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Dissabte 9

MARÇ
Diumenge 20
Caminada amb torna
‘La pedrera de Dusfort’
Sortida a les 8.30 h des de la plaça
dels Arbres
Ball amb Doble Swing
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 27
Teatre Clown amb la Cia. La
Bleda: ’Maduuuuuuixes!!’
Cicle de teatre infantil La Xarxa-Calaf
A les 17.30 h a la Sala Gran del
Casal de Calaf
Ball amb Jordi Casellas
A les 19.00 h a la Unió Calafina

ABRIL
Diumenge 3
Ball amb Elisabet Majoral
A les 19.00 h a la Unió Calafina

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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connexió
gratuïta
a Internet!

dimarts, dijous i divendres

de 9.00 h a 13.00 h

dissabtes
de 9.00 h a 14.30 h

Concert a l’Escola de Música
A les 18.00 h a l’Escola de Música

Diumenge 10
Festa de la Gent Gran
A les 11.30 h, missa solemne i
després concert de la coral Ressons.
A les 14.30 h dinar a la sala de
festes Bogart, i seguidament
espectacle i ball.
Consulta popular sobre la
independència
Alta Segarra Decideix
Durant tot el dia, a Calaf, Calonge,
Castellfollit, Sant Pere i Pujalt
Ball amb David Swing
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 17 (Rams)
Ball amb Maria Alba
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 24 (Pasqua)
A les 12.00 h, missa a l’Església de
Sant Jaume

Caramelles pels carrers i places del
poble
Sardanes amb la Cobla Ciutat de
Cervera
A les 13.00 h a la plaça dels Arbres
Gran Ball amb el grup Madison
A les 19.00 h a la Unió Calafina

MAIG
Diumenge 1
Aplec de Sant Sebastià

Dissabte 7
La Festa del Soci amb Jaume
Barri
Cicle de teatre infantil La Xarxa-Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 15
Sant Andreu Jazz Band
A les 18.00 h a la Sala Gran
del Casal de Calaf
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Vols rebre la revista de
l’Esplai de la Gent Gran per
correu electrònic?
Només cal enviar un missatge
a sebastiabacardit@yahoo.es

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

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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Construint futur
poden substituir els emprenedors com a
part fonamental per a la creació i gestió
d’empreses, no ho és menys que, dins de
les seves possibilitats, poden dur a terme
estratègies per intentar de minimitzar
l’impacte de la situació a curt termini i
estimular la recuperació i la creació de
noves empreses en un període més ampli.
En aquest sentit des de l’Ajuntament de
Calaf, amb el suport creixent de la resta
d’administracions, ja fa temps que s’està
treballant en diferents àmbits i duent a
terme una sèrie d’iniciatives que han de
permetre minimitzar les conseqüències,
de més o menys intensitat, que les crisis
cícliques inherents a l’economia de mercat
comporten per al nostre municipi.
A mig termini, entre les diferents
actuacions que s’estan duent a terme,
destaquen l’aposta per a la diversificació
de la nostra economia que ha estat
(i continua essent) una constant pel
consistori de la nostra vila, que no ha
defallit a l’hora de reclamar i defensar
millores en les infraestructures necessàries
que permetran posar en valor la nostra
posició
geoestratègica,
augmentar
l’interès per instal·lar noves empreses en
l’ampliació del sòl industrial programat
i millorar les perspectives econòmiques
de Calaf. Aquesta diversificació també
contempla la recuperació dels elements
patrimonials i arquitectònics municipals
que han de permetre potenciar el sector
serveis en el seu concepte més ampli,
que comprèn des del purament comercial
fins al cultural i turístic per poder oferir
un producte de qualitat i competitiu en el

que ja és el primer sector de l’economia
del nostre país.
Pel que respecta a actuacions a
curt termini cal destacar-ne dues
d’especialment rellevants com són,
per una banda, la contractació de 63
persones (45 per part de l’Ajuntament i
18 per part de la MIVS) mitjançant plans
d’ocupació per a diferents projectes i
serveis municipals finançats íntegrament
per la Generalitat, i per l’altra la recent
posada en servei d’un projecte en el qual
s’ha estat treballant des de ja fa molt
temps i pel que enguany s’ha aconseguit
el
finançament
necessari
perquè
esdevingués una realitat: el Centre de
Recursos per l’Ocupació. Aquest nou
servei, situat a l’edifici de l’antic Hospital i
presidit pel Castell recentment restaurat,
ha de suposar una eina molt important
en la dinamització de l’ocupació des de
les seves diferents vessants vinculades a
la recerca de feina i el foment i suport a
l’emprenedoria amb nombrosos serveis
que s’aniran implementant en els propers
mesos.
Arribar fins aquí no ha estat gens fàcil
i realment és destacable tot el que
s’ha aconseguit en unes condicions
especialment adverses, però seria un
error obviar el context econòmic present
i confondre l’assoliment d’una etapa amb
el final del camí. Queden encara moltes
accions per dur a terme en les quals serà
imprescindible, més enllà del treball de
les institucions, la implicació i esforç de
tota la societat calafina construint, colze
a colze, el seu futur.

Arribant a Castellfollit de Riubregós el primer que ens
crida l’atenció és el notable conjunt que formen les restes
del vell castell de Sant Esteve i les dues torres albarranes
que resten dempeus. El castell el tenim documentat
vers l’any 1000 i formava part de la marca dels comtes
de la Cerdanya, si bé és probable la preexistència d’una
fortificació andalusina. Més endavant passà als comtes de
Barcelona i al patrimoni reial. A la segona meitat del segle
XIII el senyorejaven els Cardona com a feudataris reials,
el 1345 passa a formar part del comtat i posteriorment del
ducat (1491) de Cardona.
Del segle XI al XIV trobem la carlania en mans dels
Cervera, Malacara i Rabinat o Rubinat. A partir de 1375
actuen com a carlans els Sabater, que després de diverses
adquisicions i herències acabaran per esdevenir propietaris
del castell i d’un important patrimoni a la zona. A partir del
segle XVIII passarà als seus successors, els Riquer, que
en aquell moment ja ostentaven el títol de marquesos de
Benavent, al qual més endavant s’afegirà el de comtes de
casa Dávalos, d’origen sud-americà..
Durant el Trienni Liberal (1820-1823) el castell va ser
testimoni dels enfrontaments entre liberals i reialistes, en
aquest context el general Francisco Espoz i Mina (1822) va
ocupar el poble i manà bombardejar i arrasar la fortificació
per evitar que fos utilitzada pels reialistes, restant
abandonada definitivament.
El castell majoritàriament va ser aixecat amb pedra
guixenca local —poc dura i molt sensible als agents

Les restes del castell de Sant Esteve.

atmosfèrics—, de manera que el pas del temps l’ha
deixat molt malmès i difícil de recuperar. Malgrat tot,
les restes que han quedat són prou significatives, no en
perilla l’enderroc i permeten entreveure la gran fortalesa
del passat. Fa un recinte irregular d’uns 100 metres de
llargada per una amplada que oscil·la entre els 10 i els 22
metres, que ressegueix i s’adapta a la carena del serrat on
està situat, formant una sèrie de plataformes seguint els
diversos desnivells.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

Castellfollit de Riubregós (I)

editorial

embla que ja hagi passat molt
de temps des que, ara fa només
tres mesos, vàrem iniciar el
2011, i si alguna cosa s’ha evidenciat en
aquest període és que aquest està essent
un any especialment intens. Des de la
darrera publicació del butlletí municipal
han passat moltes coses i faltaríem a
la veritat si diguéssim que totes són, a
priori, bones.
Tots tenim ben present que la crisi
econòmica està castigant durament
alguns dels sectors productius de la
nostra vila i, des de l’Ajuntament de Calaf
no podem si no compartir la inquietud
per la situació dels treballadors d’algunes
empreses, que tenen una marcada
incidència sobre la nostra quotidianitat,
tenint ben present l’angoixa que aquesta
situació provoca en les persones que en
el decurs de la seva vida, dia rere dia,
s’han esforçat per donar el millor d’elles
mateixes fent possible que un projecte
industrial esdevingués quelcom més que
un producte i es convertís en sinònim de
qualitat i excel·lència. En aquest sentit
hem de dir que no és la nostra intenció, ni
tampoc la nostra tasca, entrar en judicis
de valor sobre cap cas concret de l’àmbit
privat que, amb més o menys equanimitat,
s’haurà de resoldre per les vies legalment
establertes en alguns casos o amb molt
d’esforç i confiança en d’altres, però sí que
ho és el fet de constatar que el Consistori
no resta aliè a l’impacte que significa
aquesta situació per a la nostra vila.
Si bé és cert que l’Administració en
general i l’Ajuntament en particular no
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Building & Bridge s’encarregarà
de l’estintolament
de la biga de la plaça Gran

Ultimant els detalls per al
trasllat de l’Esplai de la Gent
Gran a la Casa Bertran

L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Building & Bridge
SLU les obres per a l’estintolament de la biga de la plaça
Gran que fa temps que es troba apuntalada. L’actuació,
que s’emmarca dins de la Llei de Barris i que començarà
el mes vinent, consisteix a reforçar, reconstruir i consolidar l’estructura d’aquesta jàssera de fusta, així com de
les zones que hi confronten. L’obra té un pressupost de
71.215,56 euros (iva inclòs), el 75% dels quals els assumirà la Generalitat, mentre que l’Ajuntament es farà càrrec
del 25% de l’import.
Les especials característiques d’aquesta obra —tant tècniques per la complexitat estructural de l’edifici, com legals, per trobar-se protegit com a patrimoni cultural— han
retardat la seva recuperació, que es preveu que estigui
enllestida abans de l’estiu.

Enllestides les tasques de remodelació i adequació de la
Casa Bertran, l’Ajuntament, la Fundació la Caixa —titular
del local que fins ara acull l’Esplai, al Raval de Sant
Jaume— i l’Esplai de la Gent Gran signaran els propers
dies un conveni que recull les condicions de funcionament
d’aquest nou equipament.
El document deixa constància dels compromisos de cada
una de les parts, i llista les aportacions que l’entitat
financera farà a l’Esplai en forma d’activitats, cursos i
altres iniciatives, així com la contribució que efectuarà a
l’Ajuntament en concepte de manteniment del nou local. A
més, també és previst que es pugui aprofitar el mobiliari i
l’equipament informàtic actuals per al nou espai.
S’espera que la gent gran pugui traslladar el seu Esplai a
la Casa Bertran a principis d’aquesta primavera.
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Finalitzen les obres de restauració
del castell de Calaf
El passat 1 de març van acabar-se les
tasques de restauració del castell de
Calaf, uns treballs que van començar
el juliol del 2009 i que han permès
recuperar aquest monument històric.
La imatge del castell s’ha reconstruït
segons les fons documentals de què es
disposava, i tant calafins com visitants
hauran pogut veure com canviava la
silueta del turó. Si abans presentava
una estructura força malmesa, des de
fa unes setmanes la part exterior del
castell ha anat agafant forma, i actualment es pot apreciar de manera clara
les seves muralles, el seu perfil, i part
de les seves torres.
Les obres les ha portat a terme Constructora de Calaf SAU, i s’han pogut
fer realitat gràcies a un conveni entre
l’Ajuntament, l’Incasòl i el Ministeri de
Foment —dins dels fons de l’1% cultural. Així, s’han restaurat les estructures
medievals del castell i se n’ha adequat
l’entorn, per tal que el conjunt pugui
ser ben aviat visitable.
A més, les tasques arequològiques
prèvies a la restauració van descobrir
l’existència d’una gran sala noble, que
en un futur es vol condicionar per tal
d’acollir un centre d’interpretació que
permeti als visitants entendre com
era el castell i quins usos tenia. A més

del projecte de museïtzació, també és
previst poder alliberar el castell dels
coberts que hi ha annexos actualment en una de les seves vessants,
per poder completar d’aquesta manera el camí de ronda que l’envolta.
Aquesta actuació es desenvoluparà en el marc de la Llei de Barris.

La segona fase de restauració del
castell de Calaf, que ha durat uns
19 mesos, ha tingut un pressupost
de 1.120.373,99 euros (iva inclòs)
—l’aportació municipal ha estat del
10% d’aquest import.
És previst que l’actuació al castell es
pugui inaugurar aquesta primavera.

L’espectacular sala noble del castell de Calaf.

Amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament turístic i
aprofitar que el municipi es troba situat a prop de diverses
vies de comunicació, l’Ajuntament ha impulsat la construcció
d’una àrea d’estacionament d’autocaravanes en un solar municipal.
Fins ara Calaf no disposava de cap superfície adequada per al
servei d’estacionament d’autocaravanes, encara que puntualment sí que havia acollit alguna trobada d’aquestes característiques. Aquesta nova àrea permetrà donar aquest servei a

quatre autocaravanes al mateix temps, i comptarà també amb
una zona d’esbarjo i una altra de picnic. Els usuaris hauran de
recollir prèviament una clau a l’oficina de turisme, i podran fer
ús dels serveis per un període no superior a 48 hores.
La parcel·la està situada en la confluència entre els carrers
de Berlín, Pius Forn i Carrilet, i té una superfície de prop de
900 metres quadrats. L’Ajuntament ha costejat els materials,
mentre que la mà d’obra ha anat a càrrec de diversos treballadors contractats a través de plans d’ocupació.

Dues imatges de les obres per condicionar la parcel·la com a àrea de ‘caravaning’.

Urbanisme

Calaf disposarà a la primavera d’una zona de ‘caravaning’
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L’Escola de Música prepara un lluït concert
a les seves noves instal·lacions
Des de la tornada de les vacances
escolars de Nadal, alumnes i
professors de l’Escola de Música
estem fent les classes a les noves
instal·lacions situades a carrer
Mestre Manel Giralt número 4. És
un edifici molt funcional: preparat
acústicament, amb totes les aules
a peu pla, i l’accés per als pares
és més còmode. Ara disposem
d’un nou telèfon, és el 93 868 10
10, i l’horari d’atenció al públic
és cada tarda de 17:00 a 21:00
hores.
Concert, el 9 d’abril
Per de celebrar la posada en marxa
de les noves instal·lacions, estem
preparant un gran concert on
alumnes i professors interpretaran
cançons relacionades amb la vila
de Calaf. El concert es farà el
dissabte 9 d’abril a les 6 de
la tarda i serà gratuït i obert a
tothom. Durant el matí obrirem les
portes de les noves instal·lacions
per tal que tothom que ho desitgi,
pugui visitar-les.
Us hi esperem!

