor, es desdiuen de les 
seves teories i descobreixen que, en 
un mercat econòmic global, la mida si 
que importa... 
Ens diuen que la situació es deu a que 
hem estirat més el braç que la màni-
ga i que això ha comportat una crisi 
de confiança dels mercats financers 
que ja no estan disposats a assumir 
els riscos propis de la seva activitat 

i que han decidit tancar l’aixeta fins 
que les condicions no millorin. Es a 
dir, els mateixos mercats que varen 
haver de ser rescatats amb diners de 
tots per evitar-ne la fallida i que van 
aplaudir la vulneració les lleis del lliu-
re mercat amb fons públics demanen 
ara l’aplicació estricta de l’ortodòxia 
econòmica com a condició imprescin-
dible per a “recuperar la confiança” 
de la que ells van abusar de manera 
que els “culpables” s’han acabat eri-
gint en “jutges”.
Tot això ha donat com a resultat el 
bloqueig del crèdit amb el conseqüent 
estancament del consum que, de 
retruc, ha afectat de manera espe-
cialment violenta al nostre teixit pro-
ductiu i per extensió al mercat laboral 
amb conseqüències funestes de tots 
prou conegudes.
Però, quines són les solucions que 
ens proposen (millor dit, imposen) 
aquests “experts escollits” per sortir 
de la situació en la que ens trobem 
i que ells no varen saber preveure? 
Doncs “proposen” bescanviar part 
dels drets que, entre tots i després 
de moltes lluites i sacrificis, havíem 
aconseguit per “seguretat”. En defi-
nitiva, dit de manera planera, que ho 
paguem entre tots, ja sigui amb la re-
tallada de les pensions, dels sous dels 
treballadors, de la despesa sanitària, 
la social i la pujada d’impostos.
Probablement, a curt termini, no hi 

hagi alternatives menys traumàtiques 
a les que s’estan duent a terme i no 
ens quedarà més remei que acceptar-
les. De fet l’Ajuntament de Calaf, tot 
i que ha estat fidel al seu compromís 
i no ha augmentat els impostos mu-
nicipals, està duent a terme des de 
fa temps una reducció progressiva de 
la despesa que, entre moltes d’altres 
coses i com haureu pogut comprovar, 
ha suposat una reducció en la periodi-
citat de la revista municipal.
Però, més enllà d’intentar explicar els 
motius i les conseqüències d’aquest 
abús de confiança i de la perversió de 
la situació actual, voldríem fer una re-
flexió en clau positiva que pretén ser 
alhora un petit homenatge al nostre 
estimat company, recentment tras-
passat David Borralleras.
Ben mirat, potser la clau per evitar 
que es repeteixin situacions com 
aquesta es trobi en les coses més 
senzilles de la vida quotidiana. Potser 
si s’actua de la mateixa manera que 
ho feia en David, si, com ell, tothom 
prova de fer bé la seva feina, al nivell 
que pertoqui, si som capaços de veu-
re persones on d’altres veuen  indivi-
dus, si veiem en el proïsme una part 
de nosaltres mateixos i, sobretot, si 
som capaços de renunciar a l’interès 
particular en ares del servei als de-
més, si fem tot això, segurament no 
ens caldran més pedres per fer caure 
al nostre particular Goliath.

David i Goliath

E

L’antiga torre de Bassols es 
troba en un extrem oriental 
del terme de Castellfollit de 
Riubregós, just on les aigües 
del Mantellí deixen enrere l’antic 
terme d’Enfesta per entrar al de 
Castellfollit i segurament podrí-
em vincular el seu origen amb 
el domini d’aquestes aigües. 
Es troba força documentada 
des de l’edat mitjana i sembla 
que des d’antic va estar vin-
culada als Srs. de Castellfollit. 
Berenguerona Salavert, Sra. de 
Castellfollit i Ferran, el 1377 es 
casava amb Ramon Sabater. Uns 
anys més tard, el seu fill Joan 
Sabater heretava de la seva tia 
Angelina Bassols (vídua de Joan 
Salavert) la torre de Bassols. 
Via matrimonial els Sabater 
ampliaren molt el seu patrimo-
ni i el 1703 Felip V concedia  el 
títol de marquès de Benavent a 
Martí Sabater i d’Agullana. A la 
mort sense fills del segon mar-
quès de Benavent, el títol i tot 

el patrimoni passaren a la seva 
germana Maria Teresa, casada 
amb Baltasar de Riquer i de 
Guiu. Al segle XIX, sobretot a 
partir de la guerra del francès, 
els Riquer es trobaran amb el 
patrimoni molt delmat i amb 
greus conflictes familiars. Da-
vant d’aquestes circumstànci-
es, Borja de Riquer i Gallegos 
s’allunyarà de Barcelona i fre-
cuentarà més les seves estades 
als patrimonis de la Segarra i de 
l’Empordà, de manera que aca-
barà convertint la torre de Bas-
sols en la seva residència prin-
cipal. Borja morirà assassinat a 
prop de Bassols el 1838 en el 
marc de la primera guerra car-
lista, quan tenia quaranta anys. 
Pel seu fill Martí també serà la 
residència preferida i el net, 
Alexandre de Riquer, hi viurà la 
infantesa que ens narra a “Quan 
jo era noy”, petita joia literària 
que el 2006 va ser reeditada en 
facsímil en el marc dels actes de 

commemoració del 150è aniver-
sari del seu naixement. Segura-
ment a aquest període devem el 
sobrenom de “cal Marquès” i el 
caire senyorial que encara con-
serva el vell casal.
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El conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, va signar 
el passat 18 de febrer, el conveni amb 
l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia 
Trullàs, que permetrà posar en marxa el 
projecte de regeneració integral del Nucli 
Antic.
Una vegada arribat a l’Ajuntament, el 
conseller va signar en el Llibre d’Honor 
de la Vila, per passar seguidament a la 
Sala de Plens, on va tenir lloc la signatura 
protocol·lària del conveni.
El conseller Nadal va fer esment de la 
il·lusió que li feia la signatura d’aquest 
conveni, ja que era el primer que signava 
després que s’hagués aprovat la setena 
convocatòria de la Llei de Barris i pel 
fet de signar-lo amb una de les viles 
que s’havien incorporat a la darrera 
convocatòria en la categoria de “Viles 
amb projectes”.
Per la seva banda, l’alcaldessa Maria 
Antònia Trullàs va voler destacar la 
data d’aquesta signatura com una data 
històrica per al municipi i ha agraït a 
tots els que han participat i contribuït 
a fer possible l’esmentat conveni: 
veïns, regidors, tècnics i personal de 
l’Ajuntament, Diputació de Barcelona i 
Generalitat de Catalunya.
Acompanyaven al conseller en aquest 
acte el Sr. Jordi Fàbrega, delegat del 
Govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central, la Sra. Francina Gabarró, adjunta 
al delegat del Govern de la Generalitat 
a la Catalunya Central i el Sr. Joaquim 
Garcia Comas, director dels SSTT de 

PTOP a la Catalunya Central.
L’esmentat conveni està inclòs en la 
sisena convocatòria d’ajuts de la Llei 
de Barris, la primera que habilitava una 
línia de subvencions específica per a 
municipis de menys de 10.000 habitants, 
anomenada “Viles amb projectes”.
El casc antic de Calaf, localitzat en 
contigüitat amb la resta del nucli urbà, ha 
de fer front a les dificultats topogràfiques 
que generen carrers estrets i tortuosos; 
a la manca d’adequació de les zones 
d’esbarjo a les necessitats de la 
ciutadania; a una comunicació deficient 
amb la resta del municipi; a la pèrdua 
de la població i a un teixit econòmic 
amb poc pes del sector serveis, atesa 

la importància de la construcció en el 
passat.
El projecte que l’Ajuntament de Calaf va 
presentar a la sisena convocatòria de la 
Llei de barris, en la categoria de “Viles amb 
projectes”, té com a principals actuacions 
previstes l’obertura d’un camí d’accés a 
la zona del Castell; el condicionament 
d’un solar com a aparcament gratuït 
a l’exterior del nucli antic; l’habilitació 
d’un local per al desenvolupament de 
programes socials i l’impuls d’un pla de 
dinamització turística del nucli històric.
En total, el projecte de regeneració 
integral té un pressupost de 4.017.465 
euros, dels quals 3.013.098 els aportarà 
el Govern i la resta l’Ajuntament.
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Calaf signa el conveni de la Llei de barris 

El passat dilluns, dia 8 de febrer, va tenir 
lloc a l’Ajuntament de Calaf una reunió 
entre membres del consistori calafí i 
representants de la D.G. de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat a la Catalunya Central; el 
Cap de la Regió Sr. Jordi Vila, el cap de 
la Unitat Territorial Sr. Miquel López, el 
cap de l’Àrea de Prevenció Sr. Francesc 
Xavier Boya i el nou cap del Parc de 
Bombers de Calaf Sr. Joan Resa.
El motiu de la visita era doble, per una 
part es volia presentar el nou equip de 

professionals sorgit arran de la recent 
reestructuració del Departament i per 
l’altra es volia conèixer, de primera mà, 
el desenvolupament de les obres de 
construcció del nou parc de bombers 
de Calaf, que està duent a terme 
l’empresa Constructora de Calaf SAU. 
Després de la visita a l’Ajuntament, 
els membres del Cos de Bombers, 
acompanyats per l’Alcaldessa, Sra. 
Mª Antònia Trullàs i el primer tinent 
d’alcalde, Sr. Joan Caballol, van anar 
al polígon de Les Garrigues, per veure 

la situació actual de les obres. Allà els 
van rebre representants de l’empresa 
constructora, qui van explicar, primer 
sobre plànol i després sobre el terreny, 
l’estat d’execució de l’obra, responent 
a les preguntes que els van fer els 
membres de Cos de Bombers. Cal 
recordar que el nou equipament 
s’ubicarà al polígon de Les Garrigues, 
concretament al carrer d’Isaac Newton, 
en un terreny cedit específicament per 
l’Ajuntament de Calaf al Departament 
d’Interior de la Generalitat amb aquesta 
finalitat. La parcel·la, d’uns 4.000 
metres quadrats, permetrà edificar 
un nou parc i construir-hi també una 
helisuperfície, que compleixi amb els 
requisits aeronàutics dels helicòpters 
utilitzats habitualment pel cos de 
bombers i el servei d’emergències. 
El termini d’execució de les obres 
és de 14 mesos, i té un pressupost 
d’execució de 2.223.790,55 euros 
(sense iva).
Pel que fa a l’actual Parc de Bombers, 
situat a la carretera de Manresa, cal 
esmentar que  data del 1973, i ha 
quedat obsolet i petit per acollir l’actual 
plantilla de bombers; un cop entri en 
servei el nou parc, l’equipament actual 
retornarà al consistori. 

El cap de bombers de la Catalunya Central visita les obres del nou Parc 
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Aprovats tots els projectes de Calaf per al Fons Estatal
 per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local 

La Directora de Fomento visita les obres 
del Castell i de l’estació de Calaf

El divendres, dia 29 de gener, la Sra. 
Dolores Morán, Directora de l’Àrea de 
Fomento de la Delegació del Govern 
Central a Barcelona ha visitat les 
obres que el Ministeri de Fomento està 
executant a Calaf.
Després d’una cordial entrevista a 
les dependències municipals amb 
l’Alcaldessa, Sra. Mª Antònia Trullás, en 
la que s’ha parlat de la situació actual i 
s’han obert futures vies de col·laboració, 
la Sra. Morán ha iniciat la seva visita al 
Castell, acompanyada per l’Alcaldessa, 
el Regidor de Planificació Territorial i 
Activitats Econòmiques, Sr. Joan Caballol i 
l’Arquitecte-Director de les obres, Sr. Enric 
Solsona. Aquí s’han estat comentant els 
diferents aspectes de les obres així com 
els terminis d’execució, interessant-se, 

en particular, en les troballes que s’han 
fet en el desenvolupament dels treballs.
Posteriorment han anat a veure les obres 
de millora de la línia fèrria entre Calaf i 
Manresa, visitant el pas inferior que s’està 
construint, interessant-se pels terminis 
d’execució de les obres i per conèixer 
com afecten les obres als usuaris del 
ferrocarril, mentre el tram està en obres. 
Tot i que la previsió de finalització de les 
obres era el mes de Març d’enguany, el 
robatori de la catenària, entre Sant Pere 
Sallavinera i Rajadell, que es va produir 
a finals d’any endarrerirà sensiblement 
les obres.
Finalment, s’han visitat les obres del pont 
que unirà la carretera de Manresa amb 
el sector del Rentador, on s’hi ubicarà el 
futur polígon industrial. 

El Govern de l’Estat ha donat llum verda 
als projectes que l’Ajuntament de Calaf 
va aprovar en el passat ple municipal 
extraordinari per ser finançats amb 
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local (FEOSL), per un 
import total de 384.970 €. Aquesta 
inversió estatal està plantejada per 
aconseguir, d’una banda, reduir el 
nombre d’aturats i, de l’altra, millorar 
l’estalvi i l’eficiència energètica; 
actuar en la prevenció d’incendis; en 
l’adequació i millora d’infrastructures 
municipals i, en darrer lloc, millorar i 
adequar les tecnologies de la informació 
i l’administració electrònica. Cal remarca, 
també, que la subvenció atorgada s’ha 
de destinar única i exclusivament als 
projectes presentats, els quals s’han 
d’executar durant l’any 2010.  
Els projectes aprovats són els següents:
1) Reforma i adaptació de les antigues 
aules de B.U.P. i de la sala d’actes per 
a ubicar-hi l’Escola de Música. A aquest 
projecte s’hi destina un pressupost de 
307.822 €. 

2) Condicionament de la Casa Bertran 
per a local de la Gent Gran (Segona 
fase). A aquest projecte s’hi destina un 
pressupost de 77.148 €
Amb el primer d’aquests projectes 
l’Ajuntament pretén traslladar l’Escola de 
Música a les antigues aules de BUP per 
tal de homologar l’Escola com a Escola 
Oficial de Música i accedir així a  les 
subvencions de la Generalitat i Diputació. 
D’aquesta manera es rebaixarà d’una 
forma significativa el 
cost de funcionament 
de l’Escola. D’altra 
banda aquesta actuació 
permetrà alliberar el 
Centre Cívic per tal 
de convertir-lo en 
equipament de barri, 
tal com preveu la Llei 
de Barris. Finalment 
s’aconseguirà una 
major facilitat de cara 
als pares i mares, en 
portar o recollir els 
infants a l’escola i una 

optimització de recursos al integrar 
l’Escola de Música en l’illa d’equipaments 
educatius (CEIP, Llar d’Infants, Institut 
Municipal de Formació Permanent).
Respecte al segon projecte es tracta 
de finalitzar l’obra que es va començar 
amb el FEIL-2009, fent les actuacions 
necessàries a fi de cobrir el sobrecost 
ocasionat per les diferències estructurals 
detectades i reparades a la primera 
fase.

El passat dijous, dia 3 de juny, a dos 
quarts de vuit del vespre, va tenir 
lloc a la Casa Felip la reunió que es fa 
habitualment per presentar el Casal 
d’Estiu. Com cada any l’organització del 
Casal d’Estiu la fa l’Agrupació Esportiva 
Alta Segarra i dos dels seus membres, 
van explicar als pares i mares que 
van assistir a la reunió les principals 
característiques que tindrà el Casal. 
El Casal d’Estiu començarà el 28 de 
juny i acabarà el 30 de juliol, i el horari 
serà de 9 del matí a 1 del migdia. Cada 
setmana tindrà una temàtica diferent : 
convivència, astronautes, jocs dels avis 
i àvies, Robin Hood i Sing-Star seran 
els temes que durant cada setmana 
es desenvoluparan en el Casal. L’últim 
dia, el 30 de juliol, es clourà el Casal 
amb un “Escala en Hi-Fi” a la Plaça 
Barcelona-92. D’altra banda es farà 
una sortida a Port Aventura, una altra 
a l’Illa Fantasia i una acampada de dos 
dies. Per la seva part els més petits 
faran la nit a l’escola.

Presentació del 
Casal d’Estiu
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El diumenge 2 de gener va tancar 
portes el parc infantil de Nadal de 
Calaf, que va estar instal·lat al 
poliesportiu municipal durant les 
passades vacances d’hivern.
Els nens i nenes s’ho han pogut 
passar d’allò més bé al parc, fent 
escalada, llançant-se amb tirolina, 
fent pastissos, taller de serigrafia, 
de clauers... 
També han pogut practicar espor-
ts, com el futbol, el bàsquet o el 
tennis de taula, i participar en di-
ferents concursos. 
Finalment, també hi havia una 

zona dedicada a la tecnologia, 
amb simuladors i jocs de la con-
sola WII. 
En ser l’últim dia, diumenge hi 
va haver berenar per a tots els 
assistents, i a continuació es van 
lliurar els premis dels diferents 
concursos. 
També es va sortejar una sama-
rreta del Barça i una de l’Espanyol 
entre els nens que havien jugat al 
3x3, i es va sortejar una consola 
Wii entre tots aquells infants que 
havien assistit al parc durant les 
vacances.

La canalla va passar-s’ho d’allò 
més bé al Parc Nadal

Programa d’Informació 
i Dinamització als 

Centres d’Educació 
Secundària

Jo
ve

nt
ut

El programa PIDCES (Programa 
d’Informació i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària) es concreta 
amb la presència d’un dinamitzador 
– informador juvenil un cop a la 
setmana, en aquest cas els dimarts de 
10:50 a 11:15h, a l’I.E.S. Alexandre 
de Riquer de Calaf. Les seves tasques 
van enfocades a informar, assessorar, 
orientar... a tots els joves sobre temes 
d’interès juvenil, com educació, salut, 
oci, lleure... Per altre banda, la finalitat 
que persegueix és aconseguir que els 
joves participin en la vida social del 
poble, promovent activitats a partir 
dels seus interessos i necessitats. Per 
tot això, des d’aquí és fa una crida a 
que tot el jovent interessat en realitzar 
activitats es posin en contacte a l’adreça 
de correu sllamas@anoiajove.cat
D’altra banda, s’han dut a terme a 
l’IES uns tallers, subvencionats per 
l’Ajuntament, adreçats als joves.
El dia 9 de febrer es va fer el taller “Buscar 
feina. Parlem de feina a les escoles” 
. El dia 18 de febrer es va realitzar el 
taller d’habilitats emprenedores i el 23 
de febrer es va dur a terme el taller 
“Incorporació al món del treball. Parlem 
de feina a les escoles”.
Cal esmentar també que a l’I.E.S. 
Alexandre de Riquer s’ha celebrat 
durant la setmana del 19 al 26 de 
maig, l’exposició  “Després de l’E.S.O. 
… què?”, per tal de que els joves puguin 
assessorar-se i informar-se de les vies 
i camins que hi ha un cop finalitzin 
l’E.S.O.

