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HORARIS CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

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

Diumenge 20

Cloenda del curset de sardanes
Ballada a les 12.30 h a la Unió Calafina

Ball amb Bartomeu & Sheila
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Divendres 25. Nadal

Els Pastorets de Calaf
A les 19.00 h al Casal de Calaf

Ball amb el grup Cristal
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Dissabte 26. Sant Esteve

Contacontes
A les 12.00 h al Casal de Calaf

Arribada del patge Faruk
A les 18.00 h a la Unió Calafina

Obertura del parc infantil de Nadal
De les 16.00 h a les 20.00 h

Diumenge 27

Els Pastorets de Calaf
A les 19.00 h al Casal de Calaf

Dijous 31

Sopar de cap d’any i ball amb Cristal
A partir de les 22.00 h a la Unió Calafina

Divendres 1

Concert amb la mezzo soprano Assumpta 
Cribillers i el pianista Rossend Solvas
“Passejada musical”
A les 19:00 h al Casal de Calaf

Diumenge 3

Cloenda del parc infantil de Nadal
De 16.00 h a 20.00 h al poliesportiu

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb Elisabet
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Dimarts 5

Cavalcada de SSMM Els Reis d’Orient
A partir de les 18.00 h a la Plaça Gran

Diumenge 10

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb el Duet Ària
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 17

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb el Duet Esquitx
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 24

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb Maria Alba
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 31

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb Bartomeu & Sheila
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Divendres 5

Festa Major d’hivern: Santa Calamanda
Missa solemne
Sardanes amb la Principal de la Bisbal
A les 13.00 h a la plaça Barcelona’92
Concert i ball llarg amb la Principal 
de la Bisbal
A les 17.00 h al poliesportiu
Atracció infantil gratuïta
Durant tot el dia a la Plaça dels Arbres

Diumenge 7

Espectacle musical: “Això és Broadway”
A les 18.00 h al poliesportiu
Organitza: Unió Calafina

22/12/2009
RECOLLIDA d’ALIMENTS

a càrrec dels alumnes de 
l’IES Alexandre de Riquer

podeu portar els aliments 
el 22/12/2009 a l’Institut, 
en horari de 12.00 h a 13.30 h

(els aliments recollits aniran destinats a Càritas 

Parroquial i al menjador Sor Lucia de Manresa)

dirigit a persones majors de 60 anys

dijous 28 de gener i 4 de febrer de 2010
de 16.00 h a 18.00 h
a l’Institut de Formació Permanent

la pintura, el dibuix i les manualitats ens donen benestar, 
ens relaxen... vine a provar-ho!

Inscripcions: Gratuïtes. 
A l’Ajuntament, de l’11/01/10 fins el 22/01/10

BIBLIOTECA DE CALAF

dilluns, dimarts i dijous

de 17.00 h a 19.30 h

dimecres i divendres

de 15.00 h a 19.30 h

DESEMBRE

HORARI PUNT 
D’INFORMACIÓ

dimarts, dijous i divendres
de 10.00 h a 13.00 h

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

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

tenim 
servei de 
connexió 
gratuïta 
a Internet!

GENER

FEBRER

l’agenda 
de l’AltaSegarrap. 23

oferta de treball

ARXIVER MUNICIPAL

Es requereix:
· Llicenciatura en Història o cursant últimes 
        assignatures
· Coneixements d’ arxivística i gestió documental

S’ofereix:
· Contracte de 3 mesos i alta Seguretat Social
· Retribució segons Conveni col·lectiu del personal   
       de l’Ajuntament
· Hores: 37,5 hores/setmana

Interessats: 
Enviar currículum a l’Ajuntament de Calaf (Plaça 
Gran, 2 · 08280 Calaf), a l’atenció de Montse Closa, 
o bé per correu electrònic a closabm@diba.cat

Ajuntament de Calaf
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Tots sabem que els romans van 
desenvolupar una de les grans 
civilitzacions de l’antiguitat i que 
a Catalunya van deixar una forta 
empremta, però no sé si som prou 
conscients de fins a quin punt han 
marcat la nostra cultura. A ells 
devem la nostra llengua, el dret, la 
xarxa viària que durant segles ha 
estructurat el territori, l’urbanisme, 
l’enginyeria, l’art, l’oci i, fins i tot, 
el paisatge i la cuina, ja que van 
portar i expandir moltes plantes 
i conreus. Contràriament al que 
molta gent pensa, els romans no es 
dedicaven bàsicament a conquerir 
territoris, sinó que els colonitzaven, 
aixecaven ciutats, construïen vies 
i infraestructures, explotaven els 
recursos que els oferia el medi, 
organitzaven i administraven el 
territori i la seva gent, desenvolupaven 
formes d’oci i lleure, en definitiva, 
portaven civilització.
Antigament les nostres contrades i part 
de la Catalunya central eren ocupades 
pel poble iber dels lacetans, però la 
superioritat cultural dels romans va 

fer que la romanització s’imposés amb 
força. Les prospeccions arqueològiques 
portades a terme per la rodalia ens 
testimonien la importància dels 
lacetans, però sobretot  dels romans a 
la zona dels Prats de Rei. La presència 
de nombroses restes materials com 
ceràmica, sarcòfags, estructures 
d’edificis i sobretot la troballa de sis 
làpides romanes amb interessants 
inscripcions datades entre els segles 
I i III dC ens certifiquen el pes de la 
romanització. Una d’aquestes làpides 
es conserva al Museu Arqueològic de 
Barcelona, una altra és desapareguda, 
i les quatre restants les podem 
observar a l’atri de l’església de 
Santa Maria de Prats de Rei. També 
en podem veure unes reproduccions 
al Museu municipal Josep Castellà 
i Real. Les seves inscripcions ens 
revelen l’existència d’un “municipium 
sigarrense”, o sigui la presència 
d’un municipi romà sobre l’antic 
assentament pre-romà de Sigarra que 
ja Ptolomeu cita en els seus textos i 
que segurament podem situar a la 
zona de Prats de Rei. A més, també 

ens revelen la presència de la família 
Vibius, important llinatge aristocràtic 
d’origen itàlic, un membre de la qual 
arribarà a ostentar importants càrrecs 
a la Imperial Tàrraco.

El llegat romà

Jordi Nadal

a han arribat les festes de 
Nadal i, amb elles concloem 

un any, el 2009, especialment difícil 
i convuls en l’àmbit econòmic.
Els efectes de la crisi s’han fet 
notar de manera global, i ha estat 
especialment cruenta en l’economia 
espanyola i per extensió en 
l’economia catalana, per la manca 
de diversificació, de polítiques 
reals i efectives de foment de 
la competitivitat de les nostres 
indústries i, sobretot, per la manca 
de previsió que ha portat a una 
situació general d’improvisació 
constant que foragita el capital, un 
dels elements indispensables per a 
la resolució de qualsevol crisi.
Però aquest any no ha estat del tot 
dolent per a la nostra vila, almenys 
no en tots els àmbits. Tot i els efectes 
que la crisi econòmica que, en una 
economia fortament dependent 
del sector de la construcció, s’ha 
fet sentir de manera notable, hem 
tingut també bones notícies, com 
l’aprovació del projecte de la Llei 
de Barris, que ha de començar a 
desenvolupar-se el proper 2010 
i que, en el termini de 4 anys, 
permetrà retornar l’esplendor al 

casc antic i, per extensió, al nostre 
municipi.
D’altres projectes endegats aquest 
any també tindran continuïtat en el 
2010, com la rehabilitació del Castell, 
la construcció del parc de bombers 
o la millora dels serveis ferroviaris, 
cosa que permetrà, almenys en 
part, alleujar la situació si més no 
complicada que es preveu per a 
l’any que ens disposem a començar. 
A aquest fet hi hem d’afegir l’intens 
treball que s’està duent a terme 
des de l’Ajuntament per aconseguir 
recursos que ens permetin ajudar 
les persones que es vegin afectades 
per les conseqüències negatives de 
la situació econòmica general, i que 
permetran, si les administracions 
s’avenen a col·laborar-hi, canviar 
les perspectives, poc o gens 
optimistes, que de manera general 
es projecten sobre el 2010.
D’altra banda, també cal remarcar 
un fet que, potser, ha passat més 
desapercebut a causa del tractament 
informatiu que se’n ha fet. Aquest 
no és altre que la recent aprovació 
per part del Parlament de Catalunya 
de l’àmbit funcional Anoia-Penedès. 
Per aquells que no hagin seguit la 

notícia explicarem resumidament 
que el que s’ha plantejat és el pas 
previ a la creació d’una vuitena 
vegueria (n’hi ha 7 de previstes), 
i que aquesta no inclourà la part 
nord de la comarca de l’Anoia, que 
quedaria inclosa en la Vegueria de 
la Catalunya Central fet que, de 
retruc, dóna lloc al reconeixement 
de facto de la comarca de l’Alta 
Segarra, amb Calaf com a capital 
natural. Així doncs, aquesta idea, 
en la qual l’Ajuntament ha treballat 
i treballa de manera decidida des de 
l’inici de la legislatura anterior, ha 
donat un pas de gegant en la seva 
materialització i comportarà en un 
futur no massa llunyà la millora 
dels serveis existents a la nostra 
vila, alhora que contribuirà de 
manera notable a la diversificació 
de la nostra economia creant nous 
llocs de treball, i farà de Calaf un 
lloc atractiu per a la inversió tant 
pública com privada.
Així doncs, tot i les perspectives 
generals, potser caldrà pensar a 
donar-li al 2010 una oportunitat.

Bones Festes i millor 2010!

Donem-li una oportunitat

J
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Els treballs per a recuperar l’emblemàtic 
castell continuen endavant. Mentre 
l’empresa Constructora de Calaf SAU 
va realitzant les tasques de consolidació 
de murs i façanes, ja s’ha enllestit un 
informe preliminar de la intervenció 
arqueològica que s’hi ha fet. A més de 
restaurar el castell i el seu entorn, el 
projecte preveia també la realització 
d’un estudi arqueològic del subsòl de 
l’interior del castell per tal d’establir 
els criteris per a la pavimentació i 
recuperació d’aquest espai. 
Els treballs arqueològics, portats a terme 
per Diagnosis Cultural Consulting, han 
permès conèixer més detalladament 
l’evolució del castell. Partint d’un 
assentament d’emmagatzematge al 
voltant del segles IX-XI, sembla que 
l’edifici del castell fou construït entorn 
els segles XIII-XIV, amb una estructura 
de dues grans naus a llevant i ponent, 
un pati d’armes central i una torre 
mestra. La guerra de Successió (XVIII) 
va afectar-ne les estructures, provocant 
la degradació i l’esfondrament d’una 
part de l’edifici. La reconstrucció dels 
elements derruïts va fer-se seguint 
uns altres criteris d’organització, per 
la qual cosa l’estructura del castell 
ha anat evolucionant amb el pas del 
temps. Finalment, l’ús del castell durant 

les guerres carlines comportà noves 
reconstruccions de l’estructura interna, 
fins que aquest perdé el seu ús —al segle 
XIX es construí una cisterna al centre 
del recinte, cosa que demostra que la 
població assignà un nou ús al castell, 
en aquest cas d’abastament d’aigua. Hi 
ha indicis, també, de l’existència d’una 

antiga església adossada al parament 
sud-oest del castell, encara que falten 
dades per validar aquesta hipòtesi.
Amb les dades aportades per l’informe 
ja es podrà perfilar la restauració 
exacta d’aquest espai, amb l’objectiu de 
recuperar-lo com a part primordial del 
patrimoni cultural i històric de Calaf.
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Plànol de l’estructura del castell extret de l’informe. Diagnosis Cultural Consulting.

Les tasques arqueològiques donen a conèixer 
més detalls del castell de Calaf

El 14 de desembre es va posar en marxa la 
il·luminació nadalenca del nostre municipi, 
que ens acompanyarà durant aquestes festes. 
Enguany s’ha decorat amb llums el carrer i 
el Raval de Sant Jaume, el passeig de Santa 
Calamanda, l’avinguda de la Pau, la plaça dels 
Arbres i el Raval de la Blanca. També s’ha 
col·locat un rètol de ‘bones festes’ a la plaça 
Gran, i s’han decorat la plaça de les Eres, la 
plaça Barcelona’92, la plaça Alta Segarra i les 
entrades del poble.

Serveis
En funcionament

la il·luminació nadalenca

El Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant el Projecte “Treball als 
barris” promou la realització d’accions complementàries a la Llei de 
barris, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, els desti-
nataris i destinatàries de les quals són els i les habitants dels barris 
que tenen aprovats projectes d’intervenció integral, com és el cas de 
Calaf. L’Ajuntament va presentar un complet projecte a aquest progra-
ma d’ajuts, el pressupost del qual ascendia a 27.045,55 euros per a la 
contractació d’un tècnic responsable que posés en marxa el projecte, 
i 7.000 euros més per a la campanya de difusió i comunicació del ma-
teix. Malauradament, a causa del context actual i el reajustament de 
pressupostos, el Departament de Treball només ha adjudicat a Calaf 
els 7.000 euros corresponents a la campanya de comunicació.

“Treball als barris”

A causa dels robatoris perpetrats ja fa unes setmanes a diversos 
establiments calafins i al mercat, s’han portat a terme dues reco-
llides de signatures per reclamar més presència policial i vigilància 
al municipi (una d’organitzada per la UBICC i l’altra per iniciativa 
particular). Les signatures es van fer arribar a l’Ajuntament de Calaf. 
Aquest les ha tramès al conseller i al secretari general d’Interior de 
la Generalitat, Joan Saura i Joan Boada, juntament amb una carta 
en què es sol·licitava una reunió urgent per tal de tractar aquest 
assumpte i trobar possibles solucions. El conseller Saura ha derivat 
la reunió al Sr. Joan Delort, director general dels Mossos d’Esquadra, 
amb qui s’entrevistaran els representants un cop es fixi la data per 
a la reunió.

Governació
Contactes amb Interior per 

millorar la seguretat ciutadana
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Les obres a Can Bertran avancen a bon ritme. D’una banda, ja 
s’està treballant en l’arranjament de les façanes, així com també 
en la coberta. De l’altra, segueixen les tasques a l’interior: 
col·locació de paviment i condicionament de parets i sostres; 
arranjament d’elements que es conservaran, com motllures o 
la llar de foc; instal·lació de les estructures per als tancaments 
de finestres i balcons, etc. També s’està enllestint l’escala que 
comunicarà la planta baixa amb el primer pis. Les obres estan 
finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local, per un import 
de 404.028,81 euros (iva inclòs). De totes maneres, l’edifici 
presentava diversos problemes estructurals ocults, per la qual 
cosa s’ha hagut de reajustar les obres necessàries i els terminis. 
Així, un cop acabada l’actuació, quedaran encara alguns detalls 
per donar per acabada la reforma, tasques que s’enllestiran en 
el 2010 en una 2a fase.

Les obres de millora a la línia ferroviària Saragossa-Lleida-
Manresa continuen, encara que amb una mica de retard. A 
conseqüència de les obres, el passat 15 d’abril va tallar-se 
la circulació de trens entre Calaf i Manresa, i després va 
suspendre’s també fins a Cervera. Segons les previsions, el 
tall de la línia havia de finalitzar el passat 15 de novembre, 
però des del Ministeri de Foment i Renfe es va informar que 
el servei alternatiu entre Calaf i Manresa hauria de continuar 
encara, sense precisar-ne la durada (en direcció a Cervera sí 
que s’ha restablert el servei). Així, actualment la línia encara 
està tallada i els passatgers cobreixen els trams tallats amb 
autobús. Cal recordar que les tasques que s’estan fent a 
l’alçada del nostre municipi preveuen, a més de la millora de 
la via, la supressió del pas a nivell amb la creació d’un pas 
elevat, així com la reforma de les andanes de l’estació i la 
creació d’un pas soterrat i d’un aparcament.