Les passejades en rodal per Calaf,
aviat en forma de llibre
En el marc de la convocatòria artística Idensitat, l’any 2010
es va portar a terme a Calaf el projecte ‘Topografia sensible’,
encapçalat per Anna Recasens. La iniciativa consistia a elaborar un catàleg i un mapa botànic de Calaf que, més enllà
de les taxonomies, recollís coneixement i memòria local. Per
fer-ho, entre d’altres activitats, es van desenvolupar diverses passejades pel terme municipal de Calaf, en les quals els
participants compartien coneixements i aplicacions sobre les
diverses plantes que anaven trobant.
Tota aquesta informació es podrà consultar ben aviat en el
llibre ‘Passeig pel rodal de Calaf’, que en aquests moments
es troba en el procés d’impressió. L’obra està estructurada
en diverses fitxes que identifiquen les plantes visualment i
amb informació diversa, les situen dins del mapa de Calaf i
n’expliquen algunes de les aplicacions o receptes més significatives.
‘Back to home’
D’altra banda, sense deixar l’àmbit de les publicacions,
l’artista Nicolás Dumit està treballant en l’elaboració del
llibre ‘Back to home’ (de tornada a casa). Es tracta de la

segona part del projecte que portà a terme el 2007, que
recollirà aspectes vivencials d’alguns dels protagonistes de
l’ ’Àlbum de fotos de Calaf’, després d’un espai de temps.
L’objectiu és construir una història de Calaf narrada a partir
de l’experiència viscuda.

Una de les passejades pel rodal de Calaf.
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El departament d’Interior de la Generalitat
es compromet a reforçar la vigilància a Calaf
L’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia
Trullàs, i el primer tinent d’alcalde,
Joan Caballol, van reunir-se el 18 de
febrer amb el conseller d’Interior de la
Generalitat, Felip Puig, i amb el director general de la Policia, Manel Prat. La
trobada va servir per exposar i tractar
diversos temes i preocupacions del municipi en matèria de seguretat.
Maria Antònia Trullàs va fer una lectura
molt positiva de la trobada i per haver
pogut tractar directament amb el conseller diversos assumptes relacionats
amb la seguretat. Davant de les peticions dels representants calafins, el
departament d’Interior es va compro-

La reunió amb Interior.

metre d’entrada a reforçar la presència
policial al municipi —amb més patrulles
de seguretat ciutadana.

A més, es va recordar al conseller la
demanda de Calaf i els municipis de
l’entorn de disposar d’una caserna o
una comissaria dels Mossos d’Esquadra
a la zona. Felip Puig va afirmar que
aquesta possibilitat no està contemplada a curt ni a mitjà termini, però en
canvi es va comprometre a estudiar a
fons el cas específic de l’Alta Segarra
—amb condicionants especials, com
el pas de la línia ferroviària i de l’Eix
Transversal, però també amb nombrosos nuclis rurals distants entre si.
Finalment, Puig també va assumir el
compromís d’estudiar si seria viable
el fet d’instal·lar algunes càmeres de
videovigilància.

Calaf exposa les seves inquietuds i projectes
al nou delegat de la Generalitat
L’equip de govern de l’Ajuntament de
Calaf es va reunir el passat 11 de febrer
amb el nou delegat de la Generalitat a
la Catalunya Central, Jordi Moltó. En la
trobada l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs,
i la resta de regidors, van poder exposar al nou delegat els projectes actuals
i de futur del municipi, manifestar-li les
diferents preocupacions del consistori
i posar-lo al dia de les línies en què es
treballa.
En primer lloc es va parlar dels assumptes relacionats amb les persones
i el benestar social, com són la immigració, les ajudes —i les retallades que
han sofert— i la seguretat ciutadana.
També es va demanar que es valorés la
possibilitat de traspassar la gestió dels
habitatges socials del municipi al consistori per tal d’agilitar els tràmits per accedir-hi. Finalment també es va demanar
el seu suport per poder fer realitat una
de les prioritats del municipi en la qual
l’Ajuntament està treballant: aconseguir
recursos per poder construir una residència per a la gent gran.
Treballant per a l’ocupació
En segon lloc es va parlar de la realitat
socioeconòmica del municipi, especialment castigat per la crisi de la construcció —i amb repercussions en una bona
part de la indústria local, dedicada a la
fabricació de materials per al sector. Es
va explicar al delegat la iniciativa del
Centre de Recursos per a l’Ocupació que
s’està ultimant al Centre Cívic de Calaf —
unes instal·lacions que ben aviat entraran en funcionament i que s’emmarquen
dins del programa “Treball als barris”—,

alhora es va demanar el seu suport per
a captar noves empreses al municipi i
per agilitar el finançament que permeti posar en marxa els diversos plans
d’ocupació aconseguits per Calaf. També
es va sol·licitar l’avançament al màxim
de les inversions de gruix previstes a la
Llei de Barris, per contribuir a l’impuls de
la indústria i de les empreses locals.
Finalment, es va fer un repàs de les
obres actuals i recents —el nou Parc de
Bombers, el Castell o de la nova Escola
de Música, entre d’altres— i de les infraestructures que connecten el municipi.
En aquest sentit, Calaf es va interessar
pels terminis de posada en marxa de la
línia del tren, del desdoblament de l’Eix
Transversal o de la portada d’aigües de
la Llosa del Cavall. Finalment, es va parlar sobre el replantejament del futur Eix
Transversal Ferroviari —i de la possibili-

tat que el traçat tingués en compte Calaf
i la seva àrea d’influència.
La Mancomunitat
Posteriorment, a petició de l’Ajuntament
de Calaf, es van afegir a la reunió representants d’alguns dels municipis integrants de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, com l’alcalde
de Pujalt, Antoni de Solà o l’alcaldessa
de Sant Pere Sallavinera, Montserrat
Noguera entre d’altres, que també van
plantejar al delegat diversos temes relacionats amb els municipis respectius.
Després es va visitar el nou Centre de
Recursos per a l’Ocupació i les obres del
Castell, a punt de finalitzar. Tant des de
la delegació com des de l’Ajuntament es
va valorar de manera molt positiva la
trobada, molt útil per donar una imatge
de la situació actual del municipi al nou
representant de la Generalitat.

Jordi Moltó, amb l’alcaldessa i els regidors calafins.
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Un curs escolar ple d’activitat
Després de l’anomenada “Setmana
Blanca” els alumnes calafins han
reprès la normalitat de les classes.
I no només això, sinó que també
s’han tornat a posar en marxa les
nombroses activitats extraescolars
i complementàries que s’organitzen
des de diversos àmbits. En aquest
sentit, les associacions de pares i
mares juguen un paper clau per fer
que l’educació no se cenyeixi només
dins de l’horari lectiu. I que la funció
socialitzadora i cohesionadora de
l’escola arribi als petits, però també
als grans.
L’AMPA del CEIP Alta Segarra, formada
actualment per catorze pares i mares,
porta a terme des de principis de
curs un gran ventall d’activitats.
D’una banda hi ha l’acollida matinal,
el servei de guarderia i les activitats
de parvulari, dissenyades perquè les
famílies que necessitin portar més
aviat els nens a l’escola o bé recollirlos més tard, puguin fer-ho. Es tracta
d’activitats que compten amb una
gran assistència d’infants —entre les
tres, són prop de 80 alumnes els que
hi prenen part.
També s’estan portant a terme classes
de dibuix i de francès, els dijous i
els divendres a la tarda, així com
nombroses activitats esportives —
aquestes compten amb una subvenció
del Pla d’Entorn de Calaf. En aquest
àmbit cal incloure-hi la gimnàstica
rítmica, el tennis de taula, el bàsquet,
el judo o la iniciació esportiva. A més
a més, els dimecres i divendres a

Activitat de bàsquet a la pista verda.

la tarda es desenvolupa l’activitat
‘Patinem al poliesportiu’ —en aquest
cas gratuïta, pensada per als infants
que ho tenen més difícil a l’hora
d’inscriure’s en d’altres activitats
esportives de pagament. En total
participen en una o diverses activitats
esportives uns 190 escolars.
El paper de les famílies
També els pares i mares de la
comunitat escolar tenen activitats
pensades per a ells: es tracta dels
tallers de família, en els quals hi
participen unes 40 persones (sobretot

mares). En aquestes trobades, que es
porten a terme els dimarts de 15.00 h
a 17.00 h, es fomenta la relació entre
les famílies i es realitzen activitats
diverses, des de manualitats a
xerrades,
sortides,
projeccions...
D’altra banda, també existeix un equip
de futbol sala de pares de l’escola.
I finalment, una altra activitat que
s’enceta
justament
aquest
mes
de març: es tracta de les classes
d’aeròbic, els dimecres de 15.00 h
a 16.00 h. Per inscriure-s’hi cal ser
major de 18 anys (gratuït per als
socis de l’AMPA i pagant 10 euros els
no socis).
Pla d’Entorn
A tot aquest ventall cal sumar-hi les
actuacions emmarcades dins del Pla
d’Entorn, algunes de les quals també
es desenvolupen a l’Institut Alexandre
de Riquer: estudi assistit, teatre
en l’educació, ludoteca, biblioteca
oberta, escola de pares, patis oberts,
activitats esportives...
A l’Institut
A l’IES Alexandre de Riquer aquest
curs s’ha apostat per diverses
activitats extraescolars: hi ha dos
grups de francès (uns 30 alumnes),
un grup de teatre i fins i tot classes de
country, obert a tothom). En la pàgina
següent, des de l’AMPA d’aquest
centre ens informen amb més detall
dels projectes que tenen en marxa,
entre els quals destaca la reobertura
de la cantina, el curs de gralles i
tambors o una nova caminada.

Els nens i nenes, patinant al poliesportiu.
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Continua en marxa el programa PIDCES
2010-2011, el punt d’informació juvenil a
l’Institut. Cada dimarts, a la Biblioteca i de
10.50 h a 11.20 h, el tècnic-dinamitzador
de joventut compartit ofereix informació
als joves sobre diversos temes: educació i
formació, salut, lleure, cultura, habitatge...
El PIDCES vol ser l’espai on es joves
facin consultes, preguntin, s’assessorin
o bé proposin aquells temes que més els
interessin.
A més de l’atenció en directe, el tècnic ofereix
atenció continuada a través d’Internet:
www.anoiajovecompartida.blogspot.com

i per correu electrònic:
sllamas@anoiajove.cat

s’està treballant...
...per al nou Pla Local de
Joventut

...en el ‘pack ESO’

En els propers mesos es convocarà
tots els joves de Calaf per participar
en el procés d’elaboració del nou Pla
Local de Joventut, que ha de marcar
les polítiques locals de cara als
propers 4 anys en aquest àmbit.

Properament es durà a terme a
l’Institut una sessió dinamitzada
sobre què es pot fer després d’haver
acabat l’ESO. Els assistents rebran
una guia amb tota la informació
sobre les diferents opcions formatives
disponibles i les seves especificitats.

...en la trobada de delegats de
l’Anoia

...en el Pla Comarcal de
Drogues

Des de la regidora de Joventut
s’està treballant en l’organització
de la propera Trobada Comarcal de
Delegats que tindrà lloc al final de
març o al principi d’abril. Aquesta
trobada pretén ser una jornada de
treball per a tots els delegats dels
diversos instituts de l’Anoia.

Calaf participa en aquesta iniciativa
del Consell Comarcal, que pretén
diagnosticar el consum actual de
drogues per part dels joves i poder
dissenyar polítiques per lluitar-hi.
El Pla i els resultats de la diagnosi
es difondran durant aquest primer
semestre del 2011.

9

Joventut

Cada dimarts, punt
d’atenció jove a l’Institut
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L’Institut recupera la Cantina

Tenim 2 menús esmorzar diferents; si compres un val de 5
menús també hi ha descompte.
A més s’hi pot trobar iogurts, fruita pelada i tallada,
cereals, suc de taronja natural... però NO VENEM
LLAMINADURES!!!
Per DINAR A LA CANTINA els alumnes de batxillerat o
els d’ESO que no són de menjador poden quedar-se a la
cantina, on trobaran exquisits entrepans, pizza i altres.
Si volen poden portar-se la carmanyola i li escalfarem el
menjar per un preu mòdic i una beguda o postres.

Properes activitats...
· Taller de pares obert a tots els pares amb fills
adolescents o pre-adolescents siguin o no alumnes
de l’IES. Es realitzaran tres sessions amb una freqüència
setmanal:
- 7/abril. Taller sobre sexualitat a càrrec de Pere Font.
- 14/abril Taller sobre pantalles a càrrec de Carles Sedó.
- 28/abril Taller sobre pautes educatives i conclusions finals
a càrrec d’Enric Peláez. *
· 2a Caminada de l’IES a La Manresana. Després de
l’èxit de la caminada que es va organitzar el 1r trimestre
d’aquest curs, per aquesta primavera en preparem una
altra que se us anunciarà pels canals habituals. Visitarem
el centre d’interpretació de la Batalla de Prats del Rei i
l’Església de Sant Andreu.
Com l’anterior està oberta a tothom, encara que no es tingui
cap vinculació amb l’Institut, ja que l’educació va molt més
enllà de les portes dels col·legis i de les llars. En l’educació
tots hi estem implicats.
· Gralles i Tambors des de l’AMPA i conjuntament amb
l’Associació de geganters de Calaf, es posa en marxa un curs
de grallers i tambors per acompanyar als gegants.
· Equip de Bàsquet Femení veterà. Estem posant en
marxa un equip de bàsquet femení, no cal experiència,
només ser major de 30 anys i tenir ganes de passar-ho bé.
Totes les persones interessades en les dues activitats
anteriors poden posar-se en contacte amb l’Eva Caellas
(tel 678657187) a partir de les 18h. Activitats obertes a
tothom.
* Aquestes dates podrien estar subjectes a algun canvi totes les
sessions s’anunciaran degudament pels canals habituals i a la web
de l’Institut.

