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DIUMENGE 8

DIMARTS 3
Jornada fisiorecreativa
de la gent gran
A les 11.00 h, trobada al poliesportiu
A les 11.15 h, mou-te i gaudeix!
a càrrec d’Isabel Gallego
A les 14.00 h dinar
Després, fi de festa i ball
amb Ignasi Pons
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Col·labora: Ajuntament de Calaf
DISSABTE 7
La Festa del Soci
amb Jaume Barri
Cicle de teatre infantil La Xarxa-Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

“Caminada amb torna”:
Calaf – Montserrat
Sortida a les 5.30 h,
plaça dels Arbres
Inscripcions fins el 5 de maig,
a l’Ajuntament
(Més informació: pàg. 12)
DIUMENGE 15
Sortida a Cardona, visita al Parc
Cultural de la mina de sal, al castell
i al poble.
Organitza: Associació de Veïns
de la Pineda
Caminada popular a la Torre
de la Manresana
Sortida a les 8.30 h davant
de l’IES Alexandre de Riquer
Organitza: AMPA
Inscripcions: ampaiescalaf@gmail.com
Passeig pels carrers de Calaf
Punt de trobada: a la plaça Gran,
a les 9.00 h
Organitza: Associació la Sitja

HORARIS CEMENTIRI

Presentació de l’estudi sobre
l’antic magatzem d’adobs de Ca
l’Huguet, realitzat per l’historiador
Jordi Nadal
A les 12.00 h a Agriplant Huguet
Organitza: Associació la Sitja
Concert de Músiques
a Cau d’Orella
Sant Andreu Jazz Band
A les 18.00 h a la Sala Gran
del Casal de Calaf

JUNY
DE L’1 AL 9
Exposició ‘Homo Transitus’
A l’IES Alexandre de Riquer
DISSABTE 4
Concert de Músiques
a Cau d’Orella
Pau Vallvé presenta ‘2010’
A les 22.30 h a la Sala Gran
del Casal de Calaf
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Funerària Montaner:
93 869 84 91 i 93 869 85 48
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HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ
tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

dimarts, dijous i divendres

de 9.00 h a 13.00 h

dissabtes
de 9.00 h a 14.30 h

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

noves instal·lacions

ESCOLA DE MÚSICA
C/ Mestre Manel Giralt, 4
tel. 93 868 10 10

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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Diem que va ser un acte
doblement
insòlit
per
la
particularitat organitzativa que ja
es va evidenciar en el propi nom
de l’entitat organitzadora: Alta
Segarra Decideix.
En aquest sentit, hom no pot
deixar
d’entreveure
un
cert
paral·lelisme entre el motiu de la
consulta —com és el d’exercir el
dret de tots el pobles a reclamar el
reconeixement de la seva realitat
i la consecució d’un estat propi—,
i la realitat dels municipis que
conformem una comarca, l’Alta
Segarra, que històricament ha
reivindicat (i continua fent-ho) ser
reconeguda.

3

Dret a decidir
A ningú no se li escapa que el fet
de reclamar aquest dret no és
solament una qüestió sentimental
(només així es poden entendre
les nombroses traves “legals” que
el procés ha hagut de superar per
poder esdevenir una realitat), sinó
que és també la constatació de la
maduresa d’un poble que, fart de
greuges comparatius, d’espolis
fiscals i de la incomprensió de
la seva identitat, demana per
a si mateix la gestió dels seus
recursos en el sentit més ampli
de la paraula, evidenciant així la
incompetència d’aquells als quals
correspon vetllar per l’encaix de
les diferents comunitats a les quals
teòricament aixopluga.
A part de les dificultats a què ens
hem referit des dels inicis d’aquest
procés, no ha faltat tampoc la
utilització d’un “argumentari” més
o menys interessat que ha utilitzat,
des del context de crisi econòmica,
“raonaments” com els exposats al
Ple de l’Ajuntament del proppassat
3 de febrer, en la votació de suport
al manifest pel dret a decidir, o
fins i tot la presumpta “invalidesa
legal” de la consulta per provar de
neutralitzar la mobilització d’una

ciutadania que, tot i així, ha fet
sentir la seva veu de forma pacífica
i democràtica.
És per aquest motiu que, des
d’aquestes pàgines, no podem
sinó felicitar i agrair alhora a totes
les persones i entitats que, d’una
manera o altra, han treballat per
la consecució d’aquesta important
fita que, per sorpresa d’alguns,
ha evidenciat la capacitat de
la societat d’aquesta comarca
d’organitzar-se eficientment quan
es pretén menystenir la seva veu.
De la mateixa manera, tampoc
no voldríem concloure la darrera
publicació d’aquesta legislatura
sense agrair molt sincerament
totes les col·laboracions d’aquelles
persones
que
d’una
manera
igualment
altruista
han
fet
possible que el butlletí reflectís
les inquietuds i el dinamisme de la
societat calafina.

Moltes gràcies!

Entre les restes del castell de Sant Esteve de Castellfollit
hi podem distingir perfectament un recinte sobirà situat
a l’extrem sud-oest, en el punt més enlairat del serrat,
presidit per les restes d’una torre rodona a tocar de la
muralla, segurament l’antiga torre mestra. Des d’allà la
muralla davalla en direcció nord-est seguint un perímetre
irregular fins al recinte jussà, on s’apleguen i conserven
una colla d’estances subterrànies i semisubterrànies que
han subsistit enmig de la runa del que devia ser la zona
residencial del castell. L’accés es feia mitjançant un camí
que pujava del poble fins a porta principal d’entrada,
situada a la part central de la muralla, protegida per una
mena de bastió.
A l’interior d’una de les cambres del recinte jussà, que
segurament havia servit de presó, fa uns anys hi van ser
trobats uns grafits gravats a l’arrebossat dels murs amb
algun estri punxant. L’any 1981 un equip de la Universitat
Autònoma de Barcelona en va treure unes calques que en
facilitessin l’estudi. En el grafit del mur nord hi trobem
una escena bèl·lica amb dos cavallers —un amb l’escut
dels Cardona als faldons del cavall—, dos ballesters, tres
soldats, un fonèvol i una fortificació, mentre que el mur sud
es troba ocupat per la representació un recinte fortificat.
A més, el castell estava protegit per tres defenses avançades
o torres albarranes, de les quals en resten dempeus dues:
la torre del Ballester o d’en Balet i la torre del Raval. La

Les restes del castell de Sant Esteve.

torre del Ballester es troba aturonada just davant del
recinte jussà, és rodona i fa uns 14 metres d’alçada per uns
8,5 de diàmetre i va ser restaurada fa uns anys. La torre del
Raval fa uns 12 metres d’alçada i té una forma pentagonal
irregular que dóna lloc a una mena de bastió defensiu. Està
situada just davant de la torre mestra del recinte sobirà i
encara és visible part del fossat o vall que l’envoltava.
El conjunt de fortificacions és accessible i visitable i, a més,
els aficionats al geocaching o buscadors de geoamagatalls
poden aprofitar per buscar algun tresor.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

Les fortificacions
de Castellfollit de Riubregós (II)

editorial

l proppassat 10 d’abril es
va produir un fet doblement
insòlit a 5 municipis de la
nostra comarca, entre els quals
s’hi comptava Calaf, com va ser
la consulta per la independència
de Catalunya, amb uns magnífics
resultats obtinguts gràcies a un gran
treball per part de l’organització i
la maduresa política d’una societat
cada cop més conscient de la força
que representa la voluntat d’un
poble.
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El Bosc dels Nadons, al convent de Sant Francesc,
continua creixent
Una trentena de famílies van participar en la sisena plantada
d’alzines del projecte Arrela’t a Calaf, celebrada el passat
dissabte 16 d’abril. La festa va començar al voltant de les 12
del migdia, amb unes paraules de l’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, a través de les quals va explicar la doble vessant
de l’Arrela’t a Calaf: d’una banda, el fet de tenir cura del
medi ambient, de contactar amb la natura, de fer créixer
les zones verdes; de l’altra, crear unes arrels simbòliques
de cada un dels nadons amb el seu municipi a través d’una
petita alzina. A continuació va ser Marc Castells, president
del Consell Comarcal, qui va elogiar aquesta iniciativa
creada el 2006, i va encoratjar Calaf a continuar treballant
en aquesta línia.
Fets els parlaments, set alumnes de guitarra de l’Escola
Municipal de Música van oferir un bonic concert als
assistents.
Després, pares i mares van disposar-se a plantar la seva
alzina al lloc assenyalat. Cal recordar que cada arbre té al
costat una petita placa amb el nom i la data de naixement
de l’infant, perquè aquest pugui reconèixer la seva alzina a
mesura que passin els anys. Amb aquestes noves alzines,

Els alumnes de guitarra van oferir un bonic concert.

La plantada d’enguany va estrenar una nova zona per als arbres.

el Bosc dels Nadons —situat al pati del Convent de Sant
Francesc— ja compta amb més de 200 petits nous arbres.

El Bosc dels Nadons ja compta amb més de 200 alzines.
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Bona participació en la inauguració
del castell de Calaf

La inauguració va portar nombrosos calafins a dalt del castell.

paisatge i la vista de Calaf que s’albira
des del capdamunt.
Les obres al castell han tingut un
pressupost de 1.120.373 euros,
finançats a través del programa de
l’1% Cultural, del Ministeri de Foment,
i l’Incasòl —l’aportació municipal ha
estat del 10% d’aquest import.

Part de la sala noble del castell, i de les muralles visitables.

L’Ajuntament de Calaf ja està en
converses amb la Fundació Castells
Culturals de Catalunya per oferir
visites guiades a l’interior del castell
de Calaf i fer-lo visitable per al públic
en general. També es contempla la
possibilitat de dur-hi a terme activitats
culturals i festives.

Entrada al castell de Calaf.

Urbanisme

Més de dues-centes persones van
acostar-se al llarg del dissabte 26 de
març a la tarda al castell de Calaf, que
s’inaugurava oficialment després de
les obres de restauració que s’han
portat a terme. L’entrada al castell
es va fer pel nou camí de ronda,
que permet resseguir bona part del
perímetre de les muralles i observar
la banda exterior del monument. Un
cop a la porta, l’alcaldessa, Maria
Antònia Trullàs, la directora de l’Àrea
de Foment de la subdelegació del
Govern, Dolores Morán Laorden, i
el Cap d’Unitat d’Obres Gestionades
de l’Incasòl, Francisco Reina, van
descobrir la placa commemorativa de
la jornada.
A continuació, les autoritats i els
visitants van entrar al recinte del
castell, on van poder observar els
canvis que ha experimentat en els
prop de 19 mesos d’obres. L’alcaldessa
va exposar, en el seu discurs, la feina
feta per a la recuperació d’aquest
monument, i la importància que té
i pot tenir per al desenvolupament
turístic del municipi.
Després, els assistents van poder
explorar pel seu compte les diverses
àrees del castell, així com pujar a les
muralles —bona part de les quals s’ha
habilitat com a mirador— i observar el

L’Altiplà
Calaf
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El nou Parc de Bombers de Calaf estarà operatiu
el proper mes de juny
Després d’uns setze mesos d’obres, el nou Parc de
Bombers de Calaf ja està totalment acabat i a punt perquè
s’hi traslladin els bombers. La darrera setmana d’abril es
va fer l’entrega de l’obra, i és previst que el mes de juny
entri en funcionament aquest nou equipament. Com que
es canvia d’edifici, es modifiquen també els telèfons de
contacte: el d’oficines serà a partir d’ara el 93 869 92
12, mentre que el d’urgències serà el 93 868 09 31.
El Parc de Bombers s’ha construït al polígon de les
Garrigues (amb entrada pel carrer Doctor Fleming), en
un terreny cedit per l’Ajuntament a la Generalitat de
Catalunya amb aquesta finalitat. El nou edifici té 1.065 m2
construïts, a més dels patis d’operació i una helisuperfície
permanent per a l’aterratge i sortida d’helicòpters.
Disposa de diversos espais, entre els quals un gimnàs
amb pista exterior esportiva, sala de control, cuina, un
ampli menjador – sala d’estar, aula de formació, vestuaris,
diversos dormitoris i despatxos, taller, un garatge per als

camions i cotxes i, evidentment, la zona per als Equips de
Protecció Individual que empren els bombers en les seves
actuacions.
L’obra ha estat duta a terme per Constructora de Calaf,
SAU, per un import de 2.223.790,55 euros (sense iva), i
promoguda per GISA.

L’entrada al nou Parc de Bombers de Calaf.

Dos despatxos, a la planta baixa.

El punt de control i comunicacions.

El garatge per als vehicles del cos de Bombers.

Eficiència energètica
El Parc de Calaf serà pioner en la incorporació d’un sistema
de climatització geotèrmic, que aprofitarà la temperatura
del subsòl per a la calefacció i per escalfar l’aigua corrent. A
l’estiu aquest sistema podrà absorbir la calor de l’ambient i
reutilitzar-la com a energia per a la refrigeració.
Amb la posada en marxa del nou Parc de Bombers, Calaf
recuperarà les antigues instal·lacions, a la carretera de
Manresa, que daten del 1973 i que ja havien quedat
obsoletes.
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Pati posterior del Parc, que acull també una helisuperfície.

La cuina, a la primera planta.

Menjador i sala d’estar.

El gimnàs, amb aparells de fitness i amb un petit rocòdrom.

Emplaçament del nou parc, al qual s’accedeix pel c/ Dr. Fleming.

Urbanisme

El Parc compta amb una completa aula per a la formació.

7
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La gent gran de l’Esplai
es trasllada a la Casa Bertran
Des del passat 28 d’abril, els usuaris i usuàries de l’Esplai de
la Gent Gran ja gaudeixen de les seves noves instal·lacions.
Es tracta de la Casa Bertran, al passeig de Santa Calamanda
número 6, cedida al municipi per la Sra. Maria Quingles, i
que ha estat remodelada a través de dues subvencions del
FEIL i del FEOSL, en dues fases. Després de mesos d’obres
l’aspecte de la Casa Bertran ha canviat substancialment,
encara que s’ha conservat els elements arquitectònics i
decoratius que la fan emblemàtica.
La Casa Bertran, nova seu de l’Esplai, disposa d’una aula
d’informàtica, un espai per al bar, una biblioteca i racó de
lectura, una gran sala per a fer-hi ball o d’altres activitats,
una petita cuina i una sala de juntes al pis superior. També
s’hi ha instal·lat un billar al soterrani, i s’ha adequat la
comunicació amb el jardí posterior —ja en funcionament
des del juliol del 2007. Pel que fa a l’accés per la banda del
passeig de Santa Calamanda, s’ha equipat amb un ascensor
que permet a les persones amb mobilitat reduïda superar el
primer tram d’escales.
Amb el canvi d’edifici, l’Esplai també ha canviat de telèfon:
el nou número és el 93 869 85 24.

La Casa disposa d’una àmplia sala per a balls i activitats.

La sala del bar.

Les finestres, amb les motllures característiques de la Casa Bertran.

Al soterrani s’hi ha instal·lat un billar.
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La sortida al Jardí de la Casa Bertran, a la part del darrere.

Detall de la biblioteca i zona de lectura.

Els usuaris també tindran una petita cuina a disposició.

La sala de juntes es troba situada al segon pis.

L’aula d’informàtica.

Benestar

Nombroses persones van assistir a les portes obertes.
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El Centre de Recursos per a l’Ocupació de Calaf
ja ha atès prop de 150 usuaris
Fa poc més d’un parell de mesos que va entrar en
funcionament, i el nou Centre de Recursos per a l’Ocupació
de Calaf (CRO) ja treballa a bon ritme. De moment són 141
les persones que s’han atès, i que han rebut o estan rebent
atenció personalitzada i orientació laboral. A més, ja han
començat els dos primers cursos destinats a persones a
l’atur: d’una banda, el d’alfabetització digital per a aquelles
persones que no tenen cap coneixement d’informàtica; de
l’altra, el taller de recerca intensiva de feina per als usuaris
que sí que saben navegar per Internet. També serà un
espai per a xerrades i seminaris: el passat 12 d’abril va
acollir un seminari de màrqueting digital organitzat per la
Unió Empresarial de l’Anoia, amb una gran afluència de
participants. Així mateix, el proper 10 de maig s’hi realitzarà
una jornada sobre la formació a les empreses.
El CRO es va inaugurar el passat mes de març. L’alcaldessa,
Maria Antònia Trullàs, va destacar la importància d’un
equipament com aquest, “que atengui els quatre vessants
de l’ocupació: les persones a l’atur que busquen feina, els
que treballen però que volen millorar, les empreses del
territori i els emprenedors que volen començar el seu propi
negoci”. Trullàs va manifestar que en moments com aquests,

Espai del Club de Feina.

amb la preocupant crisi econòmica, és important detectar les
necessitats de les persones que busquen feina i ajudar-les a
inserir-se al món laboral.
Els assistents van poder veure també els diversos espais del
CRO, com són el Club de Feina, els despatxos on els tècnics
ofereixen atenció individual, l’aula TIC —equipada amb una
quinzena d’ordinadors i una pissarra digital— o altres aules
per a la formació.
El CRO s’ha posat en marxa gràcies a la línia ‘Treball al barri’,
del Servei d’Ocupació de Catalunya, un programa vinculat a
la Llei de Barris.