El mes de novembre van començar les obres de construcció 
del nou parc de bombers de Calaf, que porta a terme 
l’empresa Constructora de Calaf SAU. El nou equipament 
s’ubicarà al polígon de Les Garrigues, concretament al 
carrer d’Isaac Newton, en un terreny cedit específicament 
per l’Ajuntament de Calaf al Departament d’Interior de la 
Generalitat amb aquesta finalitat. La parcel·la, d’uns 4.000 
metres quadrats, permetrà edificar un nou parc i construir-
hi també una helisuperfície, que compleixi amb els requisits 
aeronàutics dels helicòpters utilitzats habitualment pel cos 
de bombers i el servei d’emergències. 
L’actual edifici, situat a la carretera de Manresa, data del 
1973, i ha quedat obsolet i petit per acollir l’actual plantilla 
de bombers; un cop entri en servei el nou parc, l’equipament 
actual retornarà al consistori. El termini d’execució de les 
obres és de 14 mesos, i té un pressupost d’execució de 
2.223.790,55 euros (sense iva).

Continuen les obres per convertir Can Bertran 
en un esplai per a la gent gran

Ja ha començat la construcció 
del nou parc de bombers

Millores a la línia ferroviària 
i a l’estació de Calaf
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Coneixes Calaf? T’agradaria saber la 
història del poble on vius i conèixer-
ne les anècdotes i racons? Fa poc que 
vius al poble i t’agradaria que algú 
te l’ensenyés? Si la resposta és “SÍ”, 
vine a l’Oficina de Turisme de Calaf, 
on a més a més de proporcionar-vos 
tota la informació que necessiteu, us 
podem organitzar una visita guiada 
pel casc antic. Visitareu els llocs més 
representatius i en coneixereu la seva 
història i anècdotes més interessants. 
Les visites es poden fer entre setmana i 
en cap de setmana, i en alguns casos es 
poden complementar amb una visita al 
campanar de Calaf on pujareu els més 
de 100 esglaons que porten fins dalt 
de tot on hi ha les campanes. Per als 
que els agradi passejar, o prefereixin 
acostar-s’hi en cotxe, sapigueu que 

també us hi podem incloure una visita a 
l’interior de l’ermita de Sant Sebastià.
Durant aquest any 2009, un total de 
288 persones vingudes d’arreu de 
Catalunya  i algunes de l’estranger, han 
fet visita guiada per conèixer el poble 
de Calaf. 
Les Jornades Europees del Patrimoni, 
celebrades el passat mes de setembre, 
també van engrescar molts visitants a 
donar un tomb per la vila de la mà d’un 
guia ben peculiar.
Finalment, les obres de millora del 
Castell i la llei de barris que permetrà 
millorar, entre altres coses, l’aspecte del 
casc antic, són dos temes importants 
que ens permetran tenir un poble més 
bonic per als que hi vivim i que a la 
vegada serà més atractiu per a tots  
aquells que ens vinguin a visitar!

Coneixes el teu poble? 
Vine a donar un tomb per Calaf!
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Les Jornades Europees del Patrimoni van comptar amb una bona participació.

Des del mes de setembre, la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Calaf té contractat un tècnic de 
joventut compartit, que desenvolupa 
tasques relacionades amb aquesta 
àrea al municipi. Una de les accions 
que s’ha emprès és el servei 
d’assessorament jove totalment 
gratuït, que es va posar en marxa 
el dimarts 10 de novembre. Així, el 
tècnic ha estat cada dimarts de 17.00 
h a 18.00 h a la Biblioteca de Calaf, 
per atendre els joves en referència 
a consultes sobre educació, salut, 
estades a l’estranger, habitatge, món 
laboral, associacionisme, etc. 

A partir del proper dimarts 12 de 
gener el servei canvia d’horari: 
atendrà els joves cada dimarts, a 
la Biblioteca, de 10.45 h a 11.15 
h (coincidint amb l’hora del pati de 
l’Institut). De totes maneres, si ho 
desitgeu podeu posar-vos en contacte 
amb el tècnic (Salva) a l’adreça 
sllamas@anoiajove.cat.

És previst que Calaf entri a principis 
del 2010 dins del Programa 
Informació i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària (PIDCES), de 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona. 

Cada dimarts, servei 
d’assessorament 

juvenil gratuït
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Celebrat el mercat 
de Tots Sants

Festes

El passat 31 d’octubre, la plaça Gran de Calaf va acollir 
la celebració del Mercat de Tots Sants. Així, parades de 
productes artesans es van instal·lar en aquest entorn 
emblemàtic, on no hi va faltar tampoc la mostra de fruits de 
tardor. Les “castanyeres” de l’associació ARCA van repartir 
entre els assistents castanyes acabades de torra, pa amb 
oli i sucre i mistela, gentilesa de l’Ajuntament. També van 
vendre butlletes per al sorteig d’una panera, que incloïa 
productes alimentaris i també peces elaborades per elles 
mateixes (puntes al coixí, frivolité, etc.). La recaptació del 
sorteig era benèfica, de manera que els 349,17 € recollits 
ja van ser ingressats al compte de La Marató de TV3, 
enguany dedicada a les malalties minoritàries. El Mercat 
de Tots Sants l’organitzava l’Ajuntament de Calaf.

Joventut

Tot a punt per celebrar el Nadal a Calaf
Les festes de Nadal ja són aquí, i com cada any els nostre 
poble les rebrà amb una sèrie d’actes tradicionals i festius, 
que aporten una màgia especial a aquestes dates. D’una 
banda, ja el 25 de desembre començaran les representacions 
dels tradicionals Pastorets, al Casal de Calaf. L’endemà, dia 
de Sant Esteve, els més petits podran passar una matinal 
de contes i fantasia amb el contacontes organitzat per la 
mateixa entitat (més informació a la pàgina 15). El mateix 
dia 26 de desembre a la tarda, els més petits podran acostar-
se a la Unió Calafina a partir de les 6, on els patges reials 
Farik, Farak i Faruk recolliran les seves cartes per als Reis 
Mags. I la cosa no acaba aquí: per Sant Esteve també obre 
les portes el parc infantil de Nadal, situat al poliesportiu, 

i que romandrà obert fins el 3 de gener. Escalada, karaoke, 
inflables, esports, tallers, partides de wii, tirolina... i moltes 
sorpreses més perquè els menuts passin unes vacances ben 
entretingudes. 
La música serà la protagonista el dia 1 de gener, amb el 
concert d’Any Nou de veu i piano, a càrrec de la mezzo 
soprano calafina Assumpta Cribillers i el pianista Rossend 
Solves. El concert, sota el títol “Passejada musical”, es farà a 
les 7 de la tarda al Casal de Calaf.
Finalment, el 5 de gener, a partir de les 5 de la tarda i des 
de la plaça Gran, arribada dels Reis Mags de l’Orient. Com 
sempre, després de la rebuda a l’església de Sant Jaume i la 
cavalcada, repartiran regals i il·lusió per les llars calafines.

Vine al parc de Nadal!

Aquest any: concursos, WII, premis, 
diversió, aventura... passa unes vacances genials!
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TOPOGRAFIA SENSIBLE

Els dies 19 i 20 de desembre Topografia Sensible 
va proposar a Calaf dues activitats. El dissabte 19 es van 
compartir experiències i coneixements sobre la flora del 
terme municipal durant les hores del mercat. A la parada hi 
havia llibres de consulta sobre botànica, herbes medicinals, 
horticultura... i també llavors per intercanviar. 
L’endemà es va realitzar un recorregut comentat per dins 
la vila. Es va sortir a les 9 de la plaça Gran, i en acabar els 
participants es van reunir a l’Hivernacle Cultural per veure 
fotografies dels recorreguts botànics realitzats aquesta 
tardor.  
Si ens voleu fer arribar alguna de les fotos que heu fet durant 
els recorreguts ens podeu contactar a: 
topografiasensible@idensitat.net 

Aquestes activitats s’inscriuen dins del programa proposat 
per Topografia Sensible, un projecte creat per Anna 
Recasens i Mercè Ramos que forma part de l’acció educativa 
d’ Idensitat #5 Calaf i que esta generant un catàleg i mapa 
botànic del terme municipal, un recull del coneixement i 
memòria locals respecte a la flora i impulsant una sèrie 
d’activitats participatives i educatives relacionades amb l’art, 
la cultura popular i la recuperació del entorn.

www.idensitat.net/topografiasensible

El proppassat mes de novembre es van realitzar a Calaf una 
sèrie d’activitats vinculades amb Idensitat#5 Calaf i amb 
iD Barri:

TALLER DE TELEVISIÓ PER INTERNET

El 6, 7 i 13 de novembre es va desenvolupar Taller 
TELECALAFFFFF. Taller de receptes per cuinar una televisió 
a internet. Aquest taller dirigit per Horitzó Tv  va consistir 
en conèixer les eines disponibles a internet i d’accés lliure 
per tal muntar imatges, composar l’àudio, fer animacions, 
editar de vídeo i trobar múltiples solucions a problemes 
que es plantegen a l’hora de construir i distribuir continguts 
audiovisuals per la xarxa. En el taller hi van participar 
diferents persones amb l’objectiu de poder posar en marxa 
un canal propi. Hi ha un grup de veïns de Calaf engrescat 
a encetar “TeleCalaf”, una televisió que es podrà veure per 
internet i en la qual hi podrà participar tota la gent que tingui 
coses a dir i a mostrar. Fa uns anys Calaf ja tenia un canal de 

televisió local. Aquest taller ha tingut la voluntat de recuperar 
l’esperit que el va fer possible i, per què no, recuperar alguns 
dels programes que ja s’havien emès en el seu moment. De 
moment ja s’ha generat un primer intent:
http://www.livestream.com/calaftv
 
SEMINARI iDBARRI

També el passat 14 i 15 de novembre es va desenvolupar 
a Calaf el seminari internacional iD Barri. Creativitat 
social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques on es 
va analitzar la capacitat de transformació urbanística i social 
de les petites i mitjanes ciutats a partir de la participació, la 
creativitat social i les pràctiques artístiques. Hi van participar 
diversos artistes, experts en processos de transformació 
en petites i mitjanes ciutats i projectes actius en l’entorn 
local. iD Barri | Calaf és una proposta d’ IDENSITAT en 
col·laboració amb el Ajuntament de Calaf i forma part del 
projecte ARTWORK’09 de la Diputació de Barcelona. 
iD Barri mitjançant els seminaris de Calaf i Barcelona (dies 
27 i 28 de novembre) planteja que l’art pot ser un factor 
d’innovació en els processos de transformació de la ciutat, 
ja que és capaç de fer emergir la creativitat social latent i 
desplegar-la a través d’accions col·lectives. Els seminaris 
van comptar amb la participació de: Sergi Alegre, Col·lectiu 
Amasté, Daniel G. Andujar, Col·lectiu Basurama, Paola Di 
Bello, Viviana Bravo, Joan Caballol, Casal de Calaf, Santiago 
Cirugeda, Francesca Comisso, Manuel Delgado, Hans D.Christ, 
Iris Dressler, Col·lectiu LUL, Fadhila Mammar, Josep-Maria 
Martín, Gary W. McDonogh, Francesc Muñoz, Oriol Nel.lo, 
Jose Luis Oyon, Martin di Peco, Martí Peran, Josep Puigpelat, 
Marta Ricart, Montserrat Santolino, Col·lectiu Sin|studio, 
Col·lectiu Traces of Autism, Plataforma Tenim Un Problema, 
Jordi Vidal, Loïc Wacquant, Judi Werthein. 

Botànica, televisió i creativitat social
a Idensitat

Topografia Sensible ha organitzat diversos recorreguts botànics.

El seminari va comptar amb una bona participació.

Horitzó TV va impartir aquest interessant taller.
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Sopar de cloenda del curset d’ofimàtica.

Cultura

Bona participació
als cursets de formació 

El mes d’octubre van començar quatre propostes formatives 
organitzades per l’Ajuntament. D’una banda, el curs 
d’alfabetització, que s’imparteix els dilluns de 15.00 h a 
17.00 h, pensat per donar a l’alumnat les nocions bàsiques 
d’escriptura i lectura, i de fomentar l’expressió oral en llengua 
catalana.També s’han programat dos cursos de català: nivell 
bàsic 1, que s’imparteix els dimarts i dimecres de 19.00 h a 
21.00 h; i nivell B, que es fa els dijous de 19.00 h a 21.00 
h. Finalment, també s’ha impartit ofimàtica 2, curs que ja 
ha finalitzat. Tots aquests cursos es desenvolupen a l’Institut 
Municipal de Formació Permanent.

A Calaf, els nens i nenes poden començar els estudis 
musicals a partir dels 4 anys amb les classes de 
sensibilització de P4-P5, o bé als 6-7 anys amb les 
classes d’Iniciació; aquesta edat és la més aconsellable 
per obrir-se camí en el llenguatge musical i per a iniciar-
se també en el coneixement dels diferents instruments 
musicals. Serà a l’edat de 7 anys quan n’escolliran un per 
començar-lo a tocar.
També els joves, adults i fins i tot jubilats poden iniciar-se 
i continuar ampliant els seus coneixements musicals, ja 
que l’Escola ofereix classes de llenguatge de 1r a 4t curs 
de Grau Elemental i 1r i 2n de Grau Mitjà. Enguany també 
hem incorporat noves assignatures com els conjunts 
instrumentals i/o músiques de cambra a la programació 
dels alumnes que cursen el Grau Elemental.
Aquells que volen iniciar-se a tocar un instrument 
tenen un bon ventall de possibilitats: violí, trompeta, 
clarinet, flauta travessera, guitarra clàssica o bé guitarra 
moderna, violoncel, saxo, trompeta, bateria, trombó, 
acordió o piano. Les classes d’instrument es fan de forma 
individualitzada i van adreçades a infants i a adults de 
totes les edats.
Enguany hem preparat un final de trimestre amb unes 
audicions molt especials. Aquest any, els alumnes van 
interpretar Nadales de diferents països i, per primer any a 
l’Escola, es va fer un Concert de Nadal el 16 de desembre 
a la Unió Calafina, on els alumnes van tocar i cantar peces 
ben conegudes per tothom!

Més de 100 alumnes estudien
a l’Escola de Música

Cloenda del curset de sardanes

El passat diumenge 20 de desembre va tenir lloc la 
cloenda del curset de sardanes que s’ha realitzat aquesta 
tardor a la Unió Calafina, organitzat per l’Ajuntament i 
amb el Sr. Joan Miquel com a monitor. Aquest dia, doncs, 
els alumnes van demostrar tot el que havien après durant 
el curs amb fins a cinc sardanes diferents, una d’elles amb 
música de Glenn Miller. Es va finalitzar l’acte amb l’entrega 
dels certificats del curset a tots els alumnes presents. 

Era un hivern molt dur, les arcades de la plaça del mercat estaven 
engalanades per una capriciosa boira gebradora. Sota les seves 
voltes i amb un fred de mil dimonis, hi havia els mercaders amb 
els seus productes, els firaires de bestiar amb les mules i els 
carros de vela. Al mig de la plaça, al voltant d’una foguera, un 
porró de mistela anava passant per totes les mans i tancant 
tractes, d’aquells que van de boca a orella. Va ser aleshores, 
pels voltants del migdia, quan hi havia tant xivarri que no es 
sentia el toc de silenci de les campanes, quan de sobte la boira 
va envair tota la plaça, la gent va sentir un fred tan fort que les 
paraules anaven quedant en l’aire que les gelava. Feia tant fred 
que fins i tot la foguera va quedar d’una sola peça. Passaren les 
hores i el sol va fer acte de presència, obrint aquella caixa de 
les paraules. Ensopegant les unes amb les altres, produint tal 
xivarri que es va sentir fins i tot als pobles dels voltants de Calaf. 
Aleshores els nostres veïns van fer servir aquella famosa frase 
de “això sembla el mercat de Calaf”.