Entitats

Després de 2 anys d’estar tancada, aquest mes de febrer
s’ha reobert la Cantina de l’Institut; donat que cap particular
no es decidia a obrir-la des de l’AMPA vàrem pensar que era
un valor afegit comptar amb aquest servei i ens vam decidir
a obrir-la per tal de:
1. Afavorir l’educació per la salut complementant de
forma pràctica allò que des de l’Ensenyament es treballa
a nivell teòric. Els professors detecten que molts alumnes
assisteixen a classe sense haver esmorzat, alguns fan una
alimentació inadequada... De tal manera que s’intentarà
des de la cantina oferir fórmules que facilitin aquest
canvi d’hàbits (menús d’esmorzar saludables amb fruites,
cereals, entrepans...), un sistema de tiquets prepagament
que garanteixi als pares que l’alumne es gasta els diners
en menjar i no en altres coses, alhora que s’obtinguin
descomptes...
2. Oferir un servei de qualitat
al centre que faciliti
especialment als alumnes que vénen dels pobles del voltant
i als professors una alimentació saludable. La cantina obre
a les 8.30 del matí quan arriben els primers autobusos de
transport escolar oferint-los un acolliment més confortable
que fins ara, i que els permet a més esmorzar si no ho
han fet, possibilitat de dinar al migdia per als alumnes de
batxillerat o pels que no tenen servei de menjador.
3. Facilitar que els mesos d’hivern els alumnes a l’hora del
pati tinguin un espai on resguardar-se del fred.
La CANTINA és un servei només per als alumnes i
professionals de l’Institut, ofereix diverses fórmules
pensades per afavorir l’estalvi i una alimentació saludable.
Una gran varietat d’entrepans i si els encomanes surten més
econòmics.
També es poden comprar vals de 5 entrepans i tens
descompte.
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La calafina Mónica Pérez
exposa la seva obra a Cal Felip
La calafina Mónica Pérez va
exposar a Cal Felip, el passat
mes de febrer, una mostra
de la seva extensa obra

multidisciplinar. Els visitants
van poder veure les seves
creacions en pintura, vidres
decorats, capses de fusta...

i un llarg etcètera d’obres
de tot tipus. També hi havia
part de la seva obra poètica. Precisament us oferim a
continuació una de les seves
poesies, un homenatge al
campanar de Calaf:
Campanario de Calaf
Eres alto y bien plantado:
como tú, no hay dos igual,
el segundo en Cataluña
y el emblema de Calaf.
Pareces desde la cuesta
de altanera sobriedad
y lo mismo que una Venus
de belleza magistral;
te vemos los calafines
como algo muy especial.
A la salida del pueblo
hay la Eras del Tardá

y una bella escalinata
en la escuela musical.
Desde el balcón de la cúpula
se divisa el altiplá,
junto con la serranía
que se halla en Montserrat.
En Boixadors el castillo
y la Manresana en Prats,
las cerámicas Sugranyes
y Cerámicas Calaf.
En pedrafita Santa Ana,
en Calaf, San Sebastián,
sin olvidarme la Campa,
la estación ferrovial,
la Llavinera, San Pere,
la Fortesa medieval
que se ciñen a tus plantas
¡siendo tú el más señorial!
Mónica Pérez Navarro
Calaf a 28/11/2009

ANTONI MIRET

Col·laboracions

POEMES DEL CANVI D’ANY
El misteri poètic que evoca el canvi
d’any, va estar il.luminat aquest any, al
Casal el dia de reis, pels versos de J.V.
Foix. El “Grup de Poesia de St. Marti Xic”,
de St. Hipòlit de Voltregà, va oferir als
assistents un recital sobre els poemes

M. ROSA GONZÀLEZ

que el “poeta de Sarrià” va incloure al
seu llibre Onze Nadales i un Cap d’Any.
Un dels més recitats d’aquest recull és el
que conté els coneguts versos: “Ho sap
tothom i és profecia”.
Els sis rapsodes que formen el grup
donen forma escènica a les diferents
veus presents a cada poema, alguns

acompanyats per una guitarra i una veu
femenina, que interpreta certes estrofes
segons uns ritmes populars de gran
sensibilitat.
La visita d’aquest grup ha estat possible
gràcies a Mn.Joan Sanglas, antic rector
de St. Hipòlit, que es va encarregar de
fer els contactes necessaris.

UN DESIG

No m’hauria de sentir sol perquè visc envoltat de companys i
en un lloc molt agradable, però m’en sento molt, de sol.
Des del meu lloc veig perfectament l’estança. A la meva
dreta, de cua d’ull, veig la porta principal i les persones que
entren i surten, i just al davant, la gran sala. Rodejada amb
prestatges de llibres i més llibres, algunes plantes i trofeus.
Sobre les prestatgeries hi ha uns grans finestrals pels quals
veig colar-se raigs de sol, raigs de lluna i per on llisca la
pluja i la vida.
Ja conec una mica els visitants més freqüents, els seus
horaris i costums. Sé endevinar el seu estat d’ànim pel seu
posat, el seu gest, com seuen o com deixen anar les motxilles i els abrics.
Avui deu ser dimarts. Acaba d’entrar la noia pigada de cabell vermellós. Em sembla que hauria de portar ulleres per
la positura dels seus ulls blaus, sembla que els acluqui tots
dos alhora. Va tombant el cap tímidament per veure, sense
mirar, un jove que porta una caçadora negra amb dos tresos
a l’esquena. Ell passa per davant d’ella com si no l’hagués
vist, però va lluint la seva figura atlètica i camina com un
felí. Té el cabell del color de les llimones i el porta sense
pentinar. Jo crec que el seu guarniment i posat esportiu li
donen seguretat. S’interessa per les revistes de motos i cotxes. De tant passar i tornar passar per davant de la noia ha
vist que llegeix les Rimes de Becquer. I així passen l’estona
sense mirar-se, sense parlar-se, com si només jo m’adonés
que estan enamorats.
Hi ha més jovent a les taules, que estudien o consulten lli-

bres, potser fan algun treball, però aquesta parelleta és la
que més em distreu. Tinc por que un dels dos acabi declarant-se i vagin a festejar a un altre lloc. Els trobaria a faltar
molt.
Es fa tard, van marxant i a poc a poc el silenci acabarà per
emmudir.
L’ultima que s’en va és una dona gran que apaga els llums i
tanca la porta. Té la pell fosca i el cabell negre recollit en un
cabdell a la nuca. És alta i ferma i la seva olor... Quan passa
a prop meu obre un ventall als meus records: les meves
muntanyes i les meves valls replenes de violetes, aquesta
flaire fresca i profunda que em porta als meus orígens, als
amics, als fars, als cofres, a les roques i la sorra, les gavines
i al mar. El mar blau, inquiet i tranquil, als seu peixos, els
tresors, els galions i els pirates.
El sol ja ha acabat la jornada, aviat arribarà la seva impossible companya lluna i aquest lloc que ha bullit de joves
quedarà mut. Els meus companys i jo quedarem en la penombra, inerts en la silenciosa nit.
Un descans nocturn per recuperar l’esperança, el desig que
en un nou dia reaparegui la dona morena, la noia pigada i
el jove atlètic. També els altres estudiants, i que algun d’ells
em vegi i per fi vingui a buscar-me i em baixi a la taula.
Voldria sentir unes mans acaronant-me, uns ulls mirant-me
i un cor emocionat per les meves paraules.
No sóc massa gros ni complicat, sóc simpàtic i aventurer.
Sóc “L’illa del Tresor” i visc a la biblioteca de l’institut d’un
petit poble.
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Calaf participa en el programa
‘Els serveis socials més a prop’
L’Ajuntament ha pres part dins
d’aquesta iniciativa, encapçalada
per la Diputació de Barcelona, que
pretén acostar els serveis socials a
usuaris actuals i futurs, i a la vegada detectar situacions de risc o
possible vulnerabilitat. El treball de
camp l’ha dut a terme Creu Roja, i a
Calaf va consistir en la visita a domicili de totes les persones més grans
de 80 anys que no són actualment
usuàries dels serveis socials. En total es va anar a 177 llars, i es van
realitzar 109 enquestes personals
durant el darrer trimestre del 2010.
Ben aviat es donaran a conèixer, en
un informe, els resultats d’aquesta
diagnosi, molt útil per conèixer detalladament la situació de les persones que poden necessitar algun
tipus d’atenció.

verses llars va servir per detectar
situacions en què era necessària
una intervenció per part dels serveis socials. D’aquesta manera, els
casos es van derivar als canals corresponents, ja fos per rebre atenció
domiciliària o bé per un altre tipus
d’acció, com la del servei de teleassistència o el Centre de dia Casa
Joan Gimferrer —que actualment ja
es troba al 70% d’ocupació.

A banda de l’informe, els resultats
d’aquesta campanya han estat immediats, ja que la visita a les di-

A més, aquestes places han estat
ocupades íntegrament per 5 de les
alumnes que van prendre part al curs

Inserció laboral en l’àmbit del
treball familiar
Per als casos que precisaven atenció domiciliària, l’Ajuntament va
sol·licitar plans d’ocupació per a
cobrir fins a 5 places de treballadora familiar —quatre dins dels plans
d’ocupació generals i una altra dins
del programa ‘Treball als barris’.

La imatge de la campanya.

de treballadora familiar de 700 hores, que es va impartir de forma gratuïta al municipi entre el setembre
del 2008 i el desembre del 2009.
Aquest curs pretenia precisament
obrir un nou camp per a l’ocupació
de les dones, en un àmbit com els
serveis socials que cada vegada
tenen més demanda a causa de
l’envelliment progressiu de la població.

Els mecanismes d’atenció social a Calaf

L’objectiu era posar en comú els serveis que s’ofereixen
en cada cas i coordinar-se per tal de donar una atenció
completa i diversificada a la ciutadania. A continuació us
oferim les dades de contacte d’alguns dels serveis actuals,
als quals es pot adreçar la ciutadania:

Padró d’habitants i atenció al ciutadà

Associació Dones amb Empenta

Atenció psicològica, jurídica i informació sobre qualsevol
tema; a més, poden assessorar-vos sobre qualsevol cas
de violència de gènere. Us hi podeu adreçar directament a
l’Ajuntament o bé al telèfon mòbil 636 365 631
On? A l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran)
Quan? El quart dijous de cada mes, de 16.30 h a 18.30 h
Per atenció i informació, trucar al 636 365 631 (de 12 h a
14 h i de 16 h a 18 h)

Agent d’acollida

Acull les persones que s’acaben d’empadronar
On? A l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran)
Quan? Cada divendres, de 9 h a 13 h

On? A l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran)
Quan? De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h
Dimarts i dimecres també de 17 h a 20 h

Parròquia / Càritas

Assistència social

Atenció a gent gran, dones, nouvinguts, famílies...

On? A la Parròquia de Calaf (c/ Sant Jaume)
Quan? Dilluns, dimecres i divendres de 17 h a 19 h, i
dissabtes d’11 h a 13 h

On? A l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran)
Quan? Dimarts, dijous i divendres de 8 h a 15 h

Treball als barris

Educació social

Atenció a famílies, infants i adolescents en situació de risc
On? A l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran)
Quan? Dimecres de 8 h a 14 h

Atenció de les persones que ja vénen derivades de serveis
socials

Ocupació, intermediació laboral i social
On? Centre de Recursos per a l’Ocupació
(Centre Cívic, c/ Xuriguera 40)
Quan? De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Tel. 93 869 82 49

Benestar

El passat mes de gener es van reunir a l’Ajuntament de
Calaf tots els agents que, des d’un àmbit o altre, treballen
al municipi, i en xarxa, en l’àrea de l’atenció social. Així
doncs, hi van participar regidors, tècnics de l’Ajuntament i
també del Consell Comarcal, així com membres d’entitats
o institucions que també desenvolupen tasques en aquest
camp, a més dels diversos responsables de les àrees que
recull la Llei de Barris.
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Calaf va viure
una Santa Calamanda primaveral
Els calafins van celebrar el 5 de febrer la seva Festa Major
d’Hivern, enguany en un dia assolellat i amb temperatures
agradables. Els actes van començar a les 12.00 h, amb la
missa solemne de Santa Calamanda a l’església de Sant
Jaume de Calaf, acompanyada per la Coral Ressons. En
acabar l’ofici, els assistents van poder visitar l’exposició
de manualitats de Mònica Pérez, que es trobava instal·lada
a Cal Felip, amb diverses obres de la calafina, com ara
joiers de fusta, pintures, vidres gravats o poesies, entre
d’altres. A continuació van començar les sardanes, a la plaça
Barcelona’92, amb la Cobla Orquestra Maravella i una bona
participació. Ja a la tarda, el poliesportiu es va omplir amb
motiu del concert de l’Orquestra Maravella, formació que
també es va encarregar del ball de nit.

La missa va comptar amb els cants de la Coral Ressons.

Ballada de sardanes a la plaça Barcelona’92, sortint de missa.

Concert amb l’Orquestra Maravella.

Un repàs per les festes de Nadal
Calaf va viure un any més unes intenses festes de
Nadal. Segurament que els infants van ser qui més
les va gaudir, amb el parc de Nadal, el contacontes o
l’arribada dels Reis de l’Orient... Però tampoc no hi van
faltar propostes per als adults, sobretot en forma de
concert.

Lluït conta contes al Casal

Un divertit Parc de Nadal
Enguany el parc de Nadal va restar obert la darrera
setmana de desembre i va portar al poliesportiu activitats
per a tots els gustos: escalada, tirolina, bàsquet, tennis de
taula, tallers de manualitats i natura... També hi havia una
zona dedicada a la tecnologia, amb karaoke i jocs de la
consola WII. L’últim dia hi va haver coca i xocolata i es va
sortejar una vídeo-cònsola entre tots aquells infants que
havien assistit al parc durant les vacances. L’afortunada
guanyadora va ser Mar Aleacar, de Sitges, que estava
passant, juntament amb la seva família, uns dies de
vacances en una casa de turisme rural.

Un dels inflables del Parc de Nadal d’enguany.

Petits i grans, atents al conta contes del Casal.

El dia de Sant Esteve es va celebrar al Casal de Calaf el
ja tradicional conta contes que organitza aquesta entitat.
Aquesta activitat, que suma ja tretze edicions, compta amb
un públic fidel que va omplir de gom a gom la sala de fusta
del Casal. L’acte va començar amb “El flautista d’Hamelín”
explicat per Xavi Pérez (amb imatges projectades de
l’obra de l’ATC “El retaule del flautista”). Continuà amb
“Jaume el gandul” contat per Manel Navarro. Tot seguit,
Pere Mestres, abans de contar “La formiga i l’oreneta”, va
tenir unes sentides paraules de record per a Jaume Salat,
recentment traspassat. Judith Closas va explicar “Juul”;
Ramon Borràs i la seva filla Virgínia ens van explicar un
conte anomenat “Els cinc porquets”. Finalment, Pere
Soriguera va tancar l’acte amb un relat autobiogràfic
titulat “Canvi de domicili”. Tot plegat va donar lloc a un
matí entranyable, on la fantasia i la màgia van ser les
protagonistes. A més de les històries, els infants es van
poder emportar a casa un simpàtic punt de llibre amb la
imatge del conta contes d’aquesta edició.
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“Onze Nadals i un cap d’any”...
i entranyable concert d’Any Nou
L’Ajuntament de Calaf va organitzar, per al dia de Reis, un
concert molt especial. El Grup de Poesia Sant Martí Xic,
de Sant Hipòlit de Voltregà, va llegir “Onze Nadals i un
cap d’any”, de Josep Vicenç Foix, amb les veus de Magda
Codines, Mireia Valldoriola, Rosa Sánchez, Rosa Veroy,
Joan Rosaura i Gabriel Salvans, acompanyats de la música
i les cançons de Lali Rubinat, Toni Mirabent i Rai Sánchez.
“Onze Nadals i un cap d’any” aplega els poemes amb què
el seu autor, Josep Vicenç Foix, va obsequiar i distingir els
seus amics des del Nadal de 1948 fins al de 1958, i el cap
d’any de 1960. Al concert, que es va celebrar al Casal de
Calaf, hi varen assistir un centenar de persones. Tot i que el
comentari general era que havia estat un concert una mica
curt, el Grup de Poesia de Sant Martí Xic va agradar molt i
van ser molts els aplaudiments que van rebre.