L’últim dia del Parc de Nadal hi va haver berenar per tots els assistents

RODANITS 2010 “festa segura, festa assegurada”

El Servei Comar-
cal de Joventut 
del Consell Co-
marcal de l’Anoia, 
juntament amb 
13 ajuntaments 

de la comarca,  han posat en marxa 
el Rodanits 2010; un servei gratuït 
de transport nocturn que recorrerà la 
comarca per tal de fer arribar els jo-
ves anoiencs de 16 a 30 anys a festes 
majors, setmanes de la joventut i altres 
actes juvenils. Es tracta d’oferir un ser-
vei de transport nocturn que faciliti la 
mobilitat i eviti riscos relacionats amb 
la conducció.
El servei arrencarà el 3 de juliol amb 
tres busos que circularan per la comar-
ca i arribaran a Vilanova del Camí on es 
celebra el Festival de Música Indepen-
dent en el marc de la Setmana de la 
Joventut. A partir d’aquesta data i fins 
a finals d’agost, el RODANITS recolli-

rà i retornarà a l’hora convinguda als 
joves que compareguin a les parades 
fixades als 13 municipis que col·laboren 
en aquest projecte: El Bruc, Cabrera 
d’Anoia, Calaf, Castellolí, els Hostalets 
de Pierola, La Llacuna, Òdena, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui, La Tor-
re de Claramunt, Vallbona d’Anoia i 
Vilanova del Camí.
Els actes on arribarà el RODANITS 
aquest estiu seran:

 · 3 juliol  a Vilanova del Camí “Festival 
de Música Independent” al Parc Fluvial
 · 9 juliol a Santa Margarida de Montbui, 
“Concert Jove” a la  Plaça Vinícola
 · 23 juliol a Hostalets de Pierola “Con-
cert Jove” al Poliesportiu
 · 30 juliol a Vallbona d’Anoia  “Festa de 
la Cervesa” a la Plaça de l’Església
 · 13 agost al Bruc “Nit Jove” a la Zona 
Esportiva

 · 21 agost a Calaf “Summer Rave” al 
Polígon Industrial “Les Garrigues”
 · 27 agost a Sant Martí de Tous “Disco-
mòbil Jove” a la Zona Esportiva
Tota la informació en quant a ho-
raris, rutes i actes es pot veure  a  
www.anoiajove.cat i al grup de Facebo-
ok de l’Anoia Jove.
L’hora de recollida dels joves a les 
parades variarà en funció de la ruta, 
l’arribada generalment serà a les 24h 
al municipi de destí i l’hora de tornada 
serà a les 4h de la matinada.
Com a novetat també per aquest any, 
els primers 1.000 joves que a través 
del portal jove www.anoiajove.cat es 
registrin a l’ASTERISC* “butlletí-agenda 
juvenil de l’Anoia” rebran una motxilla 
de promoció que podran recollir a la seu 
del Consell Comarcal de l’Anoia un cop 
rebin la confirmació o bé, per qui vulgui, 
també es donarà l’opció de recollir-la la 
nit que utilitzin el servei Rodanits.
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Calaf amb la manifestació “Som una nació. Nosaltres decidim”

La UBICC entrega els premis de la campanya de Nadal

Més d’1 milió de persones es van manifestar a Barcelona

Com
erç

Divendres, dia 29 de gener, va tenir lloc a la Casa Felip 
el lliurament dels premis de la campanya de Nadal 
de la Unió de Botiguers i Comerciants de Calaf. Cada 
guanyador va rebre 3 sous de 100 € per a gastar en 
els comerços de la UBICC, en forma de talons d’un 
import de 10 € cada un, que els hi van ser lliurats 
per un representant de la botiga on li havien donat 
la butlleta.  Així, cada guanyador pot gastar-se fins 
a 300 € de compra gratuïta en els establiments que 
formen part d’aquesta entitat. A l’entrega de premis 
hi van assistir l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, 
el regidors, Antoni Guix, Imma Sans, Fina Bastardas,  
Judit Viladrich i la presidenta de la UBICC, Esperança 
Fernández, a més de diversos comerciants i botiguers. 

L’Ajuntament de Calaf va organitzar un autocar per 
assistir a la manifestació ‘Som una nació. Nosaltres 
decidim’ que, convocada per Omnium Cultural, va tenir 
lloc a Barcelona el passat dissabte 10 de juliol. L’autocar, 
amb les 35 persones que finalment s’hi van apuntar, va 
sortir del Passeig Santa Calamanda a dos  quarts de 4 
de la tarda. Als voltants de les 5 s’arribava a Barcelona 
i es va estacionar l’autocar al carrer Mallorca cantonada 
amb Urgell. Des d’allí els participants van anar a peu 
fins al Passeig de Gràcia on començava la manifestació. 

A les 10 del vespre, un cop finalitzada la manifestació 
es va efectuar el viatge de retorn cap a Calaf on es 
va arribar als voltants de dos quarts de 12 de la nit. 
Més d’un milió de catalans i catalanes van col·lapsar 
el centre de Barcelona aquell dissabte a la tarda, amb 
motiu de la mobilització contra la sentència de l’Estatut 
i en demanda de respecte a la voluntat del poble català. 
Tots els que vam assistir a aquesta manifestació vam 
tenir la sensació d’haver viscut un moment històric en 
el desenvolupament de la nació catalana.
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La pluja no va impedir la Cavalcada de Reis
La pluja no va impedir que Ses Majestats els Reis d’Orient 
fessin acte de presència a Calaf, i que es portés a terme la 
tradicional cavalcada tal com estava prevista. Quan passaven 
pocs minuts de les sis de la tarda, Melcior, Gaspar, Baltasar 
i el seu seguici van arribar a la plaça Gran, on els esperaven 
pacientment els nens i nenes i les seves famílies. A continu-
ació, els Reis van entrar a l’església de Sant Jaume, on van 
adorar el nen Jesús i van escoltar les paraules de Mn. Joan 
Sanglas. Després va començar la cavalcada que els va portar 
per l’avinguda de la Pau, el passeig de Santa Calamanda i el 
Raval de Sant Jaume, per acabar a la plaça Barcelona’92, 
on van ser rebuts pels regidors de l’Ajuntament. Allí l’alcal-
dessa, Maria Antònia Trullàs, els va donar la benvinguda, i el 
rei Melcior va pronunciar també el seu discurs. Acabats els 

parlaments, els Reis van emprendre el camí de retorn cap a 
l’Orient, mentre els seus patges i patgesses començaven el 
repartiment de regals per les llars calafines.
D’altra banda, la Comissió de Reis de Calaf va organitzar 
el dissabte, dia 30 de gener,  un sopar de germanor per 
a tots els col·laboradors en l’organització de la Cavalcada 
d’enguany. Tot i el fred que feia, el poliesportiu municipal va 
omplir-se amb més de 200 persones que havien pres part en 
aquesta edició de la Cavalcada de Reis. Després del sopar, 
es va procedir al lliurament de premis als qui els havia sortit 
el rei i la fava en l’exquisit tortell de reis que es va servir als 
postres. Un lot de productes de la terra per a la persona  a 
qui li havia sortit la fava i un pernil pel qui li havia sortit el 
rei. El sopar va finalitzar amb un animat ball.

Calaf celebra Santa
 Calamanda

Calaf va celebrar divendres, dia 5 de febrer, la festa de la 
seva patrona, Santa Calamanda, amb diversos actes lúdics i 
festius. A les 12 hi va haver missa solemne a l’església de Sant 
Jaume. A continuació, la plaça Barcelona’92 va acollir una 
ballada de sardanes mentre els més petits jugaven a l’atracció 
gratuïta de la plaça dels Arbres. Ja a la tarda, el poliesportiu 
es va vestir de gala per al concert amb l’Orquestra Principal 
de la Bisbal i el ball llarg amb el mateix conjunt.

Tradicional celebració
 de la Pasqua 

El diumenge, dia 4 d’abril, diada de Pasqua, Calaf va viure un 
matí del tot tradicional, amb la cantada de caramelles, la missa 
i les sardanes. Una trentena de caramellaires van sortir cap a 
les 9 del matí, per portar els seus cants als carrers i places del 
municipi. A 2/4 de 12, van dirigir-se cap a l’església de Sant 
Jaume , on es va celebrar la missa solemne. En acabar l’ofici 
religiós, els Amics de Calaf van cantar les caramelles des de 
l’altar major i, després, van cantar-les a la plaça Gran, on van 
ser escoltats per la gent que sortia de missa  i per membres del 
consistori municipal. Finalment, cap a la una van començar les 
sardanes a la plaça dels Arbres amb la cobla Ciutat de Cervera. A 
la tarda, al Casino es va celebrar el tradicional ball de Pasqua amb 
l’Orquestra Mediterrània. Cal fer esment que enguany el Grup de 
Caramellaires va estrenar la sardana “Calaf estima, canta i dansa” 
amb lletra de Joan Borràs i música de Mossèn Valentí Miserachs.

Els caramellaires van cantar a la Plaça dels Arbres
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Els alumnes i professors de l’IES en la rua que van fer pel poble

Multitudinària participació a la Festa del Pellofa
Aquest any la festa va començar el divendres al vespre. El 
Pub Skandol es va quedar petit amb la nombrosa expectació 
despertada pels 25 participants a la 1ª edició de Miss Jamo-
na, la competició de dones menys femenina de la història. 
Dissabte al matí va continuar la festa amb  el concurs de 
disfresses als establiments del municipi, mentre un nombrós 
grup de toreros es passejaven per les botigues i el Mercat. 
A la tarda, a la Unió Calafina, la canalla va gaudir d’un es-
pectacle infantil a càrrec del grup “SAPASTRES”. I a partir 
de les 6, a la Plaça dels Arbres, va començar una animada 
i participada rua, amb les carrosses que es presentaven a 
concurs i amb l’acompanyament musical de la batukada de 
Sitges “Markatú”. Al acabar la rua, i de nou a la Plaça dels 
Arbres, el Rei Pellofa no va deixar canya dreta amb el clàssic 
i irreverent Pregó. A continuació va començar la ja tradicio-
nal “IV Mamada per les places del poble”,i finalment, a dos 
quarts de dotze de la nit es va celebrar el Gran Ball de Dis-
fresses amb “La Banda Puig”. Per acabar la festa, a les 5 de 
la matinada, es va disputar una cursa d’arreplegats al Forn 
de Cabrianes.
Dins de les activitats previstes en el Pla Català de l’Esport 
a l’Escola i aprofitant la celebració a Calaf de la Festa del 
Pellofa es van celebrar, el dissabte al matí, al pati de l’IES 
Alexandre de Riquer, un seguit de partits de Futbol i Bàsquet 
3x3 amb els jugadors disfressats. En resum, un matí divertit 
en que els petits van gaudir practicant esport i afegint-se a 
la Festa del Pellofa.
D’altra banda les escoles també van celebrar el carnaval. 
Tant a la Llar d’Infants com al CEIP i al IES, els alumnes i 
professors es van disfressar per tal de passar un dia amb 
activitats lúdiques. Els alumnes de l’Institut varen sortir a 
fer la rua pels carrers de Calaf, agrupats segons els cursos i 
acompanyats dels tutors 

El Rei Pellofa fent el Pregó

L’ 1 de maig, tal com mana la tradició, els veïns i veïnes 
de Calaf van tornar a pujar a l’ermita de Sant Sebastià per 
tal de renovar el vot de poble que es va formular  entorn 
del 1690 per haver-se deslliurat la població d’una de les 
pestes que per aquell temps devastaven el país. Tot i que 
a primera hora del matí el cel amenaçava pluja, un sol 
radiant i una agradable temperatura van acompanyar els 
actes que es van celebrar al turó de Sant Sebastià. Així 
doncs, a les 11 del matí sortia la participada processó des 
de la plaça Gran, que va recórrer a peu el camí que porta 

fins a l’ermita. Un cop allí es va celebrar una multitudinària 
missa a l’aire lliure i, finalment, va haver-hi una ballada 
de sardanes amb la Unió Musical Principal de Berga. 
Per la seva banda, els més petits van poder gaudir dels 
jocs de cucanya que des de les 10 del matí i fins a les 2 
de la tarda es van organitzar. Curses de sac, ginkames i 
altres proves d’habilitat van fer les delícies de la quitxalla.  
També, dins del marc de les activitats del Pla Català de 
l’Esport a l’Escola , es van celebrar diversos partits de 
shoot-ball.

Calaf renova el vot de poble a Sant Sebastià

Els calafins van renovar el vot de poble Els més petits van poder gaudir dels jocs de cucanya

Festes
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Calaf viu la revetlla de Sant Joan

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

Participada Festa Major de la Pineda
Els veïns del barri de la Pineda de Calaf van celebrar el pri-
mer cap de setmana de juliol una nova edició de la seva festa 
major, una iniciativa veïnal que porta ja una llarguíssima tra-
jectòria. Els actes van començar el divendres al vespre amb 
l’escala en hi-fi , seguida del bingo i d’una discomòbil. Dis-
sabte, a 3⁄4 d’una hi va haver el repic de campanes i a la una 
es va celebrar una missa, seguida de un vermouth popular. A 
quarts de deu del vespre va tenir lloc el pregó i la traca, que 
encetava de manera oficial la festa major. Seguidament hi va 
haver el concorregut sopar de veïns, finalitzant els actes del

dissabte amb  una cantada d’havaneres, amb el grup “La Ta-
verna” i l’actuació de l’humorista David Vilaseca. Diumenge 
a primera hora del matí es va fer una activitat fisiorecreativa 
i una xerrada sobre educació nutricional i al migdia es va 
celebrar la Segona Trobada Country.  A la tarda va tenir lloc 
l’actuació de David el mag i després la Festa de l’Escuma en 
la que els més petits s’ho van passar d’allò més bé. Final-
ment es va celebrar un ball de vetlla amb el grup Crystal i a 
la mitja part es va repartir pa amb tomàquet i pernil per a 
tothom.

La Comissió de Sant Cristòfol  
celebra el 55è aniversari

Un any més Calaf va celebrar aquest cap de setmana la 
tradicional festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors. I 
aquest any l’ocasió era especial perquè es commemorava el 
55è aniversari de la creació de la Comissió de Sant Cristòfol, 
organitzadora de la festa. Dissabte, a les 6 de la tarda, 
uns 250 vehicles van passar per plaça dels Arbres, just on 
comença el passeig de Santa Calamanda, per prendre part 
en la tradicional  benedicció de vehicles. Tots els vehicles que 
passaven per la benedicció eren obsequiats amb un número 
per a un sorteig d’un tortell de Sant Cristòfol, gentilesa de 
la Pastisseria La Lionesa. Després, a les 8 del vespre, es va 
celebrar una Missa en honor al sant, en la que l’Alcaldessa, Mª 
Antònia Trullàs, acompanyada pel Regidor de Festes, Antoni 
Guix, i els representants de la Comissió, Antoni Montalà i 
Domingo Llorens, va  penjar a la bandera de la Comissió 
una cinta beneïda, commemorativa dels 55 anys de la seva 
creació. L’endemà diumenge la festa va continuar a partir de 
2/4 de vuit del vespre, al passeig de Santa Calamanda, amb 
un concorregut ball a càrrec de l’orquestra Banda Sonora.Foguera dels veïns del carrer La Sort

Festa de l’escumaTrobada Country
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Notícies de l’IES Alexandre de Riquer
Dissabte dia 30 de gener,  l’IES Alexandre de Riquer  va 
celebrar una jornada de portes obertes. La finalitat de 
la jornada, coincident amb l’obertura del termini de 
preinscripció pel curs 2010-2011, que és del 2 al 16 de 
febrer, és que els alumnes i  les famílies dels que acaben els 
estudis primaris i han de començar a l’Institut el curs vinent, 
prenguin el primer contacte amb els professors, coneguin 
les instal·lacions i vegin les activitats que s’hi duen a terme, 
bàsicament les que es desenvolupen en els laboratoris i 
diversos tallers de l’Institut.
La visita es va realitzar per grups i els visitants van poder 
veure també el treball de recerca que ha realitzat l’alumne 
Elliot Morales, que consisteix en un enginyós robot accionat 
per energia fotovoltaica que dona diferents dades a un 
ordinador al que està connectat.
A dos quarts de dotze del migdia va tenir lloc una Xerrada 
informativa a la Biblioteca.

El dissabte dia 13 de març els alumnes de l’IES Alexandre 
de Riquer de Calaf varen acomiadar els alumnes del Liceu 
Lingüístic Laura Bassi de Bologna.
Per cinquè any consecutiu els alumnes de l’IES Alexandre de 
Riquer han realitzat un intercanvi amb els alumnes del Liceu 
Lingüístic Laura Bassi de Bologna. Els nostres alumnes hi 
varen anar la primera setmana de febrer i ells ens han tornat 
la visita durant la setmana del 7 al 13 de març. 
Durant l’intercanvi a Bologna varen poder  gaudir de l’estada 
amb famílies, visita als llocs més emblemàtics de la ciutat, 
visita a altres ciutats, com Venècia, Florència…Tot això els 
ha ajudat a saber més sobre un altre país, que malgrat ser a 
prop i pertànyer a una zona europea comuna, té diferències 
amb el nostre.
Els dies que han estat a Calaf, malgrat la neu i el fred, han 
pogut també conèixer les nostres contrades així com les 
costums i la gent del país.
Esperem continuar fent aquests intercanvis, molt enriquidors 
des del punt de vista educatiu i personal.

Dues alumnes de 2n. de Batxillerat de l’IES Alexandre de 
Riquer i veïnes de Calaf, que havien presentat els seus 
treballs de recerca a concursos dedicats a aquesta mena de 
treballs, han guanyat premis. L’alumna Mertixell Rotés, amb 
el seu treball titulat “Tabernae aqualatenses”, ha aconseguit 
el primer premi al concurs Recerca jove d’Igualada i el 3r. 
premi al concurs Heracles de Cultura Clàssica de Catalunya. 
Aquest treball consistia en una investigació sobre els noms 
clàssics (grecorromans) als comerços i empreses igualadines. 
L’altra guardonada ha estat l’Elisabeth Miquel amb el seu 
treball titulat “Teatre en valors”. Aquest treball tracta de 
la utilització del teatre a l’escola per impartir valors ètics i 
morals als alumnes i incloïa la creació d’una obra original. 
Aquesta alumna ha estat guardonada amb el premi de la 
Universitat de Vic i el reconeixement del premi Recerca per a 
la pau, aquest darrer reconeixement comporta la publicació 
del treball.

S’ha concedit recentment una beca d’ajuda a l’estudi a 
l’estranger pels alumnes de 2n. d’ESO. Aquesta ajuda va 
lligada a un projecte que s’ha realitzat amb els alumnes de 
2n. de l’IES Alexandre de Riquer durant el present curs. Els 
participants han realitzant un treball comparatiu entre les 
tres llengües que estudien: català, castellà i angles, sobre 
la literatura d’aventures i descobriments. La idea va sorgir 
perquè estaven llegint a la matèria angles una adaptació 
del Robinson Crusoe de Daniel Defoe i, a partir d’aquesta 
obra, es van llegir obres similars de la literatura catalana 
i castellana. La beca que va dirigida als 15 alumnes que 
han treballat en el projecte es concreta en 800€ per a cada 
alumne perquè realitzi un curs intensiu angles. Per tant, els 
participants aniran la segona quinzena d’agost a York (Gran 
Bretanya) per assistir-hi matins i tardes a classes angles. 
L’allotjament serà amb famílies angleses. El cost total de 
l’activitat és d’uns 1200€, dels quals la beca cobreix el 800€ 
abans esmentats. És una bona oportunitat perquè aquests 
alumnes puguin reforçar el seu coneixement de la llengua i 
la cultura anglesa, tant escrit com oral. Entre les activitats 
també s’inclouen visites i excursions per la zona.
Dintre del projecte PELE (Pla Experimental de Llengües 
Estrangeres) que s’ha començat aquest any a l’IES Alexandre 
de Riquer, s’ha d’informar que ha estat concedit un Auxiliar 
de conversa per al curs vinent. Aquest projecte consisteix en 
què es realitza una matèria, diferent de angles, en aquest 
idioma. La matèria que s’imparteix en angles és la Tecnologia 
d’un dels itineraris de 4t. d’ESO. La concessió de l’Auxiliar de 
conversa no beneficiarà sols als alumnes d’aquesta matèria 
de 4t. d’ESO, sinó també a la resta de grups. El curs vinent 
aquest auxiliar entrarà una hora a la setmana a les classes 
angles de tots els nivells de l’ESO i el Batxillerat per reforçar 
la part oral. Pràcticament podem confirmar que la persona 
que vindrà per realitzar aquesta tasca és un estudiant 
universitari de Seattle (EEUU).
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Les escoles van celebrar la diada de Sant Jordi 

Tot i que la pluja es va presentar a la tarda, un matí 
assolellat i una agradable temperatura van permetre que es 
celebressin les nombroses activitats preparades pels centres 
escolars de Calaf amb motiu de Sant Jordi  
A 2/4 d’11 va començar, a la llar d’infants municipal, un 
divertit contacontes, que ha acostat la llegenda de Sant 
Jordi als més menuts del poble. Amb l’ajuda de titelles les 
educadores del centre han anat explicant fil per randa el 
conte, que els nens i nenes han seguit ben atents.

Al CEIP Alta Segarra tampoc hi ha faltat les parades de llibres 
i de roses. La fira de Sant Jordi s’ha obert als pares i mares 

a partir de les 12, quan també ha començat la 6a Mostra 
Gastronòmica de plats del món, elaborats pels participants 
al taller de pares i mares que es desenvolupa durant tot el 
curs. Pastissos, galetes, cus-cus, dolços de tota mena... com 
cada any la taula de la mostra s’ha omplert de propostes 
culinàries ben diverses, que els assistents han pogut tastar a 
partir de quarts d’una del migdia. 