C/ Xuriguera, 42 · Tel. 93 869 82 49

L’aula TIC, a la primera planta del Centre de Recursos.

de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
i de 17.00 h a 20.00 h
correu-e: ocupaciocalaf@diba.cat

‘Barri Amunt’ presenta
el taller de reporters del nucli antic de Calaf
El dijous 14 d’abril es va presentar al Centre Cívic de Calaf
la proposta de taller-acció en mitjans audiovisuals per a la
realització de reportatges socials al nucli antic de Calaf,
emmarcat dins del pla comunitari Barri Amunt. L’equip
dinamitzador del pla comunitari va presentar la sessió
explicant la similitud del projecte calafí amb el que es porta a
terme a Solsona des de fa uns sis anys. L’objectiu d’ambdós
tallers és el de constituir un espai de trobada de gent del
poble on portar a terme accions actives i amb voluntat de
transformació social en relació al barri antic i la seva gent.
Després de veure un reportatge que l’equip solsoní va
realitzar sobre el seu barri antic, a través d’entrevistes
a veïns i comerciants, va sorgir un debat en relació a la
situació del barri antic de Calaf. Es va posar de manifest que
les tendències són les mateixes en ambdós barris, tot i viure
el nucli antic calafí en un estat més degradat.
Els assistents a la sessió van valorar de manera molt positiva
la iniciativa, sobretot després de veure el dinamisme i
l’activitat dels avis del Solsonès, i amb ganes de començar
aviat aquest taller a Calaf.

Pla Comunitari CALAF BARRI AMUNT
calaf_barriamunt@larada.net · tel. 603748385
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Multitudinari concert a les noves instal·lacions
de l’Escola de Música

L’Escola de música de Calaf va estrenar el 9 d’abril la seva nova
sala d’actes, i ho va fer amb un multitudinari concert. Alumnes
i professors van seleccionar diverses peces relacionades amb
Calaf, tant melodies populars com aquelles que parlen sobre
el poble, a més d’algunes de creades per autors calafins,
com per exemple Celdoni Fonoll —que va assistir al concert
acompanyat de Lloll Bertran.
Abans d’encetar el concert, que va reunir prop de 300
persones, el director de l’Escola Isaac Fonoll va voler destacar
la importància de tenir noves instal·lacions: més còmodes, més
accessibles, i que permetran homologar el centre educatiu. Pel
que fa a la sala d’actes, contigua a l’Escola, s’ha adequat una
sala ja existent de l’antic col·legi de les Germanes Dominiques.
La sala té escenari i disposa d’espai suficient per a realitzar-hi
diverses activitats, per la qual cosa podrà ser utilitzat també
pel CEIP Alta Segarra i per altres entitats o festes.
El concert va ser llargament aplaudit, sobretot les peces
més populars: el públic va acompanyar picant de mans la

tradicional sardana dels Pastorets, i va cantar juntament
amb els intèrprets dos “cuplets” escrits especialment per
a l’ocasió per Antonino Mestres. Des de l’Escola de Música
volem agrair a tots els alumnes, pares i professors que
d’alguna manera o altra ho heu fet possible, el concert va
ser tot un èxit!
Matriculacions curs 2011-2012
Del 9 al 20 de maig començarà el període de matrícules
per al curs 2011-2012 a l’Escola Municipal de Música. Els
nens i nenes poden apuntar-se a l’Escola a partir de 4
anys i, serà a l’edat de 6 anys quan podran començar
a tocar un instrument dels molts que oferim a l’Escola:
trompeta, trombó, flauta travessera, guitarra, piano,
bateria, acordió, violí, saxo, clarinet i violoncel. Les
matrícules es podran formalitzar a la secretaria de
l’Escola Municipal de Música de dilluns a divendres
de 17:00 a 21:00h.

L’Escola de Música de Calaf,
un nou equipament a “l’illa de l’educació”
Central, Josep Ramírez, així com de la responsable de
Coordinació i Planificació Escolar, Montserrat Jové. Ambdós
van participar en una visita prèvia al CEIP Alta Segarra, on
la directora del centre, Rosa Maria Caballol, els va mostrar
les instal·lacions de l’escola.
Passades les cinc de la tarda es va arribar a l’Escola de
Música, on Josep Ramírez, Maria Antònia Trullàs i Isaac
Fonoll, director de l’Escola, van descobrir la placa, i després
es va convidar els presents a passejar per les instal·lacions
i les aules del centre. A continuació es va servir un petit
refrigeri al vestíbul de l’edifici, des d’on s’accedeix també a
la sala d’actes contigua.

Josep Ramírez, Isaac Fonoll i Maria Antònia Trullàs.

La festa d’inauguració, al vestíbul de l’escola de música.

Cultura

Amb el nom d’ “illa de l’educació” és com es coneix la
parcel·la que acull el CEIP Alta Segarra, la Llar d’Infants
Municipal, l’Institut de Formació Permanent i, des de fa
uns mesos, l’Escola Municipal de Música de Calaf. Així ho
va explicar l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, en l’acte
d’inauguració del nou equipament, el passat 25 de març.
Trullàs va declarar estar molt satisfeta per anar omplint,
de mica en mica, aquesta “illa” dedicada a l’ensenyament,
que es completarà en un futur amb la biblioteca municipal
—prevista al costat de l’actual Escola de Música.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència del
director dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya
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Esports
El 8 de maig, apunta’t a la
caminada Calaf-Montserrat

Les caramelles porten la
Pasqua als carrers de Calaf
La meteorologia va permetre, finalment, gaudir de
la jornada de Pasqua a Calaf. Els caramellaires van
engegar la diada portant les seves cançons per places
i carrers del municipi, per assistir després a la missa
solemne celebrada a l’església de Sant Jaume. Un cop
acabada l’Eucaristia, van oferir a l’interior del temple
el seu repertori, que enguany constava de tres peces:
un “Al·leluia”, la sardana “La nostra rosa” i el “Vals
de Caramelles”, de Pasqua de 1955. En acabat, els
caramellaires van cantar també a la plaça Gran. Al
voltant de la una del migdia va començar la ballada de
sardanes a la plaça dels Arbres, amb la Cobla Principal
Ciutat de Cervera. Finalment, a les set de la tarda la
Unió Calafina va acollir el ball amb el grup Madison.

Diversos
Col·laboracions

Festes

Un vot és un vot
Era dia d’eleccions i la Montse tenia molt clar que havia
d’anar a votar. L’última vegada no hi havia anat i el seu
partit no va poder governar per falta de vots. Aquesta
vegada, almenys el seu hi seria, segur!
Es va llevar d’hora per enllestir la feina de la granja i a
primera hora de la tarda estava a punt per anar cap a la
ciutat. Però el cotxe no va voler engegar-se i va trucar el
seu germà perquè li deixés el seu.
- Anar-hi una mica més tard no hi farà res —va pensar.
Ja era a l’autovia, els rètols lluminosos anunciaven un
accident quatre quilòmetres més enllà. Un camió que
portava cotxes n’havia perdut un, havia quedat entregirat
i bloquejava la calçada.
– Bé, tranquil·litat! Aviat faran un desviament. Un
diumenge a la tarda no poden tenir l’entrada a la ciutat
gaire estona tallada —va dir-se.
Una hora més tard tornava a estar en marxa. Ja faltava
poc, quan el cotxe de davant li esquitxà una pedreta i li
esberlà el vidre deixant-lo com un trencadís. Ja li pujava
la mosca al nas i li costava mantenir la calma, feia tres

M. ROSA GONZÀLEZ
hores que havia sortit de casa i no havia pogut fer més
de quaranta quilòmetres. Amb el mòbil va trucar a la
grua que, amb tot l’enrenou, va trigar molta estona a
arribar.
Molt impacient va demanar un taxi. L’hora de tancar
els col·legis se li tirava al damunt, però encara hi era a
temps. El taxista va arribar de seguida i ella li va pregar
que s’afanyés, que havia d’anar a votar i faltava menys
d’una hora perquè tanquessin. Però feia poc que el taxista
tenia la llicència i no sabia el camí per fer més drecera. La
Montse era un sac de nervis. Per fi van arribar al carrer
del col·legi electoral, però hi havia tanques perquè no hi
circulessin els cotxes. Ja eren les vuit. Va sortir disparada
del taxi sense ni una paraula a l’home, disposada a córrer
fins a la porta i lliurar la seva butlleta, però passaven cinc
minuts i les portes eren tancades. Derrotada, la ràbia li
vessava salada galtes avall. Hi tenia tant interès!
L’endemà, amb el cent per cent dels vots comptats, el
seu partit hauria de pactar; li havia faltat només un vot
per poder governar amb majoria absoluta.
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La Coral Ressons ofereix
un gran concert a Soual

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril va presentarse el llibre ‘Passeig pel rodal de Calaf’, en el qual l’artista Anna
Recasens recull bona part dels coneixements adquirits en el
transcurs del projecte ‘Topografia sensible’, d’Idensitat. Tal com
remarca Recasens, el llibre no té voluntat acadèmica ni científica, sinó que el que pretén és aglutinar una mica de la saviesa
popular i dels coneixements que nosaltres mateixos tenim sobre
el nostre entorn. Durant l’any passat, l’artista va organitzar diverses passejades pel rodal de Calaf, en les quals els assistents
comentaven i compartien experiències, sobretot en relació a les
plantes que s’anaven trobant. A mode de guia, el llibre inclou
il·lustracions i fotografies per ajudar a reconèixer les diverses
espècies, a més de les aplicacions que poden tenir —tant en
l’àmbit gastronòmic com pel que fa a herbes remeieres. L’obra
ha estat editada per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i es pot adquirir al Punt d’Informació de Calaf i a les oficines municipals.

La Coral Ressons de Calaf va viatjar, els passats 2 i 3
d’abril, a Soual (França), vila agermanada amb Calaf des
del 2007. La visita de la coral calafina era, de fet, la segona
part d’un intercanvi de caire musical, que va iniciar-se l’any
passat amb la visita i actuació al nostre municipi del Choeur
d’Hommes Brugeria.
Així doncs, el dissabte de bon matí es va sortir de Calaf amb
direcció a la vila francesa, on es va arribar a mitja tarda. Al
vespre va tenir lloc un concert conjunt de les dues corals a
l’església de Soual, que l’endemà també van actuar a l’hora
de la missa. A més dels concerts, que van ser molt aplaudits
i valorats pel públic assistent, es van celebrar trobades i
àpats de germanor, que van servir per enfortir els vincles
d’amistat entre calafins i soualencs. També hi va contribuir
en gran mesura el fet que bona part de la delegació calafina
s’allotgés en cases particulars de veïns de Soual, convivència
que va ser del tot enriquidora.

La presentació del llibre es va fer per Sant Jordi.

Actuació de la Coral Ressons a l’església de Soual.

Educació

Cultura

Ja és al carrer el llibre
‘Passeig pel rodal de Calaf’
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Exposició “Homo transitus”, sobre
la prevenció dels riscos al volant

Participació en l’elaboració
del Pla Local de Joventut 2012-2015
Continuem treballant amb el recull de dades quantitatives dels
joves de Calaf de cara a l’elaboració del Pla Local de Joventut
2012-2015. Des d’aquí informem que properament farem
una convocatòria a tots aquells joves de Calaf que estiguin
interessats en participar en l’elaboració del Pla perquè puguin
dir la seva sobre les dades qualitatives. Aquest pla serà la
base de les properes polítiques de joventut del municipi, per
això és important la vostra participació.
Continua en marxa i en funcionament el programa PIDCES
2010-2011, el punt d’informació juvenil a l’Institut. Cada
dimarts, a la Biblioteca i de 10.50 h a 11.20 h, el tècnicde
joventut compartit ofereix informació als joves sobre aquells
temes que més els preocupen. El tècnic també ofereix aquesta
atenció a l’Ajuntament, tots els dimarts de 11:30 h a 13:00
h i a través del correu electrònic: sllamas@anoiajove.cat

Joventut

La primera setmana de juny tindrem l’exposició “Homo
Transitus” a Calaf. Aquesta exposició és una proposta
educativa orientada a sensibilitzar els i les joves sobre la
importància del factor humà en la conducció de vehicles,
l’accidentalitat en el trànsit i la possibilitat d’adoptar mesures
preventives per evitar els accidents. És una proposta per
ajudar a reflexionar sobre la importància de les distraccions,
velocitat, les presses, l’agressivitat... com a element causal
de la majoria d’accidents de trànsit.
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Acord entre l’Ajuntament de Calaf, l’IES i la MIVS
per garantir la continuïtat de la Biblioteca
Finalment, després que des del l’IES Alexandre de Riquer
s’informés sobre les dificultats pel manteniment del servei
de Biblioteca —a causa de la disminució de les aportacions
econòmiques de les administracions— i després de diverses reunions amb l’Ajuntament de Calaf i alhora entre els
municipis que composen la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Segarrenca (MIVS), s’ha arribat a un acord que
permet garantir el servei al públic (reduint només la tarda
de divendres donada la menor afluència d’usuaris) fins a la
posada en funcionament de la nova biblioteca prevista per
al 2012, i subvencionada per la Generalitat i la Diputació
de Barcelona.
El funcionament de l’actual biblioteca és un cas atípic per
la seva dualitat de servei propi de l’Institut i alhora servei
a la ciutadania en general, cosa que en fa més complexa la
seva gestió. Aquest fet té els seus orígens en l’assumpció
conjunta del servei per part de l’IES, l’AMPA i l’Ajuntament
de Calaf en el moment que La Caixa va decidir procedir al
tancament de la que finançava, situada al carrer de Sant
Jaume, mitjançant el programa de la seva Obra Social.

Des d’aleshores i fins el 2005, la corporació municipal de
Calaf va aportar anualment a l’AMPA 5.410 € per a la
gestió de l’equipament i les activitats extraescolars. En el
2006, amb motiu del desistiment de l’AMPA a participar en
la gestió de la biblioteca i en ares de la millora d’un servei
cultural que es considera bàsic per a l’Alta Segarra, es va
procedir a la revisió de les condicions de col·laboració augmentant l’aportació de l’Ajuntament fins als 9.000 € anuals
per al funcionament exclusiu de la biblioteca, aportació que
tot i la crisi econòmica i a diferència d’altres entitats, s’ha
mantingut fins a dia d’avui en què, dissortadament, s’ha
hagut de reduir a 7.750 €.
Per tal de compensar aquesta disminució d’ingressos,
l’Ajuntament de Calaf, de mutu acord amb l’IES, ha proposat a la resta de municipis veïns augmentar la seva aportació fins als 500 € anuals, proposta que ha estat acceptada
per unanimitat, de manera que la suma d’aportacions de
les diferents administracions locals ascendirà a la quantitat
de 11.250 € —els quals conjuntament amb l’aportació de
l’IES, garantiran la continuïtat de la Biblioteca.

Rèquiem per la Biblioteca de Calaf
Vivim temps difícils, entre tots hem
estirat més el braç que la màniga i ara
toca un reajustament. És trist, però,
contemplar com els nostres polítics, més
responsables que altres, perquè en el
seu moment no van saber preveure que
arribaríem a aquesta situació i que calia
prendre mesures, a l’hora de les retallades les apliquen sense cap mena de visió
de futur ni de criteri de prioritat.
No podem posar al mateix sac la sanitat i l’ensenyament que el turisme i les
polítiques d’igualtat, aplicant tisorada a
uns i altres sense prioritzar. I això que
està fent des de fa cent dies “el govern
dels millors” (potser amb els pitjors ens
aniria millor?), té la seva rèplica al nostre
municipi.
Des del mes d’abril la biblioteca de Calaf
redueix el seu horari. Quan fa uns anys La
Caixa va decidir deixar de donar aquest
servei que havia finançat l’Obra Social
durant dècades, el govern municipal del
moment juntament amb el IES Alexandre de Riquer van decidir fer-se’n càrrec.
Durant tots aquests anys l’Institut s’ha
ocupat de la gestió i més del cinquanta
per cent del finançament de la biblioteca,
amb les aportacions de l’Ajuntament de
Calaf i alguns municipis veïns es cobria la
resta. Aquesta situació en si anòmala, ja

que es tractava d’un servei públic adreçat
a tota la comunitat i que de forma voluntariosa l’Institut gestionava i finançava,
ha anat creant a causa de la miopia que
caracteritza als nostres polítics una situació de desentendre’s del tema fins el punt
que, quan han arribat les retallades, l’han
considerat com una subvenció més a una
entitat. Com la subvenció que donen a les
festes populars, als clubs esportius... etc.
Sense tenir en compte que la seva responsabilitat és molt més gran ja que es tracta
d’un servei municipal.
La biblioteca de Calaf compta amb un fons
documental important, ofereix a més del
servei de préstec de llibres activitats culturals com poden ser els tallers de lectura
per a adults i taller de lectura per a joves,
compta amb un suport informàtic que permet l’accés a les tecnologies de la informació a aquelles persones que no en disposen a casa seva, compta amb un elevat
nombre de usuaris de totes les edats de
tots els municipis de l’Alta Segarra.
Davant les retallades del departament
d’Ensenyament als Centre Educatius i
l’actitud dels nostres polítics municipals,
que la tracten com una entitat externa a
ells a qui subvencionen, la biblioteca de
Calaf, amb sort, haurà de reduir molt la
seva activitat, perdent-se així un recurs

PROPERES ACTIVITATS DE L’AMPA
A L’IES ALEXANDRE DE RIQUER
4 de maig: Bàsquet Femení
Activitat adreçada a noies majors de 30 anys. Començarem a
entrenar el dia 4 de maig a les 19 h. Al pati de l’IES. Accés per
la porta del pati.

comunitari que fomenta la cultura, la
cohesió social, la cooperació intergeneracional i la integració sociocultural de persones d’altres cultures. Sense necessitat
d’artefactes postissos de dubtosa eficàcia
que sovint s’organitzen per assolir aquests
objectius (xerrades, reunions...) però que
queden bé de cara a la galeria.
En temps de crisi cal buscar sinergies
que permetin oferir recursos i serveis a
baix cost però de qualitat. D’això n’és un
exemple el model actual de la biblioteca
de Calaf, que aprofitant els recursos personals d’estar ubicada a l’Institut pot oferir
a un cost quasi nul una sèrie d’activitats
perquè compta amb professors amb
formació que col·laboren voluntàriament
en els tallers de lectura, perquè tenen
eines per mobilitzar els joves perquè hi
participin, alhora que poden mobilitzar a
totes les famílies vinculades al centre amb
facilitat... En lloc, però, de valorar aquest
model eficient i econòmic, donar-hi suport
i mimar-lo, els nostres polítics prefereixen
deixar sota mínims el que ja funciona i
obrir-ne una de nova quan tinguin diners,
però això sí, tallar la cinta i sortir a la foto.
Encara que hi vagin quatre gats i costi un
ull de la cara, amb tot ja en tindrem tres,
de biblioteques a Calaf: una a l’IES, una al
CEIP i una altra de municipal; cal?