Tres dies més tard tingué lloc a l’església de St. Jaume
de Calaf el ja tradicional Concert d’Any Nou. Enguany les
corals participants van ser el Cor Trinvant, la coral de Sant
Martí de Sesgueioles i la coral Ressons de Calaf. Com a
cloenda del concert, les tres formacions van interpretar
alhora “El Noi de la Mare”. Iniciats el gener del 2003 des de
la Parròquia, aquests concerts s’han anat consolidant com
una de les entranyables cites musicals del Nadal calafí.
Amb una església plena, els assistents van poder gaudir
d’unes peces i d’unes interpretacions molt aconseguides.
Cal recordar, també, que les dues corals calafines (Cor
Trinvant i Coral Ressons) van participar el passat dissabte
15 de gener en un concert solidari que es va celebrar al
local social de Sant Pere Sallavinera, per a la rehabilitació
de la teulada de l’església de Seguers.

El Grup de Poesia de Sant Martí Xic, en la seva actuació.

El cor Trinvant, al concert d’Any Nou.

Una cavalcada de Reis
de les més participades
El bon temps que va fer a Calaf el dia 5 de gener a la tarda
va ser possiblement determinant per tal que la Cavalcada
de Reis d’enguany fos una de les més participades dels
darrers anys. Com ja és tradició, abans de començar la
Cavalcada, el rei Melcior, acompanyat pels seus patges, es
va desplaçar al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer per tal
de portar els regals als avis i àvies que hi eren presents.
Als voltants de dos quarts de set de la tarda, Melcior,
Gaspar, Baltasar i el seu seguici van arribar a la plaça Gran,
on els esperaven els nens i nenes i les seves famílies. A
continuació, 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

va acabar a la plaça Barcelona’92, on van ser rebuts pels
regidors de l’Ajuntament i el Consell Municipal d’Infants.
Allí l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, els va donar la
benvinguda i els va llegir la carta que havien fet els
representants dels nens i nenes del poble. Finalment 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.

Els Reis van tornar a omplir de màgia els carrers de Calaf.

El tradicional sopar de Reis, amb els nombrosos col·laboradors i voluntaris.

Finalment, el dissabte 29 de gener unes 250 persones van
prendre part al sopar de Reis, que s’organitza cada any per
agrair la feina de tots els que col·laboren en aquesta festa.

Festes
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Es posa en marxa el Centre de Recursos
per a l’Ocupació, al Centre Cívic de Calaf
Un dels eixos de la Llei de Barris és el que fa referència al desenvolupament econòmic i l’ocupació. Així doncs, l’Ajuntament
ha aconseguit un pla complementari anomenat ‘Treball al barri’, i que compta amb el finançament del Servei d’Ocupació
de Catalunya. El programa contempla diverses actuacions, i la
primera ja s’ha posat en marxa: es tractava de crear el Centre
de Recursos per a l’Ocupació, que s’ha ubicat al Centre Cívic
aprofitant el trasllat de l’Escola de Música.
L’espai s’ha equipat per a diversos usos relacionats amb la
formació i la recerca de feina. Així, a la planta baixa hi ha la
recepció i el ‘Club de feina’, un espai on els usuaris podran
consultar en línia i a través de la premsa les ofertes de feina,
així com compartir experiències i informacions que els ajudin
a l’hora de trobar una ocupació.
Al primer pis s’ha creat una aula TIC, equipada amb 15 ordinadors i una pissarra digital, que acollirà cursos destinats a diversos col·lectius: tant a persones a l’atur com a treballadors
en actiu, així com activitats formatives que puguin desenvolupar empreses o entitats del municipi. Pel que fa a la resta
d’aules i espais, s’aniran adaptant en funció de les necessitats
de cada acció formativa.
Els primers serveis del programa (club de feina, formació,
borsa de treball, orientació laboral i prospecció d’empreses)
es posaran en marxa aquest 15 de març.

L’espai del Club de Feina

L’aula TIC, equipada amb 15 ordinadors i una pissarra digital

Aula de formació complementària

Aprovada l’ordenança per a regular
les subvencions de rehabilitació al nucli antic
En el ple del passat 3 de febrer, el ple de l’Ajuntament de
Calaf va aprovar amb els vots a favor dels regidors de CIU i
d’ERC i amb els vots en contra dels regidors del PSC-PM-GIC,
l’ordenança que regula l’atorgament de subvencions per a la
rehabilitació d’immobles, programa que s’emmarca dins de la
Llei de Barris.
En el text de l’ordenança, que es pot consultar al Tauler d’Anuncis de www.calaf.cat o bé a les oficines de
l’Ajuntament, es detalla els requisits que han de complir els
immobles i els sol·licitants per a poder-s’hi acollir. Per exemple,
cal que es tracti de l’habitatge habitual o bé destinat al lloguer,
i les obres han de ser de rehabilitació (no obra nova ni ampliacions). Les actuacions subvencionables són diverses: rehabilitació de cobertes, façanes, millora de l’accessibilitat o de les
instal·lacions dels subministraments, entre d’altres.
Pel que fa a la quantia de les subvencions, pot anar des del
30% al 50% del pressupost, en funció d’uns barems, límits i
condicions que estableix l’ordenança. El document també detalla els criteris que es tindran en compte a l’hora de prioritzar les
subvencions en cas que la demanda sigui superior a l’oferta.
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La presentació de la Llei de Barris
desperta interès al nucli antic de Calaf
des per l’associació l’Arada. Marina Vilaseca i Bernat Marquilles van explicar als presents el seu mètode de treball, i van
anunciar que es faran tallers participatius i que es crearan
diversos grups per dinamitzar la participació ciutadana. De
fet, aquest 5 de març ja es farà una sessió informativa on
s’explicaran les experiències d’altres municipis i com han
incidit els plans comunitaris en la societat concreta on s’han
aplicat.
Per acabar, Joan Caballol va parlar del ‘Treball als barris’, una
línia que no s’inscriu directament dins de la Llei però que hi
va estretament relacionada. Gràcies al ‘Treball als barris’ es
posaran en marxa diversos projectes destinats a dinamitzar
econòmicament el nucli antic i Calaf, a fomentar l’ocupació
i l’autoempresa, a la formació... De fet, una de les primeres
accions ja és palpable: la conversió del Centre Cívic —ara
buit després del trasllat de l’Escola de Música— en un Centre
de Recursos per a l’Ocupació, i la posada en marxa del Club
de Feina i de l’Aula TIC —equipada per poder portar a terme
formació de tot tipus. Els veïns van poder visitar aquestes
instal·lacions un cop acabada la presentació.

Joan Caballol, M. Antònia Trullàs, Marina Vilaseca i Bernat Marquilles.

Els veïns del nucli antic van omplir la sala d’actes del Centre Cívic.

L’Associació l’Arada presenta experiències
de Pla de Barris i Plans Comunitaris
El passat 5 de març els veïns del
nucli antic van poder conèixer
dues experiències en Pla de
Barris i Plans Comunitaris, com
el de ‘Calaf barri amunt’ que
s’enceta al municipi en el marc
de la Llei de Barris. Betlem
Parés, de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm, va exposar
el cas del pla de barris de Manlleu al barri de l’Erm. Parés va
explicar als assistents algunes
de les iniciatives que s’havien
portat a terme en la zona i que
havien resultat satisfactòries,
com l’inventari de vivències
(recollint les històries personals de varies persones del
barri) o la reconversió del pati
de l’escola en espai de lleure
per als infants, fora de l’horari
lectiu. La tècnica va ressaltar
la necessària implicació de la
ciutadania perquè les coses

funcionin, així com la comunicació i el retorn entre el que es
va fent i decidint, i la població.
Per la seva banda, Oscar Rebollo, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va
exposar l’essència i la pràctica
dels plans comunitaris més
transformadors. La idea bàsica

que mou els plans comunitaris
és la de ‘treballar conjuntament objectius col·lectius, i no
al revés. Què ens interessa a
tots que puguem fer conjuntament?’. El professor va dir que
és vital ‘construir confiança’
entre tots, sense la qual no es
pot fer realitat el canvi.

on em puc
informar?
Urbanisme
Oficina de barri
Sant Antoni, 1 (accés pl. Eres)
tel. 93 869 81 33
Horari: dimarts i dijous
de 17 h a 20 h
urbanisme.calaf@diba.cat

Pla comunitari
Oficina de barri
Sant Antoni, 1 (accés pl. Eres)
tel. 93 869 81 33
Horari: dimarts i dijous
de 17 h a 20 h
calaf_barriamunt@larada.net
www.digueslateva.cat

Treball al barri
Centre de Recursos
per a l’Ocupació
Centre Cívic
(C/ Xuriguera, 40)
tel. 93 869 82 49

La presentació d’experiències a càrrec de l’Arada, Betlem Parés i Òscar Rebollo.

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres
de 9 h a 14 h i de 17 h a 20 h
ocupaciocalaf@diba.cat

Llei de barris

Un centenar de persones van assistir, el 26 de febrer, a la
sessió informativa sobre la Llei de Barris de Calaf, en la qual
es va explicar a la ciutadania els tres eixos bàsics sobre els
quals versarà aquest projecte.
En primer lloc l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, va fer una
introducció general al que pot significar la Llei de Barris per
al nucli antic de la vila, sobre les oportunitats que aportarà
i sobre la necessitat que té aquesta zona d’una intervenció
que n’aturi la degradació i la pèrdua d’activitat a tots els
nivells.
Després, el primer tinent d’alcalde, Joan Caballol, va desenvolupar algunes de les transformacions urbanístiques
previstes dins de la Llei de Barris, com són la reurbanització
d’alguns carrers i places o l’adaptació d’alguns equipaments
per a l’ús col·lectiu. La Llei de Barris també incideix en
l’àmbit privat, en forma de subvencions que poden rebre
els propietaris per rehabilitar façanes, cobertes o elements
comuns dels edificis.
Una altra de les àrees en què treballarà la Llei de Barris és la
social i cultural, i en aquest cas les accions seran coordina-
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CB Calaf: No podem perdre la il·lusió...

Sens dubte aquest ha de ser el nostre pensament. El centenar llarg de nens i nenes que practiquen el basquetbol a
la nostra localitat no ens ho perdonarien, malgrat els temps
difícils, molt difícils que ens toca viure. El sotrac econòmic
en el qual estem immersos la majoria de la població, fa molt,
molt difícil, la continuïtat dels projectes engegats i gairebé
impossible iniciar-ne de nous. Necessitem tota l’ajuda que
els nostres convilatans ens puguin oferir i sempre serà ben
rebuda per petita i insignificant que pugui semblar.
Sortosament i, com en els darrers anys, la part esportiva
funciona de meravella. Els nostres equips continuen fent història, competint en categories interterritorials i passejant el
pavelló calafí per tota Catalunya. Ens sentim orgullosos, una
temporada més, de ser el nucli de població més petit, amb
diferència, que planta cara als grans nuclis urbans dels nostre país, i cal conservar-ho per a les futures generacions que
seran les encarregades de consolidar-ho i millorar-ho.
A hores d’ara, tots els nostres equips ja han superat l’equador dels respectius campionats i no van del tot malament,
uns millor classificats que altres però la seva trajectòria invita a l’optimisme.

Començarem amb les més petites, el Pre-Infantil Femení
que, una vegada assegurat el títol Territorial i la classificació
per al Campionat de Catalunya, a disputar al mes de juny,
se’ls ha donat l’opció de participar en el Campionat Interterritorial Infantil per tal de millorar la seva competitivitat,
donat que han de jugar contra jugadores un i dos anys més
grans. Si continuen treballant i progressant els espera un
bon futur.
El Cadet Femení, després d’una primera fase més aviat irregular, en què van aconseguir el Subcampionat Territorial,
sembla que van recuperant el seu to i ja ocupen els primers
llocs de la classificació Interterritorial.
El Júnior Femení continua en un to del tot irregular. Al costat de victòries importants afegeix derrotes inesperades que
fan que no pugui millorar en la classificació. Confiem que
agafi una bona ratxa i arribi a la part alta de la taula.
El Sènior Femení no acaba de concretar les expectatives
que havia creat. La seva classificació no és bona, però els
seus rivals immediats no s’han allunyat en la classificació i
es poden superar amb un parell o tres de victòries consecutives. Ànims, ho podeu aconseguir!
L’Infantil Masculí va començar molt fluix, però en aquesta
segona fase s’ha acabat consolidant a la meitat de la classificació. Cal fer esment que molts dels jugadors que formen
l’equip són, encara, de la Categoria Mini. Bona temporada,
la seva!
El Cadet Masculí va fer una molt bona primera fase però
la manca d’efectius li està passant factura i en aquests moments ha perdut moltes opcions per aconseguir una bona
classificació. Cal continuar esforçant-se!
El Sènior Masculí està jugant en un grup molt competitiu,
amb equips consolidats i amb molta veterana. Els calafins no
han trobat, en tota la temporada, el punt idoni de joc i han
entrat en una fase negativa que els ha portat als darrers llocs
de la classificació. Amb un parell de victòries seguides podeu
sortir de la cua!
En definitiva, doncs, ens trobem immersos de ple en totes les
competicions, esperant millorar i assolir, com en les darreres
temporades, llocs de privilegi en les classificacions finals.