Els alumnes de 3er d’ESO de l’IES Alexandre de Riquer 
han muntat la paradeta de roses i de revistes Alumnàtica 
a la plaça dels Arbres. D’altra banda, a partir de les 12 del 
migdia, al Casal, s’han lliurat els premis del concurs de 
narrativa i poesia. 

Sant Jordi a la Llar d’Infants

Sant Jordi al CEIP Alta Segarra

Titelles al CEIP Tallers de pares i mares

Dilluns, dia 1 de febrer, va tenir lloc al CEIP Alta Segarra la 
representació de l’espectacle de titelles “Companys de Barri”, 
a càrrec de l’Àrea de sensibilització de la Federació ECOM.
En un espectacle d’una hora aproximadament de durada, 
els diferents personatges van presentant algunes de les 
vivències que tenen a la seva vida diària per tal de despertar 
la curiositat del públic, el qual, en tot moment, és estimulat 
perquè participi fent preguntes als cinc protagonistes. 
L’objectiu de “Companys de barri” és que l’espectador és 
submergeixi en el món de la diferència i raoni sobre les 
possibilitats de millorar l’entorn social per tal de convertir-
lo en un lloc en què tots puguem viure-hi amb igualtat 
d’oportunitats.
L’acte va ser organitzat per la regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Calaf.

El dimarts dia 19 de gener va començar a la Biblioteca del CEIP 
Alta Segarra una nova edició dels tallers de pares i mares, una 
proposta del Pla Educatiu d’Entorn de Calaf que pretén fomentar 
la cohesió i la comunicació entre la comunitat vinculada al centre 
educatiu. Dins d’aquests tallers es portaran a terme activitats 
que serviran per descobrir i apropar les diferents cultures 
que integren la comunitat educativa, promoure la cohesió 
social i donar a conèixer els costums i la llengua catalana als 
nouvinguts. Aquests tallers, que es realitzen tots els dimarts, 
de 15.00 a 17.00 son un lloc de trobada per les mares i pares 
dels centres educatius de Calaf i estan oberts a tots els pares i 
mares de la llar d’infants, del CEIP i de l’Institut.
En aquest primer taller, en el que hi van participar unes 35 
mares, es va explicar el que es farà en aquest curs, es van fer 
unes flors de pelfa i, per finalitzar, es va fer un petit berenar 
amb cafè i pastes. 
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BikeCalaf.Cat

Els participants en el moment de la sortida a la Plaça dels Arbres

Esp
orts

El calafí Ramon Batlle rep la Medalla 
de l’Esport de la Catalunya Central

El passat 17 de desembre, en el transcurs 
d’un sopar a l’hotel Bruc, el calafí Ramon 
Batlle va rebre una de les Medalles de 
l’Esport de la Catalunya Central, en una 
iniciativa impulsada per la Secretaria 
General de l’Esport i la Delegació 
Territorial del Govern a la Catalunya 
Central. La Medalla és un guardó creat 
amb la finalitat de premiar les actuacions 
més destacades en l’aspecte esportiu; 
el foment, la difusió, l’organització o el 
desenvolupament de l’esport mitjançant 
la prestació de serveis extraordinaris i, 
sobretot, a aquelles persones que han 
dedicat la seva vida a l’esport. Aquest 
és el cas de Ramon Batlle, actualment 
delegat del primer equip del Club d’Escacs 
de Calaf: a banda de destacar en la 
pràctica individual dels escacs, guanyant 
diversos títols, ha estat implicat en el 
foment d’aquest esport i d’aquesta entitat 
des de fa molts anys.

Èxit de participació a la caminada i 
pedalada per Haití

El passat diumenge, dia 7 de febrer, Calaf va mostrar una altra vegada la seva 
cara més solidària. 
Al voltant de cent  cinquanta  persones, que van aportar un total de 1.146 €, 
van prendre part en la caminada i pedalada popular per Haití, organitzada pel 
club BikeCalaf.cat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf . La prova 
va començar a  les nou del matí, a Calaf, a la Plaça dels Arbres i va arribar  a  
l’església de Calonge de Segarra, on es va fer l’esmorzar de germanor amb pa 
amb tomàquet i botifarra. Als voltants de dos quarts de dotze els participants, 
amb les forces renovades,  van reprendre el camí de retorn a Calaf. En total van 
ser 12 Km. pels que hi van anar a peu, i 15 o 40 Km. pels qui ho van fer amb 
bicicleta. Malgrat el cansament,  tots els participants tenien la sensació d’haver 
aportat un granet de sorra per la reconstrucció d’Haití. Cal agrair en aquesta 
edició el suport de l’Ajuntament de Calonge de Segarra.

El club BIKECALAF.cat  va lliurar el 
passat dimarts, dia 26 de gener, el 
premis als guanyadors del concurs 
de pintura de nadales. L’acte va tenir 
lloc al CEIP Alta Segarra i els premis 
van ser lliurats pel president del club 
ciclista.  La guanyadora va ser la Laia 
Camats Gangonells de 9 anys , a qui 
el club va obsequiar amb un casc 
de mountain-bike i una bossa amb 
objectes varis. La segona posició 
fou per la Jana Ribalta Raïch de 6 
anys a qui es va obsequiar amb una 
llum per la bicicleta i una bossa amb 
objectes varis i el tercer premi va ser 
pel Martí Garriga Marsans, obsequiat 
també amb una llum per la bicicleta i 
la bossa amb objectes varis. El 4art 
classificat el Pau Garriga Marsans, 
el 5è classificat la Ainhoa Martínez 
Montero , el  6è classificat L’Aminata 
i  el 7è  en Toni Casagolda Cañadillas  
van rebre una bossa amb objectes 
varis.
Cal dir també que la nadala 
guanyadora va ser la felicitació 
de Nadal que enguany el club ha 
obsequiat a tots els socis.
Volem donar les gràcies al CEIP Alta 
Segarra per la seva col·laboració 
desinteressada en el concurs així com 
a l’Ajuntament de Calaf.

Cinquena trobada 
d’escoles de bàsquet

El passat diumenge, dia 17 de gener, 
al matí, es va celebrar al Poliesportiu 
Municipal de Calaf la cinquena trobada 
d’Escoles de Bàsquet Calaf-Agramunt.  
Un total de 240 nens i nenes, de 4 
a 12 anys, pertanyents a 24 equips, 
de les categories Babys fins a Mini es 
van enfrontar a la festa organitzada 
per l’Associació Esportiva Escolar del 
CEIP Alta Segarra  i la Representació 
Territorial de Lleida de la Federació 
Catalana de Bàsquet.
La trobada té com a finalitat que els 
més menuts s’iniciïn en la pràctica del 
bàsquet i s’habituïn a la dinàmica de la 
competició. 
Hi van participar equips que pertanyen 
a la representació territorial de Lleida: 
com el Calaf, el Torà, el Secà St. Pere, 
l’Almacelles, el Maristes, el Cervera, 
l’Artesa, el Sedis i el Bellvís, entre molts 
altres.
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El passat diumenge, 30 de maig, va celebrar-se la darrera 
caminada de primavera  del cicle “Caminades amb torna”, 
organitzades per l’Ajuntament de Calaf i per Antonino 
Mestres. Aquesta caminada portava per títol “Natura 
i pinzellades de modernisme”, i va aplegar quasi una 
vuitantena de participants. Aquesta vegada la ruta discorria 
pels voltants de la riera de Rajadell: així, els participants 
van sortir des de la plaça dels Arbres de Calaf, amb cotxes 
particulars, per tal d’acostar-se al lloc d’inici de la caminada. 
Cal remarcar els bellíssims paisatges pels quals van caminar 
els participants, frondosos i amb una rica vegetació. Com 
ja és habitual en totes les caminades, aproximadament a la 
meitat del camí els assistents van recuperar forces amb un 
esmorzar.

Els participants a la caminada dirigint-se al Bosc de Suanya

Els caminants van poder fer una visita guiada al Castell de Boixadors

Primera caminada del cicle 
“Caminades de primavera”
Unes seixanta persones van prendre part, el diumenge 21 
de març, en la primera de les caminades organitzades a 
Calaf dins d’aquest cicle de primavera, que continua amb la 
iniciativa de l’any passat  de les “caminades amb torna”. Es 
tracta d’una activitat organitzada per l’Ajuntament de Calaf i 
Antonino Mestres, que proposa rutes a peu pels entorns del 
municipi però sempre amb alguna visita o explicació d’alguna 
curiositat històrica, lloc d’interès, etc. L’esmentat diumenge, 
amb una agradable temperatura i un dia esplèndid, els 
caminants  van sortir a les 9 del matí del Restaurant La 
Pala, de Sant Pere Sallavinera per començar la ruta que els 
va portar fins a la roca foradada de cal Pepa. Una vegada 
arribats aquí el Sr. Pere Tardà va fer una àmplia explicació 
de la història i curiositats del lloc, esmorzant els caminants 
a continuació,  per reprendre després la ruta de retorn fins 
arribar una altra vegada a Sant Pere Sallavinera.
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La pluja no va impedir la 5a 
Marxa en BTT per l’Altiplà

Malgrat la pluja que va caure a Calaf, el diumenge 18 d’abril 
uns 50 ciclistes van desafiar el mal temps i van prendre la 
sortida en la 5a edició de la Marxa en BTT per l’Altiplà, que 
va organitzar l’entitat BikeCalaf.Cat . La sortida es va fer des 
de la plaça dels Arbres, i  a conseqüència de la meteorologia 
es va haver d’anular la  ruta llarga de 45 km i tant sols es va 
fer la ruta curta de 25 km que marxava cap a Sant Sebastià 
i Mirambell, pujava cap a Farrera, anava cap a Sant Martí 
Sesgueioles i el Molí de la Roda, per tornar a Calaf, passant 
per Sant Pere Sallavinera i el camp d’aviació de la Llavinera. 
A mesura que els ciclistes anaven finalitzant la prova, van 
poder recuperar forces amb la tradicional  botifarrada, 
que es va poder celebrar a la mateixa plaça dels Arbres. 
L’organització va obsequiar a tots els participants amb una 
gorra, una motxilleta i un clauer de record. Cal dir que, 
enguany, igual que en la  anterior edició, la Marxa estava 
dedicada a la memòria de Roser Vives.

Caminada i visita al Castell 
de Boixadors

El diumenge, 2 de maig,  es va celebrar al Castell de 
Boixadors la jornada de portes obertes i visita guiada al 
castell. Per tal d’afegir-se a la celebració de l’esdeveniment, 
un centenar de caminants de Calaf i Sant Pere Sallavinera 
van sortir  de les respectives poblacions per trobar-se al 
Castell de Boixadors. La caminada calafina, emmarcada dins 
del cicle de caminades amb torna, va sortir a dos quarts 
de nou de la Plaça dels Arbres  i va passar per l’Obaga de 
l’Espona i el Corregó fins arribar al Castell a dos quarts 
d’onze del matí. Per la seva part, els caminants de Sant Pere 
Sallavinera van sortir a la mateixa hora, pujant al Castell per 
l’estació de Seguers i Cal Gironella. Un cop arribats al Castell 
de Boixadors,  l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera va 
obsequiar a tots els participants a la caminada amb un bon 
esmorzar, a base de pa amb tomàquet, botifarra i embotit. 
Posteriorment es va realitzar la visita guiada al Castell.

I per acabar, caminada al 
Bosc de Suanya

El Sr. Pere Tardà va fer una àmplia explicació de la història del lloc

La sortida es va fer sota una fina pluja
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Durant el primer cap de setmana de juliol ha tingut lloc la setena 
edició del Campionat de Futbol 3x3 i Tercer Memorial Jordi Borràs, 
organitzat per la Penya Barcelonista de Calaf, que enguany ha 
comptat amb 31 equips participants. El torneig va començar 
dijous al vespre, i es van disputar partits durant tot el cap de 
setmana. Diumenge a la tarda va ser l’hora de l’entrega de premis 
per als equips guanyadors de cada categoria. En la categoria 
babies, es van proclamar campions el Calaf A; en prebenjamins-
benjamins, la Unió Esportiva Calaf A,  en alevins van quedar 
primers el Bar El Kau,  en infantils, Discapa; en fèmines es van 
imposar les Estètica Bell-Relax; en veterans la Penya Barcelonista 
de Calaf i Comarca; i en sèniors, el primer lloc va ser per a l’Injurie 
Team. El punt i final emocionant de la vetllada va tenir lloc amb 
l’entrega del trofeu Jordi Borràs al millor jugador del torneig, que 
aquesta vegada va recaure en Alfred Martínez. Al final de l’acte es 
va lliurar la recaptació del torneig, 2210 Euros, en forma de taló, 
a un representant de la Fundació F.C.Barcelona.

Penya Barcelonista
 de Calaf i Comarca

La Jornada Fisiorecreativa 
arriba a la desena edició

Un any més, l’Esplai de la Gent Gran de Calaf ha organitzat la 
Jornada Fisiorecreativa del municipi, que enguany arribava a 
la desena edició. S’ha celebrat el dimecres, dia 2 de juny, al 
poliesportiu de Calaf, i ha comptat amb la participació d’unes 
230 persones. La Jornada ha començat amb l’activitat “Mou-
te i gaudeix”, a càrrec d’Isabel Gallego, i al voltant de les 
2 del migdia s’ha celebrat el tradicional dinar de germanor. 
Després de dinar i fer una mica de sobretaula, cap a les 4 de 
la tarda ha començat el taller de “Música i moviment”, amb 
Isidre Vallès, que cada any acompanya els participants en 
aquesta jornada. 
L’activitat ha comptat amb el suport econòmic i logístic de 
l’Ajuntament de Calaf i també de l’associació ARCA, que s’ha 
encarregat de la preparació del dinar.

Calaf celebra la Festa de 
l’Esport

El dissabte, dia 5 de juny, les entitats esportives de Calaf es 
van sumar a la Festa de l’Esport promoguda per la Diputació 
de Barcelona, i coordinada per l’ajuntament del municipi. Al 
matí, el camp de gespa de Les Garrigues va estar a disposició 
de tots aquells que van voler jugar un partit de futbol en 
aquestes instal·lacions. Per la seva part el C.B. Calaf també 
es va afegir a la festa amb la disputa de la final a 4 del 
Campionat Territorial de Lleida. A la tarda el BikeCalaf.cat va 
organitzar una pedalada des de la Plaça dels Arbres fins al 
camp d’aviació de La Llavinera que, segurament per culpa de 
la calor que feia, va tenir menys participació de l’esperada. 
Finalment, cap a les 7 de la tarda, i per cloure la festa, va 
tenir lloc una xocolatada a la plaça dels Arbres, elaborada per 
l’associació ARCA, i en la qual van prendre part nombroses 
persones.
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Calaf celebra la 1a Trobada 

Multicultural 

El passat dissabte, dia 12 de juny, va tenir lloc a Calaf la 
1a Trobada Multicultural de la vila. Els actes van començar 
amb els parlaments de la Sra. Conxita Solà, representant del 
Grup Diversitat Cultural de Calaf, la Regidora de Benestar, 
Sra. Imma  Sans i l’Alcaldessa, Sra. Maria Antònia Trullàs. 
A continuació un representant de cada comunitat va dirigir 
unes paraules al públic assistent per agrair l’acollida que 
havien tingut des que van arribar a Calaf. I finalment van 
començar les actuacions : Senegal, Equador, Catalunya, 
Marroc, Guinea, Romania, Polònia, Ucraïna i Rússia van fer 
una petita demostració del folklore de cada país.  Durant 
tota la festa els assistents van poder passar per les carpes 
instal·lades a la mateixa plaça per tal de degustar menjars 
tradicionals de cada país, o bé presenciar un vídeo amb 
informació sobre la majoria dels països presents a la festa. 

Una instantànea de l’activitat “Mou-te i gaudeix” 

La pedalada popular va sortir de la Plaça dels Arbres
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Ja hi ha 179 alzines al Bosc dels Nadons

Diumenge, dia 9 de maig, es va dur a terme la 5a plantada 
del projecte Arrela’t a Calaf, que va portar una quarantena  
de famílies al Convent de Sant Francesc, per plantar l’alzina 
corresponent. Va encetar la matinal l’alcaldessa de Calaf, Maria 
Antònia Trullàs, qui va donar la benvinguda a totes les famílies 
que s’aplegaven al pati del convent. L’alcaldessa va recordar 
la doble vessant del projecte Arrela’t a Calaf: la vinculació al 
municipi i el respecte per al medi ambient. A continuació el 
president del Consell Comarcal, Marc Castells, va destacar 
l’originalitat i el valor d’aquesta idea, de relacionar els 
naixements, els infants i les famílies amb la cura de l’entorn. 
Després dels parlaments, diversos alumnes de l’escola de 
música de Calaf van oferir un breu concert, i a continuació 
cada família va plantar la seva alzina al lloc corresponent, al 
costat d’una placa on figura el nom de cada infant i la data de 
naixement. Actualment, després de 5 anys d’Arrela’t a Calaf, 
el pati del convent té plantades 179 alzines.

El projecte “Arrela’t a Calaf, que es va posar en marxa l’1 de 
gener del 2006, ha repartit en quasi quatre anys i mig, 179 
alzines a nadons calafins. Cada vegada que un nen o una 
nena és inscrit al Registre Civil, l’Ajuntament li entrega un 
plançó d’alzina. La família en té cura fins el dia que s’organitza 
la plantada conjunta de tots els arbres al pati del convent de 
Sant Francesc. Enguany s’han fet tres lliuraments d’alzines 
: el dia 9 d’octubre de 2009, el 13 de gener de 2010 i el 29 
d’abril de 2010. En total en els últims dotze mesos s’han 
lliurat 47 alzines als nous calafins, en espera de la plantada 
conjunta que es durà a terme el 9 de maig.
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Lliurament d’alzines el 9 d’octubre de 2009

Lliurament d’alzines el 29 d’abril de 2010Lliurament d’alzines el 13 de gener de 2010

Un moment del parlament del President del Consell Comarcal

Els alumnes de l’Escola de Música van interpretar unes cançons Moment de la plantada, al Bosc dels Nadons
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Els passats divendres, dies 12 i 19 de febrer, va tenir lloc 
a l’Ajuntament de Calaf l’acte de lliurament dels Diplomes 
del Pla d’acollida municipal de Calaf.
El Pla d’acollida municipal comença amb l’empadronament, 
moment en que es convida al nouvingut a una sessió de 
benvinguda, on se’l informa sobre els seus drets i els seus 
deures en el país que l’acull. A partir d’aquí es realitza un 
curs de coneixement de l’entorn que es fa en 4 sessions de 
2 hores cadascuna i un curs inicial de català de 45 hores.
En total  es van lliurar 30 diplomes corresponents a les 
persones que han realitzat aquest recorregut a fi d’afavo-
rir la seva integració a les costums del poble.

Entrega dels Diplomes del Pla d’acollida municipal 

Un total de 14 persones han participat en el Taller d’Art-
teràpia, per a majors de 60 anys, que va finalitzar el dia 
11 de febrer i que ha organitzat l’Ajuntament de Calaf, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona, a l’Institut 
de Formació Permanent. Tot i què estava previst que el 
taller es realitzés els dijous 28 de gener i 4 de febrer, es 
va haver d’ampliar un dijous més, donat el gran interès 
mostrat pels participants. 
L’Art-teràpia és l’aplicació científica de l’Art, en un procés 
terapèutic amb persones que desenvolupen la seva 
capacitat creativa i  aprenen a conscienciar els seus 
problemes o trastorns. En aquest procés no són rellevants 
els coneixements tècnics o artístics de la persona; el 
que és important és el que passa i es manifesta durant 
aquesta elaboració o actuació, tant en el seu món interior 
com en la seva relació amb el terapeuta.

