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E ditorial

    issortadament cada cop sembla més 
clar que la situació de crisi general 
ens ha d’acompanyar durant força 
temps. En un context on la incertesa 
i la contraposició dels interessos d’uns 
quants sobre els interessos generals 
provoquen la volatilitat d’allò que 
els cercles econòmics anomenen “el 
mercats”, sembla que va prenent cos 
la idea de la necessitat d’un canvi de 
model més sostenible, més solidari i 
sobretot més humà...

No és cap novetat si diem que aquest 
nou model està encara en fase de 
definició i que caldrà que augmenti la 
consciència col·lectiva de la magnitud 
real del problema per establir les 
prioritats i línies d’actuació realment 
efectives que, tot sigui dit, cada cop són 
més urgents de prendre si no volem que 
una gran crisi acabi convertint-se en un 
absolut desastre de conseqüències 
imprevisibles.

Fruit d’aquesta situació estem assistint 
a la mobilització de la societat civil que, 

cansada de veure la (com a mínim 
aparent) deriva política econòmica 
de rescats i retallades, ha decidit fer 
sentir la seva veu amb l’aparició d’un 
moviment heterogeni que aglutina un 
ampli ventall ideològic de la societat 
sota el “paraigües” dels anomenats 
INDIGNATS. Aquest moviment ha 
aconseguit esdevenir un important 
factor que cal (i caldrà) tenir en 
compte per part de les institucions 
encarregades de prendre les decisions 
que ens permetin superar la actual 
situació.

Però més enllà de la descripció 
de la situació que breument hem 
exposat creiem que val la pena parlar 
d’un altre factor, el que es podria 
anomenar el del “moviment” dels 
IMPLICATS. Un conjunt format per 
totes aquelles persones i entitats que 
s’impliquen en els diferents aspectes 
de la societat que els envolta, que 
són capaces d’aportar el seu temps, 
les seves virtuts o fins i tot els seus 
recursos econòmics i materials per fer 

una societat millor i que, sense ser tan 
mediàtics, amb discreció i molt esforç, 
estan fent una tasca importantíssima 
per fer front al present, per superar 
el dia a dia i esdevenir, sens dubte, 
una part fonamental de la solució 
al problema. Segurament, des de 
la societat encara no es tingui prou 
consciència de la seva existència com 
a unitat però el cert és que existeix i 
que té un enorme potencial, tan gran, 
que cap govern ni cap societat es 
podrà permetre el luxe d’ignorar-lo si 
ens en volem sortir bé. 

Afortunadament, a Calaf, tenim una 
bona mostra d’aquestes persones 
que, de manera altruista, treballen 
en els àmbits socials, culturals, 
assistencials i esportius a les quals, 
com a ciutadans, hem d’agrair el 
seu esforç, oferir la nostra ajuda i 
demanar que, tot i que “s’aprimin” 
els pressupostos, no defalleixin en el 
seu objectiu de fer de la nostra vila 
un model de convivència i dinamisme 
exemplar.

Els Implicats (Compromesos)
D

DESCOBRIM L’ALTA SEGARRA:
Les creus de terme

C ol·laboradors Jordi Nadal

  La creu de terme és una creu 
monumental, habitualment de pedra, 
que a partir de la baixa edat mitjana 
però molt especialment durant 
els segles XVI i XVII es trobava 
als camins en els límits d’algunes 
poblacions, prop d’alguns monestirs 
o assenyalant els límits de la sagrera 
d’una església o d’una parròquia. 
Malgrat el seu nom, el seu origen i 
funció és incert, ja que no queda clar 
que sempre delimitessin termes de 
forma estricta, sinó que també era 
una manera de constituir un petit 
oratori i de donar la benvinguda 
o acomiadar la gent que passava 
per aquell indret. De creus se’n 
poden trobar de diverses tipologies; 
més o menys treballades, o més o 
menys altes; des d’una simple pedra 
clavada a terra amb una creu de ferro 
al capdamunt, fins a exemplars que 
són autèntiques escultures de pedra 
tallada, però totes estan plenes de 
simbolisme, d’història i de cultura per 
aquells pobles que les han conservat 
de generació en generació.
Les peces més treballades acostumen 
a alçar-se sobre un pedestal 