15 de maig: caminada popular
a la Torre de la Manresana
Sortida a les 8.30 davant de l’IES. Anirem a peu fins la
Manresana, visitarem el Claustre de l’Església, i projecció del
documental per a la interpretació de la Guerra de Successió a
les nostres comarques.
Activitat oberta a tothom, cal portar esmorzar, es recomana
inscripció al mail de l’Ampa (ampaiescalaf@gmail.com) o a
la bústia.
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Participada Festa del Pellofa a Calaf,
tot i la pluja
Finalment, la pluja no es va aturar ni
un moment el dissabte 12 de març,
cosa que va causar l’anul·lació de la
rua i del concurs de carrosses del
Carnaval de Calaf. Tot i així, els diversos actes festius que sí que es van
celebrar van comptar amb una alta
participació.
La festa, organitzada per la Comissió
del Carnaval, va començar ja el divendres, amb el concurs de Miss Jamona
al pub Skàndol, on les protagonistes
van ser “originals models” que van
desfilar i mostrar els seus encants per
al públic assistent.
L’endemà dissabte, com és habitual,
diversos establiments i botigues del

poble van sorprendre els seus clients
amb originals disfresses i ambientacions. A la tarda, a les 5, la Unió Calafina va acollir una participada festa
infantil amb el grup ‘La Tresca i la
Verdesca’.
La rua i el concurs de carrosses es van
haver de suspendre per la pluja, que
no va parar en tot el dia. Tot i això, sí
que es va celebrar el ja tradicional correbars, que va acabar amb un sopar
al poliesportiu. I a la nit, l’Orquestra
Privada es va encarregar d’amenitzar
el ball de disfresses, molt concorregut.
Va ser a la mitja part quan el rei Pellofa va llegir el seu sarcàstic i divertit

El Bar Karma, guanyador.

El Pellofa pronunciant el seu pregó.

pregó, i també quan es van lliurar
els premis de disfresses: el bar Karma es va endur el guardó al millor
establiment; el grup de la ‘Tuna’ va
quedar en primer lloc pel que fa a la
millor comparsa d’adults, mentre que
el grup ‘Griss’ va quedar en segona
posició.
La festa infantil a la Unió Calafina.

Els infants de Calaf també gaudeixen del seu Carnaval
festa, en la qual no hi van faltar pares i mares, avis i àvies
i d’altres familiars que no s’ho volien perdre. Els petits van
sortir de la Llar i van fer una visita als seus companys del
CEIP Alta Segarra, que els esperaven al pati amb música i
amb les cares maquillades de divertits personatges, també
de festa. Després van fer una cercavila pels carrers de
Calaf per tornar, més tard, altra vegada a les seves aules.

Els Teletubbies de la llar d’infants.

Al pati de l’escola també hi havia festa.

Festes

A banda de la festa infantil de disfresses celebrada el
dissabte 12 a la Unió Calafina, els més petits de Calaf
també van tenir l’oportunitat de posar-se la disfressa el
dia anterior. A la Llar d’Infants, els menuts van celebrar
divendres el seu Carnestoltes particular, i ho van fer vestits
de simpàtics Teletubbies: de Tinky Winky, Dipsy, La La i Po.
D’aquesta manera celebrava la Llar d’Infants Municipal la
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Participada Festa d’Homenatge
a la Gent Gran de Calaf
El sol va acompanyar la jornada del passat diumenge 10 d’abril, en la qual van prendre
part uns 150 avis i àvies de Calaf, acompanyats en molts casos dels seus néts o bé de fills
o amics. La diada va començar amb la missa solemne a l’església de Sant Jaume, amb els
cants de la Coral Ressons, i la mateixa formació es va encarregar d’oferir un concert després
de l’acte litúrgic.
En sortir de l’església, a la plaça Gran, es va realitzar la ja tradicional fotografia de grup:
amb els protagonistes del dia —les persones grans—, els seus acompanyants i representants
de l’Ajuntament. El toc de color el donaven els rams i les flors de solapa amb què s’obsequia
els avis i àvies cada any.
A continuació els assistents van desplaçar-se fins a la Sala de Festes Bogart, lloc on se celebrava el dinar. Abans de començar, l’alcaldessa Maria Antònia Trullàs i la regidora de Benestar Social Imma Sans van agrair la col·laboració de tothom que fa possible aquesta festa, i
van posar en relleu la importància que té per al municipi de Calaf. A continuació va començar
el multitudinari àpat, que va anar seguit d’un espectacle i de ball.

Concert de la Coral Ressons, acabada la missa.

Els assistents a la celebració de la missa solemne.
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L’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, i la regidora Imma Sans.

L’assistent a la festa de més edat, la senyora Josefa Muxí Font.

El dinar es va fer a la sala de festes Bogart.

Benestar

Prop de 200 persones van participar en l’àpat de germanor.
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Capella romànica de Conill
Aquesta secció del “Posa’t les vambes”
porta des de fa ja uns quants números
el subtítol d’ “Ara va de pedres!”. Això
no és casual, la intenció és precisament
donar una certa categoria a les pedres
senzilles del nostre entorn més proper. Proposem fusionar una caminada
relaxada i tranquil·la amb una visita,
recuperació i divulgació d’indrets amb
“pedres” interessants.
La pedra va molt lligada a la nostra història i és testimoni immòbil del nostre
passat. Sortosament moltes d’aquestes
pedres s’han anat dignificant i han estat
objecte d’atenció els darrers anys amb
actuacions públiques de recuperació.
Avui us proposem la visita a una
petita capella romànica de la qual
només en resta part de l’estructura
semi-soterrada inclòs l’absis i portes

d’accés, tot plegat del segle XI-XII.
Fins fa poc temps dormia sota una
capa de terra oblidada per tothom.
Una recent intervenció ha fet aflorar

Comencem l’excursió a la Plaça del Arbres de Calaf. Agafem
direcció a la plaça Gran, que per als forans no és altra que
la plaça situada als peus de l’església i campanar. Aquest
campanar és prou visible com per fer-nos-hi arribar després
de tres o quatre minuts. Travessem la plaça i anem a buscar
el carrer estret que hi ha al cantó oposat a la façana de
l’església, el carrer Xuriguera. Seguint-lo amunt arribem
al portal de pedra de l’antiga muralla. Travessem el portal
i anem seguint recte per aquest carrer que ara corre pels
afores del poble i ens portarà fins a la carretera d’entrada a
la vila.
0’640 km Travessem la carretera de Ponts i, recte, agafem
a l’altra banda la pista asfaltada que ens porta en direcció a
l’ermita de Sant Sebastià, passant per davant del cementiri.
Després del cementiri, la pista deixarà de ser asfaltada.
L’hem d’anar seguint com si anéssim a l’ermita.
1’490 km Arribem a una bifurcació, on el camí fa una corba
a l’esquerra molt tancada. Fem la corba a l’esquerra i anem,
en pujada, direcció a l’ermita de Sant Sebastià.

la seva estructura, que no té res a
envejar a altres capelles de la mateixa
època. Tot plegat convida al seu estudi
i divulgació.

1’990 km Arribem a una bifurcació al peu de la creu de
terme escapçada. Cap a l’esquerra pujaríem a l’ermita. Hem
d’agafar la pista de la dreta en baixada, que ens ha de portar
cap a Ferrera.
2’490 km Al capdavall de la baixada arriba per la nostra
dreta una nova pista que ve de Mirambell. L’ignorem i
seguim recte direcció a Ferrera, que és la casa mig enrunada
que presideix el tossal principal davant nostre.
2’900 km
Ens incorporem a una pista molt transitada per camions. La
seguim cap a la dreta en pujada.
3,260 km Hem arribat dalt del coll. Arribem a una bifurcació,
on deixem la pista principal per agafar-ne una altra de més
estreta que corre per l’esquerra. El nostre proper destí és
anar al peu de la casa de Ferrera. Per això descartarem l’opció
d’accedir a la pedrera que trobem indicada. L’opció menys
fressada ens condueix, doncs, a Ferrera. Aquest camí ens
farà passar per sota la casa que quedarà a la dreta damunt
nostre, mentre que a l’esquerra s’obre un ample panorama
sobre els plans de Sant Martí. Per continuar, voltem la casa
i seguint endavant el camí s’endinsa en baixada, dins un
bosquet de roures i garrics. L’anem seguint.
4’200 km Hem fet una forta baixada i arribem a una nova
pista més ampla i fressada. La seguim cap a l’esquerra.
Davant nostre, a l’esquerra de la carena, el poble de La
Guardia Pilosa i més a la dreta la casa de Girifràs, que és el
pròxim objectiu.
4’380 km Deixem una pista a la nostra esquerra.

Al fons el poble de Conill, vist des de l’absis.

5,000 km Acabem de fer el darrers metres d’un camí
pedregós i ens incorporem a un de nou, força ben arreglat. El
seguim cap a la dreta, descartant trencalls a l’esquerra que
es troben només començar. Seguim aquest camí fins a una
cruïlla que hi ha a 150 m, on trobarem un pal indicador dels
“senders de l’Anoia” Aquesta cruïlla es troba en un revolt del
camí principal.
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5’150 km Cruïlla. Un senyal ens indica que en trobem en
un dels “senders de l’Alta Anoia”. Aquí descartem el camí
de l’esquerra que ens portaria a la casa de sobre el turó
(Girifràs) i seguim cap a la dreta en lleugera baixada.
5’500 km Cruïlla. El nostre camí sense asfaltar s’incorpora
ara a un altre d’asfaltat, que seguirem cap a l’esquerra. A
la dreta, descartem la direcció que va a la masia de “La
Caseta”.
6’100 km Passem davant de la masia de “La Sala”. que
deixem a la dreta del camí, i d’una gran alzina. Seguim
pel mateix camí asfaltat fins a la propera ja carretera de
Calaf-Conill.
6’250 km Hem arribat a la N-141a. Agafem uns pocs
metres a la dreta per incorporar-nos a un camí a l’esquerra
just en el punt en què hi ha les bústies i contenidors de
la brossa. Un rètol indica: Cal Joan Pau, Cal Vicens del
Bosc.
6’800 km Som davant mateix del camí d’accés a Cal Joan
Pau que tenim a la dreta. Descartem aquesta direcció i
seguim recte planejant fins a trobar el camí a l’esquerra
d’accés al nucli de Conill.
7’200 km Cruïlla. De les 3 opcions, prenem la de l’esquerra
en pujada i perpendicular al nostre destí final dalt del turó.
Abans, però, a mitja pujada cal estar atents i no passar de
llarg del punt principal de la caminada, que no és altre que
les restes de la capella romànica de Conill.
7’500 km
Capella romànica. Som en la primera corba cap a la dreta
d’aquesta pujada. Aquí cal sortir uns metres del camí en

Restes de l’interior de la capella.

direcció esquerra i acostar-se a les restes de la capella
recentment recuperades.
Un cop acabada la visita seguim el camí fins al nucli de
Conill agafant el primer trencall a la dreta que trobem, i que
ens permetrà per carrerons estrets i empedrats arribar a la
petita plaça de l’església.
Pedra i tradició per carrerons ben endreçats ens porten a
la part més alta, on una bona oferta de restauració i cases
rurals ens poden ajudar a refer-nos.
7’800 km Som davant del restaurant La Pedra i de la casa
rural de Cal Senyoret.
Fi del recorregut. De tornada, cal desfer exactament el
camí d’anada.

Escola de Futbol Sala Alta Segarra
nen/a amb la col·laboració de diferents tècnics de Nivell III,
per disposar de millores contínues de les tècniques associades al futbol sala.
Tanmateix, estem treballant per aconseguir, de cara a la
temporada 2011-2012, fer equips de les categories que ara
no tenim: aleví (10 i 11 anys) i infantil (12 i 13 anys). Volem felicitar des d’aquí a tots els jugadors i jugadores per
l’esforç i classificació en la passada temporada 2009-2010,
així com per la seva voluntat i gran comportament.
Per a qualsevol informació sobre l’Escola de Futbol Sala
Alta Segarra (EFSAS), podeu enviar un correu electrònic
a efsas2009@gmail.com, i si voleu ens podeu donar el
vostre suport i rebre les notícies d’última hora al nostre Facebook (www.facebook.com/efsas).

Masculí sènior.

Masculí juvenil.

Sergi Alonso i Jordi Muxí

Entitats

En aquest segon any de funcionament de l’Escola de Futbol Sala Alta Segarra (EFSAS), us volem donar a conèixer
l’actualitat d’aquesta entitat calafina. Seguint el model de
formació de la temporada passada, enguany tenim dues noves categories: prebenjamins (nens i nenes de 6 i 7 anys) i
benjamins (nens i nenes de 8 i 9 anys). Amb aquestes dues
categories, actualment tenim 6 equips en competició aquesta temporada 2010-2011. Són el masculí sènior (categoria
primera nacional B), el masculí juvenil (categoria primera
divisió provincial), el masculí cadet (categoria primera divisió provincial), el femení juvenil - cadet (categoria primera
divisió provincial), el benjamí mixt i el prebenjamí mixt.
Des del cos tècnic, i seguint les directrius físiques, tècniques,
tàctiques i educatives imposades pel bon funcionament de
l’Escola de Futbol Sala Alta Segarra, s’ha anat perfeccionant
les diverses àrees tècniques en proposta de formació del
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Casal de Calaf
La Sant Andreu Jazz Band i Pau Vallvé, al Músiques a Cau d’Orella
SANT ANDREU JAZZ BAND
Diumenge 15 de maig a les 18:00h
A la Sala Gran del Casal de Calaf
Socis Casal 10€ / No socis 8€
Amb motiu de la clausura de la
Setmana Cultural de l’Escola de Música
de Calaf, “Músiques de Cau d’Orella”
organitza el concert de la Sant Andreu
Jazz Band. La Sant Andreu Jazz Band
és una de les big bands més joves
d’Europa. Formada per 22 músics
d’entre 8 i 23 anys, es va crear el 2006
a l’Escola Municipal de música del

districte de Sant Andreu de Barcelona
i, des de llavors, no paren de fer
concerts. Va ser escollida per votació
popular com “Millor nova proposta” en
els Premis Jaç 2009, que organitza el
grup Enderrock.
És un projecte extraordinari per molts
motius. Perquè els seus músics tenen
una mitjana de 14 anys, perquè toquen
jazz com si fossin veterans, perquè ja
tenen un disc i un DVD al mercat i, si
voleu més motius... no us perdeu el
concert de diumenge 15 de maig al
Casal!

PAU VALLVÉ PRESENTA ‘2010’
Dissabte 4 de juny, a les 22:30h
A la Sala Gran del Casal de Calaf
Socis Casal 10€ / No socis 8€
Pau Vallvé ens presenta el seu 12è
disc, titulat “2010”. Després d’editar
treballs sota altres noms i projectes
com Estanislau Verdet, u_mä o Oak,
Pau Vallvé torna a utilitzar el seu nom
—com en els primers àlbums—, per
presentar un treball fresc, directe i
d’èpica tribal.
Molt més cru i despullat. Més a prop
de grups com Arcade Fire, Radiohead,
José Gonzalez, Silver Mount Zion
o Elliot Smith que en els anteriors
projectes. Pau Vallvé torna amb un disc
sincer i molt personal.
En
directe
l’acompanyen
Maria
Coma als teclats i percussions, Jordi
Casadesús al baix i ell amb la guitarra,
els pedals loopejadors (on hi anirà
gravant capes de ritmes, guitarres i
veus), un bombo i la veu.

CLUB DE BÀSQUET CALAF
Volem aprofitar l’oportunitat per donar a conèixer els /les components/es dels nostres equips de l’actual temporada. Començarem amb els equips més petits del nostre Club: l’equip Pre-Infantil Femení i l’Infantil Masculí.
PRE-INFANTIL FEMENÍ
Campió Territorial de la seva categoria i, en espera de
participar en el Campionat de Catalunya en el mes de juny, es
troba jugant en la categoria superior, Infantil Interterritorial,
on fa un bon paper malgrat que les jugadores amb les quals
s’ha d’enfrontar són un i dos anys més grans. Si continuen
treballant i la seva progressió és la que esperem, ens
donaran molt bones tardes de basquetbol.

INFANTIL MASCULÍ
Amb la meitat dels jugadors encara en categoria Mini,
a mesura que ha anat avançant la temporada han
assolit experiència i li han agafat “el trenquillo” a la
categoria.
El seu rendiment ha millorat i han començat a guanyar
partits fins a consolidar-se còmodament a la part mitjana
de la taula classificatòria.