Col·laboracions

Cantonada municipals
Falten escassament tres mesos perquè
els calafins siguem cridats a qui, i per
a què, hem de votar els propers quatre
anys i comencen a circular les primeres
incògnites. Tot i que encara és molt aviat
perquè hi hagi cap moviment confirmat,
si més no de portes enfora, es dubta
que l’actual alcaldessa, M. Antònia Trullàs, es presenti a la reelecció. Segons
aquesta emissora virtual, tampoc ho
faria l’actual cap de l’oposició, i líder del
GIC-PSC, Francesc Cribillers.
Igualment baixaria en aquesta estació l’únic regidor que ERC ha tingut a
l’Ajuntament, Joan Manel Navarro, que
ha desplegat un paper d’aquells que
s’anomenen “constructius”, però també
marcant certes distàncies del grup majoritari. A les passades eleccions, ERC
va patir una dolorosa derrota perquè es
temia que donaria el seu vot al PSC. Posteriorment, el partit va experimentar una
profunda dispersió de simpatitzants.
El més cert és el retorn a les opcions
municipals de les esquerres parlamen-

tàries, encara que aquesta vegada tan
sols les representades per EUiA, que
tindria com a cap de llista a Joan López. Aquest nou grup ja ha començat
a trucar a les portes de la societat civil
local per conèixer la seva situació i demandes.
L’aportació més significativa que ha fet
aquest consistori, es situa en l’àmbit
social. Una política que ressalta el camí
cap a una major maduresa i solidaritat
pública. Els dos blocs de pisos de la
zona sanitària construïts per a les parts
més febles i necessitades de la societat
local i els 12 pisos per a gent jove de la
Plaça de les Eres, amb un resultat final
que segurament s’avaluarà ara, han
encetat unes preocupacions fins fa poc
inèdites.
Una altra pàgina d’aquesta actuació social ha estat la inauguració de mesures
d’acollida del gran allau d’immigració
que ha rebut la població durant els darrers quatre anys. Un parell d’exemples
del xoc de cultures produït són el cas

Antoni Miret
del grup de dones marroquines que demanava signatures perquè l’ajuntament
els busqués un local per fer-hi activitats
i aprendre-hi català. Doncs bé, han
estat molts els calafins que s’han vist
contra les cordes davant d’aquesta petició. L’altre es produí quan la societat
recreativa i cultural de l’Avinguda de la
Pau, va acceptar que a la seva sala s’hi
practiquessin les pregàries del Ramadà
i tingués com a conseqüència la baixa
d’alguns socis.
En el mateix sentit d’atenció social,
hi afegiríem encara la continuïtat dels
cursos de català i els de formació
professional. Un apartat que agafarà
més importància sobretot com a conseqüència del recent terratrèmol laboral
que significa la pèrdua de prop de 200
llocs de treball, només al sector de les
ceràmiques, d’un total de 235 parats
al gener. De passada, aquest vendaval,
s’ha emportat un dels signes d’identitat
del municipi i ens encara a un futur sinó
més pessimista sí almenys profundament incert i diferent.
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Mn. Joan Sanglas

En pocs dies ens han deixat dos mossens ben coneguts i estimats per aquestes contrades. Per no caure en
falses lloances copiem dos textos prou significatius. Gràcies Mn. Lluís i Mn. Pere, que no us oblidem mai pel bé
que ens vau fer.

Mn. Lluís Bosch
En l’homilia el dia del seu funeral, el
senyor bisbe digué unes paraules que
expressen els aspectes més rellevants
de la seva vida:
Avui el nostre cor, tot recordant la seva
llarga vida –noranta-tres anys— i el seu
llarg servei ministerial –seixanta-vuit
anys— no pot fer res més que encomanar-lo a la misericòrdia de Déu, perquè
li doni el premi dels qui han estat servidors fidels. I, al mateix temps, el nostre
cor no pot fer altra cosa que cantar la
misericòrdia de Déu per l’obra que ha
fet en el cor i en la vida de mossèn
Lluís, sempre fidel, sempre servidor,
amb l’alegria i la pau del qui no és res
més que un servidor de Crist.

Parlar de mossèn Lluís Bosch és parlar
del ‘Molí de Boixadors’, la seva casa
natal, de la qual ell n’estava tan orgullós! Però sobretot no podem recordar
mossèn Lluís sense fer present la ‘Mare
de Déu de Boixadors’. Ell es resistia al
fet que la imatge no fos en la parròquia
nova de Sant Pere de Boixadors. I en
el seu zel d’home enamorat de la Mare
de Déu, va aconseguir que tornés a ser
present a la Parròquia aquesta imatge
amb tota la seva dolcesa i bellesa. I
tampoc no puc deixar de recordar que
ell va aconseguir que l’ofrena original a
la Mare de Déu de Boixadors, l’os de la
balena, tornés a ser al lloc on s’havia
donat, prop de la Mare de Déu de
Boixadors.

Mossèn Lluís Bosch

Mn. Pere Fradera
Mn. Pere Fradera, ens deixà aquest text per a tots

Mn. Pere Fradera

Mossèn Pere Fradera

Entitats

Estimats tots:
Quan en les meves crisis acudia al doctor Zapater, sempre
em receptava repòs. Al final ha semblat que el millor era,
doncs, acollir ‘el repòs etern’. Gràcies, Dr. Zapater i tot l’equip
sanitari de l’Hospital d’Igualada, per les atencions que m’heu
dispensat amb tanta generositat en aquesta darrera etapa de
la meva vida.
Quan vam celebrar els meus 40 anys de capellà, tot fent un
repàs de la meva vida, vaig dir que, si li hagués de posar un
títol seria el de ‘M’HO HE PASSAT MOLT BÉ’. Sí. M’ho he passat molt bé, no en el sentit de disbauxa, sinó en el sentit de
plenitud.
A l’hora d’acomiadar-nos, deixeu-me expressar-vos el següent:
En primer lloc, dono gràcies al bon Déu per tot el que m’ha
concedit al llarg de la meva vida: els pares que m’engendraren
i educaren, la família que m’acollí, amb els germans i germanes que sempre m’han estimat tant. La fe cristiana que, des
del baptisme, m’ha acompanyat al llarg de tota la vida, l’ha
projectada i li ha donat sentit. L’educació al seminari, malgrat
les mancances. L’estada a la cartoixa, l’esdeveniment del Vaticà II que invità a avançar vers una Església més senzilla i
pobra, a mantenir un diàleg obert i sincer amb el món, aportant la Bona Notícia, i a estrènyer el lligams de comunió dins
la comunitat cristiana, valorant el sacerdoci comú. Malauradament, aquests darrers anys s’està sofrint una frenada i involució en el camí encetat pel Concili, abocant molts capellans i
laics al desencís.
Em cal agrair a la gent dels pobles on he exercit com a prevere (Ripoll, Camprodon, Matamala i la vall de les Llosses, Monistrol de Calders, Calaf), el molt que m’han estimat arreu.
També agraeixo les altres tasques pastorals que he exercit
al llarg dels anys: consiliari dins el moviment de Cristians de
pobles i comarques (rural), la Branca Pagesa, el treball dins el
secretariat Diocesà de Catequesi, al Secretariat interdiocesà
de Litúrgia, a Càritas de l’Anoia, la Delegació diocesana de
Pastoral Rural... Donar gràcies també per haver pogut conjuminar moltes vegades la tasca de capellà amb la possibilitat

de fer de pintor, una manera molt humana d’entrar en contacte amb la gent.
Deixeu-m’hi afegir, encara:
Donar gràcies d’una manera especial a la comunitat de Germans de La Salle que m’han acollit aquesta darrera etapa de
la meva vida amb tanta estimació.
Voldria dir-vos que, malgrat les meves mancances i els meus
errors, puc afirmar rotundament que m’ho he passat molt bé,
fins i tot enmig de la debilitat i dolences d’aquests darrers
anys. Una experiència enriquidora.
Vull demanar disculpes i perdó a tots els qui hagi pogut ofendre i també als qui hagi donat un mal exemple.
I acabo desitjant-vos a tots un bon camí, fins que ens retrobem en el si de Déu.
· Donació del cos a la ciència. Tot i una certa repugnància
d’entrada, he pres aquesta decisió perquè és la manera més
ràpida i econòmica per sortir d’escena.
· Tots els béns que m’han acompanyat en vida pertanyen als
pobres. Retorneu-los-els.
· Agrair també les experiències que he pogut fer: viatges a
l’Índia, Israel, Puerto Rico, Ruanda... la peregrinació a Sant
Jaume de Galícia, les anades a Assís...
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barraca de vinya quadrada, primer de
pla, i després en forta baixada fins al fons
de la vall on aviat detectarem les parets
d’antigues edificacions relacionades
amb una explotació minera.
4,400 km El camí ha arribat al fons
de la petita vall. Al davant tenim les
restes d’un moll de càrrega i distribució
de carbó de l’antiga mina de la Unió
Minera. A mà esquerra el camí de
sortida cap a la carretera; a mà
dreta un camp de conreu. Nosaltres
descartem les dues opcions i seguim
rectes pujant per un petit corriol entre
terres grises i vermelles. Són vuit o deu
metres costeruts ja que tot seguit el
corriol es suavitza i agafa direcció cap
a la dreta. A pocs metres, uns grans
blocs de pedra arrodonits a peu de camí
ens indiquen que s’acosta el nostre
objectiu: la pedrera.
4,600 km El corriol s’endinsa en un
bosc de roures agradable, arbres joves
però molt nombrosos. Entrem en la
zona de l’antiga cantera que estava
situada a la dreta del corriol per on
circulem a partir d’ara.

Per continuar la ruta deixem la barraca
a l’esquerra i seguim pel camí ample
que havíem encetat. El camí fa una
lleugera corba a la dreta i sembla
agafar direcció al nucli de Dusfort,
que es troba dalt del turó. Seguirem
aquest camí només 50 metres. Abans
d’arribar a una torre elèctrica, girem
sobtadament a l’esquerra cap a sota
per un camí poc transitat fins al peu de
l’anterior torre elèctrica.
5,200 km Torre elèctrica. El camí es
desdibuixa i ens cal agafar un corriol
a l’esquerra de la torre tot pujant un
petit desnivell. Continuem fins al camp
de conreu que hi ha a continuació i
que vorejarem per la dreta durant 50
m fins a la propera torre elèctrica. A
partir d’aquí, recuperem camí ample
en baixada fins a una propera cruïlla
a pocs metres on agafarem l’opció de
la dreta. Camí pedregós en pujada que
ens conduirà fins a un camí asfaltat.
5,600 km Camí asfaltat. Agafem cap
a l’esquerra en direcció a la casa de
l’Agustina que tenim a 400 m.
6,000 km Cruïlla. A pocs metres de
la Casa de l’Agustina surt a l’esquerra
un altre camí asfaltat, el descartem.
Agafem cap a la dreta en baixada. La
casa ens queda a l’esquerra.

6,120 km Nova cruïlla. Superada
la casa, un nou trencall ens indica a
l’esquerra la direcció de Cal Mas; el
descartem. Seguim avall serpentejant
fins al fons de la petita vall.

8,100 km Camí de Calonge a Calaf.
L’agafem cap a la dreta. Al cap de poc,
una caseta a peu de camí ens indica que
per allí hi passa el tub de l’aigua que
subministra a Calaf.

6,800 km Pont sobre el torrent.
Continuem 100 m més i atenció perquè
deixarem el camí asfaltat que ens
portaria a Cal Roca i a Calonge.

8,700 km Cruïlla. Un camí a la dreta
s’enfila engravat. Un rètol indica que es
tracta d’un camí privat. El descartem.

6,900 km. Deixem el camí i agafem
cap a la dreta fins arribar a un camp de
conreu.
7,100 km Hem arribat al camp de
conreu i el camí mor aquí. Per seguir,
vorejarem el camp per l’esquerra o
entrant uns metres al bosquet. Uns
100 m més endavant, a l’esquerra del
conreu, trobem unes muntanyetes de
terra grisa. A partir d’aquí hem de seguir
un corriol que comença, força evident
entre roures.
7,500 km S’acaba el corriol i arribem a
un altre camp de conreu. Cal seguir cap
a la dreta i baixar fins al torrent. Un cop
siguem dins aquest torrent, recuperarem
el corriol que es farà molt evident cap a
l’esquerra. Circulem per l’interior i per la
dreta del torrent. Circularem 400 metres
així.
7,900 km El corriol travessa de forma
perpendicular el torrent , travessa un
camí d’accés a un conreu i s’enfila dins
un espès bosc de roures. Cent metres
de pujada i novament un altre camí que
seguint cap a la dreta ens aboca al darrer
camp que superem en pocs metres fins
al camí que hi circula al costat. Sembla
complicat però senzillament el que hem
fet és pujar des del fons del torrent fins
a mitja muntanya per trobar el camí de
Calonge a Calaf.

9,600 km Hem arribat a les Quadres.
A la dreta del camí un petit cementiri,
a l’esquerra un camí i la casa. Nosaltres
seguim recte cap a Calaf.
10,000 km Cruïlla. Ens incorporem a un
camí més ample. Dalt sobre a l’esquerra
una granja amb la teulada verda i un
camí que hi porta. Nosaltres seguim
ara el camí principal cap a l’esquerra en
direcció a l’eix transversal, al costat del
qual circularem una estona.
10,900 km Cruïlla. Hem arribat a la
carretera d’Aleny a Calaf. Agafem cap a
la dreta.
11,400 km Rètol d’entrada a Calaf
i primeres cases. Fi de la caminada.
Temps aprox. 2h 30’

El 20 de març, a caminar!
Aquesta ruta es realitzarà el
proper diumenge 20 de març,
en una nova edició de les
‘Caminades amb torna’.
La sortida es farà a les 8.30 h
des de la plaça dels Arbres.
Podeu inscriure-us a
l’Ajuntament fins el divendres
18 de març.

Posa’t les vambes!

4,900 km Recuperem un camí més
ample just en el punt que a l’esquerra
del camí hi ha una barraca de forma
arrodonida. Aquí s’acaba la zona de la
pedrera. Han estat tres-cents metres
a la nostra dreta amb presència encara
de materials d’aquella activitat.

La pedrera de Dusfort
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Joan Graells

Les pellofes de Calaf
Ara fa un any a la casa de subhastes de monedes Aureo &
Calicó van sortir a la venda tres pellofes de Calaf. Sabia de
la seva existència, però fins aquell moment no n’havia vist
mai cap de Calaf i em va encuriosir. Com poden veure en les
imatges en color són tres peces molt boniques.

Les pellofes són com unes monedes fetes de llautó que
circulaven per les comunitats de preveres, i que les rebien
pels diversos serveis prestats a les parròquies on ells
exercien el seu ministeri sacerdotal. Aquestes pellofes eren
bescanviades per diners, que asseguraven la subsistència
d’aquets capellans.
La descripció feta pel Dr. Miquel Crusafont i Sabaté en el
1983, on ordena unes fotografies fetes per J. A. Bonet de
pellofes de tot Catalunya de la col·lecció Colomines llavors
dipositada al Gabinet Numismàtic de Catalunya, referent a
les de Calaf, les descriu així:

pellofes calafines, i ens diu que l’arxiu parroquial de Calaf
conserva tota la documentació referent a la comunitat de
preveres fundada al llarg del segle XVI. Aquesta comunitat
fou regentada per dotze fills de la vila i l’any 1559, a l’església
de Sant Jaume, hi havia 12 beneficis: el de Sant Valentí, el
de la Verge Maria, Santa Júlia, Sant Esperit, Sant Sebastià,
Sant Macari, Sant Llorenç, Sant Bartomeu, Sant Pere, Sant
Antoni, Sant Joan Baptista i Sant Eloi —segons el “Llibre de
distribucions de misses i ploms 1556 –1581”. Els encunys
per fer aquestes pellofes es troben al Museu Comarcal de
l’Anoia: sis d’ells pertanyen a la comunitat de preveres de
Sant Jaume de Calaf i les seves mides van des dels 5 als 18
centímetres.
Esperem que aquesta petita introducció sobre les pellofes
calafines serveixi per encoratjar a esbrinar la seva història
i utilitat, així com la vida de la comunitat de preveres del
priorat de l’església de Sant Jaume de Calaf.