Gran interès pel taller d’art-teràpia

Èxit de la sessió participativa
 de “Gent gran en procés”

Més de 70 persones han pres part el dimecres, dia 24 de febrer, 
a la sessió participativa del projecte “Gent Gran en procés” que 
s’ha celebrat a Calaf, a la sala d’exposicions de Caixa de Manresa. 
Un cop acabada la presentació de l’acte en el que han pres part el 
Vicepresident 4rt, del Consell Comarcal de l’Anoia, Responsable de 
l’Àrea de Serveis a les persones,  Sr. Carles Casanova i la Regidora 
de Benestar Social de l’Ajuntament de Calaf , Sra. Imma Sans, 
els participants s’han dividit en diferents grups de treball per tal 
de debatre sobre diferents aspectes que tenen especial incidència 
en el seu dia a dia,  tal com poden ser la salut i l’activitat física, 
l’urbanisme i la mobilitat, la participació i l’aprenentatge al llarg de 
la vida i la qualitat de vida, entre d’altres.
Amb les aportacions realitzades en aquestes sessions, que han 
tingut lloc a Carme, Vilanova del Camí, Igualada, Masquefa i Calaf, 
es realitzarà el futur Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia on es 
definiran les línies d’actuació en relació a les persones grans i al 
procés d’envelliment de la població.

Les participants en ple procés creatiu

Aquest any 2010 l’Ajuntament de Calaf ha posat al servei de les 
dones un Servei d’Informació i Atenció a les Dones, en el que 
trobareu assessorament sobre qualsevol tema d’interès d’àmbit 
associatiu, formatiu, laboral, lúdic o altres qüestions personals.
El nou servei el realitza l’Equip d’atenció a la Dona de l’Associació 
Dones amb Empenta i es sumarà al que ja porta oferint des de l’any 
2005 i fins avui al nostre municipi. Els serveis d’assessorament 
jurídic i d’atenció psicològica s’han ofert ininterrumpidament des 
de llavors a l’ajuntament un cop al mes.
Actualment també s’ha ampliat l’horari d’atenció telefònica. Les 
dones de qualsevol poble es podran posar en contacte amb el 
servei de dilluns a dijous, matí i tarda.
Amb el nou servei, no cal sol·licitar cita prèvia. Us convidem a 
totes les dones a venir al servei d’informació i plantejar-nos les 
vostres inquietuds, preocupacions i/o consultes per tal de poder-
vos acompanyar a resoldre-les. 

Els dies d’atenció al públic en el 2010 seran els dilluns dies 26 
d’abril, 24 de maig, 28 de juny, 26 de juliol, 27 de setembre, 
25 d’octubre, 22 de novembre i 27 de desembre de 16h a 18h. 
Al mes d’agost tan sols hi haurà atenció telefònica la primera i 
última setmana.

Aquests són els serveis que ofereix l’Equip d’Atenció a la Dona 
   
- Servei d’informació i Acollida 
- Servei d’acompanyament Socioeducatiu
- Servei d’atenció Psicològica
- Servei d’Assessorament jurídic
- Servei de Guarda (heu de sol·licitar-lo amb antel·lació).

Per qualsevol dubte, consulta o demanar cita, ens podeu trobar 
al telèfon 636365631 de dilluns a dijous de 12h a 14h i de 16h 
a 19h. O bé, escriure’ns al correu electrònic equipatenciodona@
gmail.com
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Més de dues-centes cinquanta persones van participar diumenge en la tradicional 
Festa d’Homenatge a la Gent Gran organitzada per l’Ajuntament de Calaf. El bon 
temps va acompanyar la diada, en la que avis i àvies, acompanyats de familiars 
i amics, van poder prendre part en aquesta jornada festiva, que va començar a 
2/4 de 12 amb la missa solemne a l’església de Sant Jaume, cantada per la coral 
occitana “Brugéria”. Després de l’ofici religiós, la Coral Ressons i la Coral Brugéria 
van oferir un bonic concert als assistents, acabant el concert amb la interpretació 
conjunta per part de les dues corals del cant occità “Se canta”, una vella cançó 
d’amor comuna a tot Occitània, que s’ha imposat com a himne nacional occità . 
En sortir de l’església, i després de realitzar una foto de família, els assistents a la 
festa van desplaçar-se fins a la sala de festes Bogart, on se celebrava el dinar de 
germanor. Havent dinat, va començar un animat ball i quant aquest va finalitzar 
la Coral Brugéria es va acomiadar cantant una sardana, que va ser ballada pels 
assistents al dinar. Finalment els participants a la Festa van poder gaudir de un 
espectacle a la mateixa sala de festes.
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Un moment de la Missa Solemne Les Pubilles van lliurar una flor als directors de les corals
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Actuació conjunta de la Coral Ressons i el Choeur d’Hommes Brugéria

Al final del dinar es va realitzar el brindis Abans d’acomiadar-se els assistents van ballar una sardana
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Finalitza el taller de dones 

reagrupades
El passat dimecres, dia 16 de juny, va finalitzar a Calaf el ta-
ller de dones reagrupades que s’ha realitzat durant tot l’any 

a l’Institut Municipal 
de Formació Perma-
nent. El Taller de 
Dones reagrupades 
té com a objectiu 
proporcionar una 
sèrie d’estratègies 
i de recursos a les 
dones per tal que 
aquestes puguin 
anant deixant de 
banda el que supo-
sa el dol migratori i 
poder portar d’una 
manera més satis-

factòria el dia a dia amb els marits, els fills i poder crear xarxes 
socials amb la resta de nouvinguts i de veïns autòctons. Mit-
jançant aquests tallers s’han treballat tècniques de relaxació 
i de respiració per a controlar l’ansietat, s’han tractat temes 
crucials - que apareixen a la majoria de teràpies grupals amb 
dones com són: els autorreferents: l’autoestima, l’autoimat-
ge, i l’autoconeixement), les relacions intra  i interfamiliars, la 
mort, les relacions materno-paterno filials, pors, inseguretats, 
o l’incertesa del futur. El Consell Comarcal de l’Anoia ha con-
firmat la continuïtat dels grups un divendres al mes, a partir 
del setembre. 

Interessant xerrada sobre 
“Jubilar la sexualitat?”

El dimecres, dia 16 de juny, a dos quarts de sis de la tarda, 
s’ha celebrat a l’Esplai de Gent Gran de Calaf una xerrada 
que, amb el  títol de “Jubilar la sexualitat?”, ha tractat dels 
tòpics i tabús que existeixen en la sexualitat a la tercera 
edat. El conferenciant, Ramon Buscallà, psicòleg i media-
dor familiar, president de l’Associació Pro Cultura Familiar 
del Vallès Oriental i col·laborador habitual de les aules 
d’extensió universitària i les aules de formació permanent 
per a la gent gran de Catalunya, ha parlat sense embuts 
de tots els aspectes referents a l’activitat sexual  en la 
gent gran, entesa no com una activitat orientada al coit, 
sinó en un sentit més ampli relacionat amb la comunica-
ció, l’afecte, el contacte corporal, la seguretat emocional i 
el sentir-se estimat/da. El Sr. Ramon Buscallà  ha explicat 
que la sexualitat viscuda de moltes maneres també forma 
part de la nostra qualitat de vida i que deixar de practi-
car-la o jubilar-la és donar per bons certs tòpics o tabús 
que originen la frase “vés quines coses de fer a la meva 
edat!”. També ha fet avinent que s’han de desfer prejudicis 
de “parts nobles” i “parts baixes” o de “virtut per als joves 
i vici per als vells”. Finalment ha dit que cal reivindicar la 
bondat del sentit del tacte i del plaer per poder gaudir-ne, 
reconciliar-se amb les pròpies necessitats, viure una sexu-
alitat “espiritual en la carn i carnal en l’esperit” i que cal 
no malmetre un temps magnífic per a la dedicació, per a la 
carícia i per a la tendresa.
Al final de la xerrada s’ha obert un torn de preguntes que 
ha resultat molt interessant i participatiu.

L’Esplai de la Gent Gran de Calaf va celebrar el diumenge, 
dia 27 de juny, la seva tradicional festa d’estiu. Enguany es 
commemorava el 20è aniversari de la inauguració de l’Esplai 
i es va celebrar amb un multitudinari ball a l’aire lliure amb 
la participació del Grup Crystal .El Raval de Sant Jaume es 
va omplir, a partir de les set de la tarda, de públic  i balla-
dors, que no es van voler perdre la festa. Cap els voltants 
de les vuit la pluja va fer acte de presència  i es va haver de 
suspendre el ball.

L’Esplai de Gent Gran 
celebra el 20è aniversari

Des del proper dimecres 15 de setembre i fins al 20 d’octubre 
es durà a terme a l’Institut Municipal de Formació Permanent 
un nou taller de qualitat de vida i benestar per a la gent gran 
anomenat APROFITA ARA QUE ETS GRAN!. Durant 6 sessions 
de 2 hores cadascuna, cada dimecres de 16 a 18 h, es 
desenvoluparan els temes següents :
 
• Els conceptes de benestar i de qualitat de vida
 Els canvis a nivell biològic, psicològic i social.
 L’autoconeixement, les motivacions i els desitjos.

• L’autoestima
 El meu estat d’ànim, el meu paper

• La relació amb els altres
 Mantenir bones relacions, evitar conflictes, utilitzar  
 tècniques assertives

• Com afrontem les situacions difícils
 Pautes per adaptar-nos als canvis

• L’estrès
 Aprendre a relaxar-se

• El temps i el seu ús
 Com ens organitzem

L’envelliment és un ingredient inseparable de la vida, és un 
procés llarg i lent que afecta al cos, la ment i les relacions 
amb el nostre entorn. Envellir significa saber afrontar aquests 
canvis biològics, psicològics i socials. Coneixerem eines que 
ens permetran millorar la nostra qualitat de vida, entendre 
millor l’etapa que estem vivint i poder superar i adaptar-nos a 
les noves situacions que se’ns presenten, tot valorant allò que 
ens aporta la nostra edat. Posarem els continguts a la pràctica 
mitjançant activitats lúdiques, com petites improvisacions, 
elaboració d’escenes i representacions, tot això combinat amb 
sessions per a treballar tècniques de relaxació i pensament 
positiu a partir de la música o la dinàmica del riure.

El setembre començarà un 
nou taller de qualitat de 

vida i benestar
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Festes de final de curs de l’escoles

CEIP Alta Segarra

El divendres, dia 18 de juny, el CEIP 
Alta Segarra de Calaf va celebrar la 
seva festa de final de curs. A les 7 de la 
tarda es van obrir les portes de l’escola 
per tal que tothom  podés  visitar les 
aules i el museu d’objectes dels anys 60 
que la canalla ha recollit en la setmana 
cultural que s’ha realitzat. Cap a 2/4 de 
9 els nombrosos assistents, pares i ma-
res, alumnes, mestres i altres acompa-
nyants, van començar a sopar, amb els 
entrepans que va repartir l’associació de 
mares i pares. Havent sopat va comen-

çar un divertit espectacle d’animació per 
als més petits. A continuació, algunes 
de les mares que han seguit el curs de 
batuka van fer una petita demostració 
davant dels assistents, així com també 
es van fer diverses actuacions dels nens 
i nenes que fan activitats extraescolars . 
La festa va ser, com cada any, molt par-
ticipada, i va omplir el pati de l’escola 
de persones relacionades amb l’escola, 
que acomiadaven d’aquesta manera el 
curs escolar.

IES Alexandre de Riquer

El dissabte dia 19 de Juny es va celebrar 
la festa de graduació del curs 2009-10 a 
l’IES Alexandre de Riquer. L’acte va tenir 
lloc a 2/4 de 9 del vespre, amb l’assis-
tència d’alumnes de 4rt d’ESO , 2n de 
Batxiller,  i tots els familiars i alumnes 

d’altres cursos que hi varen vo-
ler assistir.
L’acte va estar organitzat per 
l’AMPA de l’IES conjuntament 
amb l’Institut i es va començar 
amb un sopar. Seguidament es 
va iniciar l’acte de lliurament 
d’orles als alumnes de 4rt d’ESO 
i 2n de Batxillerat, que són els 
que acaben una etapa, els de 
4rt, la ESO,  i els de Batxiller , ja 
deixen l’Institut.
Durant la cerimònia, també es 
van  passar uns powerpoints 
on es reflectien les diferents 

activitats que varen 
realitzar els alumnes durant 
la seva estada a l’IES.
La vetllada va finalitzar amb 
l’actuació del ex-professor de 
l’IES, Xavier Mayora, que ens 
va delectar a tots amb la seva 
música.
En definitiva, va ser una nit 
molt maca i  molt ben orga-
nitzada i  que esperem recor-
dar amb simpatia. Desitjar, fi-
nalment, que l’harmonia que 
es va respirar aquella estona 
es traslladés a tot l’àmbit 
educatiu.

Llar d’infants La Boireta

El divendres, dia 2 de juliol a la tarda, el 
pati de la llar d’infants municipal de Calaf 
es va omplir amb motiu 
de la festa de final de curs 
d’aquest centre educatiu. 
Els actes van començar a 
les 6 de la tarda amb la 
inauguració oficial del rètol 
amb el logo i el nom de la 
llar d’infants “La boireta”. El 
logo que s’ha triat correspon 
a un disseny realitzat per 
Anna Noguera Raja, alumna 
de 2n de Batxillerat Artís-
tic de l’IES Joan Mercader 
d’Igualada, que va guanyar 
el concurs organitzat  per l’AMPA de la 
llar d’infants. La descoberta del rètol va 

anar a càrrec de l’Alcaldessa de 
Calaf, Maria Antònia Trullàs, la 
directora de la Llar, Ingrid Ruiz, 
la presidenta de l’AMPA, Gem-
ma Ripoll i la dissenyadora del 
logo, Anna Noguera. Tot seguit 
el grup “Pamipipa” va oferir un 
espectacle de titelles amb el 
que la canalla s’ho va passar 
d’allò més bé. A continuació es 
va procedir al lliurament d’orles 
als nens i nenes que deixaran la 
llar d’infants per començar P3 al 
CEIP. Finalment es va oferir un 
berenar a tots als assistents.

Escola Municipal de Música

Dimecres, dia 16 de juny, es va celebrar 
a la sala d’actes de la Unió Calafina el 
concert de final de curs, que va ser la 
primera de les audicions que es rea-
litzaren durant tota la setmana com a 
cloenda del curs 2009-2010. La forta 
tempesta que va descarregar a Calaf va 
provocar que l’acte comencés una mica 
més tard del previst per inclemències 
meteorològiques, però no va impedir 
que transcorres amb tota normalitat. En 
aquesta primera audició van intervenir 
els conjunts instrumentals i els grups de 
cant coral de l’Escola de Música, deixant 
per la resta de dies de la setmana les in-
terpretacions individuals i de música de 
cambra. Al final de les audicions l’Alcal-
dessa, Sra. Maria Antònia Trullàs i la Re-

gidora de Cultura, Sra. Imma Sans, van 
fer lliurament dels diplomes als alumnes 
que han finalitzat el 4art curs Nivell Ele-
mental. Per a ells l’acabament d’aquest 
cicle és una fita important ja que porten 
una bona colla d’anys a l’Escola de Músi-
ca, a partir d’ara els que vulguin segui-
ran amb el Nivell Professional o també 
podran fer instrument o orquestra.

També aquests dies s’ha acabat el perío-
de de matriculació per al curs vinent que 
ha finalitzat amb 109 alumnes matricu-
lats que encara es poden ampliar al se-
tembre, això sí, sempre que quedin pla-
ces lliures, que en alguns instruments ja 
s’han exhaurit.  

Ed
uca

ció



22    L’Altiplà de CalafJULIOL 2010    L’Altiplà de Calaf JULIOL 2010 23
Cu

ltu
ra

Tallers d’estiu d’art i natura

El projecte Topografia Sensible, dins l’Acció educativa d’Iden-
sitat ID#5, ha organitzat dos tallers d’art i natura per aquest 
estiu. El primer taller, que porta per nom “Caminant Calaf”, 
està adreçat a nens i nenes de cicle mitjà i superior de primà-
ria i es durà a terme els dies 25, 26 i 27 d’agost, de 9 del matí 
a 1 del migdia, a l’Hivernacle cultural situat al carrer Francesc 
Macià, 8. A partir de la observació de les plantes de l’entorn 
es realitzaran diverses activitats: un herbari, fotografia, 
pràctiques d’horticultura, dibuix .... El segon, anomenat “Art 
i Ecologia” està adreçat a alumnes d’ESO i es desenvoluparà 
els dies 30 i 31 d’agost i l’1, 2 i 3 de setembre, de 9 del matí 
a 5 de la tarda, a l’Hivernacle Cultural. És un taller sobre 
creativitat i coneixement de l’entorn. A partir d’observar les 
plantes de l’entorn es realitzaran diverses pràctiques de dis-
seny, de construcció amb materials naturals, d’horticultura, 
fotografia...
Les inscripcions són gratuïtes i es poden realitzar a l’Ajunta-
ment de Calaf fins el dia 25 de juliol. Caldrà portar fotocòpia 
de la tarja sanitària, emplenar la fitxa que es lliurarà en el 
moment de la inscripció i abonar 4€ en concepte d’assegu-
rança.
Al final dels tallers es celebrarà una mostra dels treballs rea-
litzats. La mostra es podrà veure del 3 a l’11 de setembre, de 
3⁄4 de 6 a 8 de la tarda, a l’Hivernacle Cultural.

Concert d’Any Nou
L’Ajuntament de Calaf va organitzar, per al primer dia 
del 2010, al Casal de Calaf, un concert molt especial per 
donar la benvinguda al nou any. Amb el títol de “Passejada 
musical” , la mezzo soprano calafina Assumpta Cribillers i 
el pianista Rossend Solvasun van fer un repàs a diferents 
compositors i peces de tots els estils i èpoques.
El concert va incloure peces de compositors com Mozart, 
Scarlatti o Mompou, però també cançons amb lletres 
d’autors catalans, com Josep M. de Sagarra, Apel·les 
Mestres o Verdaguer.
En definitiva, una bona manera de celebrar l’inici del 2010, 
gaudint de bona música i bona veu.

El taller de joieria El Gresol de Calaf presenta per aquest estiu 
l’exposició de pintura “Calafitacions”, de Ramon Puigpelat, 
una mostra d’obra recent del pintor calafí formada per una 
sèrie de retrats amb guix sobre oli. 
“Calafitacions” que també podem anomenar “Calafinacions” 
o “Calafinitats”.
“Calafinitats” perquè són retrats de persones relacionades 
amb Calaf i, sobretot, de persones amb “afinitat” al natural 
vitalisme de l’autor, que ret un petit homenatge, a mode 
de felicitacions,  a persones compromeses, com ell, amb el 
debat i la cultura a Calaf.
“Calafinacions” perquè són el resultat d’una acurada 
“afinació” del procés d’experimentació tècnica que el pintor 
duu a terme d’ençà uns anys al seu estudi de Calaf, que 
consisteix en fixar a la tela els traços de guix dibuixats sobre 
un fons d’oli de color negre.
Una vegada més la mirada de Ramon Puigpelat ens captiva 
i ens sorprèn, perquè resta allunyada d’afirmacions o 
negacions, suscitant-nos tan sols més interrogants.
La mostra estarà oberta en horari comercial del 25 de juny al 
14 d’agost a El Gresol, al carrer Sant Jaume, 58 de Calaf.

Exposició d’estiu al Gresol: 
“Calafitacions”, de Ramon Puigpelat

Diumenge, dia 25 d’abril, es va celebrar al Casal de Calaf la 
segona edició del concert Calaf  canta a Sant Jordi, organitzat 
per la coral Ressons. El concert va començar amb l’actuació 
de la Coral Ressons, seguida per les actuacions del Grup de 
Caramelles de Calaf, el duet IRIS, el trio de corda DOXEBAR i 
la Coral de Sant Martí de Sesgueioles. Per posar fi a la primera 
part el Cor Trinvant, la Coral Ressons, la Coral de Sant Martí 
i el Grup de Caramellaires van interpretar la sardana “Calaf 
estima, canta i dansa”, que, amb lletra de Joan Borràs i 
música de Mosén Valentí Miserachs, havien estrenat el Grup 
de Caramellaires de Calaf en les caramelles d’enguany. La 
segona part va comptar amb les actuacions del Cor Trinvant, 
l’estrena del Grup d’Havaneres i Gal·la i J.M. Cortadellas & 
Núria Planell. El final apoteòsic del concert va anar a càrrec 
de la soprano calafina Assumpta Cribillers, que va interpretar 
davant d’un entregat públic diverses àries d’òpera i la sardana 
“La Llevantina”. Com a punt i final, tots els participants van 
entonar junts la coneguda “Vaixell de Grècia”, de Lluís Llach.
La entrada al concert va ser gratuïta i les aportacions 
voluntàries que es van recullir al final de l’acte aniran a 
benefici de Càritas.