Miquel Puigpinós (Entrenador), Gemma Prat, Aida Delgado, David Calafell, Joan Riera, Tino Pintado, Marc Herrera, Albert
Kimberly Velasco, Tamara Mesa, Nièlly Martins, Emma Sarret, Fustagueras (Entrenador), Roger Vila, Marc Castillo, Kevin
Medea Márquez, Cristina Tello, Núria Bonvehí.
López, Marc Rovira, Martí Garriga.
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UNIÓ ESPORTIVA CALAF
A continuació us oferim un fragment de l’entrevista que
Manel Navarro va realitzar a Jordi Vilaseca, de la Unió
Esportiva Calaf, publicada a la revista de l’Esplai de la Gent
Gran (març 2011):
- Quina promoció realitzeu per captar jugadors, socis,
espònsors?
El major percentatge de jugadors provenen de l’escola Alta
Segarra i de l’IES Alexandre Riquer de Calaf, i també dels
pobles del nostre entorn. En l’actualitat tenim 147 socis,
pares, famílies, jugadors. Per a ampliació de socis es fan
campanyes anuals, i al mateix temps es fa una promoció
especial per la Fira de l’Eix. Les aportacions són de 45 euros
el “soci mèrit”, 30 euros el “soci numerari” i 12 euros el “soci
jubilat”. També hi ha empreses i comerços que ens ajuden
amb les seves aportacions per publicitat.
- Què ens pot explicar sobre el nou camp de gespa
artificial?
És un gran progrés per Calaf disposar d’aquesta instal·lació
esportiva amb gespa artificial, la qual permet gaudir d’unes
condicions que fan millorar la tècnica dels jugadors, així com
la tàctica de joc dels diferents equips.
El terreny de joc té una superfície de 100 x 60; es poden fer
dos partits de futbol a 7 alhora, i combinar-ho amb partits
de futbol.
Com a annexes disposem de vestidors, magatzem, despatx,
secretaria i sala de reunions, grades, zona d’esbarjo, camp
de petanca i cantina.
- Quins projectes de futur teniu previstos?
Millorar i progressar en aspectes de rendiment esportiu
i formació com a persones dels nostres jugadors, tot
potenciant el futbol base, per donar continuïtat a la resta
d’etapes, així com incorporar antics jugadors.
També volem ampliar la relació entre els socis i públic que
visiti aquesta instal·lació esportiva, complementant-lo amb
un espai que ajudi a la cohesió social.
Per això s’ha presentat el projecte de local social per si és
possible la seva viabilitat amb la col·laboració de l’entitat, de
l’Ajuntament, i d’altres administracions i empreses.

VALORACIÓ ESPORTIVA DELS NOSTRES EQUIPS:
BABIES: Els més petits de l’escola. Tenen un primer
contacte amb el futbol, i l’objectiu principal és que s’ho
passin bé. Participen en una lliga comarcal.
PREBENJAMINS: Molt bona campanya, anant de menys
a més i jugant molt bé contra equips, la majoria un any
més grans que ells.
BENJAMINS: Difícil adaptació a la nova categoria però
cada setmana que passa ho fan millor i amb millors
resultats.
ALEVI: Assentats a la tercera posició de la classificació tot
i ser la major part de l’equip de primer any.
INFANTIL: Temporada difícil per a ells ja que cada
setmana els jugadors més grans han d’ajudar a l’equip
cadet. Tot i això no ho estan fent malament.
CADET: Molt bona campanya per un equip amb només
vuit jugadors de la seva edat. És molt probable que
aconsegueixin la tercera posició final.
JUVENIL: Malauradament el vam haver de retirar el mes
de gener per manca de jugadors. Una plantilla massa
reduïda per a una nova categoria molt exigent.
AMATEUR: Temporada irregular, assentats a la meitat de
la classificació.
VETERANS: Una colla que es troba cada dilluns per
practicar l’esport que els agrada. Si tens més de trenta
anys ja ho saps. El passat dia 9 d’abril van jugar un partit
contra Castellnou de Bages que van guanyar 5-4, i amb el
qual van recordar vells temps. La idea és d’anar fent de
tant en tant algun partit amistós.

L’Associació la Sitja proposa dues activitats
per al diumenge 15 de maig:
· Presentació de l’estudi sobre l’antic magatzem
d’adobs de Ca l’Huguet

· Passeig pels carrers de Calaf (de 9.00 h a 11.00 h)

Un treball realitzat per l’historiador Jordi Nadal. Es tracta
d’un quadern d’història, que ens narra el particular tarannà
del magatzem de la carretera de Ponts, la seva construcció,
activitat i importància dins la comarca. L’acte de presentació
es realitzarà al mateix edifici, amb una visita comentada i la
presència de l’autor de l’estudi. En acabar es servirà un vi
cortesia de les Bodegues Huguet.

L’associació La Sitja proposa un passeig pels carrers de
Calaf per parlar de les fonts, els pous, els pous de glaç...
i altres temes relacionats amb l’aigua dins de la població.
Aquesta activitat s’emmarca dins la recerca que l’associació
està realitzant sobre el tema de l’aigua i la seva importància en el desenvolupament del poble. La idea és poder
construir un mapa col·lectiu recordant aquells punts encara
vius a la memòria de tothom, com són la font de la Plaça
Gran, la font del carrer del Carme, els trens de vapor o la
cerca d’aigua més enllà del terme municipal.
Punt de trobada: a la plaça Gran, a les 9.00 h
Més informació: www.lasitja.wordpress.com o 628838856.

A les 12.00 h a Agriplant Huguet (ctra. de Ponts s/n - 93
869 80 19 www.agriplanthuguet.cat)

Entitats
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Col·laboracions

Des de dalt del campanar

Carnestoltes i disfresses
Assegut a la sala d’espera de consultes
externes de l’Hospital d’Igualada,
esperava torn per ser visitat, era un
divendres a la tarda. Ja no hi quedava
gaire gent, esperant a les butaques, i
allí davant, una mare i el seu fill Carles,
un nen petitet que repetia que ell anava
de visita a la senyora puericultora.

Just al meu darrere, dues dones
—que vaig deduir que eren de Vilanova
del Camí— parlaven que l’endemà,
dissabte 5 de març —i per tant, diada
de
Carnestoltes—, com cada d’any
esperaven amb aquella il·lusió poder
disfressar-se, per tal de, en l’anonimat,
poder alliberar el cos, trencant regles,
i
deixar sortir l’altra persona que
tots portem a dintre, fent tot allò que
després no podran fer la resta del any
pel què diran. I aquest any volien posar
a prova la seva coqueteria i disfressarse d’home per sentir la sensació de ser
“buscades per una altra dona” i després
veure què passa...!
En una pausa, s’obrí la porta d’un
dels box de la sala i en sortí un metge
bastant alt amb la bata blanca, que
passà, pausadament, passadís avall. El
nen, en Carles, que el seguia amb uns
ulls molt oberts, es va acostar un xic
més a la seva mare i amb una veu molt
baixa li va dir: “Mira mama, dintre
d’aquell metge hi ha un home”. I en

sentir-lo alguns dels allí presents vàrem
somriure, ja que l’innocent comentari,
segurament era pels pantalons de
davall la bata blanca del metge en
qüestió.
Mira per on, vaig reflexionar sobre la
innocent frase d’aquell infant, i no
sé per què ho vaig relacionar amb les
disfresses que comentaven les dues
senyores feia un moment, ja que ben
mirat tots ens disfressem cada dia,
d’una cosa o d’una altra, la diferència
és que, com potser el cas d’aquest
metge, aquella bata blanca i el lloc on
ens trobàvem, revelava amb claredat
la seva professió. Com també ho és
l’uniforme d’un policia, d’un bomber,
dels militars, l’impecable vestit de llana
d’Austràlia d’un executiu o polític... I
molts d’ells esperen arribar a casa per
sortir de la seva disfressa i gaudir dels
seus texans, de la camisa de quadres.
I és que cada dia, tots necessitem una
“disfressa” encara que només sigui pel
sol fet de vestir-nos i tapar-nos les
vergonyes i... és clar, també per seguir
la moda. Perquè ben mirat, davall de
cada un d’aquests personatges, aquell
nen, en Carles, segurament que també
hi trobaria un home, amb els seus
problemes i perjudicis.
La senyal acústica i l’anunci lluminós
de la propera visita em van treure
d’aquells pensaments: el torn era pel
nen i la seva mare i varen entrar al box
corresponent; les dues senyores encara
estaven esperant, com nosaltres.
Per minorar l’espera, vaig continuar
pensant que, per a mi, el fet de
disfressar-me per carnaval, no és
precisament la màxima il·lusió. Però
ben mirat, durant la meva vida, sí que
n’hauré portat moltes, de disfresses,
donada la meva col·laboració amb
el teatre. He interpretat diferents
personatges en moltes obres, més aviat

Per què serà...
Serà un bou, serà una vaca;
què pot ésser per què serà.
Un gos que corre,
un gat que s’espanta.
Serà, serà el crit d’una mare
vers el seu fill que juga a la plaça.
Serà el rector que toca la campana
on una vella buida la palangana,
o una gitana que ensenya la lligacama.
Serà el Maties, serà l’Andreu,
potser el Mateu...
que roben les gallines de cal Feu.
Serà un avió, serà un vaixell,
un camió ple de vedells,
potser un pastor amb ses ovelles i
corders;

en comèdies, i diversos personatges
dels
Pastorets,
identificant-me
totalment amb el personatge assignat,
i evidentment un factor importantissim
és el vestuari i el corresponent
maquillatge, perruques, etc.
A propòsit de tot això, els que coneixeu
els Pastorets de Calaf recordareu que,
al final, un xic abans que els actors
surtin a saludar, una veu en OFF recita
unes paraules que més o menys diuen
així:
I aquí s’acaben els Pastorets de
Calaf. Els components de l’espectacle
deixaran perruques i samarres túniques
i barretines, per tornar a ser el Joan, el
Jaume, la Mercè i l’Antònia, etc.
Com a anècdota, recordo amb simpatia
l’Andreu Pi Joan (que feia de dimoni
gros). Ell, sempre estava de bon humor
i afegia en veu baixa: “Ara una bona
dutxa, i prometo solemnement que
en rentar-me la suor i el maquillatge,
ben despullat, deixaré relliscar via
clavegueram una part dels meus
pecats capitals com l’enveja, l’odi, els
rancors, la intolerància, la supèrbia,
la prepotència, la hipocresia... tot allò
que tan fàcilment anem acumulant els
homes durant tot l’any. Amén.”
Automàticament he pensat que si
en Carles, aquell nen que encara no
havia sortit de la consulta, hagués
vist i escoltat el comentari filosòfic
de l’Andreu Pi Joan mentre aquest
s’anava desvestint i desmaquillant,
potser també hauria fet el comentari
de: “Mira mama, dintre d’aquell
dimoni despullat hi ha un home”.
P.D: Quedi clar que quan el nen, en
Carles, diu “Home”, vol dir “Dona,
Home, Persona”.
Salut, i fins a una altra!
Calaf, abril de 2011

Josep Vilaseca
una fàbrica amb els seus telers,
un mercat on tot es compra,
on tot es ven,
un mercat noble, el de Calaf!
Serà la boira, el vent o bé la pluja
o el fum del tren
o una monja dins un convent.
Serà el marxant que se li escapa el tren,
el qui corre, dels civils escapa
perdent la capa; el lladre s’escapa.
La gent pregunta què és el què passa;
una pagesa ven ous a la plaça,
senyal que arriba la Pasqua,
la mona serà grossa,
llardons i coca amb ous de Pasqua.
Visca la Pasqua, visca Nadal,

totes les festes que hi ha dins l’any.
Que feliç sóc menjant la cresta del gall!
Serà, serà, què voleu que sigui?
És un ruc que va a beure a la plaça;
a dalt la teulada crida la garsa.
Passa un cotxe, el ruc s’espanta,
el pagès fa carn a la brasa.
Serà, serà, per què serà
que passen tantes coses
que no es poden controlar.
Serà, serà, per què serà.
pregunteu a la garsa:
ella us ho dirà.

Març de 2011
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Josep Maria Solà

“Però va ser així des del principi: la
francmaçoneria va ser una descolorida
especulació sobre la llegenda templera.”
El pèndol de Foucault, Umberto Eco (1988)
templer de la maçoneria i en multiplica
els graus d’iniciació, i per tant, de
jerarquia. Als tres graus en què es
basava la maçoneria operativa —
hereva de les confraries medievals—,
el d’aprenent, el de company i el de
mestre (en la cavalleria, corresponien
al de patge, escuder i cavaller), se
n’hi afegeixen trenta més (maçoneria
especulativa, que admet l’entrada
massiva a l’orde de persones alienes
a l’art de construir) fins a un total de
trenta-tres: el grau 18 s’anomena
Príncep Cavaller de Rosa-creu; i el grau
30 és el Cavaller Kadosch —en hebreu,
“cavaller de la venjança”. Aquesta
jerarquia de 33 graus gestada per
Ramsay es coneix com a Ritu Escocès
Antic i Acceptat i és el que se segueix
majoritàriament al nostre país.
La lògia (del sànscrit loka o loga,
univers) és el taller/temple on es
reuneixen els maçons per a realitzarhi els treballs propis de cada grau
—la seva orientació és idèntica a la de
les esglésies romàniques i gòtiques:
l’altar a orient (est) i l’entrada a
occident (oest). La iniciació (realització
espiritual) progressiva de l’adepte
consistirà, doncs, a “reconstruir-se”,
a “reformar-se”, un cop destruïdes
les falses aparences i els miratges del
món exterior. A través dels ritus, el
neòfit comprendrà la seva naturalesa

William Blake, Newton (1795). Tate Gallery (Londres)

interior (el secret) i en sabrà
construir un temple sòlid de moralitat,
intel·lectualitat i espiritualitat. En
el seu camí cap a la llum, l’iniciat
disposarà d’uns instruments simbòlics
a fi de realitzar el seu treball interior,
la seva “autoconstrucció anímica”:
l’escaire (rectitud); el compàs (control
i exactitud); el regle (mesura);
la plomada (equilibri), i el nivell
(estabilitat).
L’home sense formar és com una pedra
bruta, adormida i morta, sense tallar.
Un cop treballada, la pedra serà cúbica,
perfecta. En versos de Miquel Figueras
i Vallès a L’escaire d’or (1992): “Carn
d’Infinita/ Raó.-Etern-: desperta’m!/
Dóna’m la fita/ del Temps. –Oh, Mort-:
alerta’m!/ D’Hiram ets: Ressuscita!”.
Tal volta sigui això el que persegueix
la maçoneria: el fet d’unir a tothom
mitjançant
aquesta
lluita
pel
millorament moral, intel·lectual i
material de la humanitat. Més que una
societat secreta, és una societat que té
un secret i, és clar, un secret iniciàtic
revelat no serveix per a res. Com deia
Ja’far-al-Sâdiq, sisè Imam: “La nostra
causa és un secret a dins d’un secret,
el secret de quelcom que roman cobert
d’un vel, un secret que només un
altre secret pot explicar, és un secret
sobre un secret que se satisfà amb un
secret.”

El pou de la memòria

Segons definició de Pere Sànchez i Ferré
(La maçoneria a Catalunya (1990)), “la
maçoneria és una institució selectiva,
jerarquitzada i discreta, no pas secreta.
Practica el ritual i la cerimònia, creu en
la seva eficàcia i reconeix l’existència
d’un principi superior que anomena
Gran Arquitecte de l’Univers. És també
una escola de pensament que estudia
la ciència dels símbols, cerca la veritat,
es dedica a activitats filantròpiques
i és formada per homes solidaris i
tolerants”.
Com a societat iniciàtica, la maçoneria
té els seus orígens en el regnat del
faraó Amosis I i la seva fundació d’una
Gran Fraternitat Blanca —custòdia
d’aquella saviesa pre-diluviana que els
egipcis posseïen. Els savis d’aquesta
Fraternitat fundaren la primera lògia
maçònica en temps del rei Salomó,
al voltant de l’arquitecte escollit per
construir el famós temple: Hiram.
Recolliran aquesta tradició les collegia
fabrorum romanes i els free-masons
(“constructors lliures”) medievals, que
s’associaven al marge dels gremis
locals per dur a terme la construcció de
les catedrals gòtiques (argòtiques, com
suggereix Fulcanelli) amb tècniques
professionals que no revelaven als
profans. El 1614 apareixen la Fama i la
Confessio, els primers manifestos escrits
de la societat Rosa-Creu. Els rosacreu vertaders es consideren hereus
espirituals de la Gran Fraternitat Blanca
i demanen la reconstrucció simbòlica
del Temple —tant del Temple de Salomó
com de l’orde dels Templers: un temple
ideal de la Raó, la Ciència i la Llibertat.
Intel·lectuals i artesans anglesos de la
fi del segle XVII assumeixen aquestes
tradicions esmentades i funden la Gran
Lògia d’Anglaterra (1717), impulsada
pels pastors protestants Desaguliers
i Anderson (el qual en redactà les
Constitucions).
Aquesta
confluència
històrica
de
diferents societats iniciàtiques dins la
maçoneria (cabalistes, alquimistes,
rosa-creus,
espiritistes,
ocultistes,
cavalleria
espiritual,
hermetistes,
etc.) ha provocat que la maçoneria
es veiés, sovint, com el Rick’s Bar de
Casablanca: una mena de port franc on
hi ha de tot.
El 1736 A. M. Ramsay pronuncia un
cèlebre Discurs on afirma l’origen
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Associació de veïns de la Pineda
Aquest mes de gener, després de diverses reunions,
ha nascut una nova associació al nostre municipi:
l’Associació de veïns de la Pineda. La principal finalitat
és la representació dels veïns de la Pineda i vetllar pels
seus interessos; promoure i assumir totes les iniciatives
de caire cultural, recreatiu, social, sanitari, urbanístic, etc.
que siguin considerades d’interès pel veïnat; fomentar,
promocionar i col·laborar en la creació i funcionament
d’equipaments comunitaris. En definitiva, articular el
moviment del barri i fomentar la relació i el treball conjunt
dels seus veïns a l’hora de dinamitzar-lo.
La Junta de l’Associació està formada actualment per
Jordi Biosca (president), Albert Molina (vicepresident),
Isidre Leon (tresorer), Susana Domingo i Anna Giné
(secretàries).