Aquí teniu una mostra del treball dels alumnes del curs 
de català nivell B. En aquest cas, una redacció d’un dels 
alumnes, sobre la llegenda del mercat calafí:

Una de les aplaudides actuacions del concert.
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El dijous 19 de novembre va tenir lloc a la llar d’infants 
municipal de Calaf una interessant xerrada, que portava 
per títol “Límits i normes: el sí; el no”. La conferència, 
que va aplegar una quarantena de pares i mares al centre 
educatiu, forma part del cicle de xerrades organitzades 
pels Serveis Socials de l’Ajuntament, amb el finançament 
de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació i amb la 
inestimable col·laboració de l’AMPA de la llar d’infants. 
El cicle inclou dues xerrades més: el 17 de desembre 
es va parlar sobre “Dorm suficient... perquè jo no”  i el 
21 de gener hi haurà la xerrada “On és la mare? 
On és el meu marit?”. Les xerrades tenen lloc a la 
llar d’infants, a les 19.30 h. Per assistir-hi, us hi podeu 
inscriure a la mateixa llar d’infants. Aquesta activitat està 
pensada, sobretot, per a pares i mares d’infants de 0 a 
3 anys, encara que són obertes a tothom que hi estigui 
interessat.

Apunta’t a les interessants xerrades a la llar d’infants

Calaf va acollir, el passat 12 de 
novembre, la presentació de 
l’estudi “Repercussió en la salut i 
utilització dels recursos sanitaris en 
les dones que han patit violència 
de gènere”, un treball elaborat per 
diversos professionals sanitaris de 
la comarca. En la presentació hi van 
assistir el vicepresdident del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Jordi Mercader; 
la consellera d’Igualtat i Gènere del 
Consell Comarca de l’Anoia, Imma 
Palet; el primer tinent d’alcalde de 
Calaf, Joan Caballol; i la regidora de 
Benestar de Calaf, Imma Sans. La 
doctora Aurora Garriga i la llevadora 
Eva Martínez van ser les encarregades 
d’exposar, a Cal Felip, una síntesi 
del seu treball. Segons aquest, una 
de cada quatre dones de l’Anoia ha 
rebut maltractaments a la vida, i 
una de cada vuit en rep actualment. 
L’estudi, portat a terme a la comarca i 
guardonat amb el premi d’investigació 
Ciutat d’Igualada, ha servit per 
detectar el major ús de medicaments 
per part de les dones que pateixen 
violència de gènere, per tal de calmar 
l’ansietat, els estats depressius i altres 
patologies.

Dia contra la violència de gènere
D’altra banda, l’Ajuntament de Calaf 
es va sumar el passat 25 de novembre 
als actes de commemoració del Dia 
Internacional contra la violència 
envers les dones. Així, representants 
de l’equip de govern i dels treballadors 
municipals van sortir a la plaça 

Gran, per llegir en primer lloc el 
manifest subscrit per la Generalitat 
de Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, 
la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques,  i per guardar després un 
minut de silenci.

Presentació a Calaf 
d’un estudi sobre la violència de gènere

Dues de les autores de l’interessant estudi van ser les encarregades de presentar-lo a Calaf.

La xerrada va despertar molt interès entre els pares i mares.

L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Calaf i la 
Diputació de Barcelona, amb el suport de la Fundació la 
Caixa, van organitzar una nova edició del ‘Taller per a 
persones cuidadores familiars’. Així, es va realitzar un 
curs de 10 hores de durada. 
En total, hi van participar unes dotze persones, que van 
poder compartir les seves experiències i conèixer noves 
tècniques i recursos per a l’atenció de familiars amb 
dependència. 

Finalitzat el taller 
per a cuidadors
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Un any més, entitats i veïns del 
municipi es van implicar el passat 
diumenge 13 de desembre amb la 
cita solidària de la Marató de TV3, 
que enguany recollia fons per a les 
malalties minoritàries. 

A pedalar i a caminar!
Les activitats organitzades més 
matineres, a càrrec de l’Ajuntament, 
Antonino Mestres i BikeCalaf.Cat, 
van ser la caminada i la pedalada. 
Ben d’hora al matí al voltant de 
110 participants, entre ciclistes i 
caminants, van sortir de la plaça 
dels Arbres per seguir el recorregut 
corresponent. Els participants van 
trobar-se, al voltant de les 10, al 
local social de Sant Pere Sallavinera, 
on van recuperar forces amb un bon 
esmorzar. Amb aquestes activitats es 
van recollir 685 euros.

Futbol-vermut de la Penya
A les 12, al poliesportiu, va començar 
un partit entre la Penya Barcelonista 
de Calaf  i Comarca i la Penya 
Barcelonista d’Igualada, matx que 
tenia per objectiu recollir fons per a 
la Marató. El públic que hi va assistir 
i que va col·laborar amb la Marató va 
poder degustar, després del partit, 
un aperitiu. La Penya també va fer 
un sorteig solidari, concretament 
d’una samarreta d’Ibrahimovic. En 
total, aquesta entitat va recaptar 505 
euros.

Futbol, bàsquet i artesania
D’altra banda, el CB Calaf va ser durant 
tot el dia al poliesportiu, amb motiu 
del Torneig Federació en què prenien 
part diversos equips de l’entitat 
esportiva. Finalment, els equips de la 
UE Calaf van ser a la pista de futbol-
sala del poliesportiu, jugant els partits 
de presentació. Tant l’activitat del CB 
Calaf com la de la UE Calaf estaven 
enfocades, també, a recollir diners per 
a la Marató a través d’unes guardioles. 

La UE Calaf va recollir 90 euros; per 
la seva banda, el CB Calaf encara 
realitzarà activitats properament per 
a la Marató.
Cal recordar que l’associació ARCA ja 

va realitzar per Tots Sants un sorteig 
d’una panera, solidari amb la Marató. 
Van aconseguir 349,17 euros, que ja 
van ser ingressats al compte de la 
Fundació.

Entitats i veïns de Calaf, 
solidaris amb la Marató de TV3

Sortida de la pedalada, a les 8.00 h. La guanyadora del sorteig de la Penya.

Els participants de la caminada, just abans de sortir.

Partits de bàsquet amb el CB Calaf (Torneig Federació). Partits de futbol-sala amb la Unió Esportiva Calaf.
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Des del passat octubre, ja és en funcionament la nova 
web del Projecte Educatiu de Calaf, que podeu visitar a 
l’adreça www.pecalaf.cat. Es tracta d’un portal que, 
a més d’informació sobre aquest Projecte, és obert a 
totes les entitats del municipi perquè facin difusió de les 
seves activitats i es creï una xarxa de col·laboració entre 
elles. La web del PEC ofereix una eina molt pràctica per 
a estar informat de totes les activitats que s’organitzen 
a Calaf. Només cal clicar a l’apartat “Registra’t” de la 
pàgina principal i introduir-hi una adreça de correu 
electrònic. Així, cada vegada que es pengi un nou 
esdeveniment, rebreu al correu la informació pertinent. 
Recordeu que podeu consultar aquesta web a l’adreça 
www.pecalaf.cat.

A l’octubre van començar les actuacions 
del Pla Educatiu d’Entorn de Calaf, 
corresponents al curs 2009-2010. Així, 
ja funciona la Biblioteca Oberta al CEIP 
Alta Segarra, que es farà tots els dilluns, 
dimarts i dijous de 17 h a 18h. També 
s’han encetat els Patis Oberts al mateix 
centre educatiu, que es realitzaran els 
dimecres i els divendres a de 17 h a 
18 h (un grup cada dia). Finalment, ha 
començat la iniciativa “Anem a jugar 
a l’escola” dirigida a infants de 2 a 
10 anys. Tots els dissabtes hi haurà 2 
grups rotatius, un de 9.30 h a 11.30 h 
i l’altre d’11.30 h fins a les 13.30 h (al 
CEIP Alta Segarra).
D’altra banda, els alumnes de 2n a 4t 
d’ESO de l’IES Alexandre de Riquer van 
anar a Igualada a veure l’exposició “I 
TU, DE QUÈ VAS?”, de la Diputació de 
Barcelona, que treballa la prevenció de 
drogodependències en joves de 12 a 
16 anys. A més a més, durant els dies 
27 i 28 d’octubre s’han realitzat a l’IES 
unes xerrades en horari escolar per als 

alumnes que havien visitat l’exposició. 
Finalment, el dimecres 28 es va 
realitzar una conferència sobre 
aquest tema adreçada als  pares i 
mares, a la Biblioteca de Calaf. El 
conferenciant, Antoni Duran, va estar 
treballant durant molts anys amb 

joves que havien tingut problemes 
de drogodependències i actualment 
treballa en Programes Educatius, com 
el que presentà, Programa MONEO, 
dedicat a la informació i reflexió sobre 
els problemes dels joves amb les 
drogues.

Iniciades les activitats del Pla Educatiu d’Entorn 

Visita la nova web del PEC de Calaf!

Els assistents a la xerrada sobre drogodependències.

Presentació de la web del PEC a les entitats calafines.

El passat 7 de novembre, tres representants del 
Projecte Educatiu de Ciutat del municipi (PEC) 
van assistir a una trobada que es va realitzar a 
Barcelona: la regidora d’Educació, Judit Viladrich; 
el regidor Manel Navarro i la presidenta de l’AMPA 
del CEIP Alta Segarra, Montse Gangonells. La 
trobada l’organitzava la Diputació de Barcelona, 
per tal de posar en comú les experiències de 
diverses poblacions que tenen Projecte Educatiu 
de Ciutat. Així, en un espai hi havia paradetes en 
què cada municipi exposava les seves activitats; 
també es projectaven reportatges de les 
experiències PEC a uns quants pobles; finalment, 
es van organitzar també diversos debats. Els 
representants de Calaf van assistir a un dels 
debats, en què es parlava de l’aplicació dels PEC 
a les escoles. En aquest sentit, es va exposar les 
iniciatives que es porten a terme a l’escola de 
Calaf a través d’aquest marc.

Presència de Calaf a la trobada de PEC de Barcelona

Un dels debats que es van realitzar a la trobada.
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El passat 30 d’octubre al matí els alumnes de la Llar 
d’Infants Municipal de Calaf van rebre una visita 
esperada: la senyora castanyera va arribar al centre 
educatiu acompanyada del seu gatet, el Marrameu, i 
portant castanyes i panellets. 
Els nens i nenes ja sabien que vindria, i per això es van 
preparar per rebre-la amb un mocador de castanyera i 
cantant-li la seva cançó. Després, la castanyera els va 
deixar provar les castanyes i els panellets que havia 
portat per a ells.

Alumnat i professorat del CEIP Alta Segarra, de Calaf, van 
celebrar el dilluns 23 de novembre la festivitat de Santa 
Cecília. I ho van fer com no podia ser d’una altra manera: 
amb un bonic concert a la sala d’actes. Nens i nenes des 
de P3 fins a 2n de primària van assitir a aquest concert, 
molt especial ja que el protagonitzaven alumnes de la 
mateixa escola que estudien també a l’escola municipal 
de música. 
Així, van obrir el concert les actuacions dels solistes 
instrumentals (violí, piano, flauta travessera, guitarra, 
saxo i acordió). A continuació va ser el torn del conjunt de 
cambra, i finalment hi va haver cant coral. 

La castanyera visita 
la llar d’infants

L’escola celebra Santa 
Cecília amb un concert

Entitats

El 21 de novembre va presentar-se a Calaf una nova 
iniciativa esportiva: l’escola de futbol sala Alta Segarra. 
Es tracta d’una nova entitat que té per objectiu ensenyar 
la tècnica necessària per jugar a futbol sala i, a la vegada, 
impulsar equips de diverses categories que competeixin 
en aquest esport. 
Així, ja es van  presentar els quatre primers equips: les 
categories cadet, juvenil, femení i sènior, davant d’un 
nombrós públic que es va concentrar al poliesportiu 
municipal. En total, una cinquantena de persones es 
van concentrar a la pista, entre jugadors i cos tècnic. 
Es va comptar amb la presència, en aquest acte, 
de representants del Consell Català de l’Esport, de 
la Federació Catalana de Futbol Sala i dels catorze 
ajuntaments vinculats al projecte.

Esp
orts

Presentada en societat 
la nova escola de futbol sala La iniciativa de les ‘caminades amb torna’, organitzada per 

l’Ajuntament i per Antonino Mestres, ha comptat aquests 
mesos de tardor amb una alta participació. En total s’han 
realitzat tres caminades: una a Pujalt (amb la torna del 
Memorial de l’Exèrcit Popular), una a la Guàrdia Pilosa 
(amb la torna de les energies alternatives) i una cap a 
Sant Pere Sallavinera, que a més va ser una caminada 
solidària amb la Marató de TV3. 
Properament es donaran a conèixer les noves dates i 
rutes per a aquest cicle de caminades, que es va posar en 
marxa la primavera passada. 

Bona acollida de les
caminades amb torna

Albert Mateu parlant dels aerogeneradors, a la Guàrdia Pilosa.

Els menuts, ballant la cançó de la castanyera.

Els alumnes escolten atents el concert.
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Començarem aquest apartat dedicat 
a la Unió Esportiva Calaf tot dient 
que representants del nostre club 
van ésser a Soual (França) en el 
marc de la trobada que es va dur a 
terme recentment. Cal dir que l’inici 
dels contactes entre Calaf i aquesta 
població francesa va venir donada per 
la participació dels equips pre-benjamí 
i benjamí del nostre club en el torneig 
que cada mes de maig organitza la  
U.S.S. (Union Sportive Soualaise), 
i en el qual fa aproximadament una 
dècada que hi participem. Com és 
ben sabut, la bona relació que es va 
iniciar amb el futbol base va acabar 
amb l’agermanament de les dues 
poblacions. 
Per una altra banda també cal 
remarcar que el jugador cadet de la 
Unió Esportiva Calaf, Said Ouhlaj, va 
participar en una prova del R.C.D. 
Espanyol, en el qual ja milita un altre 
jugador calafí de categoria infantil, en 
Carles Soria. De moment l’esmentat 
jugador continua jugant amb l’equip 
juvenil de la nostra vila a l’espera de 
rebre el resultat de la prova. També cal 
remarcar que el passat 19 d’octubre 
es va iniciar a l’estadi municipal de 
les Garrigues un campionat de futbol-
7 amb la participació de 6 equips 
representatius de diferents empreses 
calafines. A l’hora de tancar aquesta 
informació encara no s’havia disputat 

la final (prevista pel 30 de novembre) 
i els participants en aquest campionat 
han estat Apliclor, Gres Català, 
Constructora de Calaf, Pemacsa, 
Ferreteria Riera i Taller Mecànic Jaume 
Busquets. 
En relació amb els resultats i 
classificacions dels nostres equips, 
començarem pels més petits. Els 
babies han començat un campionat 
comarcal en el qual hi participen 
els nens de 5 anys. De moment els 
babies de 4 anys només entrenen, 
dirigits per l’Aleix Estruch, i la intenció 
és que comencin a disputar partits 
l’any vinent. Quant als que participen 
en l’esmentat campionat comarcal, 
dirigits pel Francisco i l’Alfred Martínez, 
cal dir que han començat amb bon peu 
ja que han guanyat 3 partits i només 
n’han perdut dos, amb l’afegitó que els 
dos resultats negatius es van produir 
contra equips que van alinear jugadors 
de més edat, aprofitant que encara no 
estaven confeccionades les fitxes. Tot i 
aquest fet, el club no ha presentat cap 
protesta ja que en aquestes edats el que 
es busca és la formació dels jugadors 
i no els resultats. Els prebenjamins, 
sota la direcció de l’Aleix Estruch i el 
Fahrid Bachar, ocupen la part alta de la 
classificació havent guanyat 5 partits 
i havent-ne perdut només dos. Els 
benjamins, entrenats pel Miquel Molina 
i el Jordi Vilaseca, estan fent també 

una gran temporada ja que ocupen la 
segona posició del grup 28 de Segona 
Divisió, amb 6 partits guanyats i tan 
sols un de perdut. Per la seva banda 
els alevins, entrenats pel Miquel i el 
Marc Coronado, estan complint amb 
les expectatives, ja que han guanyat 
4 partits, n’han perdut tres i empatat 
dos ocupant la part mitja alta de la 
classificació del grup 20 de Segona 
Divisió. Els infantils, sota les ordres 
del Carles Albert Mermelada, Ramon 
Riera i Josep Manel Navarro, són els 
líders del grup 17 de Segona Divisió 
i a hores d’ara encara no coneixen la 
derrota. Han guanyat 8 partits i només 
n’han empatat un, al camp de l’equip 
que ocupa la segona posició. L’equip 
juvenil, dirigit pel Cristobal González, 
també està fent una gran temporada 
ja que ocupa la segona posició del grup 
21 de Segona Divisió, havent guanyat 
7 partits i només perdut un.
Els amateurs, sota la direcció de Jordi 
Mas i Antonio Soria, estan fent un 
començament de campionat irregular. 
Probablement la joventut de l’equip 
fa que, contra conjunts més veterans, 
no pugui imposar el seu millor joc. 
Segurament aniran cap amunt a mida 
que avanci la temporada. A hores d’ara 
l’equip ocupa la zona mitja-baixa de la 
classificació del grup setè de Tercera 
Regional, amb 3 partits guanyats i 6 
de perduts.