2a edició de “Calaf canta a 
Sant Jordi”

Assumpta Cribillers i Rossend Solvasun
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El DesFOLCa’t-2010, un èxit  de participació

Des de fa dinou anys, Calaf es converteix durant uns dies 
en el centre neuràlgic de la música popular i tradicional. 
Concerts i activitats per diversos espais del poble formen 
el desFOLCa’t, que ha anat creixent en qualitat musical i 
enguany ha mantingut el nombre de públic assistent. Segons 
l’organització, unes 3.000 persones han passat pel festival, 
una dada molt positiva atès que coincidia amb el pont de 
Sant Joan.
El Festival va engegar motors divendres amb dues destacades 
actuacions. Els encarregats d’obrir el foc van ser el grup 
barceloní “Folkincats” que amb la seva música dolça i a voltes 
intimista va fer les delícies del públic assistent. Als voltants 
de mitjanit va pujar a l’escenari el duet catalano-occità 932 
(nautres dos) que amb els seves cançons per ballar van fer 
dansar a tota la gent que va presenciar el concert.

Dissabte al migdia, els Grallers de Castellfollit de Riubregós 
van fer una cercavila d’arrel tradicional pel mercat.

I a la tarda la pluja no va impedir que es celebressin els 
actes previstos. La XVII Trobada de Puntaires va reunir a 
sota els porxos de la Plaça Barcelona-92 unes 150 puntaires 
provinents de Rellinars, Súria, Manresa, Sant Antolí, Olvan, 
Bellvís, Solsona, Sanaüja, Cercs, Reus, Castellbell i el Vilar, 
El Llor, La Fuliola, L’Arboç, Sant Martí de Tous, Cervera, 
Tàrrega, Igualada, Òdena, Anglesola i Vila-rodona, a més de 
les puntaires de l’ARCA de Calaf.

L’activitat dedicada als més petits, “Percumania”, un taller 
de percussió perquè els infants juguin amb els ritmes, 
també es va tenir que dur a terme a sota els porxos de la 
plaça. La canalla, no obstant, s’ho va passar d’allò més bé 
experimentant amb els sons dels timbals.

 Tampoc hi va faltar la Jornada de Glosa i Cant Improvisat 
al Bar Rosa, una competició en què diferents equips entren 
en una batalla dialèctica on es busca l’originalitat i la 
improvisació extrema, que va ser un èxit de públic i va fer 
petit el Bar Rosa.

I a les deu de la nit de dissabte, la Plaça Gran  es va convertir 
en l’escenari que va acollir la mostra de tots els músics i 
solistes presents al Festival. Entre els grups destacats de 
la nit hi havia els bascos Xarnege,  el trio escocès Lau, els 
grups catalans Amansalva, Agranel, Terratombats i Qui Hi 
Ha?, els danesos Klezmofobia, i l’Orchestre International du 
Vetex, una explosiva fanfarria belga de setze músics.
Enguany es va canviar una mica el format, i després de la 
mostra es van esglaonar les diverses actuacions pels bars i 
racons de Calaf. D’aquesta manera, tothom va poder gaudir 
de més d’una proposta.
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Unió Esportiva Calaf

Club de Bàsquet Calaf

En
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UNA TEMPORADA PLENA D’ ÈXITS

No podem començar d’ una altra manera 
que no sigui felicitant molt efusivament a 
tots els components dels 7 equips que al 
llarg d’aquesta temporada han competit 
en les diferents categories del bàsquet 
català. També des d’aquí volem agrair les 
felicitacions que ens han fet arribar els 
equips rivals que es meravellen de la nos-
tra capacitat competitiva malgrat ésser un 
poble tan petit. Poc a poc anem any rera  
any consolidant el nostre prestigi i rebent 
un reconeixement merescut, per part dels 
nostres adversaris, pel treball ben fet, el 
sacrifici, l’esforç, la constància i l’esportivi-
tat del nostre Club. 
La temporada 2009-2010 serà recordada 
com una de les millors malgrat no haver 
pogut completar el pastís amb cap cirere-
ta, o sigui un títol a nivell de Catalunya. Hi 
hem estat molt a prop però unes vegades 
per la qualitat dels nostres adversaris i 
unes altres per la manca d’ encert i sort en 
moments puntuals no hem pogut repetir 
l’èxit sense precedents, Campiones de 
Catalunya Junior Femení Nivell “A”, de la 
temporada passada. 
En la Lliga regular, tres dels nostres equips 
van acabar aconseguint el títol Territorial 
: Cadet Femení, Junior Femení i  Senior 
Femení.
El Cadet femení, es va guanyar el dret a 
participar en la Final a 4 del Campionat de 
Catalunya que es va disputar a Mollet el 
dissabte 12-06-2010, on va caure a Semi-
finals contra el representant de Tarragona.
El Junior femení, va fer valer la seva quali-
tat per guanyar també la lliga Interterrito-
rial i es va classificar per a la Final a 4 del 

Campionat de Catalunya que, en aquest 
cas, es va disputar a Comarruga el diu-
menge 13-06-2010 i malgrat que era un 
dels favorits per a passar a la final va ésser 
eliminat a la Semifinal després de protago-
nitzar un encontre decebedor.
El Senior femení, va acabar guanyant la Fi-
nal a 4  Territorial que es va disputar al Pa-
velló Municipal calafí i això li va donar dret 
a participar en el Campionat de Catalunya 
de 3ª categoria on va caure a la primera 
eliminatòria.
D’altra banda, la sorpresa de la temporada 
l´ha protagonitzat l’Infantil femení, que 
després de classificar-se en segon lloc de 
la lliga Interterritorial va disputar la Final 
a 4 del Campionat de Catalunya que es 
va jugar al Poliesportiu Municipal de Calaf 
el dia 12-06-2010, essent eliminat a les 
Semifinals on va plantar cara fins al final. 
Llàstima d’un segon període molt fluix !
El Senior mas-
culí, també 
va concloure 
la temporada 
amb l’ascens 
del grup B al 
grup A de la 
seva categoria 
la 3ª Territori-
al, així doncs 
la propera 
temporada la 
jugarà amb 
“els bons” i se-
gurament serà 
tot un repte.
El Cadet mas-
culí, ha fet una 
bona tempo-

rada i semblava que es podria classificar 
per als Play-Off, però van baixar una mica 
la guàrdia, cap al final, i no ho van poder 
aconseguir .
I per últim parlem de l’Infantil masculí, 
que per primera vegada participava en 
una competició reglada i això, juntament 
amb adversaris més bregats, no els ha 
permès aconseguir bons resultats que a 
ben segur milloraran de cara a la propera 
temporada.
També esmentar que el proper dia 3 de 
juliol, a la localitat de Tremp, tindrà lloc 
la festa de cloenda de la temporada, on 
de ben segur algunes de les nostres ju-
gadores més destacades rebran més d’un 
guardó que incrementaran els ja assolits 
aquesta temporada pel nostre Club.
Ara a reposar i esperar que la propera 
temporada sigui tan fructífera com aques-
ta. Bones i merescudes vacances !

El passat diumenge dia 13 de Juny la 
Unió Esportiva Calaf va tancar la tempo-
rada amb un dinar de germanor que es 
va celebrar al poliesportiu de Calaf. En el 
marc d’aquesta festa, com ja és tradicio-
nal, es van repartir diferents premis entre 
els jugadors de l’entitat i en aquesta oca-
sió, va servir com a comiat de la Junta 
Directiva encapçalada pel president Josep 
Torra que va donar el relleu a la nova, 
sortida de les recents eleccions celebra-
des al club al capdavant de la qual hi ha el 
Jordi Vilaseca. Un cop fet aquest apunt és 
un bon moment per fer balanç de la tem-
porada que acaba de finalitzar. En relació 
als més petits, els babys, cal dir que els 
de quatre anys només han entrenat sota 
les ordres de l’Aleix Estruch i el Jaume 
Mas i la temporada vinent començaran a 
competir. Per la seva banda, els de cinc 
anys, entrenats pel Francisco i l’Alfred 
Martínez, han participat en un campionat 
comarcal en el qual han aconseguit molt 
bons resultats quedant a la part alta de 
la classificació. A més, el dissabte dia 12 
van guanyar un campionat que es va dur 

a terme a Santa Coloma. Els prebenja-
mins, sota la direcció de l’Aleix Estruch 
i el Fahrid Bachar, s’han classificat en 
una meritòria novena posició, tenint en 
compte que juguen contra equips de 
poblacions molt més grans que Calaf. Els 
benjamins, dirigits pel Miquel Molina i el 
Jordi Vilaseca, han fet una gran campa-
nya i han finalitzat en segona posició, la 
qual cosa significa que és probable que 
pugin de categoria, tot i que no queda 
massa clar degut a la reestructuració que 
sofrirà el futbol base català la propera 
temporada. L’equip aleví, entrenat pel 
Marc i el Miquel Coronado, ha finalitzat 
en una més que meritòria setena posició, 
cosa que a començaments de temporada 
no semblava pas que fos possible. Els 
infantils, dirigits pel Carles Mermelada, 
el Ramon Riera i el Josep Manel Navarro, 
també han fet una temporada molt bona 
ja que fins a les últimes jornades han llui-
tat per aconseguir el campionat. Al final 
s’han hagut de conformar amb la tercera 
posició degut a una ratxa de lesions i a 
que el planter, de molt bona qualitat, era 

una mica curt. Amb una mica de sort 
estaríem parlant, amb tota seguretat, 
d’un equip campió. Per la seva banda 
l’equip juvenil, dirigit pel Cristobal Gon-
zàlez, ha finalitzat una campanya brillant, 
empatats al capdavant de la classificació 
amb el Riudebitlles. Per tant, els juvenils 
han assolit el sotscampionat, l’ascens a la 
Primera Categoria i si no hagués estat per 
la mala sort que va acompanyar a l’equip 
en algun partit segurament podrien ha-
ver assolit la primera posició. Finalment 
cal parlar de l’equip amateur, entrenat pel 
Jordi Mas i l’Antonio Soria, que tot i haver 
quedat a la part baixa de la classificació 
han practicat un bon futbol i han arribat 
a les semifinals de la Copa Anoia, essent 
eliminats per l’equip de Segona Regional 
de La Pobla de Claramunt a la tanda de 
penals. Per tant, en termes generals, hem 
de parlar d’una temporada força positiva 
pels equips de la Unió Esportiva Calaf que 
continua amb la seva tasca de formar no 
sols jugadors, sinó també persones que 
assoleixin els valors implícits que sempre 
comporta la pràctica de l’esport.
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Des de la Parròquia Mn. Joan Sanglas

DESPLEGABLE
Coincidint amb la festa de Santa 
Calamanda, Festa Major de Calaf, la 
parròquia ha editat un petit desplegable 
per atendre, principalment, els visitants 
que venen de fora i desconeixen detalls 
del temple parroquial i alguns racons 
del nostre poble. 
Una breu explicació de l’església amb 
dades concretes. Capella dels Dolors, 
Santa Calamanda i de Sant Sebastià. 
Dades del campanar amb el poema 
de Mossèn Pius Forn “El campanar de 

Calaf” i detalls de les campanes actuals. 
La llegenda del mercat de Calaf que 
tants visitants coneixen parcialment, 
amb una bonica il·lustració del llibre 
d’en Josep Maria Solà “Històries de 
Calaf” (2008).  
Per acabar s’indiquen alguns esdeve-
niments destacable i altres llocs per a 
visitar a Calaf. Tant la portada com les 
pàgines interiors hi ha les fotografies 
més significatives del que es vol pre-
sentar. Esperem que agradi a tothom: 
En podeu disposar a la parròquia.

Unió Calafina
Gran èxit de l’es-
pectacle “Aixó és 
Broadway”

Unes 700 persones van omplir,  el passat 
diumenge dia 7 de febrer, el Poliesportiu 
de Calaf per veure l’espectacle “Això és 
Broadway” que presentava l’Unió Calafi-
na sota la direcció de Carme Sala.
L’espectacle va posar en escena a 60 per-
sones de 3 fins a 70 anys. A la primera  
part la canalla i el jovent, amb un ritme 
trepidant, van fer esclatar amb aplaudi-
ments a la gent que omplia el recinte. A 
la segona part, la gent més gran, amb 
un ritme més pausat, van oferir un ampli 
repertori, des de rancheres i jotes fins al 
Boig per tu, de Sau. 
La gent s’ho va passar d’allò més bé i 
va premiar amb un llarg aplaudiment a 
tots els que van participar i col·laborar en 
l’espectacle.

Entita
ts

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA DE CALAF: www.parroquiescalaf.com.
Ja fa temps que s’hi treballa i una pàgi-
na web no s’acaba mai, sempre és ob-
jecte d’actualització. L’objectiu d’aques-
ta pàgina és donar una visió de conjunt 
de totes les parròquies que formen un 
sol rectorat; ser un mitjà de divulgació i 
contacte amb altres parròquies o perso-
nes interessades; s’hi pot trobar el Full 
Parroquial de cada setmana; es faran 
diferents enllaços a diferents pàgines 
d’interès; sobretot hi ha un apartat molt 
treballat i molt interessant que se’n diu 
“Salms AGPOLO”: són la pregària de 
tots els 150 salms bíblics tal com els 
resa l’Església. amb explicacions, imat-
ges, música, reflexions... un muntatge 
power point “pps” de molta qualitat. 

Aquests salms són originals d’Antonio 
Garcia Polo, capellà d’Almeria, i tradu-
ïts, amb tota rigorisitat per Mn. Pere 
Fradera. Valia la pena que una obra tan 
interessant no quedés limitada a unes 
quantes persones sinó que fos obert 
a tothom que li pugui interessar. En 
aquesta dimensió continuarem buscant 
material i recursos per a la pregària i 
l’aprofundiment i altres informacions 
interessants, però temps al temps.
Una pàgina web té les seves limitaci-
ons: no tothom disposa d’ordinador o el 
maneja fàcilment. Podeu suggerir idees 
perquè aquesta pàgina no estarà mai 
tancada. Agraïm a la Fina Doucastella 
(D’Aguilar) que l’ha dissenyada.

EL RESPECTE A LES TRADICIONS
Els joves i no tan joves del nostre país 
els falta una educació ritual i simbò-
lica, de manera que algú diu que són 
analfabets simbòlics i rituals. Curiosa-
ment són experts manipulant el mòbil, 
programant el vídeo, connectar-se a 
Facebook, però desconeixen el sentit 
del sagrat. No es tracta només d’una 
qüestió de civisme, orde o bona edu-
cació. No se’ls educa per percebre la 

distància entre el sagrat i el profà, 
per escoltar el ritme del ritual, per a 
descobrir el sentit del símbol. Ara no 
es tracta de culpabilitzar el jovent, no. 
En tot cas les noves generacions, els 
joves, aprenen per mimetisme i re-
produeixen les mateixes actituds que 
veuen reflectides en els adults. 
Així hi ha molt a fer amb actituds i 
valors que sovint abandonem i que 
formen part de la mateixa manera de 

ser de la persona, altrament es bus-
quen succedanis sovint ben difícils de 
controlar. La dimensió ritual i simbòlica 
forma part de la religió, però n’hi ha 
més aspectes socials, culturals... Tot 
aquest teixit és el que caracteritza un 
poble, una tradició nacional, un motiu 
de millorar i avançar, en definitiva 
també una manera de ser persona que 
viu com a membre d’una comunitat, 
no aïllat. 

Els artistes en el moment de l’inici de l’espectacle
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Josep Mases Raurich

Dedicat al Josep, un sardanista

Calaf, febrer de 2010D
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En una entrevista feta per un diari 
manresà al Sr. Bartomeu Duran, presi-
dent de la Federació Sardanista, li van 
preguntar si la sardana està en crisi. 
Ell va  afirmar que no, que no està en 
crisi i va afegir que si bé és cert que en 
la majoria de ballades hi trobem molta 
gent gran i que la manca de jovent a les 
mateixes és un fet generalitzat, també 
va dir que calia ressaltar, que segons 
un informe actual, molts dels compo-
sitors de nova fornada que participen 
en el concurs anual  “La Sardana de 
l’any” són d’edats entre 20  i 25 anys. 
Afegeix que l’any 2008 es varen es-
trenar 296 sardanes, i que hi ha quasi 
un centenar de cobles  les quals varen 
fer per tot Catalunya  més de 3.500 
actuacions, entre concursos, aplecs, 
audicions, saraus, i concerts. Per tant, 
siguem optimistes, fem pinya, ballem 
la Sardana i gaudim-la, doncs en mol-

tes comarques 
del nostre país 
gràcies a gent 
que treballa 
amb entusias-
me  la Sardana 
està ben viva i 
continua sent 
un dels actes 
principals de 
moltes Festes 
Majors. 
Però si he co-
mençat aquest 
escrit parlant 
de la sardana, 
és perquè avui 
vull parlar d’un 
veterà i gran 
s a r d a n i s t a 
de Calaf: en 
Josep Anglès. 

Durant molts i molts anys, sempre que 
ha pogut, ha estat present en quasi 
totes les audicions que s’han celebrat 
a la nostra vila, fent sempre de pal de 
paller, i essent el primer en començar 
les ballades. Sardanista veterà, que 
sempre agafava la responsabilitat de 
comptar i repartir la tirada perquè  la 
sardana acabés bé i al punt just.
Però fa un parell d’anys, en Josep va 
decidir  “jubilar-se”, després d’ haver 
dedicat més de seixanta-cinc anys a 
la nostra dansa, i ara els sardanistes 
el trobem a faltar. Jo, des de L’altiplà 
amb aquest escrit, voldria rendir-li 
un emotiu reconeixement per aques-

ta llarga dedicació, avui que gràcies 
a Déu encara 
gaudeix de bona 
salut. Però com 
va dir el mateix 
Josep, els anys 
no passen en va 
i cal saber reti-
rar-se a temps. 
I així ho va fer, 
“deixant-nos or-
fes” en moltes 
ballades.
Per il·lustrar 

encara més el meu comentari de la 
trajectòria i la dedicació del Josep, 
m’agradaria retrocedir fins aquells 
anys de postguerra (1944 – 1950). La 
gent de la meva edat recordem la nos-
tra infància i adolescència, en la que 
ens era difícil de divertir-nos, (doncs 
no portàvem ni una pela a la butxa-
ca). Una de les maneres de passar les 
tardes i vesprades, va ser en  aquell 
vell local del Centre Catòlic, del car-
rer de Sant Antoni amb els assajos de 
ballets, obres de teatre, i els pastorets 
etc.. Allí  passàvem les tardes del diu-
menge, i aquelles vetllades van servir 
per formar-nos una miqueta i conèixer 
la nostra cultura popular.
També recordo, a dos joves bastant 
més grans que nosaltres com eren 
llavors el Josep Anglès i el seu amic en 
Frederic Gibert, amb quina paciència 
ens ensenyaven els primers passos 
dels ballets i la Sardana. L’anècdota és 
que moltes vegades, en no disposar 
del “tocadiscos”, el “Federicu” cantava 
les músiques dels mestres: Juli Gar-
reta, Pep Ventura, Vicenç Bou, o Enric 
Morera etc. mentre en Josep Anglès 
“el Pepe” ens ensenyava els passos 
curts, llargs, saltar, el contrapunt 
etc. I així vam ser molts, els que avui 
rondem o que ja passem dels setanta, 
que ens varem iniciar en el teatre en 
català, els ballets  i en la dansa.
Aquestes dues persones, van sembrar 
entre el jovent, una llavor que va per-
durar molts anys, i és gràcies a perso-
nes com en Josep que la sardana tira i 
tirarà endavant encara que ara actual-
ment el jovent té al seu abast moltes 
i diferents maneres de divertir-se, i 
aquí a Calaf com en altes poblacions 
el ballar sardanes, “en general” també 
ha passat a ser cosa de gent gran. 
Parlant de Gent Gran, amb aquest es-
crit voldria  fer un merescut elogi a la 

idea que en Josep Anglès  va portar 
a terme ara farà quinze anys, un dia 
en el local del Esplai de Gent Gran de 
Calaf del que és soci fundador. Fins 
llavors ell havia ensenyat a moltes 
persones joves. I es va dir....! perquè 
no intentar-ho aquí a l’esplai amb gent 
jubilada? i a fe que ho va aconseguir, 
doncs va ensenyar a ballar sardanes 
a gent de seixanta cinc i de setanta i 
algun de vuitanta anys, i.... que no 
n’havien ballat mai.
Parlem de l’any 1994 que amb paci-
ència i molta constància, en Josep va 
formar dos grups amb un total d’ una 
trentena de jubilats, i va aconseguir 
que aquests aprenguessin  els primers 
compassos i més endavant ballessin 
molt bé la sardana, al mateix temps 
que practicaven un exercici físic molt 
saludable.
Doncs bé, una vegada acabat el cur-
set, sempre amb la direcció del Josep, 
tots els “alumnes” van debutar fent la 

primera rotllana de la ballada d’aque-
lla Festa Major, que va sorprendre a 
molts calafins. El cas és que d’aque-
lla “fornada” -els que encara són 
vius- molts d’ells continuen ballant 
començant l’audició des del principi, 
per altres, potser ja els és més feixuc, 
però també són presents a veure  les 
ballades.
Per aquest treball vers la sardana, la 
cultura catalana, i també per la teva 
dedicació durant tants anys a l ‘Esplai 
de gent gran, personalment, com a 
sardanista i jubilat, et dic :
                 Moltes gràcies, Josep.