L’entitat ja té una bona colla d’actes previstos, que s’aniran
anunciant oportunament:
Per exemple, organitzen visites guiades al campanar i
a l’església de Calaf, els diumenges 8 de maig, 12 de
juny i 10 de juliol (reserves: tel. 93 869 80 79, Susana
Domingo).
També s’ha previst una sortida a Cardona i al Parc Cultural
de la mina de sal (el 15 de maig), una caminada popular (el
12 de juny), la revetlla de Sant Joan a la plaça Catalunya
(el 23 de juny) o una sortida a la 37a Festa de la Verema
d’Alella (l’11 de setembre).
A més, és clar, de la Festa Major de la Pineda, que
tindrà lloc de l’1 al 3 de juliol.

Des de la Parròquia

Mn. Joan Sanglas

FRACÀS O ESPERANÇA ?

La veritat és que ja no saps què
pensar quan un fa anàlisi del moment
actual. Les notícies són ajustaments
de pressupostos, atur, promeses que
queden en paper mullat. Si mires cap
a fora hi ha castanyes arreu: Líbia amb
guerra civil vista amb bons ulls. Enrenou
dels més grossos a Tunísia, Egipte, Síria,
Jordània, Israel-Palestina (problema
etern però no tenen petroli), i més
coses que encara s’estan tapant a Orient
Mitjà. Si mires a l’Àfrica, està plegat de
dictadures estructurals protegides des
de fora pels interessos pels recursos
que contenen. L’Àsia no escapa de
grans problemes: Xina que va creixent,
a costa de què...? El Japó víctima i
botxí a la vegada. La competitivitat ens
fa passar nits sense aclucar els ulls,
estrès, tensions, crits i enemistats... I
no continuem perquè podríem omplir

pàgines senceres de calamitats i la
intenció no és pas aquesta.
Davant tot aquest guirigall que ens
envolta ens podem preguntar:
Vivim com en un nou estil de guerra o
de situació de crisi mundial i de forma
inconscient?
Hem dimitit de crear un diàleg entre
persones i entre nacions?
La defensa d’uns valors limitats (tècnica,
economia, poder), n’hem fet l’ideal de
vida descartant altres possibilitats?
Quan diem progrés, què entenem?
Com relacionar l’avenç tècnic i l’ètica?
Preferim una selva on el domini sobre
l’altre és l’objectiu màxim?
Quan parlem de solidaritat pensem
en nosaltres mateixos o en la possible
solució dels problemes de tothom?
Quan es reuneixen els màxims dirigents
del món per buscar solucions, quin
criteris tenen en compte? Per què en
les altes reunions mundials només
hi assisteixen caps d’estat i no hi
participen pensadors i experts en moltes
altres matèries que puguin aportar més
humanisme i varietat de criteris i no
només criteris econòmics?
Segur que la majoria de gent: joves,
adults i gent gran, homes i dones

La Parròquia informa...
- El dia 22 de maig el nostre bisbe, Mns. Romà Casanova,
administrarà el sagrament de la Confirmació a un grup de
joves del veïnat. Ells s’han preparat amb il·lusió i fermesa. Han
descobert que la vida és bella i dura però que hi ha sempre un
motiu d’esperança si sabem mirar els ulls del qui és el nostre
amic i salvador, Jesús.
- També, l’últim diumenge de maig i el primer de juny, un bon
grup d’infants rebran el sagrament de l’eucaristia per primera
vegada. Aquests amb més il·lusió encara. Ara faltarà que
continuïn el que se’ls ha proposat amb l’ajuda de l’exemple
de tots.
- Càritas continua sense defallir amb l’ajuda a qui més
necessita i ho manifesta obertament.

esperen, desitgen, anhelen, somnien
amb criteris, horitzons, ajudes lògiques
per poder construir la seva vida amb
més sentit, humanisme i alegria. No
podrem oblidar mai els deures, però si
aquests són ben encaminats i sense ser
manipulats, pot renéixer l’esperança i la
il·lusió malgrat que costi trobar aquest
equilibri.
Falten, és cert, criteris que orientin més
les decisions dels que manen. Calen
líders atrevits que a més de denunciar
les injustícies siguin capaços de crear
noves esperances i camins per a
perfeccionar el nostre món. Encara es
pot creure que això és possible, hi ha
molta gent que fa passos en aquesta
direcció, potser cal trobar llocs de
trobada per a treballar junts sense que
l’estructura depassi la finalitat que entre
tots cal buscar i millorar.
Permeteu-me una pústula: No a les
postures radicals, que ja costa de
controlar quan hi ha crispació social.
Respecte i diàleg envers totes les
formes de pensar. No veure en l’altre un
enemic. I per últim, ara que el nostre
referent més comú no és la religió
catòlica, que es consideri la feina feta
fins ara i es respectin les noves religions
que van apareixent en el nostre país.

- Aquest estiu està previst que Calaf i pobles veïns acullin
un grup de 55 joves estrangers (encara no sabem de quin
país seran), dels dies 11 al 15 d’agost. El motiu és la trobada
mundial de joves que es fa a Madrid, on els rebrà el Papa.
Uns dies abans d’anar a Madrid, els bisbats d’Espanya acullen
aquests joves perquè coneguin més la realitat del nostre país.
És una iniciativa que anirem treballant i donant a conèixer
pròximament.
- La parròquia fa temps que treballa per construir una
exposició permanent de les peces litúrgiques de la parròquia
de Calaf i parròquies veïnes. Aquest local, com també la
parròquia de Calaf, no serà propietària d’aquestes peces sinó
que únicament les exposarà i preservarà de possibles espolis.
Aquest projecte ve avalat pel bisbat i a través del museu
episcopal de Vic. Certament que ens fiem de subvencions de la
Llei de Barris i de la Generalitat. De totes maneres el projecte
ja està en marxa.
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Va ser una postal fantàstica veure el degoteig lent però
continu de votants calafins que durant tot el dia 10 d’abril
entraven a l’Institut per dipositar la seva papereta i contestar
al referèndum plantejat des de la Coordinadora ASD sobre la
independència de Catalunya. Els primers sobres ja van entrar
a l’urna pocs minuts després de les 9, i el ritme de votants
només es va alentir a l’hora de dinar, per reprendre el pols
cap al tard. Alguns mostraven una edat avançada i altres
dificultat per moure’s.
El to de la jornada va ser d’una gran serenitat, sense
exaltacions ni apassionaments. Els votants entraven al
vestíbul de l’Institut amb el mateix signe de comentaris
d’unes votacions normals. Alguns eren de benvinguda a la
proposta, altres de sorpresa davant l’aspecte tan formal i
seriós de la mesa, que arrodonia la confiança a qui demanava
el vot.
L’escrupulosa apel·lació a la votació va ser un dels objectius
fonamentals de la Coordinadora. Entre altres mesures, una
Junta Electoral es va encarregar de supervisar tot el procés.
La seva presència es va fer sentir quan no va permetre que la
Coordinadora pengés una pancarta dins el col·legi electoral,
va corregir hàbits menors de la taula, va tancar les portes
a les 8, sense permetre l’entrada a algunes persones que
encara volien votar, i va fer prevaler el seu criteri amb un
parell de paperetes dubtoses a l’hora del recompte. A Calaf,
aquesta Junta estava formada per: Toni Roca, Ramon Ll.
Nadal i Josep M. Solà. Per a la mateixa funció hi havia: a St.
Pere, Josep Estruch; a Calonge, Ramon Fitó; a Castellfollit,
Gerard Vendrell; i a Pujalt, Joan Coletas.
La direcció de l’Institut havia fet confiança als organitzadors
de la consulta, però també l’Ajuntament havia facilitat
nombrosos serveis. Un d’ells va ser obrir les portes del Punt
d’Informació, des d’on dos ordinadors estaven en permanent
contacte amb els organitzadors i col·legis electorals dels

altres 4 pobles, elaboraven plantilles de resultats i fotos que
transmetien a la Coordinadora Nacional, als diaris comarcals i
nacionals, els penjaven al web, al Facebook i al Twitter. Només
aquest dia 10, es van rebre 900 visites. El Punt d’Informació
va ser el quarter general de totes les votacions i dels actes
festius que corrien en paral·lel a la Plaça dels Arbres.
Alguns aspectes més rellevants que podríem esmentar de
tota aquesta iniciativa: hi han col·laborat 25 voluntaris, fet
possiblement inaugural, i una cinquantena de persones van
compartir un dinar popular a la Plaça dels Arbres, fet també
inaugural i d’una alta significació cívica.
Finalment, la dada decisiva: un 20,85% de participació
a Calaf, més del 30% als pobles i una mitjana del 24%
als 5 pobles. Xifres molt properes al resultats de Barcelona
i a la mitjana de Catalunya. I un valor: la formació d’una
Coordinadora ASD d’inimaginable volada.

El col·legi electoral, a l’IES Alexandre de Riquer.

Alta Segarra

Antoni Miret

“Ho havíem de fer”
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“Primer torneig esportiu de Calaf”

Pares i mares d’INFANTILS I ALEVINS del futbol base de Calaf
d’haver-nos deixat material per poder dur a terme els diferents esports.
I també fem arribar el nostre agraïment a tots els
col·laboradors que han fet que cada participant hagi pogut
gaudir d’un regal de participació:
BAR CASAL, BAR CANET, BRAYSA, BGRUP, BAR LA
COPPE, DISCAPA, FORN DE CABRIANES, QUIOSC DEL
PASSEIG, RESTAURANT LA PINEDA DE CALAF, LUBRICANTS REPSOL, WIRQUIN, OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’,
CAPRICI, UE CALAF, TALLERS BASCOMPTE i EL PETIT
ENCANT.
I a totes aquelles persones que han dedicat part del seu
temps perquè Calaf pogués gaudir d’una jornada diferent.

Entitats

El passat 2 de gener va tenir lloc al poliesportiu municipal de
Calaf, el Primer Torneig Esportiu, en el qual es van disputar
partits de Bàsquet 3x3, Futbol 4x4, Ping Pong, i un campionat
de Botifarra.
Més de 120 esportistes de totes les edats van participar en
les diferents activitats que es van anar succeint durant tot el
dia. Al final de la jornada, es van lliurar els premis als guanyadors de cada categoria i es van repartir regals per a tots
els participants.
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament de Calaf, per la seva
col·laboració en cedir les instal·lacions del poliesportiu per
aquesta jornada; també volem agrair al Club Bàsquet Calaf,
al Club de Futbol Sala, al Club de Ping-Pong i al Casino, el fet
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Ple ordinari de 26 de novembre de 2010
S’aprova per unanimitat les actes de les
sessions plenàries del 2 de setembre de
2010, del 22 d’octubre de 2010 i del 2 de
novembre de 2010.
S’aprova per unanimitat les certificacions
de l’obra núm. 15 de l’actuació
“Restauració i consolidació del Castell
de Calaf – 2a fase”, per un import de
114.329,66 euros.
S’aprova per unanimitat el nomenament
de membres al Comitè d’avaluació i
seguiment pel desenvolupament del
Projecte d’Intervenció Integral al
Nucli Antic de Calaf. Aquests seran el
col·lectiu “Festa Menor” i l’Associació de
Veïns del Casc Antic (en representació
d’entitats veïnals), la Unió Calafina
i l’Associació ARCA (com a entitats
ciutadanes) i el col·lectiu “Comerciants del
Casc Antic” i la “Gent de Càritas” (com a
agents econòmics i/o socials).
Abans de la votació, Francesc Cribillers
anuncia que el seu grup hi votarà a
favor, però pregunta per què que quan
s’està determinant aquí que hi haurà
una representació per part entitats
associatives, representatives etc. no es
nomena en el mateix acte els membres
de l’Ajuntament, i això no es porta a
l’aprovació del ple? Afirma que “no té
gaire sentit que es nomenin en un acte
els membres de les entitats veïnals,
les associacions ciutadanes i els agents
econòmics i socials, i que en el mateix
acte, no es nomeni els representants de
l’Ajuntament”.
Joan Caballol respon que “això té la seva
lògica. La Generalitat ens demana els
membres, però no, en cap cas, parlem
de noms, sinó en qualitat de càrrecs.
Properament, nosaltres ens posarem en
contacte amb els diferents partits, perquè
entenem que aquest és un projecte que
es va aprovar per unanimitat, i perquè
designin un representant, perquè puguin
estar dins de la comissió, que té un
caràcter no vinculant, però sí que és una
comissió que ha d’estar informada de si hi
ha alguna licitació. Per tant, en els propers
dies, ens posarem en contacte amb vostès
perquè ens diguin els seus representants;
sembla que en el cas d’ERC queda clar qui
és el representant, però en el seu cas, que
ho sigui aquell que els va millor”.
S’aprova per unanimitat la ratificació de
l’adhesió al “Conveni de col·laboració
entre l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i la Federación Española de
Municipios y Provincias en matèria
de
subministrament
d’informació
de caràcter tributari a les entitats
locals”.
S’aprova per unanimitat la ratificació
de
l’adhesió
al
conveni
“Per a
l’impuls i el desenvolupament de
la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions
catalanes”.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia,
del núm. 369/2010 al núm. 502/2010.
Sobre alguns d’aquests
plantegen preguntes:

decrets,

es

Francesc Cribillers fa referència al núm.
369: “Es tracta del solar de la plaça
del Ravalet, que fa referència al fet
que es disposa d’un pressupost o que
el pressupost més econòmic és el de
l’empresa MULÉ, però al decret no s’hi fa

constar la quantitat, ni en un altre decret
tampoc no es menciona que el pressupost
més econòmic sigui el de l’empresa
aquesta. I que ho faci sense fixar la
quantitat, crec que no és massa correcte
com a decret; crec que hauria de tenir la
quantitat que es gastarà per fer aquesta
neteja. Esperem que en el proper ple,
s’informi d’això”.
Pregunta Joan Caballol si s’ha trobat a
faltar documentació del decret en quant a
la quantitat.
Respon Francesc Cribillers que en el propi
cos del decret no ho posa, i que “de tota
manera, els demanem que ens donin el
cost d’aquest, i quines altres empreses
havien presentat pressupost”.
Joan Caballol diu que “li vull comentar que
el cost d’aquesta neteja, es repercuteix en
el propietari del solar, que en aquest cas
és Bancaja”.
Francesc Cribillers formula una altra
pregunta: “Ja ens ho diran perquè, bé,
avui no hi ha la regidora Viladrich, però hi
ha alguna cosa que voldríem preguntarli, però com vostè molt sovint també
contesta en nom d’altres regidors, no ens
n’estarem de fer-ho: En el ple i en l’acta
que acabem d’aprovar del 2 de setembre,
respecte a la “festa rave”, em sembla
que va dir que a l’Ajuntament li costaria
100 o 120 euros; veig que aquí es dóna
una subvenció de 2.000 euros a una festa
que ja era un tant controvertida, per ser
aquest tipus de festa, i que evidentment
després, el temps ha donat la raó que les
coses no han anat prou a l’hora, i a més
amb una subvenció de 2.000 euros, per
a una festa d’una associació. Devem ser
l’únic Ajuntament de Catalunya que dóna
diners per festes rave”.
Joan Caballol respon que “la regidora
Judit Viladrich ens podria concretar el
cost que va tenir aquesta festa per a
l’Ajuntament, perquè aquesta és una
subvenció finalista que ens ha donat la
Diputació de Barcelona. És a dir, Diputació
de Barcelona ens ha dit: “Escolti, estem
d’acord a finançar la Festa Rave, els donem
2.000 euros”, i simplement el que fem és
traspassar aquests diners que hem rebut”.
Fina Bastardas precisa que els diners
provenen de la Secretaria de Joventut,
i Joan Caballol diu que, “en qualsevol
cas, sembla ser que és una política de la
Generalitat que vol impulsar, i el que hem
fet és tenir-hi accés”.
Sobre el decret 383 (“Concurs de projectes
amb intervenció de Jurat del contracte de
serveis per a la redacció del Projecte
bàsic i d’execució per a la construcció
d’una residència per a la gent gran
a Calaf”), Francesc Cribillers pregunta
si ja estava contemplada al pressupost
la dotació suficient per a la redacció del
projecte.
Joan Caballol respon que sí, que “ha
sortit a concurs i em sembla que el
període de presentació d’ofertes acaba
a principis del mes de desembre”. El
secretari Alexandre Pallarès precisa que”
s’acaba el 16 de desembre a les 14 hores.
L’última publicació va ser al DOCG el 15 de
novembre, per tant 30 dies naturals des
del dia següent al de la publicació”.
Joan Caballol afirma que “hi ha hagut molt
d’interès per part dels diferents despatxos
d’arquitectura i enginyeria, està trucant
molta gent, pot sortir un bon projecte”.
El secretari Alexandre Pallarès fa avinent
que es tracta d’una obra inclosa en el
PUOSC.
Francesc Cribillers respon que “sí, però