Unió Esportiva Calaf

Club de Bàsquet Calaf

El passat dia 14 de novembre, amb motiu de la celebració 
del 27è Aniversari de la Penya Barcelonista de Calaf i 
Comarca, i després del sopar commemoratiu, es van 
concedir, per segon any consecutiu, els premis “Segarra 
Calafina” a les entitats o persones vinculades al món de 
l’esport i que haguessin destacat al llarg de l’any 2009 en 
la nostra comarca. 
Aquesta vegada, la nostra entitat va veure com el premi 
requeia en l’equip Júnior Femení, per haver-se proclamat 
Campió de Catalunya de Nivell “A” . Sense cap mena de 
dubte, un guardó molt merescut per l’esforç i la constància 
al llarg de tota una temporada que ha esdevingut 
històrica.  Des d’aquí i, una vegada més, lloar aquest grup 
de jugadores i equip tècnic que han fet possible inscriure 
el nom de Calaf en el quadre d’honor de la Federació 
Catalana de Basquetbol.
Tanmateix voldríem comentar una mica l’actual 
temporada, que de moment es desenvolupa molt bé per 
a tots els equips de l’entitat, donat que ocupen posicions 
de privilegi: Sènior Femení, Júnior Femení i Cadet Femení, 
són líders en les seves respectives competicions. L’Infantil 
Femení està situat en el segon lloc del seu grup. El Cadet 
Masculí també va situat en segona posició i el Sènior 
Masculí, malgrat ser el seu primer any, s’ha col·locat 
en  els primers llocs. Les coses van molt bé però cal 
ser prudents ja que la temporada és molt llarga i caldrà 
esperar els moments importants per veure l’abast real del 
potencial dels nostres equips.

Segurament quan us arribin aquestes línies ja estarem en 
plenes festes nadalenques, és per això que volem aprofitar 
l’ocasió per desitjar un Bon Nadal i Any Nou a tots els 
nostres jugadors, jugadores, tècnics, directius, associats 
i empreses col·laboradores i, per extensió, a tots els 
calafins i calafines. 
I, un darrer desig: Molta sort a tots per al “partit” que està 
a punt de començar… 2010!

Ramon Biosca i Miquel Puigpinós, recollint el “Segarra Calafina 2009”.

Un any més
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El proper dissabte 26 de desembre, a les 12 del migdia, 
a la sala de fusta del Casal de Calaf, tindrà lloc el ja tradicional 
Conta Contes (enguany és la 12a edició) organitzat pel Casal 
de Calaf. Petits i grans podran gaudir durant una hora amb 
sis contes explicats per gent de totes les edats i de diversa 
procedència. No us ho perdeu!

Per Sant Esteve, 12è Conta Contes 
al Casal de Calaf

Casal de Calaf

A Calaf, ja s’estan ultimant els preparatius per una nova 
edició dels populars Pastorets, les representacions dels 
quals s’enceten el divendres 25 de desembre, dia de 
Nadal. De fet, les entrades ja es poden comprar 
anticipadament a través del Telentrada o les oficines 
de Caixa Catalunya; es tracta d’una bona manera 
d’assegurar-se un bon lloc per gaudir d’aquest espectacle. 
D’altra banda, tothom qui prefereixi adquirir les entrades 
a taquilla, pot fer-ho els mateixos dies de representació, 
de 12.00 h a 13.00 h o una hora abans de l’espectacle 
(entrades per a la funció d’aquell dia). 

Els Pastorets de Calaf, que segueixen el text de Josep 
Maria Folch i Torres, són dirigits per Martí Viñas i Isabel 
Gallego, i compten amb Jordi Pesarodona —de la 
companyia Gog i Magog— com a coordinador de dimonis. 
Es tracta d’una espectacular posada en escena, amb més 
de cent actors i uns efectes especials que no deixen a 
ningú indiferent. Enguany es podran veure els Pastorets 
el 25 i el 27 de desembre, i els diumenges 3, 10, 17, 24 
i 31 de gener. Per a més informació, podeu visitar el web 
www.pastoretsdecalaf.cat. 

Arriben els
Pastorets de Calaf!

Des de la Parròquia Mn. Joan Sanglas

ANTAGONISMES  (amb humor)
La confrontació ha estat de moda sempre 
i ara no ens escapem pas de les seves 
urpes. Antagonismes polítics, socials, 
religiosos, ètniques, veïnals... I al final, 
què? Mals d’estómac, alguna catalèpsia 
i els que vénen darrere encara no ho 
resoldran. Posarem un exemple, a la 
vegada amb sentit de l’humor. Si en voleu 
més d’aquest caire, us recomano el llibre 
“Plató i un ornitorinc entren un bar...” de 
Daniel Klein i Thomas Cathcart (Edit. La 
Campana).
Els filòsofs ja van coincidir fa temps 
que és inútil que els creients i els ateus 
discuteixin. Això és perquè ho interpreten 
absolutament tot d’una manera diferent 
(no oblidem els polítics menja pantalles). 

Per poder discutir, hi ha d’haver un 
punt en comú, per tal que algun dels 
participants pugui dir: “Ho veus? Si 
reconeixes aquest problema, també has 
de reconèixer un mínim de solució”. Però 
els ateus i els creients no troben mai un 
punt de coincidència o reconeixement 
comú d’un problema, cadascú veu les 
coses des del seu punt de vista i el debat 
no pot començar mai. Això és una mica 
abstracte, però la història següent ens 
apropa una mica més a la qüestió o al 
nostre poble, o a casa:
Una velleta molt devota surt cada matí al 
porxo de casa i crida: “Alabat sia Déu!”. 
I cada matí, el veí del costat brama com 
a resposta: “Déu no existeix!”. Això 
s’allarga setmanes i setmanes. “Alabat sia 

Déu!” –crida la senyora. “Déu no existeix” 
–respon el veí.  Al cap d’un temps, la 
senyora passa dificultats econòmiques 
i té problemes per omplir el cistell de 
la compra. Surt al porxo i demana a 
Déu que la proveeixi dels aliments que 
necessita. Després diu: “Alabat sia Déu!”. 
L’endemà al matí, quan la dona surt al 
porxo, s’hi troba els aliments que havia 
demanat. No cal dir que crida: “Alabat 
sia Déu!”. L’ateu surt del darrere d’un 
arbust i diu: “Ha! Sóc jo, qui li ha comprat 
el menjar. Déu no existeix!”. La senyora 
se’l mira, somriu i crida: “Alabat sia Déu! 
No només m’ha proveït, Senyor, sinó que 
a més has aconseguit que Satanàs pagui 
la compra!”
BON NADAL A TOTHOM!!!

JOVES- CONFIRMACIÓ
Durant els mesos de desembre i gener 
hi ha previstes unes quantes activitats 
que tenen l’accent de la solidaritat i la 
proximitat. Així els dissabtes 12 i 19 de 
desembre es venen llantions de Mans 
Unides en una parada al mercat. El dia 24 
de desembre es farà una visita i cantada 
de cançons al Centre de dia de la gent 
gran de Calaf. El dia 28 de desembre es 
farà una visita a un centre d’acolliment 
de gent dependent (segurament serà 
el centre d’acolliment de drogoaddictes 
de la Germana Genoveva). El dia 13 de 
gener del 2010 s’anirà a fer una cantada 
de nadales i oferta d’aliments al centre de 
les Germanetes del Pobres de Manresa. 
El dia 17 de gener, recollida d’ampolles 

de cava per a projectes solidaris pel 
tercer món. El dia 20 de gener s’anirà 
a fer una cantada de nadales i oferta 
d’aliments al centre de les Germanetes 
del Pobres de Manresa. Més endavant 
es planificarà la participació a l’Aplec 
de l’Esperit que es farà a Terrassa el 
dissabte 21 de maig, com també la 
participació del pelegrinatge de la Creu 
pel mes de juliol.     

CARITAS
Continua l’activitat accelerada d’atenció 
a persones necessitades. No podem 
concretar quin dia es farà campanya 
de recollida d’aliments, ja s’anunciarà 
oportunament. Actualment hi ha 
donatius significatius en espècie i també 
esperem aportacions de Creu Roja i 
Generalitat. Sempre són ajudes en 

aliments, mai en diners. Les ajudes 
amb diners només es poden tramitar 
personalment i directament amb els 
organismes acreditats.
 
FORMACIÓ
L’oferta de formació que fa la parròquia 
està en tres direccions. La primera es fa 
a la parròquia sobretot en les reunions 
de pares que tenen els seus fills a 
catequesi d’infants o de joves. La segona 
és tota l’oferta que ens fa l’arxiprestat 
de l’Anoia-Segarra, que es comunica a 
través del Full Parroquial. La tercera és 
fruit de l’assemblea de parròquies del 
proppassat 12 d’octubre, són TROBADES 
i DEBAT que es fan a PERERES l’últim 
dissabte de cada mes i les dirigeix Mn. 
Pere Fradera; també van anunciades al 
Full Parroquial.

Activitats previstes

Entita
ts
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AID AL ADHA

El passat divendres, dia 27 de novembre, els musulmans 
de Calaf i voltants vàrem celebrar la “idu l-adhà”, és a dir 
la festa del sacrifici del xai, coneguda també com la festa  
gran, “idu l-kabir”. 
Es tracta de la festa més important dels musulmans en la 
qual es commemora el profeta Ibrahim: segons la Sunna, 
recopilació de dits i fets del profeta, la qual es considera 
com a segona autoritat després de l’Alcorà, es diu que 
una nit mentre dormia Ibrahim, Déu se li va aparèixer en 
somnis i li va demanar que sacrifiqués el seu fill Ismail 
per demostrar-li la seva obediència i la seva submissió a 
la voluntat de Déu. En despertar-se al matí, va decidir fer 
el que li havia demanat Déu, i tot seguit, va explicar-ho 
al seu fill. Aquest es va sotmetre ja que Déu posà a prova 
la fidelitat del seu pare i no volia que el decebés. Mentre 
s’allunyaven de casa per tal de dur a terme el sacrifici, se’ls 
va aparèixer un dimoni que va intentar temptar a Ismail 
per tal que no es deixés sacrificar, però ignorant-lo, va tirar 
set pedres al dimoni mostrant el seu rebuig. Més endavant, 
se’ls va aparèixer dos vegades més i Ismail el va fer marxar 
de la mateixa manera sense caure en la temptació. A partir 
d’aquest fet neix el ritual de tirar set pedres en tres llocs 
en concret de la Meca durant el pelegrinatge: concretament 
en cada lloc on se’ls va aparèixer el dimoni. De fet, la data 
d’aquesta festa s’escau 70 dies després del final del Ramadà 
i coincideix precisament amb el pelegrinatge a la Meca. Un 
cop arribats al lloc on volien dur a terme el sacrifici, Ismail 
es va estirar a terra, es va tapar la cara amb un mocador, 
i va dir al seu pare Ibrahim que ja estava preparat. Quan 
havia agafat el ganivet, se’ls va aparèixer un àngel el qual 
ràpidament va apartar la mà d’Ibrahim i, així, evità que 
sacrifiqués el seu fill. L’àngel els va explicar que Déu estava 
satisfet de la seva actuació ja que tant el pare com el fill 
havien acceptat la seva voluntat, i els va fer aparèixer un xai 
per tal de sacrificar-lo. El motiu de la celebració d’aquesta 
festa és, doncs, retre homenatge al profeta Ibrahim i al seu 

fill per la mostra de la fidelitat. I ho representem sacrificant 
un xai.  
A primera hora del matí del dia de la celebració, ens vam 
reunir en un local situat al polígon industrial de Calaf, on 
vam pregar i vam escoltar les oracions i paraules de l’Imam. 
El cost del local va ser subvencionat amb els fons econòmics 
de la mesquita de Calaf. Tot seguit, va tenir lloc un aperitiu 
de pastes i delícies tradicionals acompanyades d’un te 
a la menta, en el qual van assistir diferents regidors de 
l’Ajuntament de Calaf. Després, era el moment de sacrificar 
els nostres xais. Sempre que les condicions ho permetin se 
sacrifica un xai per família, i el repartim en tres parts iguals. 
Una, la consumeix la pròpia família, una altra, els familiars 
i amics que ens visiten, i una tercera es reparteix entre els 
pobres i els més necessitats. També acostumem a fer regals 
als nens petits i se’ls vesteix amb roba nova, mentre que els 
grans solem vestir-nos amb roba tradicional. 
A continuació vam fer un bon dinar de celebració i vam 
passar la tarda gaudint de trobades amb familiars, amics 
i veïns, i felicitant-nos els uns als altres amb la frase: 
“Aidokom mobarak said”.
I, així com nosaltres vam celebrar un bon dia festiu amb 
alegria, aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un BON 
NADAL!

Associació Cultural d’Integració del Poble Islàmic de Calaf Issam el Housaini

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca

27è aniversari de la Penya
El 14 de novembre la Penya va viure una jornada festiva amb 
la celebració del seu 27è aniversari, que va comptar amb una 
molt bona participació de socis i simpatitzants de l’entitat. A 
la tarda, una cinquantena de nens i nenes van participar al 
concurs de dibuix blaugrana que va tenir lloc al Casal, i que 
va premiar tots els participants amb diversos obsequis, i els 
guanyadors amb un premi especial. A continuació va començar 
la interessant tertúlia “El Barça vist pels seus escriptors”, i que 
va comptar amb la participació de Carles Santacana, Josep M. 
Minguella, Enric Bañeres, Josep M. Fonalleras i Jordi Badia com 
a moderador.  Finalment, es va celebrar el sopar d’aniversari, 
a la Unió Calafina. Van prendre-hi part un centenar de socis i 
amics de la Penya, així com l’alcalde en funcions de l’Ajuntament 
en aquella data, Joan Caballol, i la regidora d’Esports. Fina 
Bastardas, que van poder gaudir d’una vetllada de germanor 
i amb tocs d’humor. Durant el sopar es van sortejar diversos 
regals entre els assistents, i a l’hora dels cafès van lliurar-se els 
premis Segarra Calafina 2009. En aquesta ocasió, van rebre’l 
l’equip júnior femení del CB Calaf —per haver estat campiones 
de Catalunya en la seva categoria—, Joan Pérez  —per la seva 
dilatada trajectòria de suport i col·laboració en l’esport— i Jordi 
Badia —pel seu llibre “El Barça al descobert”.

Premi a la solidaritat de la Penya
I de donar premis, a rebre’n.  El passat 27 de novembre, la 
Penya va ser guardonada amb un dels premis a la solidaritat 
que fa entrega cada any la ONG Esport Solidari Internacional 

que presideix el senador Josep Maldonado. Més de 500 
persones es van reunir a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona. 
Entre elles, destacades personalitats del món polític, artístic, 
empresarial i esportiu. Juntament amb la nostra Penya, van 
ser premiats: el doctor Ramon Cugat, el missioner Chema 
Caballero, Pere Guardiola de “La Caixa”, el fotògraf Kike del 
Olmo -fill del gran comunicador Luis del Olmo-, Josep Maria 
Minguella, Pilar Calvo, Josep Antoni Pujante, la Fundació Jane 
Goodall, Ruben Peris, la Federació Catalana de Tenis, Jorge 
Morillo, Ramon Folguera i Marc Soler.
La Penya ha rebut aquest premi gràcies, també, a la gent “ESI” 
de Calaf i comarca que col.laboren desinteressadament pel bon 
funcionament del nostre torneig. No els anomenarem perquè 
no ens voldríem deixar ningú.  Aquest premi també és seu.