esglaonat circular o poligonal, 
disposen d’un llarg fust o tronc i una 
mena de capitell amb la creu a sobre 
ricament esculpits. En la decoració 
destaquen els relleus de sants o 
temes bíblics al capitell i imatges de 
Crist i la Mare de Déu a cada banda 
de la creu, els braços de la qual 
poden ser ricament ornamentats. 
Algunes fins i tot tenen inscrites les 
indulgències que oferia resar una 
oració, el nom o senyal heràldic del 
benefactor que havia fet possible la 
seva construcció o els escuts de les 
viles del terme que fitaven.
De les que es troben a la nostra 
rodalia, potser la més destacada 
és la creu gòtica dels Prats de Rei. 
Aquesta originàriament es trobava 
davant l’església de la Mare de Déu 
del Portal, però després que patís un 
accident es va decidir restaurar-la 
i guardar-la a l’interior del temple, 
mentre que a l’emplaçament original 
s’hi va posar una reproducció. Els 
seus elements més destacables són 
el capitell octogonal amb relleus de 
Sants i la creu ricament ornamentada 
amb la Mare de Déu, la Crucifixió i 

uns de florons rematant el braços. 
A més, sabem que va ser esculpida 
el 1497 per Pere Joan d’Espanya, 
escultor que havia treballat a 
l’església de Santa Maria del Mar de 
Barcelona.  

Reproducció de la creu de terme de Prats.
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    Una cinquantena de veïns van assistir 
el 8 d’octubre al taller participatiu de la 
Llei de Barris, amb l’objectiu d’acordar 
les línies principals de les actuacions 
urbanístiques al nucli antic. També 
van assistir a la reunió el primer tinent 
d’alcalde i regidor de Planificació 
Territorial, Joan Caballol, i l’arquitecta 
assessora municipal, Anna Albin, que 
a més de fer una introducció general 
van anar comentant amb els diversos 
grups de treball les seves propostes, 
i apuntant alhora noves alternatives. 
Després del treball en grups es va 
consensuar globalment les propostes 
perquè els tècnics que redactin els 
projectes constructius les hi incloguin, 
sempre que siguin viables.

Més seguretat per als vianants
En el taller va quedar clar que una 
de les preocupacions generals és 
la velocitat amb què circulen certs 
vehicles pels carrers del nucli antic, 
posant en perill els vianants. Per 
àrees, al carrer del Carme i Xuriguera 
es va acordar optar per la plataforma 
única (sense diferència de nivell 
entre vorera i calçada) i potenciar 
l’ús de “plaça” de la zona de l’antic 
Escorxador, entre d’altres. Al carrer de 

Sant Antoni també es va optar per la 
plataforma única però solucionant els 
problemes amb els guals de la part 
més estreta; a la plaça de les Eres 
es va deixar clar que es vol mantenir 
l’essència de la plaça, encara que són 
necessàries certes modificacions que 
la facin un lloc més segur i confortable. 
A la plaça Ravalet també s’optaria 
per igualar els desnivells actuals i 
crear una àrea única; així mateix, 

es va proposar l’enderrocament d’un 
edifici abandonat i en molt mal estat 
per tal de guanyar aquest espai per 
a la instal·lació de jocs infantils. 
Finalment, a l’avinguda de la Pau 
l’acord inicial inclou convertir-la en 
via d’una única direcció i mantenir 
l’aparcament a banda i banda, ja que 
la configuració actual la converteix en 
un carrer estret i amb elevat risc de 
topada entre vehicles.

Ajuntament i veïns acorden les actuacions 
urbanístiques per al nucli antic

El regidor Joan Caballol i l’arquitecta Anna Albin, en la introducció al taller.