bé, com sempre, respecte la piscina,
continuem igual, no?”.
A continuació Manel Navarro pregunta quins
criteris hi ha per part de l’Ajuntament a
l’hora d’atorgar les subvencions. Diu
que “siguin transparents, perquè sinó tots
tenen suspicàcies de perquè, per exemple,
es donen més diners al bàsquet... o no?”
Respon Joan Caballol que “aquest
concretament de la subvenció, si no
recordo malament, hisenda el que demana
és justificació, s’ha de presentar un
projecte d’entitat, i que tinguin finalitats
per al poble, quants associats tenen...
i segons la disponibilitat pressupostària
doncs es disposa per poder donar aquestes
subvencions”.
Manel Navarro pregunta si hi ha “uns
barems a l’hora de concedir-les? Per
exemple, la gespa artificial del camp de
futbol?”
Sobre això, Joan Caballol afirma que
“la gespa artificial és una altra història,
perquè a l’hora d’acabar-lo, des de la
Secretaria d’Esports se’ns va dir que
s’havia de tramitar d’aquesta manera, per
obtenir una subvenció”.
PRECS I PREGUNTES
Francesc Cribillers afirma que el seu
grup té el prec “de seguir insistint amb
els números de la Festa Major, que a
cada Ple es demanen i encara és hora que
se’ns donin”. Planteja una altra qüestió:
“si l’Ajuntament en té noticia o s’ha pogut
constatar, o s’ha informat, de si ja s’ha
trobat el que es buscava a la Plana d’en
Lluc”. Afirma que “des de fa més d’un any
que hi ha unes muntanyes de terra en el
nostre terme municipal, i no se si és que,
o bé no ens consta que hi hagi hagut una
llicència mitjançant un decret d’activitats,
o bé això és una obra privada, o pública, o
estan buscant aigua, o què s’està fent”.
Joan Caballol diu que això “és una
llicència d’activitats que, com és de
l’Annex I, el concedeix la Generalitat de
Catalunya, per tant la llicència d’activitats
no la concedeix l’Ajuntament, sinó que
l’Ajuntament simplement rep informació
i la passa a la Generalitat de Catalunya.
Si fos de l’Annex II estaria al Consell
Comarcal, i la Generalitat de Catalunya
resol. Aquesta llicència el que té és una
extracció d’argiles per a la fàbrica de
ceràmiques Calaf i és Ceràmiques Calaf
la que està fent aquesta extracció amb el
seu projecte de restauració i amb el visti-plau de la Generalitat de Catalunya”.
Francesc Cribillers pregunta si “la llicència
parteix de l’Ajuntament”.
Joan Caballo, respon que no, que la
llicència penja de la Generalitat de
Catalunya.
Francesc
Cribillers
manifesta
que
“l’Ajuntament, bé ho deu haver informat
favorablement, o no? I el projecte de
restauració? S’està complint el projecte
de restauració?”
Joan Caballol respon que sí, que “el
projecte de restauració és el fet que tu, a
mida que vas traient, vas restaurant; en
tot tipus d’activitats funciona d’aquesta
manera”.
Frances Cribillers respon que “els
demanem, doncs, formalment, accés a
l’expedient, i a veure si és una extracció
allò que està aixecat durant els propers
anys, doncs ja fa més d’un any i no es
treu ni un centímetre de terra... Doncs
potser que la diligència que tenen
en d’altres coses, potser que també
l’apliquin aquí, i que es torni a tapar el
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Sobre una altra qüestió: Francesc Cribillers
manifesta que “em sap greu que no hi
sigui la regidora Viladrich, perquè és la
protagonista d’una notícia que, la veritat,
hem quedat una mica astorats: la notícia
del mes passat que surt a Regió 7, en què
la regidora nostra d’Economia i Finances
o del que es vulgui dir, afirmava que
els comptes no estaven a punt perquè
hi havia un Secretari Accidental, i no
un secretari amb plaça amb propietat.
La veritat és que hem quedat bastant...
una mica... astorats, una mica... Sí,
pot ser que els periodistes hagin entès
malament el que volia dir ella, perquè si
no és així, és per dir que hi ha un cinisme
del màxim, perquè escolti, els comptes
de l’any 2008 estan aprovats per aquest
Ple i no entenc perquè encara vostès no
els han presentats. I sortir amb aquesta
notícia i dir que la culpa és que no tenien
personal, quan han tingut aquí personal
a tort i a dret durant molt temps, i el que
vostès han volgut... O sigui: diguin si el
que diu ella és cert o és el periodista que
ho ha interpretat malament.
Joan Caballol explica que “després de la
notícia, el periodista va trucar, ella va
parlar amb ell, i li va explicar a nivell
general el que hi havia, que s’havia
d’enviar el document i que no s’havia
enviat. El periodista, entenem que no ho
va entendre bé, i el que va fer és escriure
això. Es va trucar al diari, i d’alguna
manera se’ls ha demanat explicació, i
bé, és una qüestió de la interpretació que

va fer el periodista d’allò que van parlar
amb la regidora, però en qualsevol cas,
és una publicació bastant desafortunada
sobre un fet que no té més importància
que aquest”.
Francesc Cribillers respon: “Perdoni però
per a nosaltres en té molta, eh? Per a
nosaltres té molta importància el tema
de la transparència, el tema de portar els
comptes al dia, el tema d’informar què
s’ingressa i com es gasten els cèntims”.
Joan Caballol diu que “això s’havia
d’enviar, i si m’equivoco el secretari
em corregirà, al Tribunal de Comptes,
és a dir, estava tot aprovat, estava tot
aquí. Llavors va sortir aquesta llista de
municipis que no ho havien presentat,
i el senyor del diari va trucar, i aquest
Ajuntament, transparent, sense cap mena
de por li va dir, passa això, encara que
aleshores el periodista d’alguna manera
va magnificar-ho, entenem nosaltres”.
El secretari Alexandre Pallarès precisa
que s’acabava d’enviar.
Francesc Cribillers diu que “de totes
maneres, seguim anant molt malament
en les coses perquè estem a finals del
2010, i encara no s’ha fet ni el tancament
del 2009”.
El secretari Alexandre Pallarès respon
que “està fet, la setmana que ve es farà
el Decret d’Alcaldia amb el tancament, ja
li avanço”.
Francesc Cribillers respon que “perfecte,
millor”, i que el seu grup se n’alegra.

Ple extraordinari de 21 de desembre de 2010
S’aprova, amb el vot favorable dels 6
regidors del grup municipal CiU, amb el
vot en contra dels dos regidors assistents
del grup municipal PSC-PM-GIC i
l’abstenció del regidor del grup municipal
ERC, la liquidació i tancament, en
termes consolidats, del Pressupost
de l’exercici 2009.
S’aprova, amb el vot favorable dels 6

regidors del grup municipal CiU, amb
el vot en contra dels dos regidors
assistents del grup municipal PSCPM-GIC i l’abstenció del regidor del
grup municipal ERC, prorrogar la
pòlissa de tresoreria subscrita amb
l’entitat financera Caixa d’Estalvis
de Catalunya, ara sota la denominació
de Caixa de Catalunya, Tarragona i

Manresa, fins a 31 de desembre de 2010.
Abans de la votació, Manel Navarro
comenta que “s’han de buscar altres
fonts de finançament. Han sortit noves
línies de finançament de la Diputació de
Barcelona, línies de crèdit local”. Respon
Judit Viladrich que “s’estan explorant
aquestes vies, s’està parlant amb la
Diputació”.

Ple extraordinari del 3 de febrer de 2011
S’aprova inicialment, amb els 7 vots
a favor dels grups municipals de CIU i
ERC, i els 4 vots en contra del grup PSCPM-GIC, l’ “Ordenança reguladora de
l’atorgament de subvencions per a
la rehabilitació d’immobles al Nucli
Antic de Calaf en el marc de la Llei de
Barris”.
Abans de la votació, Francesc Cribillers
explica el sentit del vot del seu grup:
“Nosaltres no podem votar a favor
d’aquesta ordenança, tot i que ens sembla
generalment bé, perquè entenem que en
l’article 11.3, el fet que hi hagi un òrgan
unipersonal que decideix si es procedeix
a l’atorgament o a la denegació d’un ajut,
entenem que no és massa correcte sinó
que hauria de ser el comitè de valoració,
el comitè d’atorgaments, el que hauria
de fer l’atorgament o no atorgament,
denegació... Deixar en mans de l’alcalde
l’atorgament o no atorgament d’una
subvenció, entenem que és excessiu, i
creiem que això hauria de ser una decisió
compartida, del comitè de seguiment,
del comitè d’avaluació, del Ple... que fos
una cosa més flexible, però que no sigui
únicament l’Alcalde qui decideixi si dóna o
no dóna i quant dóna...
Per tant, nosaltres no podem votar a favor
d’aquest reglament, d’aquesta ordenança,
si es manté aquesta discrecionalitat per
part de l’alcaldia en donar o no donar una
subvenció, dels diners que siguin, si no és
per un acord d’un òrgan més representatiu

que no sigui la mera persona de l’Alcalde;
per això votarem en contra.
Joan Caballol respon que, “amb el permís
de l’Alcaldessa, vull contestar-li que
aquesta resolució de la subvenció, ve
motivada a través d’uns informes tècnics
que els preparen convenientment, i que
alhora aquesta alcaldia ha de donar
comptes d’això a la comissió de seguiment
del projecte de llei de barris; per tant
entenc, penso jo, que és el procediment
més àgil per poder tramitar les
subvencions sense haver de fer infinites
reunions, per veure si es dóna o no es
dóna. Per tant, si hi un informe tècnic
positiu, com sempre, i aquesta alcaldia no
ho ha contravingut mai, si hi ha l’informe
tècnic positiu, es pot donar la subvenció.
És un tràmit que creiem que li dóna força,
i sobretot versatilitat i rapidesa a l’hora de
poder-se fer”.
Francesc Cribillers respon que “el que
diu vostè és el que posa aquí i ja ho
entenem. Nosaltres el que diem és que
no volem que estigui en mans d’una sola
persona l’atorgament o denegació d’una
subvenció a la qual s’acollirà molta gent;
a més hi haurà moments que hi haurà
prou fons i moments que no n’hi haurà
tants, que qui decidirà si es donen o no es
donen i en quina quantia, no pot ser una
sola persona, encara que després doni
comptes: ha de ser un òrgan col·legiat,
perquè sinó simplement... a l’hora de
repartir diners val més que hi hagi més

gent que no que sigui una sola persona
que ha de dir com es reparteix, aquesta és
la nostra postura”.
Respon Joan Caballol que “li torno a
remarcar aquest fet, que hi ha uns
serveis tècnics que faran la valoració
corresponent, que hi ha uns barems de
puntuació, és a dir, que no és una cosa
que... sembla que quedarà més maco o
no... Hi ha uns barems de puntuació, i en
cas d’empat, hi ha uns altres barems que
permeten desfer aquest empat donant
una sèrie de prioritats”.
Francesc Cribillers diu que “els barems de
puntuació deuen ser en un altre document
perquè aquí no en veig cap, de barem de
puntuació...”
Joan Caballol diu que sí, que “em sembla
que és en l’article dos, on hi diu aquí,
criteris de selecció, si vostè es mira
l’article nou veurà que en el primer punt
hi ha els casos d’empat i en el segon et diu
com es puntuen les coses, diu: ‘En tots els
casos, per a la selecció de les actuacions
objecte de subvenció s’aplicaran els
següents barems:
a) Obres de rehabilitació d’edificis que
es destinin al lloguer d’habitatges (10
punts).
b) Obres de rehabilitació d’edificis on el
beneficiari tingui l’habitatge habitual ...’
Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de
puntuació que determina en cas que no
hi hagi fons suficients, determina el què.
També hi ha el pressupost protegible si
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forat, perquè l’entrada de Calaf quedi
decent i no d’aquella manera”.
Joan Caballol remarca que “en qualsevol
cas, és una llicència que dóna la Generalitat,
que dóna a una empresa perquè pugui fer
aquesta extracció, nosaltres la podem
anar a veure, és competència de la
Generalitat, és a dir, del Departament de
Medi Ambient. Tots ho estan controlant i
així ho especifica la seva llicència, que les
coses s’estan fent correctament. Bé, vostè
vol veure l’expedient, no hi ha cap mena
de problema, però un forat, diu? Ja no n’hi
ha perquè s’ha tapat”.
Francesc Cribillers respon que no està
dient res del que hi ha, sinó que “és culpa
de vostès de no seguir això i de si no s’està
extraient terra, i això fa més d’un any que
està obert. Doncs que es torni a tapar
perquè al final vostès han de defensar
els interessos dels calafins. Si nosaltres
entrem per una carretera i veiem allò fet
un fàstic, sense cap mena d’explicació,
doncs evidentment s’ha de dir i la gent
ha de tenir una explicació de per què les
coses no es fan com s’han de fer”.
Joan Caballol respon que “hi ha una cantera
de pedra i resulta que estan traient pedra
i hi ha aquestes activitats econòmiques. Jo
entenc que vostè m’està dient que el que
hauria de fer és tornar a tancar la cantera,
per intentar millorar-ho, doncs això no
ho contempla el Departament. Jo m’ho
apunto per si vol saber la llicència quina
és.” Francesc Cribillers respon que sí,
“veure l’expedient aquest, si us plau”.
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es mira l’articulació, en el qual es diu per
què es donaran aquestes subvencions: es
donaran per uns elements, la teulada, les
façanes, els elements comuns... Creiem
que està més que regulat, si volem posarhi més gent a decidir, doncs n’hi podem
posar tanta com vulguem, però creiem
que hi ha d’haver un equilibri”.
Respon Francesc Cribillers que “nosaltres
sí que volem que hi hagi més gent a
decidir, és la nostra proposta”.
Joan Caballol respon: “Bé, i nosaltres
entenem que la seva proposta, no és
pràctica”.
Francesc Cribillers respon que si es manté
així, el seu grup no hi votarà a favor.
Maria Antònia Trullàs diu que si no hi ha
res més, es passarà a votació.
Francesc Cribillers demana la paraula a
l’alcaldessa “per explicar explícitament
el nostre sentit del vot. Votem en
contra perquè estem en contra de la
discrecionalitat per part de l’Alcaldessa
o l’Alcalde de qui sigui, per repartir uns
fons que s’haurien de repartir de forma
col·legiada; aquest és el motiu”.
Joan Caballol diu que, “amb el permís de
l’Alcaldessa, la discrecionalitat és quan
no hi ha cap base ni cap element per a
poder diferenciar un projecte de l’altre.
Quan hi ha un sistema de puntuació, la
discrecionalitat desapareix. Per això hi és,
aquest sistema de puntuació”.
Es ratifica, amb els 7 vots a favor dels
grups municipals de CIU i ERC, i els 4 vots
en contra del grup PSC-PM-GIC, l’inici
del procediment de contractació,
licitació i adjudicació, i del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i
documentació annexa, del contracte
per a la construcció de la coberta de
la piscina municipal i les instal·lacions
esportives annexes, constitució d’un dret
de superfície i el seu arrendament a
l’Ajuntament de Calaf.
Abans de la votació, Francesc Cribillers
explica la posició del seu grup: “Nosaltres
ja a l’any 2008 vàrem manifestar-nos
en contra de la construcció d’una piscina
coberta a Calaf, per tota una sèrie de
motius, i les mateixes raons i els mateixos
motius que vàrem exposar en aquell ple
de l’any 2008, no han variat sinó que
s’han agreujat. Entenem que és inoportú
en el temps, està mal finançat aquest
projecte —en el seu moment el projecte
presentat i que es va aprovar per aquest
Ple—, i aquest nou projecte segueix
estant molt mal finançat perquè hi ha
un finançament amb subvencions que no
arriba ni a la meitat.
La veritat és que estem molt preocupats,
el nostre grup, estem preocupats pel poble
però també estem preocupats per vostès.
No fan cabal amb aquesta insistència amb
el tema de la piscina, quan sembla que
a vostès això de la crisi... no vagi amb
vostès. A Calaf s’estan tancant empreses
i no passa res, a Calaf tenim uns
problemes d’ordre públic cada cop més
grans i no passa res, tenim estructures
inutilitzades, d’altres que s’han posat en
marxa i comporten més despesa, i aquí
no passa res. I a més, ja per posar “la
cirereta al pastís”, ara ens marcarem el
número de la piscina un altre cop. Es
tanquen els comptes amb un romanent
de tresoreria de vertigen, els ingressos
seguiran baixant per taxes, per serveis,
per impostos municipals, seguiran baixant
perquè la gent no podrà pagar, i per tant
seguiran baixant, les aportacions per part
dels fons de l’Estat, i els de la Generalitat
també baixaran perquè tampoc poden
pagar, i vostès ara aquí ens plantegen una
inversió per sobre dels dos milions d’euros