En
tit

a
ts
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Josep Mases Raurich

De nou som a desembre i torna el 
Nadal, tant pels creients com pels que 
no ho són. I tornarà, com sempre, 
amb les seves llumetes intermitents 
adornant carrers, places i amb les 
conegudes cançonetes. I com cada 
any, la paraula felicitat serà la que 
s’utilitzarà més durant aquestes 
festes, tant entre les persones com 
en els cartells lluminosos instal·lats en 
els aparadors dels centres comercials: 
Feliç Nadal! Feliç Any nou! Moltes 
felicitats!
I és que, quan arriben aquestes festes, 
dóna la impressió que la felicitat ha 
d’anar lligada amb el consum, amb el 
fet de posseir més coses. I com cada 
any, una campanya comercial molt ben 
orquestrada posarà al nostre abast una 
gran oferta de productes per complir 
amb  aquest “obligat” intercanvi de 
regals, que  durant aquestes festes 
utilitzem per tal de desitjar-nos salut 
i felicitat, regals... que la majoria de 
vegades ni necessitem, perquè ja 
tenim de tot. I jo em pregunto: No 
serà que confonem el confort, el plaer 
i el benestar amb la felicitat? Suposo 
que en molts casos desitjar felicitat és 
un desig sincer, però en molts d’altres 
només és una rutina o senzillament 
un tràmit.
En opinió de moltes persones, la 
felicitat es troba quasi sempre en coses 
petites, i que no cal esperar-la sols  en 
unes dates i festes determinades, ja 
que la podem trobar qualsevol dia de 
l’any i allí on menys un es pensa. Pot 
durar només uns segons, unes hores, 
o uns dies, però... és molt fràgil i ens 
pot deixar per qualsevol contratemps, 
com una malaltia, problemes familiars, 
la pèrdua del lloc de treball, falta de 
diners etc. Per tant, quan ens visiti i 
la tinguem a prop, gaudim-la. Que no 
ens passi com escrivia un pensador 
anònim que “Hi ha persones que 
són felices, i encara no se n’han 
assabentat”.
Que, segurament és el que li passava 
al protagonista d’aquell conte, 

que potser alguns de vosaltres ja 
coneixereu, però que, pels que no 
sigui així,  he pensat recordar-lo en 
aquestes festes ja que és un temps 
propens a explicar contes i rondalles.
Doncs la “història” o rondalla, és la 
d’aquell Rei de nom Amargat Ier, que 
tenia una gran fortuna amb la qual 
podia aconseguir-ho quasi tot, i tot i 
així no era feliç. Sempre estava trist! 
En poques paraules: que no sabia el 
que volia. Els metges del país ja no 
sabien què fer, no l’hi trobaven cap 
remei. Fins que un dia: reunits tots 
els savis i psicòlegs del Regne, com a 
últim recurs, decidiren consultar a una 
curandera que vivia en una cabanya 
dalt la muntanya. Aquesta va baixar 
a palau i acostant-se al llit del seu Rei 
digué: el mal de sa majestat és el mal 

del que ho té tot, del que no li falta res. 
I penso que només es curarà posant-
se la camisa de l’home que demostri 
ser el més feliç del món, llavors el 
nostre Rei recuperarà la felicitat.
Els emissaris del Rei s’escamparen 
per tot el país i preguntaven a tots 
els súbdits si eren feliços. Primer als 
més rics i després als més pobres. 
I no va ser gens fàcil perquè “feliç, 
feliç” no en trobaven cap. L’un que 
si els fills, l’altre pels diners, les 
hipoteques, per l’enveja i l’angoixa 
de no poder renovar el cotxe, pels 
vestits de les amigues, pel fred, 
per la calor, per ruqueries de tota 

mena, que si la família i els amics 
eren una colla de fantasmes, pel mal 
d’estómac, etc. I no hi havia manera 
que cap confessés que era feliç del 
tot. Fins que un dia, varen trobar un 
home alegre i somrient i els digué:
- M’han dit que busqueu un home 
feliç? Doncs sóc jo. - Vós sou 
completament feliç? - Doncs sí. - I 
no us entristeix res? - Doncs no. - I 
com ho feu? - Mireu, no sóc envejós, 
per mi cada dia és un dia diferent i 
més bonic que l’anterior. Si fa fred 
faig gimnàstica, si fa calor em poso 
a l’ombra i l’aguanto. M’explico coses 
boniques. Si tinc menjar menjo, si en 
tinc de sobra el comparteixo amb el 
qui té gana i si no en tinc aprofito per 
fer dejuni i reflexionar. Dono conversa 
a tot el que vol parlar, no penso en els 
diners, ni en els  problemes quan els 
tinc, i fent-ho així us puc assegurar 
que sóc completament feliç.
Aquells emissaris i metges que 
l’escoltaven bocabadats exclamaren: 
- Per fi podrem curar el nostre 
monarca! Ja hem trobat l’home més 
feliç. I digueren al personatge: - Ara 
només falta que ens doneu la vostra 
camisa per curar el nostre Rei. L’home 
feliç va quedar parat uns moments i 
preguntà: - La meva camisa? Doncs 
si que ho sento, amb molt de gust 
que us la donaria però és que no n’he 
portat mai!

P.D. Segons la llegenda aquell Rei, 
tan i tan ric de nom Amarga’t Ier , no 
en va ser mai de feliç, perquè encara 
que ell no va explicar la veritat a 
ningú, alguns parents i amics que 
el coneixien bé, conten que el seu 
greu problema, la seva tristesa, i el 
seu gran drama, era haver de viure 
sabent que alguns monarques amics 
dels regnes veïns... encara eren molt 
més rics que ell.

Per Nadal, un petit conte no fa mal
La felicitat

Calaf, desembre de 2009

Moltes persones ens perdem les alegries petites mentre esperem  la gran felicitat. 
Pearl. S. Bruck

Als lectors de l’Altiplà: Bones i felices festes de Nadal !!!              
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La Reial Acadèmia de Ciències Morals 
i Polítiques va encarregar a l’acadèmic 
Sr. Eduardo Sanz y Escartín, un 
informe sobre l’estat econòmic i social 
de Catalunya i principalment del 
catalanisme. El resultat d’aquest treball 
el Sr. Sanz el va llegir en tres sessions 
acadèmiques els dies 9, 16 i 23 
d’octubre del 1900, després de residir 
prop d’un any al nostre país estudiant 
les seves condicions de vida.
El Sr. Sanz esmenta la crisi industrial 
que en aquell moment pateix 
Catalunya, a la qual, a judici seu, se 
li dóna més importància de la que 
realment té. “És notable que Catalunya 
té un grau de desenvolupament 
industrial i de prosperitat econòmica 
molt per damunt de la resta d’Espanya, 
llevat de la comarca de Bilbao. Aquesta 
crisi no és permanent i es produeix per  
l’encariment de les matèries primeres.”
“Considerant el que té la indústria 
catalana esmentaré els obrers, són 
actius, una classe ben  determinada 
amb un gran desig de millorament 
i progrés. Té una importància el fet 
dels ateneus obrers que són a tots els 
centres fabrils i que donen ensenyances 
pràctiques que els preparen per a la vida 
i afavoreixen la seva producció. Es pot 
dir que la classe obrera catalana té un 
gran desig de cultura i benestar, i està 
organitzada en les seves associacions, i 
que generalment respecta l’autoritat i la 
llei, no perd el temps en llençar  el seu 
temps i la seva salut en les tavernes 
i és una classe social digna d’afecte i 
protecció.”   
A l’acadèmic Sr. Sanz  li crida l’atenció 
aquesta corrent cap a l’autonomia 
política i administrativa que rep el nom 
de catalanisme: “Aquest és present 
en aquella regió portada de la mà 
del renaixement  literari que reafirma 
la seva existència social i política el 
1892 amb les Bases de Manresa. He 
llegit els escrits i discursos  d’aquesta 
assemblea que reivindica la llengua 
catalana, el principi de nacionalitat 
per la regió, i la preuada llibertat que 
portada a la mà per una raça forastera 
i opressora, i que porti a aquest fi que 
el govern de Catalunya sigui només per 
als catalans, amb un llaç de federalisme 
amb les altres nacionalitats de l’estat 
espanyol. Aquesta fou la nota comuna  
de tots els discursos de les reunions 
de les Basses de Manresa. En aquesta 
reunió molt important per la qualitat de 
les persones que hi varen assistir i molt 
nombrosa, quedà plantejada la greu 
qüestió del catalanisme que porta cap 
un camí de prejudicis i pertorbacions 
en un futur no molt llunyà. S’esmenta 
Catalunya entre els pobles tiranitzats 
com Polònia o Irlanda  (avui lliures) 

que s’exciten a favor d’un ideal 
fratricida que entusiasma a la joventut 
i que per desgràcia no sense fruit, 
com ara que la joventut té sentiments 
generosos com l’estima a la terra 
natal i a les seves glòries, que amb un 
apassionament inconcebible presenta 
sempre una oposició i pugna amb les 
glòries de castellà que són rebaixades 
i escarnides. Aquests gèrmens han 
fructificat.” 
“És indubtablement cert, com fa poc 
ens deia el nostre digníssim president 
el Sr.  Figuerola, que les arrels d’aquest 
moviment es troben en el renaixement 
literari d’aquell país a mitjan segle. 
Això és reconegut per tothom.”
“Personalitats de gran relleu a 
Catalunya com l’actual bisbe de Vic, 
el Dr. Josep Torras i Bages, persona 
cultíssima d’obres admirades i que va 
plantejar en el seu discurs pronunciat 
en els Jocs Florals del 1899 a Barcelona: 
“Nostra obra d’avui, el despertar 
d’un poble, el suscitar un moviment 
social cap a la direcció i anem cap a 
l’autonomia... Al meu judici l’esperit 
dels jocs florals representa l’esperit 
de la terra, la vida que naturalment 
germina en el país; en una paraula, 
és predecessor o precursor de la vida 
autonòmica una reivindicació de la 
naturalesa social. En l’estat modern 
tot viu per gràcia de l’Estat, el país no 
té vida com tampoc té un organisme. 
El principi autonòmic és el veritable 
generador de l’organització social, 
quan es desenvolupa naturalment en 
un país, les diferents institucions viuen 
per elles mateixes, espontàniament per 
dret propi, no per la gràcia de l’Estat, 
com avui ens trobem fins a la institució 
de la família. Heu d’ensenyar l’estel 
dels jocs florals amb tres lluminosos 
raigs, la Pàtria, la Fe i l’Amor, al poble 
català, en la reivindicació del dret de 
viure segons la llei de la seva pròpia 
naturalesa”. En aquests passatges 
trobem l’expressió d’un ideal, d’una 
aspiració que en els seus caràcters 
encara no està definida.”
“L’assemblea de Manresa i la 
propaganda posterior varen concretar 
les reclamacions autonomistes, sense 
inspirar-se en més d’una ocasió cap al 
menyspreu cap als altres pobles que 
amb tanta eloqüència condemnava el 
Dr. Torras, l’actual bisbe de Vic.”
“Catalunya, —deia a Manresa Àngel  
Guimerà— ha sospirat sempre per la 
seva autonomia i en no poder haver-
la, el seu cor la crida ferm amb el 
despòtic centralisme, com fa la mar 
amb els cadàvers, que un dia els escup 
i llença. Que Catalunya ho va fer tot 
per conservar la seva independència, 
ho diuen els fets. Que parlin les seves 

valls, les  muntanyes, els baluards 
de les nostres ciutats, les runes dels 
nostres castells, i per sobre de tot un 
altre lloc de la nostra terra catalana; 
que ho diguin les pedres i la pols de 
Balaguer, on és va consumar el més 
cruel dels nostres atemptat després del 
llaç escorredor que per mans venudes 
als castellans, es va posar a Casp a 
la nostra independència. I  la llibertat 
que vol Catalunya, la vol per les altres 
nacionalitats. Com no s’ha de poder 
reclamar, i més que reclamar que de 
res no serviria, exigir en temps oportú 
que es retorni a la nació catalana el que 
se li ha pres des de la mort de Ferran 
el Catòlic!”
Darrere d’aquestes paraules i del 
resum d’altres discursos pronunciats 
a Manresa, el Sr. Sanz esmenta punt 
per punt els acords de les Bases 
de Manresa. També informa que en 
l’actualitat (1900) “el catalanisme té 
dues fraccions: l’una que vol seguir al 
peu de la lletra, que ell la considera 
intransigent, que està a l’entorn del 
diari la Renaixença, i l’altra ell diu que és 
oportunista, que veu el programa de les 
Bases de Manresa com un ideal al qual 
s’ha d’apropar-hi innecessàriament i fer 
reformes menys radicals, i el portaveu 
d’aquesta corrent és el diari la Veu de 
Catalunya. Les dues  rivalitzen en l’odi 
i el despreci cap a l’estat espanyol, 
i el que és més trist encara cap als 
costums, idees del que ells en diuen 
els castellans. I també als andalusos, 
extremenys, etcètera. Aquestes dues 
corrents diuen que Catalunya està 
vexada, oprimida i que li han pres els 
seus drets.”
En l’inici de la tercera sessió, el Sr. 
Figuerola diu que “aquesta part 
referent al regionalisme és més present 
a la ciutat de Barcelona que a la resta 
de Catalunya; això és cert, però s’ha de 
tenir en compte que s’escampa arreu de 
Catalunya. No es tracta d’un moviment 
sense transcendència i limitat a petits 
cercles de persones; no és així, sinó 
que és una corrent d’idees i sentiments 
que influeixen sobre una gran part de la 
població barcelonina i especialment en 
la joventut, que es propaga activament 
per la província de Barcelona i cap a la 
resta del Principat”.
“Els catalanistes demanen el meu parer 
i en raó una millora en l’autonomia 
administrativa de caràcter local, que 
no hagin d’esperar les resolucions 
preses des dels ministeris de Madrid. 
Els catalanistes, per desacreditar el 
que ells en diuen l’estat espanyol, les 
deficiències de l’administració pública. 
Els governs haurien de dotar de 
mitjans d’acció els seus representants 
en aquella regió. Equiparar el govern 

El catalanisme segons l’Acadèmia de “Ciencias morales y 
políticas”, presidida per Laureà Figuerola
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de la província de Barcelona, que la 
seva capital té 600.000 persones i un 
potent desenvolupament, amb el de 
qualsevol altra província d’Espanya, 
llevat de Madrid, és un absurd. Hi ha 
una diferència tan enorme i tan injusta 
entre Madrid i Barcelona que gairebé 
espanta. Pot calcular-la, que per al 
govern i seguretat de Barcelona no hi 
ha ni la vuitena part del elements que 
té Madrid.”
“Una de les coses que més criden 
l’atenció a qui estudia la societat 
catalana, és la gran estimació al 

treball. Les grans fortunes no estan 
consagrades al consum banal o a 
la inèrcia d’un rendista, sinó que 
acompleixen la seva missió social 
de fecunditat en l’activitat humana. 
Cada dia surten noves empreses i 
una nova manera de desenvolupar el 
capital i el treball. Els qui tenen una 
fortuna, en lloc de gaudir-la, troben 
en ella una base per tirar endavant 
les seves indústries i ampliar els seus 
mitjans d’acció. L’ideal de gran part de 
la joventut espanyola, que consisteix 
en vegetar en la infecunda i avorrida 
burocràcia oficial i fer la vida ociosa, 
treballant el menys possible i gaudint 
cadascú  dels seus mitjans de fortuna 
—com els que van a l’estiu a Biarritz 
o bé a festejar a Paris—, no és així 
l’ideal de la joventut de Barcelona: 
qui té mitjans econòmics  se’n va cap 
a Europa i estudia  els costums i els 
processos industrials que poden ajudar 
a millorar la vida econòmica i social de 
Catalunya, allà els hereus de fortunes 
opulentes s’entreguen al treball com 
si els toqués viure d’all. Un senador 
del Regne té dos fills, l’un dirigeix 
personalment una fàbrica a Manresa 
i l’altre treballa en el despatx del seu 
pare a Barcelona.”
“En la meva estada a Barcelona he 
observat diàriament l’espectacle de 
vuit a nou del matí d’una joventut 
activa. Tot això m’ha donat d’impressió 
d’un país que avança i d’una raça amb 

progrés. La regió catalana, pel geni 
actiu i laboriós dels seus habitants, pel 
concepte ajuntat al deure i progrés que 
es formen de la vida, per la considerable 
riquesa desenvolupada, per valor 
tècnic i social de les seves classes 
patronals i treballadora, guanyarà les 
circumstàncies adverses que prepara 
un futur sinó es deixa fascinar per la 
idea pertorbadora i per segles i tal 
vegada d’una autonomia política, d’una 
restauració de la nacionalitat històrica 
que, ara, només podria tenir realitat 
sobre la ruïna de la Nació espanyola i, 
per tant en primer terme, sobre la ruïna 
de Catalunya.”
“El senyor Figuerola diu que aquestes 
observacions han estat molt útils 
perquè aquí a Madrid sapiguem el que 
allà passa. Jo podria donar-me per 
entès, ja que fa molts d’anys que vaig 
sortir d’aquell país, i fins el 1892 no 
es coneixia el catalanisme, que venia 
essent preparat pels poetes. El mateix 
Victor Balaguer que ara s’associa amb 
els aragonesos que a Saragossa ha 
proclamat la unitat de la pàtria, va 
contribuir com a poeta a aquests jocs 
florals dels quals jo creia que podien 
portar algun perill; i no m’he equivocat, 
a la recança que llavors em deien que 
era una ocupació de joves literats.”