Els assistents a la xerrada sobre drogodependències.
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En aquests dies s’està  desmuntant  el  
Museu de l’Exèrcit  que es troba  al Cas-
tell  de Montjuïc per  tal de  tornar-lo 
a la ciutat de Barcelona. En aquest re-
cinte, entre molts d’objectes  que feien 
referència a la història militar es podien 
contemplar armes de tots tipus,  anti-
gues i modernes , armadures, soldats 
de plom, maquetes de fortaleses, ban-
deres i tota mena de material relacionat 
amb els exercits d’altres temps  i una 

col·lecció espectacular d’armes de caça 
amb incrustacions d’ivori,  nacre  i os, 
que varen ser dipositades pel gran col-
leccionista i escultor, Frederic Marés que 
ara retornaran al seu museu, a les quals 
es dedicarà una sala. Entre aquests ob-
jectes s’hi trobava un oli que m’havia fet 
pujar diverses vegades a aquest recinte 
per tal de contemplar-lo. És  un quadre 
que es titula les  “Maniobres militars de 
Calaf”,  pintat per Josep Cusachs i Cu-
sachs en motiu d’aquest esdeveniment. 
És un oli sobre tela d’unes dimensions 
considerables 60 X 120 centímetres que 
representa una escena amb una divisió 
de cavalleria amb els comandaments  
al primer terme  dins un paratge ben 
segarrenc, amb una vegetació esclaris-
sada interromput per zones herbàcies 
amb unes considerables pedres al peu 
del camí. És una obra de gran llumino-
sitat amb un horitzó molt ben definit i 
d’una plasticitat molt ben aconseguida 
per aquest pintor, que a més de ser 
militar és conegut principalment per les 
seves pintures d’aquesta temàtica.
Hem conegut diversos quadres que, si 
bé podrien ésser d’aquest coneixement, 
no ho hem esbrinat.  Però n’hi ha un 
que es troba al Museu de Montserrat, 
i que fa un temps parlant amb el Pare 
Laplana, director del museu, l’identifi-
càrem  com una imatge d’aquestes ma-
niobres amb La Fortesa al fons.
Avui en dia rarament es troben a la ven-
da obres d’aquest autor i, últimament 
les que es troben les han subhastat  
firmes internacionals com  Christies’s i 
Sotheby’s,  entre d’altres.
Les maniobres militars de Calaf  van 
tenir lloc a la tardor del 1890, concre-
tament del 21 d’octubre fins al 28 del 

mateix mes. Abans, a primers de mes 
es desplegaren 200 soldats que arran-
jaren els camins  que anaven fins a Sant 
Guim de Freixenet, a Els Prats de Rei i 
fins a Manresa, amb el que es referen 
en total uns cinquanta quilòmetres.
El capità general del Principat de  
Catalunya, el senyor Arsenio Martínez 
Campos, comandà  aquest esdeveni-
ment en el qual hi participaren cinc 
regiments  de cavalleria, un d’enginyers  

i quinze batallons d’infanteria, amb 9 
generals, 73 comandaments, 497 ofi-
cials i 7.801 soldats, amb un total  de 
8.360 homes, 1.620 cavalls, 319 mules, 
28 canons, 15 carros de secció i molts 
carros catalans
Les tropes es trobaven allotjades en 
tres campaments : un, als voltants de 
Calaf, amb un conjunt de 178 tendes 
de campanya, un  altre a Sant Martí 
de Sesgueioles, amb unes  92 tendes 
de campanya i un altre a Els Prats de 
Rei, amb un nombre indeterminat de 
tendes.
Del 21 al 23 d’octubre totes les forces  
desplaçades a Calaf i als seus entorns 
es preparen, fent  exercicis tàctics. Les 
maniobres començaren oficialment a les 
7 del matí del 24 d’octubre on hi partici-
paren les tropes a peu, i el 25 d’octubre 
les de cavalleria, en què el pintor Josep 
Cusachs va retratar en aquest quadre 
una escena d’aquestes maniobres que 
finalitzaren el 26 d’octubre.
En ésser les primeres maniobres de 
l’exèrcit a Catalunya, tingueren una re-
llevància molt important. Tots els diaris 
hi desplaçaren a Calaf redactors per tal 
de seguir l’esdeveniment. Les revistes 
gràfiques d’aquella època hi enviaren 
dibuixants per tal d’il·lustrar les seves 
cròniques que ens han deixat un record 
d’aquestes jornades. Als  voltants del  
centenari de les mateixes, junt amb el 
programa de la festa major de Calaf,  es 
va repartir un opuscle de 20 pàgines 
amb escenes  publicades en diverses 
revistes il·lustrades d’aquell final de 
segle.
Les maniobres portaren en aquells 
temps la publicació de tres llibres : l’un,  
“Las maniobras del ejército de Cataluña 

en el otoño de 1890” per Juan Avilés 
Arnau, publicat al 1891; un altre  escrit 
per un primer tinent que signa amb el 
pseudònim Kal-Aff, publicat al 1890 
“Las maniobras militares de Calaf,” que 
són unes memòries d’aquelles dates. 
I un altre que porta per títol “¡Calaf!” 
i són “unos apuntes cómicos tomados 
del natural” por José Fernández de la 
Reguera y Marcial de los Ríos, il·lustrats 
sobre el terreny per Escales, i els seu 
preu “un real” amb 31 pàgines.
La ministra Sra. Chacón amb data 31 
de desembre de 2009, va dictar l’Ordre 
Ministerial 152/00398/2009, publicada 
al butlletí 6 del Ministeri de Defensa, 
amb data 12 de gener de 2010, a la 
pàgina 497, en que aquest quadre 
“Les maniobres militars de Calaf” es 
cedeix temporalment per cinc anys per 
a la seva custòdia al Govern Militar de 
Barcelona.
Crec que el nostre Ajuntament ha iniciat  
gestions prop el Ministeri de Defensa, 
per tal de demanar, si és possible,  que 
l’obra es portés a Calaf, en concepte de 
dipòsit, a fi de ser exposada en un lloc 
privilegiat d’una dependència municipal 
de la nostra població. Desitgem que la 
gestió arribi a bon terme.

Calaf, gener de 2010

L’altar de les virtuts

Per la ment de la gent gran
passen coses, coses passen

que les hi recorda el cor
cada pas que va donant

el record de joventut
endarrere els anem deixant.

Ara tinc la testa blanca
amb un somriure a la boca

al·leluia vaig cantant
i fent una passa llarga
sense por d’ensopegar

qui camina fent bones obres
el cel el premiarà.

La vellesa no és un somni
és un premi fer-se gran

seguiu sempre el bon camí
no mireu mai darrera

endavant sempre endavant.

Visquem sempre en primavera
No esperant mai la tardor
I aparta l’hivern traïdor

Amb el somriure més alegre
I amb el més fort cop de bastó.

Agraïm al qui us ajuda
A curar les nostres xacres

I acceptem les nostres penes
amb amor i resignació
i siguem benvolents

amb els nostres amics i parents.
Fent de la santa paciència

l’altar de les virtuts
on hi resem cada dia

coixos i geperuts
amb la més sincera pregaria
Que al cel siguem ben rebuts

El Segarrenc
24 d’abril 2010

nº 6620 

Les maniobres militars de Calaf en el 1890

Col·laboracions
Joan Graells
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El proppassat 3 de gener ens deixava, 
després d’una breu malaltia, amb la 
discreció que en els darrers temps ens  
tenia acostumats, per a traspassar a 
millor vida,  el qui fou alcalde de Calaf, 
en el període 1974-1979.
Calafí practicant de soca-rel, encara que 
feia un grapat d’anys que traslladà la 
seva residència a Barcelona  on tenia 
diversos negocis, no deixà mai de viu-
re a cavall de Calaf i la capital. Tots els 
caps de setmana, entre el divendres o 
dissabte fins el dilluns, els passava entre 
nosaltres i seguia amb interès qualsevol 
esdeveniment,  tant cívic com polític, 
que es produís a la nostra vila.

Nasqué al carrer del Carme un 10 
de novembre de 1921, fou educat al 
col·legi dels Germans de les Escoles 
Cristianes, i la seva dèria era arribar 
abans d’hora per tal de poder practicar 
l’esport. També, de jovenet, va sobre-
sortir pel seu interès vers la mecànica 

que no abandonà mai. Ell explicava que 
al sortir de l’escola anava a un taller per  
tal de muntar i desmuntar vehicles, i 
que  també als primers anys de joventut 
regentava un taller de bicicletes, poste-
riorment de motos per acabar amb un 
taller de cotxes i camions. Això va fer  
que en  la dècada dels cinquanta, els 
frares Mercedaris de Sant Ramon del 
Portell  es posaren en contacte amb ell 
per tal d’obtenir diners per arranjar el 
seu  santuari i van fer una rifa d’un cotxe 
( el primer  va ésser un 4-4). Aquesta 
idea els portà  a una gran popularitat i 
seguiren  fent-ho molts anys amb cotxes 
luxosos per tota l’Espanya.
En un número anterior d’aquest bu-
tlletí,  l’Altiplà, ens explicava que fou 
l’abandera’t en la visita que féu a la 
nostra població el president Macià. En 
acabar la guerra civil, a les representa-
cions dels Pastorets en el Centre Catòlic  
tots els papers eren interpretats per 
homes i a ell li tocà interpretar el paper 
d’Isabeló. També cal recordar que en el 
període 1941 al 1946, fou el porter de la 
Unió Esportiva Calaf , i que, a la sortida 
dels cines, amb en Jacinto Mas  tocant 
l’acordió i el Marcel·lí el Jazzband, for-
maren un conjunt,  els Stukas, que en 
un local de la vila tocaven balls. També 
col·laborava en entitats calafines  al 
formar part de les seves tradicions com 
cantar les caramelles i ballar danses tra-
dicionals. La sardana l’enamorà i el seu 
so l’acompanyà sempre. El recordarem 
puntejant la nostra dansa els dies que a 
Calaf es ballava, fins a la darrera audi-
ció, a la festa major de setembre.
Entrà a formar part de l’Ajuntament  
com a conseller el 2 de febrer de 1964, 
i posteriorment com a tinent d’alcalde 
de l’enyorat Ramon Mas el 7 de febrer 
de 1971, un equip que desencallaren  i  
portaren a bon fi el  tema del subminis-
trament de les aigües potables a Calaf i  

s’impulsà els fonaments  del desenvolu-
pament del Calaf modern. 
A la renúncia de l’alcaldia per part  del 
senyor Ramon Mas el rellevà el 29 de no-
vembre de 1974. El senyor Marcel·lí fou 
alcalde fins l’arribada dels ajuntaments 
democràtics  el 19 d’abril de 1979.
Es recordarà a en Marcel·lí com a la 
persona amb una dèria per enjardinar 
Calaf. Va omplir d’arbres la vila i va co-
mençar les plantades a Sant Sebastià. 
En els diversos consistoris de què ell 
formà part s’obriren nous carrers, amb 
el seu clavegueram i enllumenat, dipòsit 
pel subministrament d’aigües a la vila, 
construcció d’escola pública, camp de 
futbol i pista poliesportiva. També es 
comprà el col·legi dels Germans de les 
Escoles Cristianes, on primer es van 
seguir els estudis de batxillerat, per 
posteriorment construir l’Institut. En 
amenaçar ruïna can Palà, el consistori 
el va comprar, després a can Burgès i 
finalment a can Felip. Posat en contacte 
amb l’arquitecte de la Diputació, el sen-
yor Camil Pallàs va fer un projecte  del 
nou Ajuntament guardant les façanes 
històriques per tal que la nova construc-
ció de  l’Ajuntament  no sobresortís  dels 
altres edificis de la Plaça Gran. Recordo 
que en l’últim Ple de  l’Ajuntament del 
Marcel·lí com alcalde es va aprovar la 
seva construcció.
Crec que va saber adaptar-se al període 
pre-democràtic amb un esperit obert, on 
es regularitzaren els noms dels carrers, 
es va homenatjar a Alexandre de Riquer, 
es va canviar l’escut amb l’històric de la 
vila, i es va arranjar l’ermita de Sant Se-
bastià entre  d’altres accions que, com 
he dit abans, posaren fonament al Calaf 
d’avui en dia.

Calaf, gener de 2010
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Marcel·lí Nadal i Feixas, alcalde de Calaf (1974-1979)
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Joan Graells

La comunitat senegalesa resident a Calaf 
va organitzar el passat dissabte,6 de 
febrer, una gran festa, amb motiu de la 
celebració anual del Magal de Touba. Es 
tracta d’una festa eminentment religiosa 
en que es commemora l’aniversari 
de la partida al exili, a Gabon, del 
Cheikh Ahmadou Bamba, l’any 1895, 
on hi restà 7 anys. La festa té també 
una important vessant social ja que 
els senegalesos residents a Calaf van 
convidar a compatriotes que viuen a 
Cervera, Guissona, Igualada o Manresa. 
La festa es va celebrar a la sala de fusta 
del Casal de Calaf i va començar de bon 
matí, amb la decoració de la sala i les 
diverses oracions. Al migdia va tenir 
lloc el tradicional dinar amb plats típics 
senegalesos, com l’arròs amb verdures 
i pollastre i el iogurt artesà. La festa 

va continuar tota la tarda i fins a la 
nit, amb diversos parlaments, música 
i tertúlia. Els senegalesos van convidar 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, així 
com els regidors, a participar de la 
festa. L’alcaldessa i les regidores Imma 

Sans i Fina Bastardas van anar-hi al 
matí , departint amb tots els assistents,i 
especialment, amb els caps de la 
comunitat sobre la necessària integració 
de la població immigrada, apostant per la 
convivència i el respecte mutus.

La comunitat senegalesa  de Calaf celebra el Magal de Touba
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Antigament, i com a herència etrusca, l’any es distribuïa 
en deu mesos el primer dels quals era Martius (març), mes 
dedicat a Mart, el déu de la guerra. L’any 46 aC Juli Cèsar 
ordenà de reformar-lo (s’anomenarà calendari julià): així, 
l’any passà a tenir 12 mesos i 365 dies; el mes quintilis (el 
cinquè) es va anomenar iulius (en honor de Juli Cèsar) i, cada 
quatre anys, s’afegia un dia més a Februarius, que d’aquesta 
manera en tenia 29: a aquest dia afegit se’l coneixia com a 
bi sextus (bixest, any de traspàs). A finals del s. XVI, el papa 
Gregori XIII reforma el calendari anterior fins als nostres 
dies (calendari gregorià).

El calendari romà tenia tres dates fixes per a cada mes: les 
calendes (1r dia de cada mes), les nones (el 5è dia) i els 
idus (el 13è dia, corresponent a la lluna plena). Els mesos de 
març, maig, juliol i octubre les nones i els idus es retardaven 
dos dies (el 7è i el 15è, respectivament).

La vigília dels idus de març de l’any 44 aC, el dictador Juli 
Cèsar rebrà diversos presagis que li aconsellen de no assistir 
al Senat, l’endemà, on l’han de nomenar rei de tot el territori 
romà (fins la seva darrera muller, Calpúrnia, té un malson, 
que comunicarà al seu marit, on el veu assassinat als peus 
de l’estàtua de Pompeu). Cèsar, cobejós de poder, desobeeix 
tots els auspicis, inclòs el d’un home anomenat Artemidor 
que se li acostarà amb un paper a la mà, pregant-li que el 
llegeixi de seguida, abans d’entrar al Senat. Assegut a la 
seva cadira i rodejat d’uns quants membres de la conxorxa, 
Cèsar rebutjarà una petició de Címber i aquest l’agafarà 
per la toga. Suetoni (Vida dels dotze cèsars, cap. LXXXII, 
1) conta que llavors Cèsar cridà: “Ista quidem uis est!” 
(Això és una violència). El cos de Cèsar serà colpit amb 23 
punyalades, entre elles les de Dècim, Cassi, Casca i Marc 
Brutus, en una conspiració ordida pels patricis del Senat a fi 
d’alliberar-se del dictador (la malastrugança que envolta el 
número 13 té el seu origen en aquest cesaricidi ocorregut 
durant els idus de març -tot i que, històricament, l’assassinat 
fou el dia 15).

Segles més tard, Shakespeare, a la tragèdia de Juli Cèsar 
(1599), pouarà de les mateixes fonts quan a l’inici de 
l’escena I (Acte III), un despreocupat Cèsar, davant del 
Capitoli, afirmarà: “Doncs els idus de març ja han arribat”, 
i l’Endeví del seu costat respondrà: “Sí, Cèsar, però no han 
passat encara”.

El 1911, en un bellíssim poema intitulat  Idus de març, el 
més gran dels poetes neogrecs, Konstandinos P. Kavafis 
(1863-1933), aconsellarà que ens aturem i que ajornem 
qualsevol conversa o treball a fi d’assabentar-nos, sens 
trigar, de l’escrit tan seriós que ens porta Artemidor. Amb 
uns versos inicials (trad. d’Alexis E. Solà) que val la pena 
de memoritzar: “Tem les grandeses, ànima./ I les teves 
ambicions, si vèncer-les/ no pots, segueix-les, dubtosa i 
assenyada./ I com més endavant vagis,/ més caldrà que 
estiguis atenta i vigilant.”

Aquest caràcter fatídic i nefast dels idus de març el recull, 
també, la nostra tradició quan sentencia: “Març, marçot,/ 

mata la vella a la vora del foc,/ i a la jove, si pot.” El refrany 
sintetitza la llegenda segons la qual una vella que posseïa 
un gran ramat d’ovelles, temorosa de les maltempsades del 
vent de març, les tenia tancades a la cleda i, tot mofant-
se del març, li deia: “Març, marçot,/ bufa’m el cul,/ que la 
cara no pots.” El març, furiós pels insults, li demanà al seu 
company l’abril que li deixés uns quants dies dels seus per 
escarmentar-la (aquest fred tardà de l’abril es coneix pels 
dies manllevats o els dies de la vella i també el recull el 
refranyer: “D’abrils i de senyors,/ n’hi ha pocs que no siguin 
traïdors”). Quan passà el març i començà la bonança de 
l’abril, la vella, confiada, tragué el ramat a pasturar i la ràbia 
de març li matà tot el bestiar.

Aquesta variabilitat i duresa del mes de març es reflecteix en 
el verb marcejar, que vol dir tenir set cares com el març o 
ésser boig com el març. Cal afegir que el març és el mes dels 
bocs, i aquests entren en relació amb el diable i li procuren 
adeptes: “Pel març,/ corre el diable per totes parts”.

No és bo, doncs, riure’s de la lluna de març ni menysprear 
els seus idus no fos cas que, ja massa tard, reconeguéssim 
el ganivet de l’estimat Brutus (“fili mi”) entremig dels qui 
assassinen el nostre ramat.