En altres parròquies més grans i segons l’altar on es trobava
el benefici, aquests llautons hi representaven el símbol del
sant o advocació. La seva circulació va des del segle XIV fins
el segle XIX , i les primitives les anomenaven ploms.
El senyor Xavier Jorba i Serra és l’autor de dos documentats
articles publicats per l’Institut d’Estudis Catalans sobre les

Neix una nova associació: ‘la sitja’
La sitja, associació cultural, s’activa
l’octubre de 2009 de la mà de veïns
de Calaf i amics, amb la idea de desenvolupar projectes de dinamització
cultural, crear espais de reflexió i acció
col·lectiva i per afavorir la creativitat
social, la relació amb l’entorn natural,
la construcció i recuperació col·lectiva
del territori.
Actualment tenim engegats diversos
temes de recerca, relacionats amb
l’entorn natural, la cultura popular, espais singulars... i històries relacionades
amb aquests. Recollim dades sobre oficis populars, sobre l’ empremta industrial o sobre els camins dels cereals...

per tal de poder conformar un arxiu i
desenvolupar activitats diverses com
tallers, jornades de treball col·lectives,
dibuix de rutes singulars... També realitzem un catàleg de les terres que conformen el terme municipal de Calaf (un
mostrari i un mapa de situació, cuita i
dossier sobre diferents possibles utilitats), conjuntament amb Pilar Herrero,
artista i ceramista, cap del departament de ceràmica de l’escola Llotja.
També s’està fent un treball de recerca
sobre el tema de l’aigua i un receptari
de cuina popular local.
La sitja està vinculada a la ‘Comisión
de arte y cultura en medio rural’ (dins

de la Plataforma Rural), i
forma part de la xarxa de
floracatalana.net, aportant
informació sobre la flora de
Calaf i rodalies, continuant i ampliant
el treball sobre flora i memòria popular
realitzat recentment per Anna Recasens a Calaf.
L’entitat, que es presentarà aquesta primavera, treballa en aquests
moments per crear una biblioteca
popular i itinerant sobre temes relacionats amb la filosofia de l’associació.
Per
a
més
informació,
visiteu
lasitja.wordpress.com o envieu-nos
un correu a sitjainfo@gmail.com.

L’Altiplà
de
Calaf

  

MARÇ 2011

21

Josep Maria Solà

Un uomo in una donna, anzi uno dio
per la sua bocca parla,
ond’io per ascoltarla
son fatto tal, che ma’ più sarò mio.
I’ credo ben, po’ ch’¡o
a me da lei fu’ tolto,
fuor di me stesso aver di me pietate;
sì sopra ‘l van desio
mi sprona il suo bel volto,
ch’i’ veggio morte in ogni altra beltate.
O donna che passate
per acqua e foco l’alme a’ lieti giorni,
deh, fate c’a me stesso più non torni.

A man in a woman, a god maybe
is speaking through her lips;
dying to hang on it
I forever silenced my inner me.
I’ve known how I was mired
since I was caught in hers;
pity the man who is himself no more,
beyond my doomed desire
her fair face my heart stirs:
another beauty is but death’s door.
O lady, my soul you bore
and passed through water and fired to be,
oh, never let myself return to me.
(traducció: Josep Maria Solà)

Un home en una dona, o doncs un déu
en els seus llavis parla,
i jo, per escoltar-la,
m’he fet tal que mai més no seré meu.
Bé em crec, ja que en manlleu
de mi ella em prenia,
fora de mi, de mi ser apiadat;
tan sobre desig lleu
el seu rostre m’atia
que sols veig mort en tota altra beutat.
Oh dona que a temps grat
meneu les ànimes per aigua i foc,
feu que a mi ja no torni gens ni poc.
(traducció: Miquel Desclot)

Autorretrat de Miquel Àngel (1512): Museu del Vaticà (col·lecció Doria-Pamphili)

El pou de la memòria

A part de ser un dels grans artistes del Renaixement, Miquel Àngel Buonarroti (1475-1564)
ens deixà un conjunt de 302 poemes (Rimes) que, a més de sublimar el concepte amorós
platònic, reflecteixen el seu itinerari vital i artísticoespiritual. Us oferim un poema d’amor
d’aquest recull impressionant (el CCXXXV): es tracta d’un madrigal dedicat a una dama
(marquesa de Pescara), amiga del poeta, que es deia Vittoria Colonna, datat el 1545. Al
costat de l’original en italià, hi posem la versió catalana de Miquel Desclot (Sol, jo, cremant
a l’ombra: Edicions Vitel·la, 2010; vegeu-ne, també: www.rtvvilafranca.cat/ultimatroballa)
i la versió anglesa de qui signa aquestes ratlles feta el 1987 (Lookout, Escola Frederic
Mistral).
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I també un record
per la “Vila Nova” (2a entrega)
Va ser en el butlletí de L’Altiplà Núm, 29, (octubre de 2009) quan se’m va ocórrer fer una memòria dels comerços i
oficis desapareguts durant els últims cinquanta o seixanta anys en el sector del barri vell de Calaf. Més de cent! Mai no podia
pensar que, en la part diguem... més nova de la vila, n’hi trobaria bastants més, molts d’ells encara en el nostre record, i
que varen ser molt actius, però avui pel motiu que sigui, ja no exerceixen. Sé que tant aquell escrit com aquest d’avui, sols
són una curiositat històrica de la nostra vila, i que a moltes persones joves aquesta recerca d’oficis i comerços que ja no
existeixen no els dirà res interessant, però permeteu-me que dediqui a alguns lectors fidels, diguem de més edat, aquesta
segona entrega que he trobat dins l’arxiu de la memòria i que he cregut interessant publicar per a tothom:

Des de dalt del campanar

Avda. de la Pau
Fonda Teixidor
Teixidor: Ferreria
Dr. Barri: Metge
M. Nadal: Taller mecànic
Cal Espinac: Aviram i ous
I. Mestres: Molí de pinsos
Farinera cal Huguet
Benzinera cal Huguet
S Huguet. Molí de pinsos
Unió Minera : Ciments
Mobles Saina
Planxisteria: Sant Joan
Pere Prat: Fabrica de pastes
J. Garriga: Tèxtil i confecció
Anguera: Taller mecànic
La Alegria: Sala de Ball
Manel: Pintor
Arturo: Mosaics
R. Calderer Carnisseria
Cal Salo: Transports
Escoles Nacionals
Rita Lladó: Perruqueria
Villorvina: Rellotgeria
J.Casulleras: Transports
Riera: Armeria i Esports
Emili Vila: Fruites i verdures
Guilemany: Fusteria
J. Sola: Ferrer de tall
I. Sala: Fca. de pastes
Cal Florito: Ferreteria
Cal Esquilet: Esquilets
J. Vila: Rentat de cotxes
J.Basomba: Barbers
Basomba: Perruqueria
Freixes: Mobles
Freixes: Llauner
Cal La Pepa (Rota): Gelats
M Duarri: Perruqueria
La Reforma: Fruites i Verdures
J. Planell: Bodega i vins
M. Escola: Sastre
Gangonells: Bicicletes
La Taberna. Bar i vins
Cal Pinyol: Carreters
Banesto: Banc
Cal Casota: Fruites i Verdures
Cial Torsa: Colonials
Col·legi Gns. La salle
Ctra. Llarga i Ctra. Manrresa
A Sans: Pretensats

Candi: Mecànic
J.Guimferrer: Fàbrica Teixits
Picabassan Exploracions
A. Jordana: Transports
Auto Ruta:Taller Mecànic
Ciments Biosca
Ciments Mateu
Ciments Benet
Biosca: Molí de pinsos
J Pujol: Taller Mecànic
Soriguera: Taller Mecànic
G. Aimerich: Planxisteria
Gerns. Bascompte La Seat
Farrés Camiciottoli: Tarrassos
Farrés Camiciottoli. Taller
J. More: Fca. Lleixius i Gel
Casanovas: Taller Mecànic
J. Muns: Transports
Passeig Ctra. Manrresa
Cal Basteret: “Recaderia”
Abelló: Rellotgeria
Sinoga: Paleta
Nen del quelus: Ferrer
Cine La Quadra
Bar Brasil. Cafeteria
Bar Noia: Cafeteria
Cal Pelegrí: Metge
Joan Torra: Fàbrica de galetes
Jaime Guirau: Bicicletes
Remigi: Barbers
Ma. dels Autos: Benzinera
Cal Vidal: Mines
Garatge Ford: Mecànics
Servicio Nacional del trigo
J Garrofer: Carreter
Motos Garrofer
Cal Xaco: Mecànics
Cal Martorell: Carbons
J Casanovas: Serradora
Cal Bertran: Metge
Cal Servitge: Adobs i pinsos
R. Serra Molins: Avicultura
Cal La Marca: Merceria
Fonda Cribillers
A. Davant: Serradora
D. Devant: Mines i carbons
A. Martí: Manescal
J. Anguera: Fàbrica Ciments
Farinera Anguera
Pinsos Ganador
S. Espinassa: Cereals
Pere Torra: Fusteria

J. Morellon: Taller Mecànic
Pala: Transports
Marsinyach: Serradora
Cal Marquet. Mines i Carbons
Castellana: Vins
Cal Fausto Forners
Isidre Vilaró
Queviures: Aïnés
R. Térmens: Cereals
Cal la Pepa: Peix i queviures
Tot Natura: Aliments per Animals
Oliva Drapaire
Escola Gnes Dominiques
Elèctrica: Puigarnau
Gns Frauca. Pinsos
J. Gine: Ferrer
Rav. St Jaume / Ct. D’Aleny
A Calvet: Pinsos i prod Agro
Electrodomèstics Villalba
Melich: Fruites i Verdures
Carnisseria Closa
Videoteca Garriga
Perfumeria: Teresita
Caserna de la Guardia Civil
Autoescola Blai
Cerafin: Motos
Tintoreria Cribillers
Miquel Vidal: Ràdios
Cal Ibanyes: Forn de pa
Valentí Solé. Mat. Construcció
Sanfeliu: Electrodomèstics
Cèlia: Carn de cavall
J. Prat: Fusteria
Ripoll: Merceria
Prudenci Martí: Baster
Foto: Palomo
Fernando Junyent:Paleta
Perruqueria: Rosarito
La Rabasada: Cafè
Cine Rosa
Carnisseria Cardona
Gns Martí: Fusteria
Motos: Palomas
Vicenç Badal: Taverneta
Cal Puigpelat: Adobs
S.Casulleras: Ferreria
Casasanpere: Carreters
Valentí Llorenç: Ferrer
Cal Virreta: Ous i aviram
... i disculpes per si en falta algun...

Calaf, febrer de 2011
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Ple extraordinari de 29 de juliol de 2010

Abans de la votació, Francesc Cribillers
anuncia que el seu grup hi votarà en
contra perquè aquests pressupostos
no són creïbles: ‘l’apartat d’ingressos
són una mica optimistes en relació
als anys anteriors [...] Tenim aquí
la venda d’un solar que ja fa tres
anys que està pressupostada i uns
ingressos patrimonials que s’han
pressupostat els últims tres anys
que no s’han produït, aleshores
evidentment entenem que amb la
informació d’aquí no podem veure
que això es pugui complir com s’ha
pogut comprovar en els últims anys.
En quant a les inversions, una cosa és
pressupostar i l’altra és executar: L’any
2008 es pressupostaven 3.400.000,
evidentment no es van executar; l’any
2009 se’n pressupostaven 2.400.000,
tampoc
s’executa
absolutament
res.[...] Per un altre costat, veiem que
les despeses de personal continuen
estables on estaven. [...] En general
entenem que generen molt poc estalvi,
en total un estalvi de 186.000 euros,
amb una situació que tenim uns
dèficits molt grans i uns problemes de
tresoreria evidents’. També lamenta el
retard en el tancament de l’exercici
2009, qüestiona el finançament de
les obres del carrer dels Geladors i la
consignació de 7.900 euros per a la
partida de la piscina coberta.
Li respon Joan Caballol, manifestant
que els pressupostos de Calaf són
similars als d’altres municipis de mida
semblant, i que en canvi l’Ajuntament
calafí té molta menys despesa en
personal que en d’altres consistoris:
‘l’ajust ja hi és, l’ajust es fa i l’ajust
es fa dintre del que es pot, és a dir,
els treballadors han de poder treballar
i no se’ls pot escanyar més, i jo crec
que en aquest sentit s’ha d’agrair
la voluntat dels treballadors que
accepten aquest 5% (de reducció) i
no han muntat [...] un sidral com a
l’Ajuntament de Manresa. Pel que fa a
l’estalvi, comentar que ja portem dues
anualitats aplicant estalvis i, per tant,
percentualment anem sumant aquest
estalvi. Des del nostre punt de vista
estem fent una política de contenció
i a la vegada de no augment dels
impostos’.