Ens adonem que, passin els anys que 
passin, tot segueix igual. Pensem-hi.

Joan Graells

Col·laboracions

L’enginyer calafí de telecomunicacions 
Josep Closa ha compartit ja un cap de 
setmana amb els seus pares, després 
d’haver passat 10 dies a l’estepa 
siberiana com a membre de l’staff 
europeu encarregat de llençar a l’espai 
el SMOS, el satèl·lit que mesurarà la 
humitat de la terra i la salinitat del mar. 
Unes dades que reclamen meteoròlegs 
i científics del canvi climàtic. Segons 
ha explicat aquest enginyer, l’operació 
d’enlairament del primer de novembre va 
passar per uns instants de perill d’explosió 
que, finalment, es va poder superar. 
Actualment es troba ja a les oficines de 
Barajas, des d’on fa el seguiment que 
li correspon. Una anècdota d’aquesta 
estada és que, contràriament al que es 
creu, les temperatures de finals d’octubre 
eren fins i tot un pèl més altes que les 
locals. L’altra anècdota, aquesta de 
caràcter cultural, és que, abans de tornar 
cap a casa, va visitar Sant Petersburg, la 
Venècia del nord, una ciutat que també 
coneixen altres calafins. 

Retorn de Sibèria
A. Miret

DESEMBRE

Dijous 24

VECIANA
Missa del gall a l’església 
de Santa Maria de 
Veciana 
i cantada de nadales
A les 22.00 h

Divendres 25

VECIANA
Missa a l’església de Sant 
Pere del Vim a les 10.00 h
Missa al Casal dels 
Germans de la Salle a 
Pareres a les 11.00 h

Dissabte 26

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Diumenge 27

VECIANA
Assistència als 
“Pastorets de Calaf”
Organitza: Aj. de Veciana

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

GENER

Divendres 1

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Dissabte 2

VECIANA
Assistència al Concert 
de Reis a l’Auditori de 
Barcelona
Organitza: Aj. de Veciana

Diumenge 3

ELS PRATS DE REI

Concert amb la Coral 
Mare de Déu del Portal
Sala polivalent · 13.00 h

Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Dissabte 5

VECIANA
Cavalcada de Reis
A partir de les 17.00 h

ELS PRATS DE REI
Cavalcada de Reis
A partir de les 17.30 h

Dimecres 6

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

Diumenge 10

ELS PRATS DE REI
Pessebre Vivent
A les 18.30 h

l’agenda 

de Calaf

p. 2

‘Excmo. Sr. D. Laureano Figuerola, presidente’. 
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ia Cau la nit damunt les pedres i les cases de la ciutat. Un 
gos udola dins la fosca perquè té por de morir sol al carrer. 
La resta és silenci. En una cambra qualsevol, un home de 
quaranta anys, barbat, magre i ullerós, s’aixeca del llit i 
encén una llàntia que col·loca sobre l’escriptori. Una altra 
nit de vetlla i de dolor. Una altra nit en què el domini fosc 
i la tempestat de flama se li fan insuportables i l’obliguen a 
agafar la ploma i a intentar fixar de nou els termes d’una 
absència i d’un buit que no ha aconseguit d’emplenar amb 
res i que acreixen constantment la seva angoixa i desesper 
més íntims.

He de trobar una resposta a aquesta absència. Si la veritable 
existència és en una altra banda, el meu jo de debò, recòndit, 
també hi deu poder ser. La persona és probablement un 
límit: si simbolitzo amb una paret els límits de la condició 
humana, els límits de l’home i, més enllà de la paret, situo 
el tot indefinit, un buit-ple sobirà, el meu intent consistirà 
a dibuixar amb precisió els contorns d’aquest límit i alhora 
descobrir-hi l’àmbit que ocupa aquest més enllà i el seu perfil 
característic.

¿Qual cosa fou abans: o ton cor, o amor? Respòs, e 
dix que en un temps foren son cor e amor; car si no 
ho fossen, lo cor no fóra creat a amar, ni amor no 
fóra creada a cogitar.

Per exposar el meu pensament he triat el diàleg, un diàleg 
que és argumentació dialèctica –molt proper a allò que 
feien Plató/Sòcrates- el qual crec que m’ha de portar al 
coneixement últim de la veritat. He arribat a la conclusió 
que allò primari en el nostre moviment anímic no és la lírica 
ni l’èpica sinó allò teatral, el diàleg de dues o més veus. 
Si parlar és manifestar l’imaginar, l’objectiu d’afatus –el 
sisè seny/la parla- serà el de manifestar els secrets dedins 
concebuts segons entendre o imaginar. D’aquesta manera, 
l’home parla sota raó d’afatus. Conec la primordialitat del 
fet dramàtic en la ment humana. Tot pensament, malgrat 
sigui en solitud i sense fer soroll, comença per ser una 
escenificació, un repartiment de papers, de rols.

Demanaren a l’amic de què neixia amor, ni de què 
vivia, ni per què moria. Respòs l’amic que amor 
neixia del remembrament, e vivia de intel·ligència, e 
moria per oblidament.

Ja que el desamor és la mort i l’amor és vida, qui m’ha de 
conduir en aquest camí de recerca és l’amor. He d’atrapar, 
doncs, l’espai primigeni del qual l’home era posseïdor, 
atrapar i perpetuar l’espai que he perdut. L’amor es 
convertirà, així, en aquest pelegrinatge de l’espai. Tal volta 
no l’he trobat abans perquè vivia en l’absència del meu 
remembrament i en la ignorància de la meva intel·ligència. 
Conèixer és recordar: dins el meu record i en el meu 
pensament/raó he de trobar-hi tot el que anhelo i desitjo. 
Ho he de comprendre abans de poder-ho estimar.

Esguardava l’amic si mateix per ço que fos mirall on 
veés son amat, e esguardava son amat per ço que li 
fos mirall on hagués coneixença de si mateix.

Jo mateix he de ser el mirall i els seus reflexos m’ha de 
donar el meu jo més arcaic i pregon. Em trobava tan 
immergit en la meva solitud que no vaig saber reconèixer 
l’ombra que es reflectia damunt el mur, l’ombra que 
reflectia el meu propi mirall: jo mateix. I aquesta ombra, 
aquest límit últim, aquesta identitat més pregona que jo 
cercava era la idea de Déu que havia perdut.

L’amic, ab sa imaginació, pintava e formava les 
faiçons de son amat en les coses corporals, e ab son 
enteniment les polia en les coses espirituals, e ab 
volentat les adorava en totes les creatures.

Primera representació iconogràfica de Ramon Llull al Llibre de contemplació 
(1298). Bibliothèque Nationale de France, París.

Aquest article vol ser un homenatge a Ramon Llull (1232-1316), un dels escriptors més 
importants de la literatura universal. Els fragments en negreta pertanyen al seu Llibre 
d’Amic e Amat (1276), una meravella que tothom, tard o d’hora, hauria de llegir.

“Com pus oscura és la semblança, pus altament entén l’enteniment que aquella semblança entén.”
Fèlix o Lllibre de meravelles (1289), II, cap. XIV: Ramon Llull



20    L’Altiplà de CalafDESEMBRE 2009    L’Altiplà de Calaf DESEMBRE 2009 21

Gravat de l’edat mitjana (detall).

Josep Maria Solà

M’he adonat que allà on acaba el 
meu límit com a persona, com a 
home, comença la idea de Déu –pura 
actualitat, pur pensament en essència 
i en operació-, i que aquesta idea de 
Déu també és un límit, un límit que 
comença al final del límit de l’home, 
al començament del començament 
de l’amic, i que acaba en el final del 
pensament de l’amic, quan aquest 
abandona aquest pensament que va 
més enllà d’ell mateix.

Tingué sòn l’amic, qui molt havia 
treballat en cercar son amat; e 
tingué paor que no oblidàs son 
amat. E plorà, per ço que no 
s’adormís, ni son amat no fos 
absent a son remembrament.

L’amor és, al seu torn, la força que 
mena aquest pensament, la substància/
element on viu, creix i es projecta, i és, 
alhora, el mitjà de relació que hi ha 
entre aquest pensament-que-pensa-
Déu, l’amic, i la-idea-mateixa-de-Déu, 
l’amat.

Amor, amar, amic e amat s’acorden 
tan fortament, que una actualitat 
són en essència, e diverses coses 
són l’amic e l’amat concordants 
sens cap contrarietat e diversitat 
de essència.

Buscant el significat, el començament 
i la fi del meu propi rol, he trobat al 
dedins de mi mateix la presència i 
l’actuació de dos rols més que fins 
ara havia ignorat, o no havia escoltat: 
l’amor i la idea de Déu omplen ara 
aquell espai perdut que no aconseguia 
de posseir.
Contemplant l’amic son amat, 
s’assubtilava en son enteniment, 
e enamorava’s en sa volentat. 
E és questió, per qual dels dos 
assubtilava pus forment sa 
remembrança a remembrar son 
amat.

No pretenc fer del meu amor el centre 
del món ans convertir el món sencer 
en el centre del meu amor, de la meva 
passió. Això pot ésser una follia, i ¿què 
és la bogeria, sovint, sinó un excés de 
subjectivitat? Tot amor viscut i pensat 
intensament és, al capdavall, una follia. 
Sé, però, que quan l’amor s’acabi i amb 
l’amor perdi tot el món, em quedarà el 
meu jo, el meu jo acompanyat del més 
subtil amor, del meu amat.

Amor és mar tribulada de ondes e 
de vents, qui no ha port ni ribatge. 
Pereix l’amic en la mar, e en son 
perill pereixen sos turments e 
neixen sos compliments.

S’aixeca l’alba damunt les pedres i 
les cases de la ciutat. Un gall canta 
dins la claror esmorteïda perquè vol 
allunyar les estrelles i exaltar els 

horitzons. En una cambra qualsevol, 
un home construeix Déu amb la 
paraula. L’home és el somni d’una 
ombra, i un home ha somniat tota la 
nit aquesta ombra fins a donar-li nom, 
espai i origen. Un home ha dit Déu i 
l’ha fet en el seu intent de ser guspira 
anònima de llum dins el somni de foc 
d’algú que, en aquell moment, també 
el somnia.
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Hom podria preguntar-se: Pous 
de gel? Què és això? Quina utilitat 
tenien? On n’hi ha? Encara funcionen? 
Abans de la refrigeració amb els 
mitjans moderns actuals a què tots 
estem acostumats i sense els quals no 
podríem viure, ja existia una indústria 
rural amb la mateixa finalitat. Ja 
tenim coneixement que els grecs i 
els romans elaboraven gel. També 
se’n tenien noticies a la civilització 
musulmana i xinesa. A l’edat mitjana 
els àrabs van introduir aquests hàbits 
a la Península Ibèrica.  
Les tècniques de conservació en pous 
o caves sembla, però, que van ser 
introduïdes a la nostra zona a partir 
del segle XVI.
Tenim notícia de nombrosos pous al 
Bages, al Vallès Occidental, a Osona i 
a la Selva. Al sud de Catalunya també 
se’n coneixen a 1’Alt i al Baix Penedès, 
al Camp de Tarragona, al Priorat i a la 
Conca de Barberà. Al Vallès Oriental, 
les zones del Corredor, Montnegre, el 
Montseny, etc. 
Un pou de glaç o de gel, és un 
forat a la muntanya, generalment 
circular, realitzat amb el propòsit 
d’omplir-lo de neu o gel a l’hivern i 
disposar-ne durant la resta de l’any. 
La part superior es tancava amb 
una coberta en forma de volta que 
tenia unes obertures per permetre la 
introducció i l’extracció de la neu o el 
glaç. Sovint, també, tenien entrades 
laterals per a les mateixes funcions. 
Ubicats en terrenys obacs per fugir 
de la insolació, acostumaven a estar 
situats en pendents per facilitar el 
desguàs natural de l’aigua del desglaç 
parcial del gel emmagatzemat. S’hi 
conservava gel o neu compactada en 
blocs que es disposaven separats per 
boll o palla. 
Però per obtenir gel i/o neu, només 
es comptava amb mitjans naturals i 
per tant això depenia exclusivament 
del clima. Si ens interessem pel clima 

dels anys en què s’utilitzaven els 
pous de gel, veurem que coincideix 
amb una etapa anomenada “Petita 
edat de gel” que s’inicia cap al 1300 i 
finalitza cap al 1850. Al final de l’Edat 
Mitjana, l’hemisferi Nord va patir un 
refredament climàtic que, entre altres 
coses, va fer avançar les glaceres 
muntanya avall i per això és conegut 
com la Petita Edat del Gel. 
Va ser una època d’hiverns molt crus 
(el de 1608, destaca), amb tongades 
de moltes precipitacions (el 1617 
és conegut com l’Any del Diluvi). 
Fins a set vegades es va arribar a 
gelar l’Ebre durant aquelles fredes 
tongades i el Tàmesi a Londres es 
podria dir que es va “solidificar”. La 
Petita Edat de Gel va venir després de 
l’Òptim Climàtic Medieval (època molt 
calorosa entre els segles IX i XIII). 
Cap a mitjan segle dinou comença 
altre cop a escalfar-se el planeta. I en 
això estem encara avui. 
Aquesta situació de llargs hiverns 
molt rigorosos, fortes precipitacions 
i nevades abundants va portar a 
llargues temporades d’inactivitat 
agrària a causa del fred. La indústria 
del gel era una alternativa adient a la 
situació. Tanmateix la demanda de gel 
creixia per part del sector sanitari, 

gastronòmic, sovint sol·licitat per 
les classes altes, clients d’aquesta 
incipient indústria rural del fred.  
Desconeixem bona part de la història 
del pou de glaç de Les Coromines; 
només en constatem el bon estat 
estructural. Al seu interior s’han 
anat acumulant restes diverses que 
desllueixen una mica el conjunt però 
que amb una mica d’atenció podrien 
retornar-li la brillantor inicial. No en 
sabem els usos exactes ni la magnitud 
de l’activitat que s’hi produí, però la 
visita a l’indret ens transporta un 
quart de segle enrere i ens fa imaginar 
situacions al voltant d’un article de 
luxe: el gel.

Ara va de pedres!
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Descripció de la caminada:
Sortirem dels Prats de Rei, farem un 
itinerari circular que ens retornarà 
a la sortida després de 9,5 km de 
recorregut fàcil i planer per terrenys 
que termenegen Aguilar i els Prats de 
Rei.

0,00 km
Som a la Plaça de la Sardana, al centre 
de Prats. Ens orientem cap al carreró 
que condueix a la riera. Aquest carreró 

està situat entre una edificació de 
color blanc i una reixa al terra per a 
l’evacuació d’aigua. En aquest carreró, 
l’antic rentador i un parc de recent 
construcció.