com si aquí hi hagués diners. Com que ens
podem endeutar, au endavant!
Com que no ens podem endeutar, hem
d’utilitzar el mètode alemany, que no
és res més que allò que es deia abans:
“Què hem de fer? Vendre la casa i anar
a lloguer.” Això ho deia la gent quan les
coses anaven malament, doncs vostès
el que fan es vendre’s la casa i anar a
lloguer.
Aquí estan fent el “rizar el rizo”, una cosa
que és del poble la traspassaran per pagar
el lloguer.
No sé si han mirat a les altres poblacions
d’aquí al voltant, si han consultat veuran
quin és el número mínim de socis perquè
les coses puguin mig funcionar i que això
no sigui un desastre. No se si tenen en
compte que a Capellades, una població
amb més de dos mil habitants més que
Calaf, s’ha hagut de tancar la piscina.
Els pobles que tenen una piscina coberta
que tenen 1.200 o 1.300 socis que
paguen, encara hi han d’afegir diners,
doncs no se vostès com s’ho miren.
Per un altre costat, un altre aspecte
d’aquest punt de l’ordre del dia, i pel
que estem en contra, és perquè quan
dic nosaltres, és nosaltres el Ple, en
representació de la potestat d’aquest
Ajuntament, vam aprovar provisionalment
i després això es va elevar a definitiu
desprès del període d’exposició pública
el dia 26/09/2008, vàrem aprovar un
projecte d’una construcció d’una piscina
coberta, i després es va publicar en els
diaris oficials, i suposo que no ho devien
veure gaire clar i ho van publicar sis o set
mesos després de l’aprovació. Però és
clar, aquí hi havia un mandat del Ple, el
Ple va manar que aquí es fes una piscina,
i aquest principi de legalitat, de què el
que acordi el Ple s’ha d’executar per part
de l’equip de Govern, vostès no ho van
complir. Aleshores aquí estem parlant
d’una ratificació d’un decret, que és l’inici
del procediment de contractació, licitació i
adjudicació d’un nou projecte, un projecte
que no ha estat aprovat per aquest Ple,
no s’ha elevat per aquest Ple. Es canvia
el projecte, es deixa de fer un i se’n fa un
altre, el qual ni s’ha aprovat ni s’ha posat a
exposició pública, aquest nou projecte. Jo
no sé quin principi de legalitat és aquest.
Si miro aquí l’informe de secretaria, es
parla que l’objecte del contracte és la
redacció d’un projecte de gran magnitud;
per tant és la redacció d’un projecte.
Joan Caballol diu que “per tant, no es
presenta cap projecte”.
Francesc Cribillers respon que “en
canvi, al decret, el que es demana és
l’adjudicació d’un projecte amb un màxim
de dos milions vuitanta-quatre mil... etc.
Per tant, la primera qüestió és que es té
aprovat un projecte d’una construcció
d’un equipament, d’una piscina coberta
i gimnàs, que ha anat “al sueño de los
justos” i resulta que això ni es diu ni
s’informa de res després d’haver-ho
publicat a l’Altiplà.. Que si farem aquesta
piscina, “que si patatim que si patatam”, i
per tant diem que vostès això no ho estan
fent bé a l’hora de tirar-ho endavant,
seguint els recursos que involucra, que són
més del 10% dels pressupostos. Suposo
que aquesta actuació, que compromet
més del 10% dels ingressos corrents, ha
d’estar aprovada pel Ple i també voldríem
afegir alguna altra consideració:
El finançament que vostès han plantejat
d’aquest
equipament
innecessari
i
inoportú, no ens cansarem de dir-ho,
perquè vostès fins i tot a la mateixa
publicació que fan a l’Altiplà, s’explicà
com havia de ser i com es va aprovar
el projecte, en aquell nou plantejament
es va dir, i d’aquí es desprèn que hi ha

una mala consciència: “Donat el context
econòmic actual i la impossibilitat de
canviar la destinació de les subvencions
obtingudes, ha fet que l’Ajuntament
replantegés amb profunditat el projecte
inicial de què disposava i d’aquesta
manera s’ha reduït a més de la meitat
del pressupost inicial”. Bé, s’ha reduït
a la meitat no, s’ha reduït una tercera
part i s’ha quedat a dues terceres parts.
D’aquí es desprèn, d’aquesta redacció,
una cosa que nosaltres ja els vàrem dir:
que miressin de passar aquests diners que
ens donen per a la llar d’avis o per a altres
aplicacions molt més convenients que no
una piscina coberta.
Per tant, repeteixo, se’ls veu que ja no
tenen la consciència tranquil·la, o sinó
que admeten que simplement han estat
incapaços de canviar l’aplicació d’aquests
diners que es rebien d’aquest ús per
una piscina amb una altra inversió, molt
més adient segons el nostre entendre i
que els vàrem dir ja fa dos anys i mig o
gairebé tres. Tampoc no s’explica com es
finançarà, tampoc no expliquen ni com
es farà, ni diuen què ens costarà el seu
manteniment, ni diuen la quota de lloguer
que pagarem per una cosa que en part és
nostra.
Vostès amb aquest tema són uns
inconscients, o tenen mala fe.
Els pobles veïns estan tancant les
piscines, els models alemanys de
finançament s’estan qüestionant per altres
administracions, amb molts projectes que
s’intentaven finançar d’aquesta manera
i que s’han hagut de parar, es passen la
crisi que tenim aquí Calaf “pel forro”, fent
una despesa sumptuosa d’una cosa que
no toca, i ho saben de llarg, i hipotequen
els calafins durant els propers anys amb
un 20% dels ingressos corrents, que
serà el que costarà això, entre pagar el
manteniment i pagar el lloguer d’aquesta
coberta i aquesta instal·lació. Vostès facin
els números i veuran que estan hipotecant
el 20% dels ingressos. I a part de tot això
informen molt malament. Nosaltres, tal
i com vam dir fa dos anys i mig, volíem
i encara volem una piscina, però no la
volem ara, no la volem, les prioritats són
unes altres.
Les prioritats de Calaf han canviat
radicalment: si fa dos anys i mig havien
canviat radicalment, ara és que han
canviat molt més encara, i el futur no
aconsella entrar en aquestes aventures,
per tant els recomanem que tirin aquest
projecte endarrere, i no facin que, per
voler aprofitar-ne un... el poble s’hagi de
gastar molts diners, perquè és que no. Val
més perdre el milió d’euros que tenim de
subvenció, al nostre entendre, que fer una
piscina... que se’l quedi la Generalitat,
que se’l quedi la Diputació, i no hipotecar
el poble amb un milió i pico més, més les
despeses, perquè això no es suportarà.
Vostès no han fet els números, o si els han
fet no els han presentat, això no quadrarà
i hipotecaran el poble d’una manera
excessiva durant massa anys. Per tant
votarem en contra d’aquesta ratificació
om vostès poden imaginar”.
Maria Antònia Trullàs pregunta si hi ha cap
més qüestió, i Manel Navarro explica que
ell votarà a favor, “perquè, sí que és veritat
entre cometes, “que pinten bastos”, però
crec que si es presenta un pla de viabilitat
i que al pressupost es produeix la idea
d’una piscina coberta (com la de Piera),
jo no la trobo malament. Dóna resultat,
però clar s’ha de veure..., jo no ho trobo
descabellat. Això no treu que també fem
una residència d’avis, no perdem un milió
d’euros, i jo crec positivament que això
donarà també feina a l’obra pública d’aquí
Calaf i potser crea llocs de treball. És
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farà la redacció del projecte i farà l’obra.
Per tant, allò que no hi ha projecte aprovat
no és així, si s’ho llegeix amb una mica
d’atenció veurà que no és això el que
s’està licitant.
En qualsevol cas, aquest document és
un document molt complet, que preveu
diferents escenaris, des de l’escenari que
la piscina es pugui realitzar per un milió
quatre-cents mil euros —i per tant no
s’hagi de constituir el dret de superfície,
ni s’hagi d’arribar a la hipoteca que vostè
parla i tot això, i per tant es podria arribar
a baixar a la meitat de la inversió prevista
per a la construcció de la piscina. Per
tant és important que tinguem clares les
dades perquè si no, quan vostè explica les
coses, podríem anar a una persona que no
està “al tanto” i podria caure en un error
i per això ens agrada poder-ho explicar i
explicar què és, com s’ha de fer.
Pel tema del pressupost, ja li he explicat
això de la meitat; en qualsevol cas és
rescatable per tant si l’Ajuntament amb
el transcurs del temps aconsegueix més
finançament per les subvencions, podrà
rescatar aquesta piscina.
En qualsevol cas vostè ens parla de mala
consciència, home, jo li agrairia que
no pensés tant malament de nosaltres,
perquè pensant bé on som i hem mirat
de fer les coses el més serioses possibles
i per això ens hem envoltat dels millors
professionals, i en aquest cas de la gent
de la Diputació que ens ha donat una
ajuda, pensem que inestimable.
Bé, sí que n’hi ha, d’hipoteques, és
normal; la gent tradicionalment per poder
tirar endavant les coses s’ha d’hipotecar,
potser vostè no s’ha hagut d’hipotecar
per comprar un pis... i per tant el fet de
que hi hagi una hipoteca no comporta una
ruïna sinó que és un mecanisme d’inversió
contemplat per la llei i que com vostè molt
bé ha dit l’Ajuntament de Calaf té marge
per a l’endeutament, i per tant aquí no hi
ha ni mala consciència ni res del que ha
fet veure.
Finalment això que ha dit de que val més
perdre un milió d’euros, que gastar-ne un
de més, a nosaltres això ens xoca. Ens
xoca perquè fa un moment vostès han
dit que la Llei de barris, vostè l’aprovaria,
i aquesta llei de barris el que està dient
és: nosaltres com a molt posarem un
50% i l’altre 50% el posarà el particular,
i nosaltres diem escolti, nosaltres tenim
el 50% i demanem l’altre 50%. Doncs
ens sembla que no es pot deixar perdre,
i menys en la situació actual, un milió
d’euros així com així. Per tant penso que
més o menys tot allò que vostè ha anat
exposant, nosaltres li exposem la nostra
opinió al respecte, també”.
Francesc Cribillers respon que, “amb el
permís de la Sra. Alcaldessa... No em
dec explicar bé, perquè sobre allò de la
Llei de barris, simplement he dit que el
mecanisme d’atorgament o denegació
que no sigui unipersonal; per tant no posi
en mi coses que no he dit, li vull deixar
molt clar. Després diu de la capacitat
d’endeutament que té l’Ajuntament, que
és molt gran, i pot hipotecar-se...”
Joan Caballol respon que no, que això no
ho ha dit.
Francesc Cribillers continua i diu que
“precisament per això han de fer aquesta
modalitat de treure el deute fora dels
comptes municipals, i l’endeutament
que el suporti l’empresa constructora o
concessionària que després ens dóna a
llogar allò que abans ja era nostre, per
tant les coses que quedin clares i com
són.
I un altre element, és que aquí hi ha
un nou projecte i aquest nou projecte
ha d’estar a exposició pública i aquest