Josep Maria Solà
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Juli Cèsar segons l’il·lustrador Uderzo (La galère d’Obélix, 1996)
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Aquesta secció va encetar amb el 
darrer número una nova sèrie anome-
nada “ Ara va de pedres”.  Coherent 
doncs amb el títol, avui proposem una 
caminada i visita fins a un esperó ro-
cós on trobarem diversos elements de 
gran interès.
Tot plegat es troba a pocs metres de 
la Masia de Cal Pepa de les Coromi-
nes, per sobre del torrent i obaga de 
l’Estrada.
El conjunt de “pedres” a visitar consis-
teix en una gran cavitat d’orígen an-
tròpic excavada en  una roca sorrenca 
a l’estil d’altres semblants que hi ha 
a la comarca. A la zona també sel’s 
coneix popularment com a “fornots”.  
Sovint, s’ha considerat que aquests 
forats tenien la funció d’eremitoris ru-
rals on feia vida una persona dedicada 
a la contemplació. Sigui o no certa 
aquesta hipòtesi, el que és cert és que 
es tracta d’una cavitat feta per la mà 
de l’home possiblement a l’entorn del 
segle IX-X. Per la seva mida pot aco-
llir al seu interior diverses persones 
sense necessitat d’ajupir-se. Es troba 
orientada al sud i la posició enlairada 
de l’indret facilita una vista privilegia-
da i convida tot plegat a deixar anar 
la imaginació que ens pot traslladar a 
segles passats, a temps de repoblació 
en terres de frontera. 
Als peus de la Roca Foradada, trobem 
restes d’una edificació medieval pro-
vablement del segle XIII-XIV que es 
va anexar al Roc Foradat i que han 
estat objecte recentment d’una ac-
tuació arqueològica molt acurada que 
permetrà conéixer millor l’estructura i 
característiques del poblament rural 
de l’època.

Per accedir-hi sortirem del nucli de Les 
Coromines, al peu mateix del petit ce-
mentiri i església que trobem només 
arribar-hi. El centre d’interès princi-

pal el trobarem a mig camí d’un ruta 
circular que ens retornarà al punt de 
partida de forma plàcida i assequible 
a tothom.

Ara va de pedres!
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Descripció de la passejada:

Per sortir, ens situem d’esquena a la 
porta d’accés al petit cementiri i prenem 
un carreró que tenim just davant. El 
carreró està situat darrere mateix d’un 
cobert. A pocs metres, girem a la dreta 
i ens allunyem poc a poc del nucli de 
Les Coromines.

0,200 Km
Primera cruïlla a mà dreta. La 
descartem, seguim planejant ara amb 
sembrats a l’esquerra i el bosc a la 
notra dreta.

0,300 km.
Nova cruïlla amb camí a la dreta que 
s’enfila dintre del bosc. Ignorem també 
aquesta opció.

0,600 km.
El camí abandona ara el recer del bosc i 
travessa un camp de conreu per enfilar-
se tot seguit en direcció a la carena que 
tenim dalt sobre. Tot just 150m més 
endevant, deixarem aquest camí i 
n’agafarem un altre de molt pedregós 
i costerut que surt per la dreta i que 
no deixarem fins a trobar la carrtera 
asfaltada.

1,100 km.
Ens incorporem a la carretera asfaltada. 
La seguim cap a l’esquerra. Tot seguit, 
un dipòsit d’aigua i a 100m. uns 
contenidors i un trencall senyalitzat 
que ens indica la direccíó de “ Cal 
Pepa”. Seguim aquest indicador fins a 
escassos metres de la masia.

1,800 km.
Descartem una cruïlla que s’enfila a 
l’esquerra cap dins del bosc. Tampoc 
fem cas d’una altra a escassos vint 
metres també a l’esquerra en un punt 
del camí en què una roca llisa presideix 
el terra del camí.

2,100 km.
Som en el darrer revolt del camí abans 
d’entrar a la Masia de Cal Pepa. No hi 
acabem d’arribar i agafem un camí a 
l’esquerra arrapat a una paret de pedra 
seca. Deixem la masia a la dreta.

2,300.km.
Nova cruïlla presidida per una llosa de 
pedra i uns pins força alts. Seguim cap 
a la dreta cada cop per camins menys 
fressats, primer entre sembrats i 
després dins el bosc.

El Roc Foradat de Cal Pepa 
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Divendres 30

LA GUÀRDIA PILOSA
Òpera a la Pedra a les 22.00 h

Dissabte 31 

TORÀ
Nits de marinada - Certamen de 
monòlegs a la Plaça de l’Hostal

AGOST

Dissabte 6 i Diumenge 7

LA GUÀRDIA PILOSA
A les 22.00 h Jazz a la palla

Dissabte 7 

TORÀ
Nits de marinada : Grup TIBAU
A les 22.00 h a la Plaça de l’Hostal

Del 7 al 16 d’agost  

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Festa Major

Del 12 al 15 d’agost

COPONS
Festa Major

Del 13 al 16 d’agost

ELS PRATS DE REI
Festa Major

Del 20 al 22 d’agost

VECIANA
Festa Major

Divendres 20 i Dissabte 21

SANT PERE SALLAVINERA
Festa Major de Boixadors

Del 20 al 23 d’agost

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Festa Major

Dissabte 21 i Diumenge 22

PUJALT
Festa Major

Dissabte 28 i Diumenge 29

PUJALT
Festa Major de L’Astor

Del 27 d’agost a l’1 de setembre 

TORÀ
Festa Major

SETEMBRE

Dissabte 4

VECIANA
Festa Major de Segur

Dissabte 11 i Diumenge 12

CALONGE DE SEGARRA
Festa Major de Sant Pere de l’Arç

PUJALT
Festa Major de Conill

Del 17 al 19 de setembte

SANT PERE SALLAVINERA
Festa Major

Dissabte 25

SANT PERE SALLAVINERA
Festa jove

Dissabte 25 i Diumenge 26

CALONGE DE SEGARRA
Festa Major d’Aleny

ELS PRATS DE REI
Festa dels Sants Màrtirs

l’agenda 

de Calaf

p. 2

2,750 km.
A l’esquerra del camí trobem un zona 
d’eixams d’abelles. Un rètol ens ho indica 
i és senyal que ens aconsella no acostar-
nos-hi més del necessari. Passades les 
abelles el camí es fa més estret i ens 
condueix al nostre destí que es troba en 
un esperó rocós a la nostra esquerra a 
escassos 150 m.

2,900 km.
El terreny es precipita en forta baixada. 
Hem arribat al nostre destí. A l’esquerra 

descobrim un roquissar foradat per sobre 
com un formatge. A nosaltres ens inte-
ressa el forat situat a la part de sota on 
podem observar també les restes de la 
masia que en algún moment havia estat 
anexada a la roca i forat. 
Som davant d’un eremitori del segle X ?. 
No ho sabem del cert però en qualsevol 
cas el forat fet pels nostres avantpassats 
és molt interessant. També ho són les 
restes de la masia que hi ha als peus del 
roc foradat, per la seva antiguitat i pel 
fet d’estar anexada a aquesta roca tant 

singular.  
El camí de retorn serà en principi pel 
mateix lloc d’arribada. Així doncs torna-
rem a passar per davant de les abelles i 
seguirem fins a la propera cruïlla, aquella 
del terra rocallós. 

3,400 km.
Cruïlla de terra rocallós. A partir d’aquí 
seguirem per camí diferent a l’anada i 
optarem pel camí de la dreta que es po-
sarà aviat dindre del bosc.

3,600km.
Cruïlla. Seguirem el camí de la dreta en 
baixada. Aviat veurem boniques vistes 
de la vall d’Aguilar i més lluny, de la serra 
de Boixadors i Castelltallat.

4,300km.
Ens incorporem a un nou camí que ens 
ha arribat per la dreta i el seguirem cap 
a l’esquerra.

4,700 km.
Darrera incorporció a un camí. Ho fem 
cap a l’esquerra. Ara el camí està engra-
vat i en molt bon estat. Es coneix que ens 
acostem a l’arribada: Les Coromines.

5,000 km.
Som altre cop davant del cementiri i aca-
bem aquí la passejada circular que pot 
ocupar-nos una hora de trajecte d’anada 
i tornada més l’estona de visita que de-
cidim. Tot plegat un passeig a l’abast de 
qualsevol.  

Posa
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S’aproven per unanimitat les actes de 
les sessions plenàries de 21 de gener, 
13 de març, 11 de maig, 12 de juny  i 
29 de juliol de 2009.

S’aprova per unanimitat l’acceptació 
de la subvenció de 3.013.098,75 € 
concedida pel Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, destinada a 
l’execució del “PROJECTE D’INTER-
VENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI AN-
TIC DE CALAF”.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers manifesta que el seu grup 
celebra que Calaf hagi obtingut el fi-
nançament.
El Sr. Joan Caballol fa avinent que 
l’equip de govern ha estat treballant 
fort per aquest projecte i la unitat tant 
dels veïns com de les forces polítiques 
ha donat prou punts a aquest projecte, 
que ha quedat en primera posició de 
tots els presentats. El Sr. Joan Caba-
llol afegeix que en Plens anteriors el 
grup PSC-PM-GIC va manifestar que 
aquest projecte s’hauria d’haver fet fa 
un any, la qual cosa hauria comportat 
que aquest milió d’euros posat fa un 
any per l’Ajuntament hauria tingut com 
a resultat un altre milió d’euros de la 
Generalitat, però amb l’estratègia que 
s’ha seguit aquest milió d’euros s’ha 
transformat en tres milions d’euros 
de la Generalitat, per la qual cosa la 
inversió ha estat millor. Finalment, el 
Sr. Joan Caballol fa avinent que haver 
aconseguit aquest projecte és mèrit 
de tots i cal esperar que tothom tingui 
l’esperit participatiu per poder-lo tirar 
endavant amb l’acord majoritari de to-
tes les forces, com així ha estat des de 
l’inici del projecte.
Intervé a continuació el Regidor Sr. 
Manel Navarro a fi de corroborar el que 
s’ha manifestat per part dels Srs. Cribi-
llers i Caballol, però fa avinent que les 
inversions que s’han de prioritzar en el 
projecte del nucli antic són les que si-
guin més efectives i rentables en el fu-
tur, a fi que tothom hi surti guanyant.
El Sr. Joan Caballol fa avinent que en el 
projecte hi ha vuit eixos, alguns d’ells 
incideixen purament en obra, però al-
tres són més de caràcter econòmic i 
social, amb l’objectiu que el nucli antic 
torni a tenir activitat econòmica i que la 
gent tingui un barri viu.
Intervé a continuació el Sr. Francesc 
Cribillers i fa avinent que un 89% 
d’aquesta actuació es farà en la pro-
pera legislatura i un 11% es farà en 
l’actual,
la qual cosa és un exemple de que les 
polítiques importants van mes enllà de 
les legislatures i que per tant s’ha de 
tenir molt en compte i buscar aquestes
unitats, perquè uns ho comencen, uns 
altres troben el finançament i, a la ter-
cera legislatura, ho acaben; la majoria 
de les coses s’han fet així.
Intervé el Sr. Joan Caballol i manifesta 
que si les coses es fessin només per a 

una legislatura no s’estaria treballant 
bé per al poble, ja que aquest necessita 
projectes de més llarg recorregut i im-
portants com ho és el del nucli antic.

S’aprova per unanimitat l’acceptació 
de la subvenció del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya per a la redacció 
del Projecte de construcció d’una 
residència per a la gent gran.
Abans de la votació el Sr. Francesc Cri-
billers i manifesta que evidentment el 
seu grup vol que es faci aquest projecte 
i que es faci ràpid.
Intervé a continuació el Regidor Sr. Ma-
nel Navarro i manifesta que tant l’altre 
projecte com aquest són molt positius 
per al municipi i per a la gent gran que 
ho necessita.

Seguidament, en l’apartat de control 
i fiscalització es dona comptes dels 
Decrets d’Alcaldia del núm. 283/09 al 
núm. 436/09. 
En relació amb les al·legacions del PU-
OSC referents a la construcció d’una 
biblioteca, el Sr. Francesc Cribillers de-
mana el motiu pel qual s’ha modificat 
l’actuació.
Intervé el Sr. Joan Caballol i fa avinent 
que l’equip de govern va incloure en el
PUOSC una biblioteca municipal. Inici-
alment la seva ubicació estava previs-
ta en un edifici municipal (l’edifici de 
l’Institut de Formació Permanent), però 
després d’un estudi realitzat per la Di-
putació, que en el tema de biblioteques 
és l’entitat referent a tot Catalunya, es 
va arribar a la conclusió de que per les 
necesitats culturals de Calaf, es neces-
sitarà més espai del que es pot disposar 
en aquell edifici. Seguint les indicacions 
de Diputació, l’Ajuntament ha demanat 
posposar per al 2010 la construcció de 
la biblioteca,amb la possibilitat també 
de poder obtenir un finançament de 
fins el 90%.
El Sr Francesc Cribillers fa avinent que 
això s’haurà d’estudiar amb més pro-
funditat, ja que encara que la subven-
ció sigui del 90%, l’Ajuntament hi hau-
rà d’aportar 150.000 o 200.000 euros.
El Sr. Caballol manifesta que si la sub-
venció del PUOSC ja finançava la meitat 
de la biblioteca (200.000 euros aproxi-
madament), si s’ha de posar la mateixa 
quantitat per tenir una biblioteca molt 
millor, més ben equipada, amb noves 
tecnologies, amb sales específiques, 
amb tot allò que una biblioteca del se-
gle XXI necessita, ens ho podem pen-
sar més o menys, però és una de les 
bases de la nostra societat.

Precs i preguntes
I.- Demana la paraula el Regidor Sr. 
Francesc Cribillers i reitera una pregun-
ta ja formulada en el ple del dia 27 de 
juny de l’any passat, relativa a si l’equip 
de govern té algun pla per a dinamitzar 
l’economia de Calaf, donada la situació 
que hi ha en aquests moments.
Intervé a continuació el Sr. Joan Ca-

ballol i fa avinent que el Pla de Dina-
mització es va presentar dues vegades 
per mitjà de la Mancomunitat, però la 
Generalitat no l’ha concedit “per manca 
de recursos”.
D’altra banda, el Sr. Caballol manifesta 
que l’Ajuntament ha fet una sèrie d’ac-
tuacions, com la del Castell, la de la Llei 
de Barris, el Parc de Bombers (que re-
presenta 2 milions i mig d’euros més), 
i s’ha de fer avinent que en les obres 
del FEIL les empreses convidades són 
empreses de Calaf i són empreses que 
han donat feina a gent de Calaf.
D’altra banda, afirma el Sr. Caballol, 
l’Ajuntament està fent cursos, està 
buscant subvencions, s’està mirant que 
tot allò que pugui ser un recurs bo per
superar la crisi, arribi a Calaf, però 
també és necessari que el govern i 
aquells que donen les subvencions si-
guin sensibles amb això.
El Sr. Caballol manifesta que el grup 
PSC-PM-GIC pot considerar que l’Ajun-
tament pot fer més o que es pot fer 
diferent, però el que no es pot dir en 
cap cas és que l’Ajuntament no fa coses 
per tirar endavant i per superar aquests 
moments de crisi. Afirma el Sr. Caballol 
que la contenció hi és, hi haurà subven-
cions a entitats que hauran decrescut i 
cal tenir present que el pressupost de 
l’any passat respecte al d’aquest any 
ha baixat al voltant d’un 20%.
II.- A continuació demana la paraula la 
Regidora Sra. Concepció Mas i demana
que s’informi sobre l’aportació de 
l’Ajuntament al parc de bombers.
El Sr. Joan Caballol fa avinent que es 
tracta d’uns terrenys que l’Ajuntament
cedeix a la Generalitat per a la cons-
trucció d’un parc de bombers nou amb 
heliport per a emèrgències, i l’edifici del 
parc de bombers actual passa a titulari-
tat municipal.
La valoració d’aquestes obres és apro-
ximadament de 2 milions i mig d’euros 
i afortunadament l’obra, licitada per la 
Generalitat, s’ha adjudicat a l’empresa 
Constructora de Calaf, amb la qual cosa 
són dos milions i mig d’euros d’injecció 
econòmica més que hi haurà a Calaf.
III.- Intervé a continuació la Regidora 
Sra. Minerva Barbero i fa avinent que 
el seu grup demana el pressupost des-
glossat de la Festa Major i de la Festa 
Menor.
En relació amb la Festa Menor, el Sr. 
Joan Caballol posa de manifest que 
aquesta festa no ha estat organit-
zada per l’Ajuntament, sino per un 
conjunt de veïns que tenien una sèrie            
d’inquietuds, bàsicament del casc an-
tic, i que a l’Ajuntament només s’han 
demanat escenaris i neteja. És una 
festa que s’ha fet al marge de la Festa 
Major per a la qual no s’ha demanat 
cap aportació econòmica.
IV.- La Regidora Sra. Minerva Barbero 
fa avinent també que encara està pen-
dent d’aportació la informació relativa 
al cost de les obres del carrer Gela-
dors.

Ple ordinari de 10 de setembre de 2009
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S’aprova per unanimitat acceptar la 
subvenció de 109.800,00 €, atorga-
da pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, destinada a 
minorar les quotes pel servei d’ense-
nyament durant el curs escolar 2008-
2009.

S’ aprova per unanimitat assignar les 
funcions de secretaria del Jutjat de Pau 
a la Sra. Laura Corredera Ponce, amb 
efectes des d’avui dia 9 de setembre de 
2009 i fins que finalitzi la situació de 
baixa per maternitat de la Sra. Maria 
Antònia Vilaseca Navarro.

S’aprova per unanimitat assignar i 
transferir a la Mancomunitat Intermu-
nicipal Voluntària Segarrenca l’import 
íntegre del tram supramunicipal del 
Fons de Cooperació Local corresponent 
a l’anualitat 2008 (7.780,83 euros).

Ple extraordinari de 9 d’octubre de 2009

Modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’exercici 2010.
S’aproven per majoria absoluta, amb 
el vot favorable dels 7 regidors que 
integren els grups municipals de 
CIU i d’ERC, i el vot en contra dels 4 
regidors del grup municipal PSC-PM-
GIC modificacions de les ordenances 
fiscals següents:
- Ordenança fiscal núm.3 - Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal núm. 5 - Impost 
sobre construccions, instal·lacions i 
obres.
- Ordenança fiscal núm. 11 - Taxa 
per les entrades de vehicles a través 
de les voreres i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega 
i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena.
-Ordenança fiscal núm. 13 - Taxa per 
parades, barrques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic.
-Ordenança fiscal núm. 15 - Taxa pel 
subministrament d’aigua.
-Ordenança fiscal núm. 16 - Taxa per 
la prestació de serveis en la piscina 
municipal.
-Ordenança fiscal núm. 17 - Taxa 
per expedició de documents 
administratius.
-Ordenança fiscal núm. 18 - Taxa per 
llicències urbanístiques.
-Ordenança fiscal núm. 19 - Taxa per 
la prestació de serveis d’intervenció 
integral de l’Administració municipal 
en les activitats i instal·lacions.
-Ordenança fiscal núm. 22 - Taxa per la 
prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals.
-Ordenança fiscal núm. 25 - Taxes 
per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus 
urbans.
Abans de la votació, en  relació amb 
l’ordenança de subministrament 
d’aigua, el Sr. Cribillers posa de 
manifest que l’any passat es va 
incrementar un 4,5%, i aquest any la 
proposta és d’un 2,21%; partint de la 
filosofia de l’IPC, evidentment tocaria 
baixar el preu de l’aigua un 1%, no 
apujar-lo un 2,21%, i l’increment o 
no del preu s’ha de basar en un estudi 
correcte de costos. 