0,150 km
Girem a l’esquerra i circulem entre horts 
fins a trobar un camí més ample. Seguim 
per aquest camí de nom “Passeig del 
Batlle Guixé”, com diu el rètol que hi ha 
a la font situada a la dreta.

0,500 km
Hem abandonat ja els horts i ara el 
camí fa un revolt i passa al costat d’una 
granja. Deixem Prats i continuem en 
lleugera pujada. A partir d’aquí trobem 
marques grogues i indicadors de la ruta 
de la Batalla dels Prats de Rei (1711).

1,500 km
Cruïlla. Pal indicador a peu del camí i 
primer trencall a l’esquerra. Descartem 
aquesta opció i fem uns metres més 

El Pou de gel de Les Coromines (arquitectura popular en bon estat) 
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endavant fins a una nova cruïlla. Aquí 
tindrem tres opcions, dreta, esquerra i 
camí del mig. Agafem aquest darrer on 
localitzarem tot seguit marques verdes 
rodones i ben aviat marques de GR 
(vermelles i blanques).

2,100 km
Cruïlla. Descartem camí a l’esquerra 
que sembla portar a unes grans alzines. 
Seguim pel camí principal.

3,000 km
Arribem a carretera asfaltada. 
Indicador terme d’Aguilar de Segarra. 
Agafem cap a l’esquerra i entrem al 
terme d’Aguilar. Seguim carretera 
enllà fins a trobar un dipòsit d’aigua 
a peu de carretera. Abans, però, 
descartarem els accessos a la Masia 
de Cal Maset, primer i de cal Pepa, 
després.

4,300 km
Dipòsit al peu de la carretera. Deixem 
la carretera i fem cas de l’indicador 
que ens adreça a Les Coromines. Camí 
pedregós en baixada.

4,700 km 
Ens incorporem a un camí en més bon 
estat i seguim baixant. Ja veiem les 
cases de les Coromines.

5,250 km
Som a escassos cent metres de les 
primeres cases. A la dreta, camps de 
conreu, a l’esquerra un bosc de pins. 
Just quan s’acaben els pins, agafem 
un trencall a l’esquerra en pujada cap 
a dintre el bosc. A pocs metres dues 
opcions més, agafem la de l’esquerra. 
Fem cent metres i quan el camí 
deixa de pujar, fa un petit planell. 
Ens aturem. A l’esquerra l’accés a un 
dipòsit d’aigua i a la dreta cal buscar un 
sender entre la vegetació que condueix 
a la part superior del pou de gel (vint 
metres). Localitzarem una peça de 
formigó que protegeix l’accés superior 
del pou. A la banda dreta, s’intueix un 
accés lateral. Estructura en bon estat 
però no exempta de perill. No està de 
més extremar la prudència. 
Seguim el recorregut retornant uns 
metres enrere per seguir el camí cap a 
les Coromines. 

5,750 km
Primer accés al poble per carreró 

perpendicular a l’església i cementiri. 
Ens situem a camí asfaltat i agafem 
direcció a l’esquerra per sortir del 
nucli.

6,300 km
Cruïlla. Seguim cap a la dreta en 
direcció al pont sobre la via del tren.

6,500 km 
Just abans de passar per sobre la 
via del tren, s’obre una carretera a 
l’esquerra en direcció als Prats de Rei, 
que ja no abandonarem fins a  retrobar 
el punt de sortida. En el camí, trobarem 
a l’esquerra l’accés a Cal Estrada i a la 
Font de Moriscó (dreta).  

9,500 km
Hem entrat al nucli de Prats per la zona 
de la piscina. Fi de la ruta circular. 

Accés superior al Pou de Gel de Les Coromines.

Interior i porta lateral del Pou de Gel.
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Mitjançant el programa informàtic 
Elector es procedeix a efectuar el 
sorteig dels presidents i dels vocals 
de les meses electorals, incloent els 
corresponents suplents. Acte seguit 
es llegeix en veu alta la relació 
obtinguda i els regidors assistents 
aproven el sorteig per unanimitat.

S’aprova amb el vot favorable dels 
11 regidors que integren el Ple 
el nomenamet de la Sra. Maria 
Antonia Trullàs com a representant 
a l’Assemblea general de Caixa 

d’Estalvis de Manresa, i la Sra. Judit 
Viladrich com a suplent.

S’aprova amb el vot favorable dels 
11 regidors que integren el Ple 
l’acceptació de la subvenció de 
l’Agència Catalana de l’Aigua destinada 
a finançar el “Condicionament del 
pou i l’ETAP d’Enfesta i dipòsit de 
Calaf”, que representa un import de 
67.692,09 €, per a l’anualitat 2009 
i 2010.

S’aprova amb el vot favorable 

dels 11 regidors que integren el 
Ple l’acceptació de la subvenció 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
destinada a finançar la “Recuperació 
dels pous del Rentador i del Convent 
per a l’abastament d’aigua potable a 
Calaf”, per un import de 97.793,60 € 
(anualitat 2009 i 2010). 

S’aprova amb el vot favorable dels 11 
regidors que integren el Ple l’acord 
d’adhesió per a la difusió de la Festa 
de l’Esport i l’assoliment del Dia de 
l’Esport a Europa.

Ple extraordinari d’11 de maig de 2009
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S’aproven amb els vots a favor dels 7 
regidors dels grups municipals de CiU i 
d’ERC i el vot en contra dels 4 regidors 
del grup PSC-PM-GIC, les actes de les 
sessions plenàries de 27 de juny i 31 
de juliol de 2008. Abans de l’aprovació, 
el Sr. Francesc Cribillers manifesta que 
el seu grup no votarà a favor d’aquesta 
aprovació atès que no es pot admetre 
que les actes es portin a ratificació amb 
més d’un any de retard.

S’aprova amb el vot favorable dels 7 
regidors dels grups municipals de CiU i 
d’ERC, i el vot en contra dels 4 regidors 
del grup municipal PSC-PM-GIC, el 
pressupost general de la corporació 
per a l’exercici 2009, per un import de 
5.689.467,72 €.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers manifesta que el seu grup 
votarà en contra d’aquest pressupost 
presentat per a l’exercici del 2009, 
sense entrar massa en el detall del propi 
pressupost. Fa avinent que el seu grup 
està en contra de la piscina coberta i 
d’altres partides, que el pressupost 
s’hauria d’haver aprovat a temps i que, 
prèviament, s’haurien d’haver debatut i 
posat en exposició pública els comptes 
dels anys anteriors, amb els quals es 
pot fer la base del pressupost. Afegeix 
que donat que l’equip de govern i la 
Presidenta de la Comissió Especial 
de Comptes no convoquen aquesta 
Comissió i no es dóna comptes, per 
tant, a la població i al consistori, el 
seu grup votarà negativament aquest 
pressupost, independentment de si 
aquest pot tornar a ser un pressupost 
fictici com en anys anteriors en 
què la majoria de les inversions 
comptabilitzades o pressupostades no 
s’han dut a terme.
El Sr. Joan Caballol fa avinent que 
l’equip de govern ha mirat de fer 
un pressupost auster, reduint en el 
possible despeses: hi ha una baixada 
general d’un 21% atès que la situació 
no és la mateixa que fa un any, però 

manifesta que l’equip de govern entén 
que la funció de l’administració pública 
és la de poder generar ocupació quan el 
capital privat no ho pot fer i augmentar 
les inversions que es puguin augmentar. 
Posa de manifest que, en aquest sentit, 
hi ha diverses bones noticies, com per 
exemple, l’adjudicació del castell, que 
afortunadament ha estat a una empresa 
calafina, o les obres del FEIL que també 
han estat adjudicades a empreses 
calafines, la qual cosa significarà una 
injecció important de capital per a la 
nostra economia.
Afegeix el Sr. Caballol que l’equip de 
govern no entén que el grup PSC-PM-
GIC no vulgui entrar en el fons i que 
es quedin més en la forma per voler 
transmetre una imatge que les coses no 
funcionen o no van bé, quan en realitat 
s’està intentant tirar endavant les coses 
amb rigor, en una situació que no és 
fàcil a causa de la baixada d’ingressos 
que ha experimentat no només aquest 
Ajuntament sinó tots els ajuntaments 
en general. Manifesta que aquest és 
un pressupost que, sense desatendre 
la part social de la població, intenta 
retallar tot el que és possible, per poder 
tirar endavant i no frenar el dinamisme 
que ha tingut aquest municipi en els 
darrers sis anys.
A continuació el Sr. Manel Navarro 
manifesta que la contenció de la 
despesa en més d’un 20%, tot i que 
podria ser més, és un pas endavant.

S’aprova amb el vot favorable dels 
11 membres que integren el Ple de 
la Corporació, el conveni entre el 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, l’Institut Català del Sòl 
i l’Ajuntament de Calaf per a la redacció 
del “Projecte Bàsic de Restauració del 
Convent de Sant Francesc, 1ª Fase. 
Recuperació estructural i reconstrucció 
de la coberta”.
Abans de votar, el Sr. Francesc Cribillers 
manifesta que el seu grup votarà a 
favor d’aquest conveni perquè entén 

que està bé que s’obtinguin diners per 
a redactar el projecte, però al mateix 
temps fa notar que en el Convent de 
Sant Francesc, fa dos anys, s’hi van fer 
unes obres que potser si s’haguessin 
posposat no s’hauria d’elaborar un nou 
projecte.
El Sr. Joan Caballol manifesta que 
el Convent de Sant Francesc és un 
element històric del municipi que es 
va poder recuperar gràcies a l’equip de 
govern de CiU, juntament amb el suport 
de la Generalitat. Es va recuperar un 
monument que estava en molt mal 
estat però que s’entenia que es podia 
recuperar: en primer lloc es va redactar 
el Pla Director per poder entendre com 
era el monument i saber quines accions 
s’havien de tirar endavant i, en segon 
lloc, atès que el monument necessitava 
una actuació urgent, l’Ajuntament 
i la Direcció General d’Arquitectura 
i Paisatge, van creure que s’havia 
de fer una obra d’estintolament, no 
de neteja (la neteja va venir per les 
pròpies obres), obra que ha permès 
que no avancés el deteriorament del 
monument. Aquestes accions s’han 
aconseguit amb el finançament del 
100% de la Generalitat de Catalunya, 
sense que hagi costat diners al 
municipi. Afegeix que aquesta és una 
obra important i que s’anirà avançant 
en la recuperació del monument.

Es ratifica, amb el vot favorable dels 
11 membres que integren el Ple, el 
Decret d’Alcaldia núm. 220/09 (de 8 
de maig de 2009), mitjançant el qual 
l’Ajuntament concorre a la convocatòria 
de subvencions per a l’execució del 
Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic de Calaf.
Abans de votar, el Sr. Joan Caballol 
manifesta que en cas que aquest 
projecte sigui escollit, es podrà donar la 
volta a la situació que té el casc antic, 
el qual ja té altres actuacions previstes, 
com la del castell, o altres subvencions 
demanades per poder arreglar altres 

Ple ordinari de 12 de juny de 2009
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carrers. En nom de l’equip de govern, 
agraeix a tots l’esforç que s’ha fet 
per poder tirar endavant un lloc tan 
sensible com és el casc antic.

Es ratifica, amb el vot favorable dels 7 
regidors dels grups municipals de CiU i 
d’ERC, i l’abstenció dels 4 regidors del 
grup municipal PSC-PM-GIC, el Decret 
d’Alcaldia núm. 160/09 (de 6 d’abril 
de 2009), d’aprovació del Pla Local de 
Joventut 2009-2011.
Abans de votar, el Sr. Francesc Cribillers 
manifesta que el document constata 
la necessitat d’un primer contingut i 
activitat de la regidoria de joventut: 
si l’informe diu que la regidoria de 
joventut no té ni contingut ni activitat, 
“malament rai, per què hi ha aquesta 
regidoria si és que no hi ha aquesta 
activitat?”
D’altra banda, manifesta que quan 
es parla dels criteris en què s’ha de 
basar aquest Pla Local de Joventut, 
la “interdepartamentalitat” és una 
qüestió que hauria d’estar més que 
sobreentesa, perquè amb un equip de 
govern de sis persones, si no hi ha 
comunicació i cooperació, “malament 
rai”. Fa avinent que la participació de la 
gent jove, sí que és un criteri important, 
els demés són bastant menors. La 
interdepartamentalitat, ja de per si, 
ja hi ha de ser, és una condició sine 
qua non de qualsevol organització que 
funcioni mínimament bé.
El Sr. Joan Caballol manifesta que 
s’ha encarregat aquest pla per tal de 
detectar les possibles problemàtiques 
i anar a la font, fent les enquestes als 
joves i prenent el seu punt de vista. 
Aquest acostament ha de permetre 
poder planificar actuacions que 
siguin més properes i que realment 
siguin més eficaces. Quant a la 
interdepartamentalitat, el Sr. Caballol 
fa avinent que és important que es 
prevegui perquè hi ha moltes actuacions 
que estan relacionades. Manifesta 
que aquest Pla és un pas important 

per poder dissenyar polítiques que 
vagin d’acord amb les expectatives del 
jovent.

S’aprova amb el vot favorable dels 
11 membres que integren el Ple, la 
formalització de l’encomanda de la 
gestió de l’AGINEEL i l’aprovació del 
conveni-tipus entre l’Ajuntament de 
Calaf i la Diputació de Barcelona.
Abans de votar el Sr. Francesc Cribillers 
pregunta quines són les raons per les 
quals s’opta per aquesta encomanda a 
la Diputació de Barcelona, si són raons 
de tipus tècnic, de tipus econòmic, 
si això significarà més agilitat o 
significarà una reducció de costos per 
a l’Ajuntament.
El Sr. Joan Caballol fa avinent que la 
motivació és estrictament econòmica: 
la Diputació té un servei de gestió 
gratuït i per tant en aquests anys que 
són especialment delicats en tema 
d’ingressos, permet estalviar al voltant 
d’uns 3.000 euros anuals de gestió, 
la qual cosa contribueix a moderar 
la despesa. D’altra banda, el regidor 
explica que la Diputació ha admès la 
sol·licitud després d’anys d’estar en 
llista d’espera, ja que aquest és un 
servei molt sol·licitat, i “segons tenim 
entès funciona molt bé i és àgil i dóna 
totes les garanties”.

S’aprova amb el vot a favor dels 7 
regidors dels grups municipals de CiU i 
d’ERC, i el vot en contra dels 4 regidors 
del grup municipal PSC-PM-GIC, el 
canvi del dia fixat per a la celebració 
de la propera sessió ordinària (ja que la 
data prevista coincidia amb el divendres 
de Festa Major).
Abans de votar, el Sr. Francesc Cribillers 
manifesta que el seu grup no entén el 
criteri que s’ha aplicat per a l’elecció del 
dia 10 de setembre (vigília de la Diada 
Nacional de Catalunya), ni tampoc el 
criteri del Sr. Secretari, que comporta 
una complexitat innecessària.
El Sr. Caballol manifesta que l’equip de 

govern ha cregut més adequat fixar el 
ple el dia 10 atès que durant la primera 
setmana de setembre s’ha d’enllestir 
la prepararació dels actes de la Festa 
Major. 

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia 
del núm. 097/09 al núm. 282/09.

Precs i preguntes:
En primer lloc el Sr. Manel Navarro 
pregunta si de cara a les activitats 
municipals d’aquest estiu s’ha 
considerat alguna mesura per als 
nois i noies de Calaf en el cas que 
tinguin el seu pare o familiars en una 
situació d’atur (escola d’estiu o piscina 
municipal, per exemple).
Intervé la Sra. Judit Viladrich i fa 
avinent que no s’han adoptat mesures 
que afectin a tots els fills de pares que 
estiguin a l’atur, però sí que si hi ha 
algun cas concret que necessita ajut 
per part de serveis socials, es demana 
hora a l’assistenta social i es decideix 
cas per cas. Manifesta que fa dos anys 
es van concedir ajuts pel casal d’estiu.
El Sr. Manel Navarro manifesta que la 
quota, tot i que no sigui gratuïta, podria 
ser més baixa.
El Sr. Joan Caballol manifesta que 
també es podria donar la paradoxa 
d’una família amb un dels membres 
amb situació d’atur, però que l’altre 
cobrés el doble que una família en la 
qual els dos pares treballen. S’opta, per 
tant, per estudiar cas per cas.