projecte s’ha d’aprovar per part d’aquest
ple, i si tant parla del dictamen de la
Diputació doncs porti’ns aquest dictamen,
adjunti’l al Pla de viabilitat, així podríem
veure si tot això és tan viable perquè
vostès tot això s’ho treuen de la màniga.
De viable no ho és, perquè repeteixo, tots
els pobles del costat tenen molts i molts
problemes, i no em crec que la Diputació
hagi fet un Pla de viabilitat i digui que
això, això serà la “repera”.
Valdria més que fessin els números, valdria
més que es pagués de l’Ajuntament, si cal,
un autocar per anar a nedar dos dies a
la setmana o tres dies a la setmana a
Igualada, i fins i tot pagar la subscripció a
les piscines aquestes, segur que el poble
hi guanyaria més”.
Torna a prendre la paraula Joan Caballol, i
diu que “parla vostè del tema del projecte
i tot això, i torno a explicar que dins del
Plec de clàusules s’explica que s’haurà
d’aprovar aquest projecte per aquest
Ple i que, per tant un altre cop... s’ho
ha de mirar bé. L’altra part és el tema
de la concessionària. La concessionària,
en el dret de superfície, no és una
concessionària.
L’Ajuntament
podrà
atorgar la concessió i podrem treure
uns beneficis d’això, d’aquí que vindran
a restar la diferència, que es fa pel dret
de superfície. Vostè prefereix posar un
autocar a la gent, doncs potser és més
sostenible, no ho sé, ja no tocaré el tema
de la sostenibilitat, però segurament és
més insegur, segurament és més incòmode
i segurament farà perdre el temps a la
gent de Calaf, que també és important.
I comentar una cosa, el tema que ha
reiterat que valdria més destinar els diners
a una altra cosa, li torno a repetir, aquesta
és una actuació finalista, no es pot canviar
aquesta despesa, però en qualsevol cas
sobre la residència hi estem treballant,
s’ha convocat la redacció del projecte,
s’han presentat ni més ni menys que 78
empreses per redactar aquest projecte i,
per tant, com molt bé diu el regidor d’ERC,
la piscina sí, la residència també. Doncs,
anem tirant per poder tirar-ho endavant i
lluitant contra el què faci falta”.
Es ratifica, amb els 7 vots a favor dels
grups municipals de CIU i ERC, i els 4
vots en contra del grup PSC-PM-GIC,
el decret de rectificació del Plec de
Clàusules Administratives Particulars
del contracte per a la construcció de
la coberta de la piscina municipal i
les instal·lacions esportives annexes,
constitució d’un dret de superfície i el seu
arrendament a l’Ajuntament de Calaf.
Abans de la votació, Francesc Cribillers
deixa clar que el seu grup hi votarà en
contra, per coherència.
S’aprova, per unanimitat, deixar damunt
de la taula la moció en defensa del
dret a decidir i de la consulta popular
sobre la independència de Catalunya a
Calaf, proposada pels grups municipals de
CIU i d’ERC:
Abans de votar, Francesc Cribillers
expressa que “bé, la moció la defensen
vostès, no? Ho han incorporat en l’ordre
del dia, des del grup d’ERC, i bé nosaltres,
el primer que veiem que aquí el que han
fet és un “cortar i pegar”, amb tota una
sèrie d’obvietats, una sèrie d’obvietats,
amb poca reflexió i poca substància. Ens
queda una mica la sensació que l’únic que
s’està fent és fer un gest per quedar bé, i
això és una mica el que nosaltres traiem
d’aquest document, no del contingut, sinó
de la forma d’aquest document.
Aquí es diu que s’ha marcat un abans i
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possible que ens endeutem una mica més,
però bé, és que si no, no faríem res”.
Joan Caballol respon que “amb el permís
de l’Alcaldia, agraïm el suport d’ERC que
almenys coincideix amb nosaltres una
mica amb l’anàlisi de la situació. Bé, el
Sr. Cribillers ha exposat els seus motius
pel que fa això i el que veiem d’alguna
manera és que al llarg del seu discurs es
presenten algunes contradiccions perquè
parla de que vostès al 2008 ja eren
contraris a la construcció de la piscina
coberta, i després diuen: que sí que volem
una piscina coberta, però que no la volem
ara, llavors és clar, la volen o no la volen?
Si no ho féssim nosaltres potser sí que la
voldrien... potser és aquest l’argument
que voldria fer servir.
Diu que estan preocupats perquè diu que
cada vegada hi ha més infraestructures a
Calaf. A nosaltres no ens preocupa, això,
és el nostre programa electoral, que és
tenir més infraestructures. Vostè dirà,
home, és que això resulta que té cost...
Escolti, nosaltres ens encarreguem d’anar
a buscar finançament i anar buscar totes
aquestes coses com és la nostra obligació,
però el més important per a la gent de
Calaf és tenir un servei. No és dir: me n’he
d’anar a Igualada, sinó tenir el servei al
costat de casa i això, quan has comptat
els desplaçaments amb cotxe, també té
un cost pel ciutadà que d’aquesta manera,
si està a la vila, doncs això no passa.
Parlava vostè del mètode alemany i també
no sé si parlava dels peatges a l’ombra,
que és una manera de veure que les coses
costen. És clar que costen, i es paguen
amb l’aportació directa o d’alguna manera
indirecta.
Nosaltres, els números els hem fet i els
hem fet amb l’ajuda de la Diputació, com
ja els vam dir en el seu moment, que es
va fer el seu estudi de cos, i el que ens
sorprèn és que vostè ens diu: ‘Vostès
són imprudents, perquè escolti les altres
administracions estan parant projectes,
estan fent això.’
Escolti’m, nosaltres ja l’hem fet, l’exercici:
nosaltres hem agafat el projecte, l’hem
revisat de nou i hem dit què és el que
necessitem, per a poder complir el
programa de necessitats que té aquest
equipament. Doncs aquest programa
de necessitats en qüestió, que és de
la Diputació, si fem això servirà per la
nostra necessitat i per tenir fins i tot, si
es gestiona bé, per poder tenir superàvit,
i per tant estem més convençuts que mai
que s’ha de tirar endavant, perquè això és
un bé per al poble, no és una inversió d’un
any, sinó que és una inversió que durarà
molt temps.
I les crisis vénen i se’n van, però en
qualsevol cas els serveis quan els
comences a donar, queden al poble, i això
és una cosa que hem de valorar nosaltres,
i lluitarem contra qui faci falta per poder
tirar endavant coses i per poder donar
millors serveis i de més qualitat, fins i tot
amb quantitat, al poble.
També comenten que hi ha d’haver un
mínim de socis: doncs bé això ja queda
en l’estudi de viabilitat de la piscina que
ens va fer la Diputació, que no crec que
sigui un organisme que vostè posi en
dubte perquè són professionals molt
competents.
Aleshores, vostè també em diu: ‘Vostès
ens estan presentant un projecte, però
nosaltres ja en vam aprovar un’.
Perdoni, però vostè no s’ha llegit el Plec
o no s’ha llegit prou curosament el Plec:
L’objecte del contracte és la redacció del
projecte i construcció d’una piscina. És a
dir, nosaltres el que hem fet és revisar
tot això dins del programa, hem fet un
plantejament i a partir d’aquí l’empresa
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un després de la història del nostre país.
Fa un any, quan això començava, doncs
potser sí, que es podia dubtar si seria
un abans i un després, però ara amb els
resultats, doncs potser no el tenim aquest
dubte.
Si fa un any s’hagués presentat per part
del grup ERC, seria el que hauria de ser,
però aquí sembla que ens afegim sempre
al carro quan ja fa dies que ha passat, ens
dona una mica aquesta sensació.
Quant al paràgraf número quatre i el
número cinquè, tal com he dit abans,
això està ple d’obvietats, que és legal fer
aquestes consultes, doncs evidentment ho
són. Molt bé, però això a nosaltres com
a text, a nosaltres com a grup, no ens
aporta cap valor, el fet que l’Ajuntament
no pot participar és la constatació de tota
una sèrie de coses. Ja, i passant a la part
expositiva, bé, el primer és contestar
que sí, “constatar i felicitar l’aportació
de civisme i democràcia participativa,”
evidentment, el fet de fer-ho, no hi ha
problema.
No pels resultats: els resultats donen que
la participació ha estat més aviat fluixa
a tota Catalunya, tot i que repeteixo,
nosaltres constatem i felicitem aquesta
demostració i la compartim.
En el segon punt, també ens sembla
molt bé aquest reconeixement. També
ens hagués agradat que algú, el qui ho ha
presentat, doncs hagués posat “poble”,
enlloc de “ciutat”, perquè Calaf, que jo
sàpiga, és un poble, no és una ciutat.
El tercer, que és donar suport a les
iniciatives
populars
que
sorgeixin
per fer consultes, evidentment, per
suposat, nosaltres estem d’acord des de
l’Ajuntament, des del nostre grup, en que
es facin consultes populars de tota mena
i aquestes iniciatives.
I per últim, el punt número quart, en
que es fa esment que es farà arribar
aquest acord al president del Parlament,
doncs evidentment el president ara és
una presidenta, per tant aquí hauríem
de posar presidenta, el president del
parlament de les Illes Balears desconec
si tenen president o presidenta, però
molt em temo que pugui haver canviat, i
també a les corts del País Valencià.
Nosaltres, a l’elevar a aquests membres,
representants d’aquests òrgans col·legiats
que deia abans, del País Valencià, de
Balears i de Catalunya, doncs ens sembla
que és tirar el tema una mica massa, més
enllà.
Ens sembla que sap, suposo, el qui
pren aquesta iniciativa, el que pretén;
nosaltres
com
a
grup
municipal
d’Ajuntament entenem que això és un
petit excés, perquè fer arribar aquest
escrit fora del nostre àmbit territorial és
excessiu.
Nosaltres,
si
es
canvien
algunes
d’aquestes coses, com fins i tot això de
fer arribar als Parlaments, del que en
diuen els Països Catalans, doncs nosaltres
podríem votar a favor, si es fessin les
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esmenes de poble per “ciutat”. Si no
és així, doncs, ens haurem d’abstenir.
Nosaltres proposem als grups que han
proporcionat aquesta moció, doncs, si
poden assumir aquestes correccions i
llavors tindríem unanimitat.
Manel Navarro respon que l’escrit “no l’he
presentat jo, l’he recolzat perquè ve de la
coordinadora, però estic d’acord amb el
que presenten; que sí que és veritat que
s’haurien de reformar coses, no m’ho he
mirat amb detall si és ciutat o poble, però
crec que sí que això es podria esmenar;
com el punt del President de Balears,
doncs ho desconec. També, sobre totes
aquestes coses que ha comentat, jo
estaria d’acord amb esmenar-les. Ara
bé, més que qüestió política, jo vaig
estar precisament el dia 10 de juliol a
Barcelona i em vaig sentir identificat:
jo sóc independent d’Esquerra, o sigui,
no sóc afiliat, però em vaig identificar
amb l’independentisme de Catalunya
com a moviment social, i més davant del
Tribunal Constitucional, que t’ho tira tot
pel terra, el sentiment d’un poble. Em
sento identificat amb aquesta qüestió i
per això la recolzo”.
Francesc Cribillers reitera que “fer
arribar això a les corts del País Valencià
i al President de les Illes Balears sembla
excessiu, ens hem de restringir al que és
el nostre àmbit territorial”.
Joan Caballol respon que “el tema de
gènere i per la paraula ‘poble’, no hi ha
d’haver cap mena de problema per ferho. El fet de no voler-ho en l’espai, crec
que aniria en contra del missatge que
ens ha arribat des de la coordinadora.
De fet aquesta és una proposta que
presenta ERC, que també CiU s’hi
suma, perquè aquesta coordinadora a
nosaltres ens consta que s’ha posat en
contacte amb tots els grups polítics amb
representació a l’Ajuntament, i per tant
d’alguna manera, tots sabíem el que hi
havia. El que ens ha estranyat és que
vostès no la presentessin, si només
faltava això, perquè també podrien
haver dit, ‘escolti, nosaltres també la
presentem, i la presentem amb aquestes
diferències’, per tant nosaltres creiem
que, menudeses a part, perquè això
que vostè ha comentat sobre el gènere
del president-presidenta, o el fet de ser
“poble” o “ciutat”, és una menudesa,
perquè no és l’esperit.
Sí que entenem que ha marcat un abans
i un després, perquè la societat civil,
per primera vegada, ha fet una consulta
d’aquest tipus, ha estat capaç de
plantar-se davant d’un Estat, i més arrel
de la última sentència sobre l’Estatut de
Catalunya; la gent ha dit prou, la societat
s’ha mobilitzat, i pensem que és una cosa
que hem de donar tot el suport.
Més enllà del resultat que surti, perquè
vostè comenta el fet que han tingut uns
pobres resultats, bé, també entenem
que és una consulta, que no han tingut
els recursos econòmics pel fet de sorgir
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per la societat civil, i no han tingut els
recursos econòmics que podria tenir una
consulta feta des de les institucions, i
per tant, els recursos, al ser més baixos,
han tingut una incidència sobre aquest
resultat.
El tema d’anar tard o no anar tard,
nosaltres diem el mateix: és la societat
civil la que aquí Calaf es mobilitza i fa
això. Sabem que hi havia hagut un altre
intent mesos enrere i que en aquell
moment no va prosperar, doncs nosaltres
com a polítics el que podem fer és donar
suport a aquelles iniciatives que vénen
de la societat civil i anar-les impulsant:
no ens les podem inventar, per tant, si la
societat civil creu que ara és el moment,
doncs nosaltres els hem de donar tot el
suport possible.
Nosaltres entenem, doncs, que si
vostès estan d’acord en deixar el text
amb unes modificacions, i per tal de
que aquest sigui un acord unitari, que
seria allò desitjable, si són només les
modificacions aquestes de gènere,
ens podem mantenir en l’àmbit que la
coordinadora ens demana. Entenem que
és un pacte que és bo per totes les parts
i aquest és l’oferiment que li faríem, no
sé si...”
Manel Navarro diu que hi està d’acord.
Francesc Cribillers respon que “si només
canvieu el tema de la “ciutat” per “poble”,
i el tema de “president” per “presidenta”,
ens abstindrem. Si l’únic que vostè vol
fer és això. Vostè s’agafa a les minúcies
i no son minúcies , això denota que es
fan les coses sense llegir-se-les, sense
mirar-se-les i sense interès, i llavors
resulta que ens agafem a allò que
passa. El que s’ha de fer és treballar-ho,
pensar-hi, i veure si això té sentit ara,
tenia sentit fa mig any o en tenia fa un
any i mig, i vostès si ho han portat aquí
al Ple doncs ho haurien d’haver treballat
una mica més”.
Respon Joan Caballol que “vostès no
tenien intenció de presentar el que li han
passat, o no tenien intenció de presentar
res de diferent, perquè sinó podríem
suspendre i esperar que presentin
vostès la bona, però vostès tenen aquest
document en el mateix moment que
ens l’han donat a nosaltres, a les forces
polítiques, per tant vostès en tenien
coneixement”.
Francesc Cribillers respon que ells no
han portat “al Ple aquest document.
Si s’ha de fer una proposta, nosaltres
la prepararem. Vostès presenten les
propostes que estan aquí...”.
Joan Caballol diu que “Sí, sí, però a
veure, això no té la importància que
vostè li vol donar, si vostè vol una excusa
per abstenir-se i quedar bé, doncs
escolti, jo no tinc cap problema”.
Finalment, s’acorda per part dels tres
grups polítics deixar la moció damunt de
la taula per tractar-la en el proper Ple,
i consultar a la Coordinadora si es pot
modificar l’àmbit.
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els van dipositar la seva confiança en
exercir el seu dret a vot.
Però tot i aquestes dificultats l’equip de
CiU no ha defallit a l’hora de fer realitat el
seu compromís amb la vila, que va ser el
lema de la nostra campanya: aconseguir
més per Calaf i a més fer-ho sense augmentar els impostos.
Així doncs, amb el treball constant i una
ferma determinació, s’ha aconseguit
de dur a terme nombrosos projectes
(que només enumerarem per qüestions
d’espai) com la rehabilitació del Castell, la consecució de la Llei de Barris, la
construcció del nou parc de bombers,
la nova escola de música amb la sala
d’actes annexa, la construcció dels nous
parcs de la Generalitat i de Ramon Sala,
la construcció d’una àrea de caravaning,
la recuperació dels Rentadors, la restauració del cementiri, la construcció del nou
pont sobre la via, la millora de la línia del

tren, la posada en servei del Centre de
Recursos per l’Ocupació i la instal·lació de
l’Esplai de la Gent Gran a la ja rehabilitada Casa Bertran, a més dels projectes
que ja s’han iniciat o per als quals ja
s’ha aconseguit el finançament necessari
perquè puguin ser una realitat ben aviat,
com el desplegament de la Llei de Barris,
la redacció del projecte de la residència,
l’inici del treballs per a la recuperació del
Convent de Sant Francesc o l’inici de la
construcció del complex esportiu i de salut
de les piscines.
Sens dubte s’ha fet molta feina, però encara en queda molta per fer. Ara els toca
als calafins i calafines decidir quina és la
millor opció per dur-la a terme. Nosaltres,
per la nostra part, només podem agrair,
molt sincerament, la confiança que van
dipositar en l’equip de CiU, tot refermant
el nostre compromís amb Calaf.
Moltes gràcies!

Si fem recompte dels butlletins
municipals editats durant l’any 2010 en
podem comptar 2. L’habitual eren unes
6 publicacions a l’any. Desconeixem els
motius, potser qui se’n cuidava tenia
massa feina i no donava l’abast...
Seguint la tònica del 2010 no estaria
previst treure el següent butlletí fins
al mes de juny. S’acosten eleccions i
l’equip de govern ha contractat una
periodista per donar una bona empenta
al Butlletí municipal perquè surti ben
farcit “d’auto bombo”. Amb la solvència
dels comptes municipals s’ho deuen
poder permetre...
La transparència no ha estat el punt
fort de l’equip de govern de CiU a
Calaf. Ni als butlletins ni en els Plens
municipals, la informació no ha estat

fluïda, per tal que arribi de forma clara,
concisa i entenedora als vilatans.
Les contractacions d’empreses, serveis
i persones s’han anat fent de forma
discrecional, per decret de l’Alcaldessa.
L’amiguisme ha imperat en moltes
ocasions. L’arrogància davant els febles
i la submissió davant els poderosos ha
estat la norma. I el que és més greu,
molts dels calafins caiem sovint en el
cinisme d’acceptar com a normal el que
són comportaments del tot execrables.
Si ens resignem només a anar a votar
cada 4 anys, ho tenim “cru”, com es diu
col·loquialment. La situació a Calaf és
prou difícil com per deixar que els que
estan al front del Ajuntament, facin
i desfacin sense donar explicacions.
Els calafins hem de participar directa

i activament i incidir molt més en el
benestar col·lectiu del dia a dia per al
bé del nostre poble.
Tenim per davant uns reptes, com a
poble, molt difícils d’afrontar. Cal ser
prudents i actuar amb seny, no ens
podem permetre equivocar-nos. El
temps de les vaques grasses en què
tot anava bé ha quedat enrere. Ara cal
un compromís col·lectiu i permanent
per part de tots per mantenir Calaf
com un poble amb vitalitat i on es
creïn oportunitats per a la millora de la
nostra vila.
És de justícia reconèixer la generositat
i valentia dels candidats de totes les
llistes en oferir-se per dirigir el futur
del nostre poble.
Visca Calaf!

La participació ciutadana, un valor en alça
Tenim a la nostra vila moltes entitats
de caire associatiu, cíviques, culturals,
lúdiques, esportives... que a través de
la implicació de les persones, les quals
ofereixen el seu temps disponible, així
com la seva experiència en la gestió
de les mateixes, treballen de forma
constructiva amb un gran sentiment de
col·laboració i participació en les seves
activitats. Aquestes han fet possible que
disposem d´un gran teixit associatiu
i participació ciutadana, que activa la
societat, digne de ressaltar en proporció
al nombre d´habitants que tenim.
No farem ara una relació de totes les
que ja coneixeu: Coral, Caramelles,
Geganters, Comissions o Juntes Directives,

organitzadores de molts esdeveniments
com Festes Majors, Fires, Festes de
Nadal, Carnestoltes, Música Tradicional,
Associacions de Veïns dels Barris o
d’accions pròpies de cadascuna... en les
quals hi ha un intercanvi generacional
de joves: aquests han d´agafar el
relleu, jubilats, desocupats, gent gran
que, amb el seu esperit de voluntariat,
de donar més que rebre, aportae una
gran valor a la vila de Calaf.
Amb d’altres objectius, com que no es
perdin les tradicions populars, tot això
ens han d’encoratjar per a projectes
futurs.
Cal ressaltar el retorn del grup
d’Escoltes, així com la Coordinadora per

la consulta sobre la independència de la
nació catalana a l’Alta Segarra, i els seus
“per què” (per popular, per democràcia,
per llibertat, per responsabilitat, perquè
és un dret, perquè serveix de molt i per
la cohesió) que, amb el suport de 19
entitats i cinc ajuntaments, el diumenge
10 d’abril del 2011 van obtenir la
següent participació i resultats: Calaf,
20,85%
de
participació
(93,35%
sí, 3,33% no); Calonge 39,31% de
participació (95,59% sí, 1,47% no);
Castellfollit 35,26% de participació
(97,01% sí, 1,49% no); Pujalt, 34,05%
de participació (98,41% sí, 1,59%
no); Sant Pere Sallavinera 45,95% de
participació (94,12% sí, 5,88% no).

Grups municipals

Doncs sí, tot i que ha passat volant, arribem ja al final de la legislatura que vàrem
començar ara fa quatre anys i, tot i que
no ha estat fàcil, ho fem amb la mateixa
il·lusió amb la que la vàrem començar.
En escriure aquestes línies hom no pot
deixar de pensar en l’enorme intensitat i
complexitat d’aquest període que ha obligat a replantejar alguns projectes per tal
de poder assegurar-ne la viabilitat en un
context de crisi de dimensions històriques,
en el qual el principal grup de l’oposició
ha optat per la confrontació i fins i tot la
difamació anteposant els “suposats” interessos de partit als del municipi.
Poder fer-ho, en el context d’una enorme
crisi econòmica, no ha estat gens fàcil i
hom pot suposar que s’han viscut moments difícils que només podíem superar
amb la convicció d’aquells que defensen
un ideal amb la força i el suport de les
persones que varen creure en ells, i que
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

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

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers (nou parc)

oficines: 93 869 92 12
urgències: 93 868 09 31

Mossos d’Esquadra

088

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

BCN

Sants

Pl. Cat.

MANRESA

CALAF

LLEIDA

10.15
17.10
20.54

11.41
18.36
22.12

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.22
19.28
23.09

Sants

12.27
19.33
23.14

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

Esplai de Gent Gran

93 869 85 24

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

93 868 10 10

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

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

93 869 82 49

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Punt d’Informació Juvenil

93 868 08 33

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Notaria

93 869 88 12

Correus

93 869 85 94

Informació Generalitat

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot)

93 868 11 40

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

CALAF

IGUALADA

BARCELONA

07.30
11.00
15.55

08.40

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

09.30
12.00
19.00

09.57
12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
06.55
10.30
15.15

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

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

Grues Calaf (grues i taxi)

636 480 488

Taxi Ramon Manent

679 409 337

CALAF

Taxi Domingo López

680 344 464

De dilluns a divendres:

ABS CALAF 93 869 87 79
URGÈNCIES 061
CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA
Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444
AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als
telèfons indicats.
OFICINES 93 8725522
De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522
24 h. Tots els dies
(Només s’hi pot trucar des d’un telèfon fix)

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

Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és
l’Organisme de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o
aclariment cal que us adreceu directament a l’esmentat organisme. També podeu
trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159. Des del 10 de setembre, us atenen a l’Ajuntament (pl. Gran, 2-4), els dijous de 10.30 h a 14 h.
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17.15

Dissabtes:

639 340 834

ABS CALAF

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA

Taxis 24 h Albert Molina

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

tel. 902 422 242

ALSINA GRAELLS

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ

06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

08.25

08.30

Dissabtes no festius:
07.30

MANRESA

estació bus

MANRESA

Puigmercadal

CALAF

De dilluns a divendres:
09.00 *
13.30
14.00 *
18.00 *
19.00 *
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
12.20

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

connecta’t a Calaf!

www.calaf.cat
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