Sobre la partida per a la piscina
coberta, Joan Caballol fa avinent que
‘s’han fet una sèrie de gestions per
poder tirar endavant la piscina sense
haver de renunciar a les subvencions.
És un gran projecte, sí, però creiem
que és un projecte que beneficia a
tothom’. Quant al finançament públic
del carrer Geladors, manifesta que
‘existeix un conveni per a l’execució
del carrer i que hi ha una part del
carrer que és imputable al propi
edifici, i per tant aquesta part del
carrer ja el va pagar, i l’altra part del
carrer, que és un carrer que ja existia
i que evidentment no es podia deixar
de la manera que estava, i per tant
el que ha fet aquest Ajuntament és
tirar endavant i fer un carrer de dues
direccions. Pensem que ha millorat
el trànsit i d’aquesta manera evita
també el trànsit cap a la carretera
de Manresa. El Sr. Caballol fa avinent
que hi ha una petita desviació de les
previsions inicials, [...] però que és
una diferència de preus assumible
pròpia dels IPC i de la millora de les
qualitats’.
Finalment, Joan Caballol manifesta
que es tracta d’un bon pressupost,
‘que preveu l’estalvi’; en relació amb
la venda dels terrenys que s’han
anat consignant en els pressupostos
anteriors, fa avinent que s’ha hagut
d’anar modificant en funció de com
ha anat evolucionant el mercat, i
manifesta que creiem que és una
operació que pot funcionar i que
realment beneficiarà bàsicament al
municipi de Calaf i que podrà resoldre
aquestes tensions de tresoreria a què
feia referència’.
Afegeix que el pressupost serà més
contingut que el de l’any passat, però
que creu que ‘és el que s’havia de
fer per no apujar impostos i que les
entitats i tothom pugui funcionar’.
Respon Francesc Cribillers i manifesta
que ‘vostè també fa esment de que
quan les coses van bé o no van bé, si
van bé no s’ha d’apretar la gent, si van
malament tampoc no s’ha d’apretar la
gent. Si les coses van bé, quan hi ha
molt diner, és com quan en un llac hi
ha molta aigua i qualsevol pot portar
una barca perquè no li passarà res, no
xocarà enlloc; si no hi ha tant diner
resulta que baixa el nivell de l’aigua
i per portar aquesta barca s’ha de
ser més expert i s’han d’evitar les
roques, s’han d’evitar els esculls i els
problemes que hi ha. I aquí és on em
sembla que els hi falla a vostès la cosa:
ha baixat el nivell de l’aigua, ha baixat

el nivell de diners i, per tant, s’ha de
fer més bona gestió i fer les coses més
bé, amb més dedicació’. Intervé Joan
Caballoll i manifesta que tampoc ‘no es
pot pretendre omplir-lo (el llac) amb
l’aigua de la bóta del pastor, i per tant
nosaltres no anem a prendre l’aigua
de la bóta del pastor, sinó que ens
esforcem per conduir-lo bé’.
S’aprova, amb set vots a favor dels
grups de CIU i ERC i amb el vot en
contra dels dos regidors assistents
de
PSC-PM-GIC,
la
subsanació
d’error de l’acord plenari relatiu
a l’establiment del règim de
dedicació, retribucions, dietes i
indemnitzacions dels membres de
la Corporació, adoptat el dia 9 de
juliol de 2007, pel qual es consignaven
una retribució bruta anual de 16.100
€ a l’alcaldessa, mentre que la xifra
correcta és 17.085,46 €.
Abans de votar, Francesc Cribillers
diu que és com si ara ell digués que
quan era alcalde hi havia hagut un
error en les retribucions i reclamés ara
els diners: ‘Em dirien si m’he tornat
boig, no?. Doncs això és una mica
el que vostès estan proposant aquí.
No sé en quin precepte legal, quin
procepte administratiu es pot acollir,
perquè ni en la part explicativa ni en
la part resolutiva es fa referència a cap
precepte de tipus legal per dir que això
és un error. [..] El ple va aprovar unes
quantitats [...] i després es va aprovar
una acta, i una acta és una cosa
sagrada, no hi ha errors en les actes’.
Afegeix que fa sis mesos el seu grup va
denunciar que hi havia una diferència
en les quantitats, i que ara això
‘demostra una actitud de no reconèixer
que s’han fet les coses malament’. Diu
també que en la declaració d’ingressos
de la senyora alcaldessa hi figura ‘una
declaració dels ingressos bruts de
13.246 euros que no té res que veure
ni amb els 16.100 ni amb els 17.085’.
Intervé l’Alcaldessa i fa avinent que si
ha estat de baixa durant l’exercici és
evident que la retribució anual ha de
ser inferior.
Respon Joan Caballol: ‘entenc que
vostè no acusarà d’actuar de mala fe
a l’equip de govern perquè pensem
que no hem actuat mai d’aquesta
manera i em sembla que els fets ens
acompanyen en aquest sentit. Vostè
diu que les actes són sagrades i que el
que aprova un Ajuntament en el ple no
es pot esmenar. Si vol mirar [...] des
dels últims tres anys [...] veurà que hi
ha documents, i no només que siguin
propis de l’Ajuntament, que han servit
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S’aprova —amb els vots a favor dels 6
regidors de CIU, el vot en contra dels
dos regidors presents del PSC-PM-GIC
i amb l’abstenció del regidor d’ERC— el
pressupost general consolidat de
l’Ajuntament de Calaf corresponent
a l’anualitat 2010, per un import
d’ingressos de 5.096.087,87 € i de
despeses de 4.123.332,28 €.
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per esmenar documents que estaven
malament, i per tant, si nosaltres
no érem conscients de que hi havia
aquest error, s’investiga, es mira i
s’esmena [...], es porta al ple, es
soluciona l’error i ja està.
Francesc
Cribillers
manifesta:
‘permeti’m que dubti de la bona fe
davant la solució d’aquest tema. [...]
La solució que donen a aquest tema
demostra ser molt tortisser a l’hora
de fer les coses. No els hi admeto
que en aquest tema hagin jugat de
bona fe en la solució perquè fa mig
any que nosaltres vàrem denunciar
aquestes diferències, han estat mig
any que se’ns han torejat ni han
donat explicacions’.
S’aprova, amb 7 vots a favor dels
equips de CIU i ERC, i amb 2 vots
en contra del grup de PSC-PMGIC, l’acord relatiu a l’aplicació del
Reial Decret – Llei 8/2010 de 20 de
maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per la reducció
del dèficit públic, en relació amb
les retribucions dels membres
electes de l’Ajuntament i amb les
retribucions dels empleats públics
municipals. S’acorda, per tant,
reduir un 5% tant les retribucions
dels empleats públics municipals,
com també les dels membres electes
de l’Ajuntament.
Abans de votar, Francesc Cribillers
pregunta a l’equip de govern si han
cobrat a finals de juny, ja que els
regidors del seu grup no —i es queixa
que no es compleix el compromís
de pagament que s’havia adoptat.
També pregunta que com pot ser
que amb una reducció del 5% de les
retribucions de tot el personal, en
els pressupostos només hi ha una
reducció del 0,64 %. Recorda que
fa més de dos anys que el seu grup
demanava racionalitzar la despesa
de personal i les compensacions de
l’equip de govern.
En nom de l’equip de govern, Joan
Caballol
demana
disculpes
pel
retard en el pagament als regidors
per l’assistència als plens; sobre la
reducció, fa avinent que
aquesta
mesura es pren per obligació, ‘perquè
creiem que la majoria d’ells se’l
guanyen i molt ben guanyat, hi posen
tota la voluntat del món i intenten de
ser fidels al servei públic’, i recorda
que les retribucions de l’equip de
govern també es redueixen un 5%.
Francesc

Cribillers

manifesta

que

la qualitat dels serveis que dóna
l’Ajuntament no es correspon amb
el cost que tenen i, per tant, el seu
grup entén que això s’ha de reduir, ja
sigui a través de reducció de plantilla
o el no cobriment de determinades
places que quedin vacants. Intervé
Joan Caballol i manifesta que en
ajuntaments similars al de Calaf, amb
el mateix personal tenen el doble de
despesa. Fa avinent que els recursos
estan optimitzats i que ‘pensem que
més ja no es pot aprimar [...] i al
nostre entendre aquest és el nivell
òptim’.

la modificació provisional de
l’ordenança fiscal núm. 22 (Taxa
per a la prestació dels serveis
d’ensenyaments
especials
en
establiments municipals).

S’aprova, amb el vot a favor dels
9 regidors assistents, l’acta de les
operacions de delimitació entre
els termes municipals de Calaf
i els Prats de Rei, de data 23 de
juny de 2010. Abans de votar, Joan
Caballol explica que la delimitació
ha generat certa discussió amb el
municipi dels Prats de Rei: ‘En el cas
de Prats de Rei, per ser proper a una
activitat econòmica, pensem que hi
ha [...] un intent per part de Prats,
que nosaltres considerem que no és
massa lícit, però en qualsevol cas ells
tenen el dret de fer-ho, d’apropiarse d’una part del terme municipal de
Calaf. I, en aquest sentit, nosaltres
ho defensarem, tal com vostè ens
demana, a capa i espasa perquè
considerem que si sempre s’ha
funcionat amb el cadastre no té massa
sentit que anem a buscar unes actes
del 1916 perquè a algú se li ha encès
la bombeta. Si hi hagués un problema
real se soluciona com vam solucionar
en el seu moment el de Sant Pere,
però aquest és un problema que s’ha
creat artificialment i pensem que en
aquest sentit se’ns ha de donar la raó
a Calaf’.

S’aprova, amb el vot a favor dels 9
regidors presents, l’acceptació de
la subvenció del departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament
de la Llar d’Infants municipal
durant el curs 2009-2010, per valor
de 120.600 euros.

S’aprova, amb el vot favorable dels 9
regidors assistents, dedicar a Antoni
Martí i Morera (1900-1972) el
nou carrer de vianants que uneix
la carretera de Solsona i el carrer
Mestre Manel Giralt, paral·lel als
carrers Mossèn Pius Forn i Francesc
Casajuana, en reconeixement a la
seva figura i a la seva tasca portada
a terme a Calaf i a l’Alta Segarra.
Abans de votar, Francesc Cribillers
pregunta qui ha elaborat l’informe
dels mèrits del Sr. Martí. Joan
Caballol fa avinent que l’informe l’ha
emès l’arxivera municipal.
Amb els vots a favor dels regidors de
CIU i ERC i l’abstenció dels 2 regidors
de PSC-PM-GIC presents, s’aprova

Abans de la votació, Francesc
Cribillers manifesta que en la part
expositiva no està prou motivada
la raó per modificar la taxa. Joan
Caballoll
fa
avinent
que
s’ha
procedit a la revisió per al proper
curs acadèmic, optimitzant algunes
tarifes en funció de la durada de les
classes.

S’aprova, amb el vot a favor dels 9
regidors presents, determinar com a
festes locals per al 2011 els dies
5 de febrer i 5 de setembre.
S’acorda, amb els els vots a
favor dels regidors de CIU i ERC
i l’abstenció dels 2 regidors de
PSC-PM-GIC presents, fixar com a
data de celebració del proper
ple ordinari el dijous 2 de
setembre (enlloc del divendres 3,
que coincidiria amb la festa major),
reprenent posteriorment el règim
habitual de sessions i fixant com a
data per al següent ple ordinari el
divendres dia 26 de novembre de
2010.
Abans de la votació, Francesc
Cribillers manifesta que ‘que el dia
9 de juliol de 2007 no devíem fer les
coses massa bé perquè vam fixar
malament els sous i fixem aquí la
periodicitat dels nostres plens amb
el fàcil que és assumir que era cada
tres mesos, [...] cada trimestre i,
per tant, l’últim divendres no festiu
de març, de juny, de setembre i de
desembre, i avançant-ho perquè és
Nadal a la segona o a la tercera
setmana, sabríem amb una previsió
meridiana quan tenim el ple ordinari
corresponent a cada trimestre. Però
aquí hi va haver una interpretació jo
crec que una mica fora de lloc i no
sabem mai quan tenim ple ordinari
[...]. Han sigut unes interpretacions
molt sui generis quan l’esperit de la
llei és que hi hagi quatre plens, un a
cada trimestre, com a mínim’.
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Ple ordinari del 2 de setembre de 2010
del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per a la construcció de la
piscina coberta (PUOSC 2008/141),
per un import de 351.066,03 euros.

S’aprova, amb el vot a favor dels 6
regidors de CIU, el vot en contra dels
3 regidors assistents del grup PSC-PMGIC, i l’abstenció del regidor d’ERC, el
compte general del pressupost de
l’Ajuntament de Calaf corresponent
a l’exercici 2008.

S’aprova, amb els 7 vots a favor dels
regidors de CIU i ERC, i amb l’abstenció
dels 3 regidors assistents del grup
de PSC-PM-GIC, la modificació de
l’acord de sol·licitud d’inclusió
d’actuacions en el Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
En concret, es modifica el pressupost
corresponent a la redacció del projecte
i a la direcció d’obra de l’actuació
denominada ‘Reforma i adaptació de
les antigues aules de B.U.P. i de la

S’accepta, amb els 7 vots a favor dels
regidors de CIU i ERC, i amb el vot en
contra dels 3 regidors assistents del
grup de PSC-PM-GIC, la subvenció

sala d’actes per a ubicar-hi l’Escola de
Música’: la redacció del projecte passa
de 20.580 € a 34.959,91 €, mentre que
la direcció d’obra passa de 32.561,20 €
a 18.181,29 €.
S’aprova, amb el vot a favor
dels 10 regidors assistents, les
certificacions d’obra núm. 7, 8, 9,
10 i 11 de l’actuació ‘Restauració i
consolidació del Castell de Calaf, 2a
fase’. Les certificacions 7-10, per un
import de 0,00 €; la certificació núm.
11 per un import de 87.612,45 €.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
del núm. 214/2010 al núm. 368/2010.

Ple ordinari del 22 d’octubre de 2010
S’aprova, amb el vot a favor dels 6
regidors del grup municipal de CIU,
amb el vot en contra dels 3 regidors
assistents del grup de PSC-PM-GIC,
i l’abstenció del regidor d’ERC, la
modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2011.
S’aprova, amb el vot a favor dels 6
regidors del grup municipal de CIU,
amb el vot en contra dels 3 regidors
assistents del grup de PSC-PM-GIC,
i l’abstenció del regidor d’ERC, la

ratificació del decret d’alcaldia núm.
420/2010, de ‘Renovació operació de
tresoreria amb l’entitat financera
Caixa Catalunya’. La pòlissa de
tresoreria té una disponibilitat de crèdit
de 560.000 euros, un venciment de 3
mesos, un tipus d’interès inicial del
4,577% TAE, un 0,20% de comissió
no disponibilitat i cap comissió
d’obertura.
S’aprova, amb el vot a favor dels
6 regidors del grup municipal de

CIU, amb el vot en contra dels 3
regidors assistents del grup de PSCPM-GIC,
i l’abstenció del regidor
d’ERC,
l’expedient
modificatiu
3/2010 de l’estat de despeses
del Pressupost 2010, modalitat
crèdit extraordinari i suplement de
crèdit. Així, s’autoritza l’expedient de
suplement de crèdit (per a servei extern
de poda) finançat amb baixa de crèdit
d’aplicacions de despesa (de comerç i
promoció econòmica i turisme) per un
import total de 7.000 euros.

Ple extraordinari de 2 de novembre de 2010
S’aprova, amb el vot favorable dels 10
regidors assistents, la composició de
les meses electorals al municipi de
Calaf per a les Eleccions al Parlament de Catalunya, del diumenge
28 de novembre de 2010.
S’aprova, amb el vot favorable

a
end
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Dissabte 19
PUJALT
Visita guiada a l’Observatori
A les 16.30 h
Xerrada de l’antropòleg
Francesc Bailón sobre com
afecta el canvi climàtic als
esquimals
A les 18.00 h

dels 10 regidors que assisteixen
a la sessió plenària, el convenitipus ‘Assumpció de la gestió
informatitzada de la nòmina dels
empleats dels ens locals per la
Diputació.
S’aprova, amb el vot favorable dels 10

Diumenge 20
VECIANA
Missa de Sant Gabriel
A les 12.00 h a la parròquia de
Santa Maria de Veciana
Diumenge 27
ELS PRATS DE REI
7a Calçotada popular
Grup de Joves de Prats
TORÀ
4a cursa atlètica rural

ABRIL
Divendres 22
TORÀ
El Mercadal - Mercat del segle
XIX

regidors assistents, les certificacions
d’obra núm. 12, 13 i 14 de l’actuació
‘Restauració i consolidació del
Castell de Calaf – 2a fase’. Les
certificacions 12 i 13 per un import
de 0,00 €, i la certificació 14 per un
import de 151.266,16 €.