Afegeix el Sr. Cribillers que el seu 
grup no pot votar a favor d’questes 
ordenances perquè considera que el 
que s’hauria de fer és abaixar i perquè 
els comptes que es fan aquí són uns 
comptes que no són prou clars, hi ha 
incorporades moltes despeses que 
es refereixen a manteniment d’aigua 
i, per tant, s’hauria de veure si això 
està bé o no i quins criteris s’apliquen, 
perquè no hi consten.
Intervé a continuació el Regidor 
Sr. Joan Caballol i fa avinent que 
la filosofia d’aquestes ordenances 
és la de no incrementar la pressió 
fiscal, amb molta diferència de la que 
poden establir altres administracions 
superiors, com per exemple amb 
l’increment de l’I.V.A.. El Sr. 
Caballol manifesta que es mantenen 
congelades al 0% la majoria de les 
taxes i, en relació amb el tema de 
l’aigua, fa avinent que els costos no 
només depenen de l’I.P.C. sino que 
també depenen de l’energia per poder 
extreure aquesta aigua. L’increment 
de la tarifa elèctrica s’ha de repercutir 
en el cost, i l’estimació que s’ha fet és, 
segur, una estimació prudent. D’altra 
banda, afegeix el Sr. Caballol, l’equip 
de govern ha treballat amb previsió, 
perquè amb les importants mancances 
d’aigua que havia tingut Calaf, si no 
hagués estat per aquestes previsions, 
probablement fa dos estius Calaf 
hauria tingut restriccions. Afirma 
el Sr. Caballol que afortunadament 
no va ser així i que Calaf continua 
mantenint i està desenvolupant una 
xarxa que permeti suportar moments 
difícils en el tema de l’aigua i hi ha 
una sèrie de despeses en la millora de 
la qualitat de l’aigua i una garantia de 
subministrament.
En relació amb la referència a 
l’empresa concessionària, el Sr. 
Joan Caballol fa avinent que el que 
fa aquesta empresa és gestionar els 
serveis, i quant a la qüestió de si 
aquesta és sospitosa de guanyar més 
o menys diners, el Sr. Caballol afirma 
que vostès van signar el conveni amb 
l’empresa i suposo que els hi devia 
merèixer tanta confiança aleshores 
com ara.
Manifesta el Sr. Caballol que l’equip 
de govern està content de la gestió 
que està fent l’empresa, s’està 

modernitzant tota la xarxa d’aigua 
aplicant sistemes de control i gràcies 
a això l’augment del rebut de l’aigua 
a Calaf és el que és i no com en altres 
municipis que tenen increments del 
14%, del 20% i inclús del 50% i, en 
els casos més extraordinaris, sobre 
el 80%. És un cost que està bastant 
equilibrat, però en aquest cas el que 
no es podia fer és congelar-lo.
L’increment afecta a la tarifa del 
consumidor mitjà en uns 2,5 euros 
per any, cost que és assumible i que 
permet la sostenibilitat del sistema i 
que no entri en dèficit, igual que es fa 
amb els altres preus públics, procurant 
que siguin uns preus públics eficients 
i amb els costos compensats.
El Sr. Caballol fa avinent que aquestes 
són unes ordenances de contenció, 
unes ordenances que congelen i que 
no incrementen la pressió fiscal sobre 
el contribuent. 
En relació amb l’ICIO i les 
bonificacions que s’hi preveuen, 
el Sr. Caballol fa avinent que s’ha 
establert una bonificació del 90% 
sobre façanes, taulades, elements 
estructurals i ascensors per tots els 
habitatges del nucli històric de Calaf 
(àmbit que forma part del projecte de 
la Llei de Barris), i una bonificació del 
50% en les obres de millora de les 
vivendes.
Intervé a continuació el Regidor Sr. 
Manel Navarro i manifesta que l’any 
passat es va abstenir amb l’increment 
del 4,5 %, però considera que la 
congelació per aquest any ja és un 
pas endavant i la mitjana d’ambdós 
exercicis representa un 2,25 %. 
Afegeix el Sr. Navarro que també 
considera molt adient la previsió de 
les bonificacions del 90% i del 50% 
per al nucli antic. Finalment, el Sr. 
Navarro proposa un fracccionament 
de la quota de l’I.B.I. en dos 
pagaments anuals. La Regidora Sra. 
Judit Viladrich fa avinent que es 
sol·licitarà a l’Organisme de Gestió 
Tributària que valori la viabilitat del 
fraccionament.

S’aprova per unanimitat el Conveni 
d’Adhesió de l’Ajuntament de 
Calaf al Conveni marc firmat 
entre la Comunitat Autònoma de 
Catalunya i Ecoembes.

Ple extraordinari de 30 d’octubre de 2009
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Calaf i el conjunt dels municipis de l’Alta 
Segarra han de projectar el seu futur i un 
bon mitja per aconseguir-ho es a través 
de la formació permanent que enriqueix i 
desenvolupa integrament a les persones.

Ara que es parla des de diferents 
administracions d’espais de relació 
per afrontar la crisis, ĺ Ajuntament i 
per extensió la mateixa Mancomunitat 
segarrrenca, com administracions de 
proximitat al ciutadà, hauria de constituir 
una taula de treball per plantejar el futur 
del conjunt dels nostres municipis i fer front 
als nous reptes socioeconòmics que se’ns 
plantegen.  

Aquesta ha de ser una eina global i de 
comarca, a més de les que ja existeixen 

com és la taula de turisme. En aquesta 
taula han de participar-hi diversos agents 
dels territori, com empresaris, escoles 
i altres persones i professionals que es 
creguin oportuns per plantejar i resoldre els 
problemes que hi ha als diferents municipis, 
entre ells l’atur i la sostenibilitat econòmica. 
S´han de detectar les necessitats actuals de 
les persones i famílies que estan en aquesta 
situació i activar nous, o vells, sistemes de 
producció, amb la complicitat de diversos 
agents socials, culturals i econòmics, tot 
pensant en propostes innovadores que 
necessitem per transformar i assolir un 
nou marc, econòmic i territorial. Invertir en 
formació és una primera aposta, a major 
formació més possibilitats de trobar feina, 
aquest indicador, dit reiteradament pels 
experts, hauria de fer reflexionar, sobretot 

als joves, perquè els motivi per accedir al 
mon laboral, cada vegada més complex i, 
per l’altre banda, diversificar les formes de 
treball existents. Aquest ha de ser el repte 
més important de tots.
 
També hi ha altres motius d’esperança, 
aquesta la podem veure localment, en 
dos dels esdeveniments populars darrers, 
i que volem aprofitar per felicitar a les 
comissions organitzadores de Reis i les 
Festes del Pellofa així com a les entitats 
que hi col·laboren, ja que les seves accions, 
transmeten molts valors com poden ser la 
cooperació, la responsabilitat i l’altruisme, 
els quals acaben fent que estimem i és 
dinamitzi el poble, tot cohesionant-lo 
socialment i incrementant any rera any la 
participació de la gent.

En relació a l’escrit del grup municipal GIC-
PSC-PM corresponent a aquest número 
de la revista “L’Altiplà de Calaf”, l’equip de 
redacció, després de requerir en diverses 
ocasions al grup municipal PSC-PM-GIC la 
modificació de l’escrit proposat per aques-
ta edició donat que entrava en conflicte 
amb la legislació vigent i donat que no s’ha 
produït l’esmena per la seva part, ha hagut 
de prendre la determinació, per motius de 
responsabilitat i d’ètica professional ava-
lats per informes jurídics, de no publicar-lo 
al contenir informació protegida per la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràc-
ter Personal. De la mateixa manera l’equip 
redactor vol fer notar que aquest fet no es 
pot entendre en cap cas com un intent de 
censura ó d’atac a la llibertat d’expressió i 
exhorta als diferents grups municipals a no 
contravenir les diposicions legals i a exercir 
aquest dret amb la responsabilitat, rigor i 
veracitat exigibles als dipositàris de la con-
fiança de la ciutadania.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (en endavant, LOPD), té per ob-
jecte garantir i protegir, pel que fa al trac-
tament de les dades relatives a persones 
físiques, les llibertats públiques i els drets 
fonamentals d’aquestes, especialment el 
seu honor i la seva intimitat personal i 
familiar (article 1), i per tal de fer efectiu 
i protegir aquests drets, aquesta Llei Or-
gànica estén el seu àmbit de protecció a 
les dades de caràcter personal, definides 
en l’article 3.a) de la LOPD com “qualsevol 
informació referent a persones físiques 
identificades o identificables”.
En conseqüència, qualsevol tractament 
de dades de caràcter personal, incloent la 
difusió o comunicació de dades que puguin 
considerar-se com a dades de caràcter 
personal, i per tant sotmeses a la LOPD, 
que es faci per part de l’Ajuntament, en 
aquest cas a través de la publicació en 
el Butlletí Municipal d’un article del Grup 

Municipal GIC-PSC-PM, resta sotmès als 
principis i disposicions que es contenen en 
la normativa sobre protecció de dades.
L’article 4 de la LOPD defineix el principi 
de qualitat que ha d’aplicar-se a qualsevol 
tractament de dades de caràcter personal. 
Segons aquest principi les dades única-
ment es poden tractar per a les finalitats 
determinades, explícites i legítimes per a 
les quals s’han obtingut.
Aquest principi de qualitat, exigeix que 
l’accés a la informació municipal per part 
dels regidors i regidores d’un grup muni-
cipal, es realitzi, sempre, en el marc d’una 
finalitat legítima, d’una finalitat circumscri-
ta al desenvolupament de les funcions que 
els regidors i regidores tenen encomana-
des, sense que sigui possible, en cap cas, 
la difusió o publicitat a través de cap mitjà 
de les dades de caràcter personal que con-
té aquesta informació, i menys, si no es 
disposa del consentiment de les persones 
afectades.   

Fem front a la crisis de forma conjunta

Creiem en el territori

NOTA DE LA REDACCIÓ

En els darrers mesos la Mancomunitat 
Intercomarcal Voluntària Segarrenca 
(MIVS) ha aprovat dos manifestos, l’un 
referent a la creació de la comarca de l’Alta 
Segarra i l’altra demanant una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra.

Són dos fets importantíssims que, fins 
ara, no s’havien produït mai. Valorem 
d’una forma molt positiva que tots els 
ajuntaments, amb independència de la 
seva adscripció política, hagin donat suport 
als manifestos esmentats. La nostra aposta 
pel territori és clara i ferma. Hem deixat 
enrere la política d’enfrontament entre 
els municipis de la comarca que s’havia 
dut a terme en anteriors legislatures per 
una nova política de col·laboració, de 
sumar esforços, de cooperació,  per tal de 

construir una comarca que realment sigui 
de tots.

Pensem fermament que aquest és el camí 
a seguir. Els municipis que conformem l’Alta 
Segarra som petits i si no som capaços 
d’unir les nostres veus no aconseguiren 
mai disposar de determinats equipaments 
i serveis. No obstant si anem junts la cosa 
canvia. Som una comarca que encara no 
disposa del reconeixement administratiu, 
amb extensió i nombre d’habitants 
semblants a altres que sí el ténen i que, 
per aquest fet, disposen de recursos bàsics 
que a nosaltres se’ns neguen com pot ser 
una comissaria dels Mossos d’Esquadra ó 
una residència per a la tercera edat. 
Algú podria pensar que ara no és 
moment oportú per sortir amb aquestes 

reivindicacions, que ja en tenim prou amb 
la crisi econòmica i política que assola el 
nostre País. Res més lluny de la realitat ja 
que és ara precisament quan cal aprofitar 
les economies d’escala per tal d’abaratir 
els costos de funcionament dels serveis 
municipals i quan és necessari que el 
sector públic sigui un actor destacat en 
la reactivació econòmica. En aquest 
sentit la MIVS, tot i no tenir l’assignació 
econòmica desitjable, està fent possible, 
amb l’optimització de recursos i la recerca 
de subvencions, que cada vegada més 
ciutadans del nostre territòri puguin 
accedir a serveis i instal·lacions de qualitat 
en un veritable exercici del que ha de ser 
el reequilibri territorial alhora que posa en 
evidència la necessitat del reconeixement 
de la nostra comarca, l’Alta Segarra.
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La Mancomunitat Intermunicipal Vo-
luntària Segarrenca (MIVS) és una 
organització formada pels municipis de 
Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, 
Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere 
Sallavinera. Uns pobles que compartei-
xen una realitat específica, situats al nucli 
de l’àrea coneguda històricament com a 
Alta Segarra i que, constatant les dificul-
tats per gestionar un territori de grans 
dimensions i baixa densitat, varen decidir 
d’unir-se per aconseguir recursos i donar 
millors serveis als seus habitants. 
Arrel de les darreres informacions que han 
reflectit els mitjans de comunicació en les 
quals sembla, ara sí, obert el debat sobre 
la imminent reorganització territorial, els 
alcaldes i alcaldesses dels municipis inte-
grants de la MIVS, des del respecte i la 
lleialtat institucional envers el Govern de 
la Generalitat, hem cregut convenient de 
fer sentir, una vegada més, la nostra veu 
de manera unitària i inequívoca, per tal 
que no quedi cap dubte sobre el nostre 
posicionament i que, d’una vegada per 
totes, siguin ateses les nostres peticions 
que entenem raonables i raonades per 
motius històrics, econòmics, culturals i, 
fonamentalment, de millora del servei 
envers els nostres conciutadans.
En aquest sentit creiem que hi ha dos fets 
sobre els quals, al nostre entendre, es fa 
necessari emetre una valoració donada la 
transcendència que sens dubte tindran en 
l’esdevenidor dels nostres municipis, com 
són l’aprovació de la llei de Vegueries i la 
recent aprovació de l’àmbit funcional de 
planificació territorial Penedès-Anoia.
Respecte al primer punt esmentat volem 
manifestar de manera inequívoca que 

la voluntat majoritària dels habitants 
dels municipis que representem és la de 
pertànyer a la Vegueria de la Catalunya 
Central per motius socioeconòmics, de 
proximitat i, sobretot, per optimitzar els 
recursos de l’administració, fent-la més 
eficient i propera al ciutadà.
Transcorreguts més de vint anys des que 
s’implantés la divisió territorial vigent, 
cada cop és més evident l’error que es 
va cometre en incloure el nostre territori 
dins d’una comarca amb pocs punts en 
comú entre els seus diferents àmbits 
geogràfics (més enllà del curs d’un riu), 
i sí en canvi moltes diferències, tant des 
del punt de vista de l’entorn físic com del 
socioeconòmic i, per descomptat, dels 
serveis. 
Creiem doncs que ara és el moment per 
corregir aquestes disfuncions d’una ma-
nera valenta i, en aquest sentit, instem 
el Govern de la Generalitat a fer efectiu 
el reconeixement de la nostra realitat, la 
creació de la comarca de l’Alta Segarra, 
donant així resposta als principals factors 
que determinen les reivindicacions del 
territori que representem, que no són 
altres que el sentiment de la població, 
la necessària consecució dels serveis i 
recursos adients per a un àmbit funcional 
concret i, sobretot, la necessitat de tenir 
una administració més eficaç i propera 
al ciutadà que pugui donar resposta als 
seus requeriments específics.
En segon lloc voldríem fer esment sobre 
la recent aprovació de l’eina de planifica-
ció territorial (presentada com a avantsa-
la del que haurà de ser la vuitena vegue-
ria), l’àmbit funcional Penedès-Anoia.
Els alcaldes i alcaldesses que integrem 
la MIVS, com no podria ser d’una altra 

manera, volem deixar ben clar el nostre 
absolut respecte per a tots aquells muni-
cipis que, lliurement, s’hagin adherit a la 
proposta de la possible creació d’aquesta 
vuitena vegueria. Tanmateix volem dei-
xar ben palesa la nostra oposició a per-
tànyer a aquest àmbit ja que, al nostre 
entendre, aquest fet no faria res més que 
agreujar encara més una situació que ja 
està esdevenint insostenible des que, en 
els inicis de la passada legislatura, es va 
obrir el debat sobre la nova organització 
territorial.
En aquest sentit també volem manifes-
tar la nostra preocupació per la manca 
de rigor del diferents àmbits territorials 
de planificació territorial, fet que molts 
de nosaltres havíem posat de relleu en 
les fases de participació institucional 
dels diferents plans sectorials aprovats, 
molt especialment del Pla Director de 
les Comarques Centrals, en els quals ja 
advertíem de la problemàtica existent 
i que, com era previsible, el pas del 
temps s’ha encarregat de corroborar.
En resum, doncs, tal com hem exposat, 
demanem que el Govern de la Genera-
litat tiri endavant la llei de Vegueries 
tenint en compte les reivindicacions 
dels nostres municipis i incloent-les 
d’entrada en qualsevol proposta que 
formuli, ja sigui de tipus administra-
tiu com de planificació territorial, per 
corregir d’una vegada per totes les 
disfuncions que s’han evidenciat fruit 
d’una divisió territorial artificial com 
la actual. 
Ara hi som a temps, fem la feina ben 
feta evitant tornar a repetir un error 
que ningú entendria i que, sobretot, no 
ens podem permetre.

Declaració institucional de la MIVS sobre la divisió i planificació territorial

El  dijous, dia 25 de febrer, la Presidenta 
de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca i Alcaldessa de 
Calaf, Mª Antònia Trullàs junta amb 
el  Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Joan 
Caballol, van mantenir una reunió amb 
el Secretari  General d’Interior. Sr. Joan 
Boada.
El motiu de la reunió era, d’una 
banda, exposar la preocupació per 
l’augment de la sensació d’inseguretat 
ciutadana motivada vist l’increment 
dels delictes a la comarca, i d’altra per 
fer-li entrega d’una petició de tots els 
ajuntaments integrants de la M.I.V.S. 
sol·licitant l’increment i optimització 
de recursos destinats a la zona i oferint 
la col·laboració municipal per a la 
construcció d’una caserna dels Mossos 
d’Esquadra al municipi de Calaf.
En la reunió, que va transcorre en un 

clima cordial, el Secretari General va 
reconèixer la especificitat de la situació 
de Calaf i la seva comarca. En aquest 
sentit va exposar als representants 
municipals que, arrel de les seves 
demandes, s’ha incrementat la dotació 
d’agents i la freqüència de vigilància 
tant en el que fa a la presència policial 
de proximitat com la de patrullatge 
motoritzat.
També va estar d’acord que la comarca 
necessitava un model específic, més 
ajustat a la realitat del territori, donat 
que l’actual esquema de desplegament 
dels Mossos presentava mancances que 
s’han constatat en la seva aplicació.
Per aquest motiu, el Sr. Boada va 
informar als seus interlocutors que el 
Departament d’Interior està elaborant 
un nou Pla Director, en el que la zona 
de Calaf és prioritària, per resoldre les 

disfuncions detectades a l’Alta Segarra 
així com a d’altres territoris amb 
problemàtiques similars.
Per la seva part, els representants de 
la MIVS van proposar al Departament 
la posada en marxa d’un Pla Pilot a 
Calaf, amb la creació d’un equipament 
específic que fos exportable a d’altres 
punts del territori després d’un període 
de proves.
La reunió va finalitzar amb el compromís 
del Secretari General de mantenir el 
reforç de serveis que s’està fent a 
l’actualitat, i d’augmentar-lo de cara 
a l’estiu, amb la incorporació dels nous 
agents que sortiran de la nova promoció 
i pel que fa a la proposta de la creació 
del nou equipament  va condicionar 
la seva decisió a les conclusions que 
es derivin del Pla Director que el 
Departament està redactant.

L’Alta Segarra demana més Mossos i la construcció d’una Caserna 
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RENFE
BCN Sants BCN Pl. Cat. MANRESA CALAF LLEIDA

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

10.19
17.18
20.54

11.41
18.36
22.12

LLEIDA CALAF MANRESA BCN Pl. Cat. BCN Sants

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

12.22
19.28
23.09

12.27
19.33
23.14

ALSINA GRAELLS
CALAF IGUALADA BARCELONA

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA IGUALADA CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

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

HISPANO IGUALADINA
CALAF IGUALADA BARCELONA

De dilluns a divendres:

06.55
10.30
15.15

07.30
11.00
15.55

08.40

17.15

Dissabtes:

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA IGUALADA CALAF

De dilluns a divendres:

10.50
17.30

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

Dissabtes:

11.05
17.30

12.15
19.00

13.00
19.45

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

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF MANRESA Puigmercadal MANRESA estació bus

De dilluns a divendres:

06.50 
08.00
10.00
14.45
15.30
18.30

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:

07.30 08.25 08.30

MANRESA estació bus MANRESA Puigmercadal CALAF

De dilluns a divendres:

09.00
13.30
14.00
18.00
19.00
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

Dissabtes no festius:

12.20 12.30 13.30

TRANSPORT PÚBLIC

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

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut de Calaf 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers 93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 87 02 

Centre Cívic 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Punt d’Informació Juvenil 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Notaria 93 869 88 12

Correus 93 869 85 94

Informació Generalitat 012

Informació telefònica 11818

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi) 636 480 488

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és 
l’Organisme de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o 
aclariment cal que us adreceu directament a l’esmentat organisme. També podeu 
trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159. Des del 10 de setem-
bre, us atenen a l’Ajuntament (pl. Gran, 2-4), els dijous de 10.30 h a 14 h.

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

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

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

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT               ABS CALAF

       ABS CALAF  93 869 87 79

       URGÈNCIES 061

CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA

Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444
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* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa. 