El Sr. Francesc Cribillers, d’acord amb 
el que disposa l’article 105.4 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim 
local, sol·licita que sigui facilitada 
per escrit i en el termini d’un mes 
que marca aquest article, una relació 
de les retribucions, emoluments, 
indemnitzacions, cotitzacions socials i 
indemnitzacions per assistència a plens, 
etc., que han tingut tots els membres 
electes d’aquesta corporació des de que 
es va constituir ara fa dos anys.

Aprovació de l’acta de la sessió 
plenària ordinària de data 26-09-
2008.

S’aproven per unanimitat les actes 
de les sessions plenàries de 26 de 
setembre de 2008, 29 d’octubre de 
2008, 28 de novembre de 2008 i 19 
de desembre de 2008.

S’aprova amb el vot favorable dels 
11 membres que integren el Ple, el 
Conveni d’autorització d’ús a favor 
de l’Organisme de Gestió Tributària 

de la Diputació de Barcelona d’un 
espai situat al vestíbul de la Casa 
Consistorial del municipi de Calaf.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers fa avinent que el seu grup 
votarà a favor i manifesta que és 
una millora per a l’Organisme que la 
persona estigui a les dependències 
municipals, afavorint també la 
comunicació més eficient entre 
l’Ajuntament i l’Organisme.

Es ratifica, amb el vot favorable 
dels 11 membres que integren el 

Ple, el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Calaf, per a l’adhesió 
de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de 
radiocomunicacions d’emergències 
i seguretat de Catalunya per 
coordinació amb protecció civil.

S’aprova amb el vot favorable dels 
11 membres que integren el Ple, la 
proposta de festes locals per a l’any 
2010: 5 de febrer i 6 de setembre.

Ple extraordinari de 29 de juliol de 2009



26    L’Altiplà de CalafDESEMBRE 2009    L’Altiplà de Calaf DESEMBRE 2009 27
G

ru
p
s 

m
un

ic
ip

a
ls

Si volem conèixer l’opinió dels ciutadans 
els hem d’escoltar per saber el grau de 
satisfacció que tenen en relació amb els 
serveis públics que reben, com a veïns 
de Calaf i el seu entorn geogràfic, tot 
exposant els seus criteris envers temes 
d’interès general, actuals i perspectives 
de futur.
En l’apartat de Seguretat Ciutadana, 
manifesten que hi ha una creixent 
preocupació de la població en general 
i una percepció d’inseguretat, davant 
l’onada de furts i robatoris que s’han 
donat darrerament al nostre municipi, 
a l’entorn del mercat i establiments 
comercials. I demanen que per part 
dels Mossos d’Esquadra es pugui evitar, 
donant un  servei d’aproximació, amb 
actuacions dissuasives i preventives, 

amb més presencia en aquests temes o 
d’altres de les seves competències, amb 
l’objectiu de disminuir aquests actes 
amb cooperació mútua, aconseguint 
vetllar pels interessos de l’administració 
però també dels veïns.
També expressen que s’hauria de 
millorar el manteniment d’algun espai 
públic i proposen  que seria  adient, 
quan fos possible, col·locar plafons per 
a tot tipus d’anuncis de festes majors, 
o d’altres motius; així conservaríem 
netes les façanes dels edificis.
S’apropa l’any 2010 i el nostre grup, 
en l’apartat de propòsits, a més de 
desitjar salut i sort per a tothom, 
demanem també solidaritat, sobretot 
amb les famílies en atur, i empreses en 
moments difícils, a causa d’aquest món 

canviant i d’una economia complexa. 
Per això sol·licitem que totes les parts 
implicades de la societat, governs, 
central i autonòmic, local, entitats de 
l’àmbit públic i privat, empresaris, 
comerciants, plantegin noves  iniciatives 
i trobin les solucions  que permetin 
oferir feina, per a tothom, incidint 
sobretot en les dones i també en els 
joves, prèvia formació, i els que ja 
l’han assolit que siguin emprenedors, i 
liderin canvis, amb noves i innovadores 
tecnologies, ja que tenen moltes 
qualitats per fer-ho.
Ara que s’apropen les festes 
nadalenques, animar a participar i 
col·laborar en aquestes, sortir i gaudir-
ne, enriqueix les persones, a la vegada 
que fa poble.   

La tradició diu que el Nadal és una 
època per retrobar-se en família. 

Setmanes abans que arribi Nadal, la 
il·luminació als carrers i la música 
nadalenca ja anticipen les festes. 

Més enllà de les tradicions, Nadal 
és una època d’excessos per a les 
butxaques, i més en aquests temps 
de crisi que ens toca viure. 

Però també hi ha petits gestos 
per gaudir d’un Nadal de manera 
sostenible i viure’l sense caure en el 
consum desmesurat. 

Són moments per gaudir de dolces 
retrobades amb les persones que 
estimes, compartint bons sentiments 
i projectes solidaris. 

Aprofitem el moment, deixant néixer 
el millor de nosaltres, i somiem i fem 
possible que aquests desigs donin 
fruit, al llarg de tot l’any.

El grup PSC-PM-GIC us desitja un 
Bon Nadal i un millor 2010. 

Escoltant al ciutadà

Any de canvis

Arriba el final de l’any i, amb ell, l’hora de 
fer balanç i previsions. Sens dubte, si des 
del punt de vista municipal haguéssim 
de qualificar l’any que deixem enrere, 
l’expressió que més s’escauria és que 
deixem enrere una any de contrastos.
Per una banda aquest ha estat un 
any en el qual hem vist com la crisi 
econòmica colpia amb força l’economia 
mundial i de retruc la de les nostres 
contrades, dibuixant un panorama gens 
encoratjador.
Hem estat veient com, des de l’estat, 
s’improvisen polítiques fetes de retalls 
que, en comptes de fomentar la 
competitivitat i la supervivència de les 
empreses per assegurar llocs de treball, 
s’han limitat a injectar capital a la 
banca i a posposar la conflictivitat social 
augmentant de manera descomunal el 
dèficit públic i, per tant, la factura que 
més tard o més d’hora haurem d’acabar 
pagant.
A aquest fet s’hi ha d’afegir la notable 
disminució d’ingressos que han registrat 
les corporacions locals, és a dir els 

Ajuntaments, les administracions més 
properes al ciutadà i que podrien ser 
una eina molt útil per fer front a la crisi 
i donar resposta a les necessitats dels 
ciutadans per implementar polítiques 
de formació i de recol·locació d’aturats, 
així com de suport als emprenedors. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Calaf 
ha presentat nombroses i ambicioses 
propostes a diferents departaments de la 
Generalitat que, tot i ser ben valorades, 
malauradament només han estat 
acceptades en part per 
“manca de disponibilitat 
pressupostària”...
Arribats a aquest punt hom podria 
preguntar-se si se’ns està explicant la 
veritat, i si realment són certes les notícies 
que, dia rere dia, ens anuncien a bombo 
i plateret des dels diferents mitjans de 
comunicació, o si, simplement, no es 
tracta de res més que de la cobertura 
legal d’una mena de repartidora que no 
té en el País sinó en el “partit” i la seva 
supervivència política, més enllà del 
2010, la raó de ser fonamental. 

D’altra banda ens trobem l’acció del 
Govern Municipal, que enguany ha 
aconseguit, tot i la crisi, iniciar o dur 
a terme nombrosos projectes, de vital 
importància per Calaf, gràcies a l’esforç 
de tots i cadascun dels membres de 
l’Equip de Govern a l’Ajuntament de la 
nostra Vila. 
Afortunadament alguns d’aquests 
projectes tindran continuïtat en el decurs 
dels propers anys i, per tant, ajudaran a 
minimitzar en part els efectes de la crisi, 
com és el cas del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic, la restauració del 
Castell, la construcció del nou parc de 
bombers o la reforma de l’estació, dels 
passos a nivell i de la via del tren entre 
d’altres.
Comencem doncs un any ple de reptes 
i de canvis en el qual, com no podria 
ser d’una altra manera, des de CiU 
treballarem intensament amb i per 
vosaltres per fer possible que el 2010 
esdevingui un any d’esperança.

Bones Festes

Bones Festes!



26    L’Altiplà de CalafDESEMBRE 2009    L’Altiplà de Calaf DESEMBRE 2009 27

El cap de setmana del 18 i 19 d’octubre, 
una representació de l’Ajuntament calafí 
i d’entitats del municipi va desplaçar-se 
a la vila agermanada de Soual (França), 
amb motiu del 9è Salon d’Automne. Es 
tractava d’una trobada cultural en dos 
sentits: d’una banda, perquè el Salon 
acollia una mostra de l’obra gràfica 
d’Alexandre de Riquer, juntament amb 
una exposició explicativa que es va 
instal·lar a la biblioteca soualesa; de 
l’altra, perquè Calaf va oferir a Soual 
una mostra de les seves tradicions, amb 
una cercavila dels gegants i grallers. La 
delegació calafina va arribar a Soual 
dissabte al migdia; després de dinar, 
van poder visitar el Museu Goya de 
Castres, amb una important presència 
d’obres d’autors catalans i espanyols. 
A la tarda es va inaugurar el Salon 
d’Automne i es van donar els diferents 
premis als artistes que hi participaven. 
Diumenge al matí hi va haver una 
participada cercavila amb els gegants 
de Calaf, i a continuació es va visitar la 
població veïna de Sorèze. 
Després de dinar, els calafins van 
emprendre el retorn cap a casa, no 

sense abans acomiadar-se dels amics 
francesos, que van demostrar una 

vegada més la seva amabilitat, simpatia 
i hospitalitat.

Cap de setmana d’intercanvi cultural a Soual

Soua
l

Calafins a Soual Antoni Miret

L’agermanament entre Calaf i Soual vol 
tirar endavant. Si fa dos setembres van 
ser una colla de soualesos abanderats 
pel seu alcalde, Michel Auriol, pregoner 
sorpresa, qui ens van acompanyar per 
la festa major, tocava ara que una 
representació calafina encapçalada per 
l’Ajuntament els acompanyés a una 
de les seves festes més assenyalades, 
el “Salon d’automne”. L’altra festa que 
sobresurt és una mena de dinar popular 
en el qual hi participen el futbol, el 
rugbi, els pescadors, els joves i altres 
entitats, a la primavera.
El dissabte 17 d’octubre, doncs, 
sobre les dues de la tarda arribava a 
la plaça de l’ajuntament de Soual un 
autocar amb 32 calafins, la meitat 
entre geganters i grallers, que duien 
el Jaume i la Calamanda al ventre 
del vehicle, mentre que l’altra meitat 
representava a diferents associacions 
calafines –n’hi faltaven unes quantes. 
El mateix alcalde Auriol va dirigir la 
maniobra d’aparcament. Abans ja havia 
trucat, neguitós, perquè el GPS havia 
orientat malament l’autocar. Quan 
s’arriba a Carcassona, la referència 
del viatge, cal seguir per la E 80 fins a 
Castelnaudary i des d’aquí fins a Revel 
—recomanable visitar el centre i el seu 
mercat del dissabte. Altres rutes són 
més tortuoses.
A la tarda havíem de ser presents, com 
a convidats destacats, a la inauguració 
d’aquest
“Salon d’automne” al centre social 

i esportiu que hi ha al costat de 
l’ajuntament. La sala estava plena 
de panells sobre els quals penjaven 
gran quantitat de quadres i, sobre 
uns pilanets, unes quantes escultures. 
A l’entrada hi havia un angle amb 
reproduccions de  quadres d’Alexandre 
de Riquer, “un català de Calaf”, amb 
què el presentaven els organitzadors. 
La intenció era lloable, el valor escàs, el 
que comptava per a la seva gent era la 
seva festa.
Aquí n’hauríem dit “concurs comarcal 
de pintura i escultura” però, sembla, 
aquest contingut competitiu del títol no 
té cabuda en una regió on el respecte 
personal, a vegades amb un punt 
versallesc, té tanta importància. Els 
parlaments d’inauguració ressaltaven 
el valor del resultat aconseguit pels 
organitzadors –sempre gent molt 
senzilla—, els agraïments a les autoritats 
comarcals, als alcaldes veïns i, sobretot, 
als artistes d’un radi de més de 50 km 
que hi havien participat amb unes 300 
peces. Aquest era l’orgull dels soualesos. 
Que la seva iniciativa valgués l’atenció 
de tants veïns llunyans. També va ser la 
satisfacció dels calafins presents.
Una cercavila el diumenge al dematí 
amb els gegants i grallers de Calaf 
havia de ser l’altre punt cridaner de la 
presència dels vilatans “bessons”, com 
diuen ells. Soual té 2.200 habitants però 
el seu nucli —500 habitants, potser?— 
és petit i pla, per això l’oficialista 
comitiva va poder passar per tots els 

racons. Al final del recorregut, davant 
l’ajuntament, ja s’hi havien arreplegat 
uns quants soualesos més encantats de 
veure aquelles figures i sentir aquells 
sons. Feia la impressió que no estàvem 
davant d’una població d’arrel. Al final un 
graller va fer sonar l’himne d’Occitània i 
va arrencar uns indecisos aplaudiments 
entre el públic.
Soual és una vila molt diferent de 
Calaf i cal acostar-s’hi amb voluntat 
d’aprendre i de construir llaços 
personals. Fa la impressió que el 
pal de paller de l’agermanament és 
el propi alcalde, M. Auriol, un home 
cordial i amb una  excepcional virtut de 
comunicació personal. És ell qui motiva 
els seus i també els mateixos calafins. 
No ens va deixar ni un moment, sense 
mai ser carregós. Ens va acompanyar 
a les interessants visites culturals, de 
les quals en va sortir el compromís 
que l’any vinent algú ens explicaria 
la història de les lluites religioses de 
la zona,  i el seu ajuntament  ens va 
tractar amb una gran naturalitat: en 
arribar, un dinar fred de càtering, i 
sopar i dinar a restaurants de la zona. 
A l’hora del comiat soualesos i calafins 
ens vam enllaçar per cantar l’hora dels 
adéus i entonar el “Se cante...”, animat 
pel mateix alcalde. Però, M. Auriol, ens 
va deixar un enigma: què hi ha darrera 
l’actitud tan il·lusionada d’aquest 
sènior alcalde?  Hi ha un instint de 
transcendència pel seu poble i el seu 
país?

Als dies immortals de Baltasar Porcel Col·laboracions
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RENFE
BCN Sants BCN Pl. Cat. MANRESA CALAF LLEIDA

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

LLEIDA CALAF MANRESA BCN Pl. Cat. BCN Sants

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

12.12
19.27
23.09

12.27
19.32
23.14

ALSINA GRAELLS
CALAF IGUALADA BARCELONA

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA IGUALADA CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

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

HISPANO IGUALADINA
CALAF IGUALADA BARCELONA

De dilluns a divendres:

06.55
10.30
15.15

07.30
11.00
15.55

08.40

17.15

Dissabtes:

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA IGUALADA CALAF

De dilluns a divendres:

10.50
17.30

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

Dissabtes:

11.05
17.30

12.15
19.00

13.00
19.45

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

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF MANRESA Puigmercadal MANRESA estació bus

De dilluns a divendres:

06.50 
08.00
10.00
14.45
15.30
18.30

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:

07.30 08.25 08.30

MANRESA estació bus MANRESA Puigmercadal CALAF

De dilluns a divendres:

09.00
13.30
14.00
18.00
19.00
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

Dissabtes no festius:

12.20 12.30 13.30

TRANSPORT PÚBLIC

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

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut de Calaf 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers 93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 87 02 

Centre Cívic 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Punt d’Informació Juvenil 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Notaria 93 869 88 12

Correus 93 869 85 94

Informació Generalitat 012

Informació telefònica 11818

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

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

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

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi) 636 480 488

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

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

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

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

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

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT               ABS CALAF

       ABS CALAF  93 869 87 79

       URGÈNCIES 061

CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA

Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444
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   L’Altiplà de Calaf

tel. 902 422 242

tel. 902 240 202

tel. 938 044 451

tel. 902 026 028

www.calaf.catconnecta’t a Calaf!
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* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa. 