Dissabte 23 i diumenge 24
VECIANA
caramelles a tots els nuclis del
municipi de Veciana
Diumenge 24
ELS PRATS DE REI
Caramelles 2011: Cantada
de caramelles i ballets des de
primera hora del matí per tots
els carrers i places de la vila

I a TORÀ, cada 1r i 3r
diumenge de mes, tornen les
VISITES GUIADES A LA TORRE
DE VALLFEROSA

VECIANA
Fins el 16 d’abril: cada
dissabte, de 17,30 a
19,30 hores, CURSET DE
MANUALITATS al local social de
l’ajuntament de Veciana.
Fins el 15 d’abril: cada
divendres de 17,30 a 19,30
hores, es realitza el CURSET
DE CUINA al local social de
l’Ajuntament de Veciana.
Fins el 20 d’abril: cada
dimecres de 16,00 a 20,00
hores, es realitza el CURSET
D’INFORMÀTICA al local social
de l’Ajuntament de Veciana.

Resum sessions plenàries

S’aprova, amb els vots a favor dels 10
regidors assistents, les actes de les
sessions plenàries del 4 de juny i del
29 de juliol de 2010.
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+ x Calaf
Doncs sí, sembla que era ahir que
vàrem encetar la legislatura i ja han
transcorregut gairebé quatre anys.
Enfilem la recta final d’un període
que, en general, no ha estat fàcil per
a ningú. Un període marcat per una
crisi econòmica excepcional d’abast
mundial que ha fet replantejar els
fonaments de l’economia del lliure
mercat i que ha fet necessària
l’adopció de mesures de contenció i
estalvi en tots i cadascun dels àmbits
de la nostra societat. Però, com bé
diu el saber popular, és en els mals
moments
quan
s’evidencien
els
defectes i les virtuts de les persones
i, per extensió, de les institucions. És

doncs en aquests moments quan es
constata el grau de compromís que
hom té envers un projecte i la paraula
donada. En aquest sentit, l’Equip de
Govern de CiU ha esmerçat tots els
seus esforços per poder fer realitat tot
allò que a l’inici de la legislatura es va
comprometre a fer, i ho ha fet sempre
des de la responsabilitat, el rigor i el
diàleg.
Potser a alguns, empesos per
interessos que tenen més a veure
amb les seves aspiracions electorals
que amb la prosperitat de Calaf,
els sap greu que s’hagi pogut tirar
endavant la quasi totalitat del
programa electoral al qual es va

comprometre CiU en iniciar aquesta
legislatura, i s’han esforçat a voler
donar una visió esbiaixada, poc
menys que apocalíptica de la realitat,
fent de la confrontació moneda de
canvi habitual en el debat polític de la
nostra vila en comptes de plantejar la
col·laboració honesta per contribuir al
bé comú.
Afortunadament,
gràcies
a
la
confiança que majoritàriament ens
van dispensar els calafins i calafines,
una vegada més CiU ha evidenciat
que tot i les adversitats, amb esforç,
treball i diàleg és possible fer realitat
allò a què ens vàrem comprometre:
aconseguir més per Calaf.

I “dále” amb la piscina
Calaf a 25-02-2011. A setembre de 2008
s’aprovava la construcció d’una piscina
coberta a Calaf amb l’oposició del nostre
grup. Durant 2 anys i mig el projecte ha
estat congelat i ara es torna a revifar
impulsat per les presses i ocurrències preelectorals a les quals ens té acostumats el
grup de CiU a l’Ajuntament de Calaf, i que
tant li costen al poble.
En lloc de costar 3 milions d’ euros ara en
valdrà 2. Com? En lloc de fer una piscina
nova, es fa una coberta retràctil sobre la
piscina actual. I com es finança el milió
llarg que hi ha de posar l’Ajuntament
si no hi ha diners? Amb un crèdit? No.
L’Ajuntament ja no pot seguir estirant
més el braç que la màniga. En l’any 2009,
per exemple, es gasten 1MM d’euros més
que els que s’ingressen. I ja no es poden
demanar més crèdits.

Llavors, com es podrà finançar? S’endeuta
l’empresa en comptes de l’Ajuntament.
La infraestructura es cedeix a l’empresa
que ha fet l’ obra, i se li paga un lloguer
anual durant 15 anys, fins que retorna
a l’Ajuntament. Òbviament pagant els
interessos corresponents. Al voltant de
100.000€/any durant 15 anys. A tot
això s’hi hauran d’afegir les despeses de
funcionament: Monitors, personal, neteja,
calefacció, manteniment etc., amb la qual
cosa la piscina es menjarà entre un 15 i
un 20% de tots els ingressos corrents de
l’Ajuntament.
Quan a Capellades amb 2.000 habitants
més que a Calaf han hagut de tancar
la piscina, i a d’altres pobles es
plantegen solucions dràstiques, a Calaf
sense cap estudi de viabilitat, seguim
comportaments de nous rics. Amb la crisi

que hi ha, i a l’alcaldessa li ve de gust
inaugurar piscines!!!
La incapacitat del equip de govern
per negociar l’aplicació dels 600.000€
de subvenció a d’altres coses més
necessàries, o la manca d’honestedat i
valentia de renunciar-hi, ens porta a haver
d’afegir a aquest capritx, en la situació
actual, més de 1MM€ que no es té. Amb
aquesta piscina, és adient la dita per als
temps de crisi: “Què hem de fer? Vendre
la casa i anar a lloguer”.
Res sorprenent. Pels governats d’aquest
Ajuntament a Calaf no hi ha crisi. Porten
quatre anys sense complir absolutament res
del promès, creant necessitats aparents, i
construint algunes infraestructures que,
a part d’innecessàries, després no es
poden mantenir. Ells tant “flamencs”, i els
calafins? ..... ja s’ho faran!

Les persones al servei del poble, el poble al servei de les persones
Aquestes premisses haurien de donar
sentit a les diferents legislatures, la que
finalitza i les que vindran. Els nostres
escrits en aquest mitjà de comunicació
han expressat molts suggeriments i
propostes d’actuacions de millora, pensant
en el present i futur de Calaf i la seva
Comarca.
També s’ha fet un discurs basat en els
valors que han de prevaler en la societat,
perquè aquesta continuï avançant de
forma cohesionada, però sobretot hem
donat rellevància i suport a les persones
i les associacions, com el veritable capital
social i element aglutinador per a la
transformació de la comunitat.
Tot això lligat a la participació ciutadana,
en tots els àmbits, ja que és i serà la clau
per preservar l’estat del benestar i superar
aquesta etapa tan complexa que estem

vivint. Amb la participació i la implicació en
els diferents esdeveniments que s’han fet,
es fan i es faran, donarem un gran servei
a la nostra vila.
Insistim en la importància de preservar
els espais que cohesionen i arrelen les
persones al territori. És important pensar a
curt i llarg termini, hem de sumar energies
i esforços, per això seria molt adient
constituir consells i comissions de treball,
comptant amb la presència de les diferents
entitats, associacions, constituïdes o
de nova creació,
socials, culturals i
esportives, les quals desenvoluparien molt
més el nostre teixit associatiu, i extrapolar
aquests criteris a la Mancomunitat
Segarrenca.
Per altra part, l’Ajuntament —l’administració
més propera per atendre les necessitats
del ciutadà— ha d’impulsar polítiques de

suport als aturats, a les famílies, a la gent
gran, als joves, a les empreses, fomentant
l’ocupació i la formació. Vetllar pel
patrimoni natural i cultural com a elements
que configuren la identitat local, perquè les
persones el puguem viure i gaudir. Establir
estratègies en turisme, gastronomia,
comerç, mercat municipal, dinamització
i promoció econòmica en tots els sectors
de producció. Fer una gestió eficient
en el manteniment dels equipaments
municipals i en la prestació de serveis de
la seva competència.
Potenciar l’ús de les noves tecnologies,
afavorint i incentivant la participació
ciutadana, dotant-la de mitjans adequats,
els quals facilitaran que els convilatans
es puguin apropar a l’administració i se
sentin partícips de les decisions que s’hi
prenen.
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Un centenar de persones a la caminada-pedalada —una
vuitantena de les quals es quedaren a dinar a la sala de fusta
del Casal de Calaf— i una cinquantena més que s’afegiren
a gaudir dels espectacles programats durant la sobretaula.
Aquest és el balanç d’assistència a la primera jornada
organitzada per la Coordinadora Alta Segarra Decideix (que
aglutina les comissions de Calonge de Segarra, Castellfollit
de Riubregós, Calaf, Sant Pere Sallavinera i Pujalt) per
recaptar fons de cara la celebració de la consulta sobre la
independència de Catalunya el proper 10 d’abril.
La jornada es va iniciar passades les 9 del matí donant sortida
a la caminada-pedalada. A mig matí els excursionistes van
arribar al Molí de la Roda, espai emblemàtic de la comarca
que va servir d’escenari a la xocolatada per recuperar
forces. Ben esmorzats i després d’una estona de descans, la
comitiva va reprendre el camí de tornada cap a Calaf.
Sobretaula musical
Instal·lats a la sala de fusta del Casal de Calaf, el dinar
a càrrec de la Coordinadora va servir per entaular una
vuitantena de persones. Les amanides, la fideuà, les
postres... i el cafè, just abans d’arrencar amb la sobretaula
d’espectacles programada. El primer torn fou per al duet
Padrol Padrós, amb el seu repertori de músiques d’arrel
tradicional que van servir per recórrer musicalment diferents
indrets de la geografia dels Països Catalans al ritme d’acordió
i pandereta. Comandante Rock va ser el segon en pujar a
l’escenari, després d’una prèvia acompanyada de la seva
petita filla que l’ajudà a cantar les dues primeres cançons. El
músic de la Figarosa va fer gala al seu tradicional repertori
i va arrencar les rialles del públic en interpretar alguns dels
seus temes de major ironia.

Els participants de la caminada i la pedalada, abans de sortir.

Després de la lectura d’agraïment als assistents i de proclamar
les intencions de la Coordinadora, la companyia toranesa
Toratre va representar el seu espectacle Ràdio Toratre
basat en diferents esquetxos de parodia de personatges
famosos. Va ser aleshores el moment d’encarar la clausura
dels diferents actes del dia, tasca que es va encomanar a la
formació d’havaneres local Conya Marinera Mix, que no van
decebre el nombrós públic existent en aquells moments a la
sala.
D’aquesta manera va cloure la primera de les jornades
organitzades per la Coordinadora Alta Segarra Decideix per
aconseguir fons. L’organització es va mostrar molt satisfeta
tant pel nombre de públics assolit en les diferents activitats
com pel tarannà lúdic i popular de tota la jornada, i van
anunciar propers actes encaminats a crear debat entre la
ciutadania de cara a la cita amb les urnes que preparen per
al proper 10 d’abril.
Coordinadora Alta Segarra Decideix

Una espiga i una rosa

Tantes coses et diria
amb la rosa i el clavell;
que allò que sento per tu
no ho trenca cap martell.
Et diria a cau d’orella
com si jo em confessés,
que sols tu i cap més
a dins meu el foc ha encès.
L’anell que jo et posaria
no fóra d’or ni d’argent,
fóra l’amor dels meus llavis
que el tindries en tot
moment.
Els dies més feliços
amb tu voldria passar.
Forn les carícies
les llesques del millor pa.
Testimoni n’és la lluna,
que amb el cor fas bategar.
Tu ets la font d’aigua dolça
on els meus llavis vull
mullar.

Si per Sant Jordi es donen
roses,
un ram jo et vull donar
perquè vegis, estimada,
el meu amor fins on pot
arribar.
A les estrelles que al cel
brillen
un dia els vaig preguntar;
em van dir que aquí a la
terra
sols tu les pots igualar.
Si un dia et veiés plorar
els meus ulls et donaria,
abans de veure’t plorar
cec per a tu jo em quedaria.
De la teva cara tan bonica
n’estic ben enamorat.
Els homes diuen que no
ploren,
dins meu per tu he plorat.
Cada any, a la primavera,
planto un roser nou;
que el dia de Sant Jordi
per tu té un plançó nou.

El Segarrenc
Amb la llum del teu mirar
no has omplert la meva
vida;
m’hi has clavat un punyal
que el duré tota la vida.
Del teu negre cabell
un rínxol demanaria,
que el duria vora el cor
i sols en tu pensaria.
Si tu ets un santuari
de formosor i bondat,
deixa que de genolls em
posi
a donar-te el bes de
l’amistat.
Amb el cos que tu tens
no hi vulguis quedar soltera.
Si tu vols, amiga meva,
et donaré flors per la
portella.
En el teu cor de bona dona
sé que tens un racó buit.
Deixa que jo l’ompli
amb una rosa de vellut.

Foren hores felices
si volguessis venir amb mi,
que les flors que t’envio
són de gessamí.
Si la vida és un calvari
i aquest món és traïdor,
no em donis cap bufetada
si et demano un dolç petó.
Si em vols donar una
bufetada
perquè t’he robat un petó
tu tens dret a pagar-me
fins la contribució.
En el dia de Sant Jordi
t’envio un anell daurat,
una espiga i una rosa
i el meu cor d’enamorat.

A totes les dones que
pels destins de la vida
no hagin rebut cap rosa;
jo els l’ofereixo amb
aquest humil escrit.
09/03/1990

Col·laboracions

Per Sant Jordi una rosa,
per Sant Valentí un clavell.
A la dona que jo estimo
li posaria un anell.

Alta Segarra

Gran participació a la jornada per recaptar fons
organitzada per Alta Segarra Decideix
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al vostre servei
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

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

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers

93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra

088

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

BCN

Sants

Pl. Cat.

MANRESA

CALAF

LLEIDA

10.19
17.18
20.54

11.41
18.36
22.12

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.22
19.28
23.09

Sants

12.27
19.33
23.14

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

Esplai de Gent Gran

93 869 87 02

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

93 868 10 10

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

Escola Municipal de Música
Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

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

* 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.

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

07.30
11.00
15.55

08.40

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
06.55
10.30
15.15

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

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

Grues Calaf (grues i taxi)

636 480 488

Taxi Ramon Manent

679 409 337

CALAF

Taxi Domingo López

680 344 464

De dilluns a divendres:

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
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.

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 setembre, us atenen a l’Ajuntament (pl. Gran, 2-4), els dijous de 10.30 h a 14 h.

L’Altiplà
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17.15

Dissabtes:

639 340 834

ABS CALAF

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA

Taxis 24 h Albert Molina

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

tel. 902 422 242

ALSINA GRAELLS

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ

06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

08.25

08.30

Dissabtes no festius:
07.30

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

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
12.20

* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa.

connecta’t a Calaf!

www.calaf.cat
Imprimeix: GRÀFIQUES OLLER, C.B.
Imprès amb paper ecològic