L lei de Barris

    A mitjan mes d’agost van finalitzar 
les tasques de consolidació de la 
jàssera de la plaça Gran, dutes a 
terme per l’empresa Building & Bridge 
SLU. Es tractava de fet de la primera 
intervenció urbanística tangible dins de 
la Llei de Barris, una obra necessària 

per motius de seguretat i també de 
gran valor estètic, ja que l’aspecte 
de l’entrada del carrer del Carme ha 
millorat notablement. Les obres han 
suposat una inversió de 71.215,56 
euros, iva inclòs (el 75% dels quals, 
finançats per la Generalitat).

Finalitzada la consolidació de la jàssera 

Des de l’1 d’octubre i fins el 31 de 
desembre, tots aquells veïns que 
estiguin interessats en accedir a 
les ajudes per a la rehabilitació 
inscrites dins de la Llei de Barris, 
cal que es posin en contacte amb 
l’Ajuntament de Calaf (Serveis 
Tècnics). En la primera convocatòria 
(abril-juny) hi ha hagut un total de 
7 beneficiaris, que sumen una ajuda 
total de 105.466,29 € [32.000 € 
amb destinació a la partida 2011 
i 73.466,29 € a la partida 2012. 
euros]. En la segona convocatòria 
(juliol-setembre), que es resoldrà 
properament, s’han presentat un 
total de 8 sol·licituds per accedir 
a aquest programa de subvencions. 

Nova convocatòria 
d’ajudes a la rehabilitació
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Els plans d’ocupació continuen treballant 
en el mur perimetral del Convent

O cupació

   Des del mes de juny passat que 
Calaf compta amb 29 treballadors 
dins dels Plans d’Ocupació, que 
estan realitzant diverses tasques de 
manteniment i de posada al dia al 
municipi. Per exemple, han treballat 
durant uns mesos en la primera fase 
de la recuperació de les antigues 
cases dels mestres —que s’acabaran 
condicionant per posar a lloguer.
Una altra de les actuacions més 
visibles és la reconstrucció del mur 
perimetral del Convent de Sant 
Francesc. Una obra que dignificarà 
el conjunt arquitectònic i que en 
garantirà el tancament —i per tant 
la seguretat, mentre s’està a l’espera 
del finançament necessari per poder 
restaurar l’edifici del Convent.
Tal com s’observa en la fotografia, 
la reconstrucció del mur es realitza 
amb pedra i morter, i es col·loca un 

cinturó de formigó al capdamunt que 
n’asseguri l’estabilitat. A hores d’ara 

hi ha aproximadament un 40% del 
perímetre del mur ja reconstruït.

T erritori

Un total de 12 projectes —se’n van presentar 13, però un 
va haver de ser desestimat per un defecte de forma— han 
participat en el concurs per a la redacció del projecte 
constructiu d’una residència per a la gent gran a Calaf. Els 
projectes que finalment hi concorren estan essent estudiats 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament, i és previst que ben 
aviat hi hagi la resolució pertinent. La futura residència 
s’ubicarà al carrer Josep Tarradellas, al costat de l’actual 
centre de dia Casa Joan Gimferrer, dins d’una illa on 
s’emplacen diversos equipaments d’ús mèdic i assistencial 
(CAP, Centre de dia, ambulàncies, pisos per a la gent gran). 
Amb l’objectiu d’aconseguir suport econòmic per a aquest 
projecte, l’Ajuntament ja fa temps que és en contacte amb 
el departament de Benestar i Família de la Generalitat. 
Precisament el mes de setembre representants del consistori 
es van reunir amb el conseller Josep Lluís Cleries, el qual va 
comprometre’s a estudiar i tenir en compte el projecte.

Dotze projectes concorren al concurs 
per a la residència de gent gran

El passat mes de setembre l’Ajuntament de Calaf es va 
reunir amb la Diputació de Barcelona per tal de presentar-
li el projecte per a la construcció de la nova biblioteca 
municipal, prevista a la planta baixa de l’escola de música. 
En concret, la reunió va servir per acabar de concretar els 
detalls del projecte i per sol·licitar a la Diputació una millora 
del finançament (el projecte ja compta amb 300.000 euros 
de subvenció del Pla especial de Biblioteques del PUOSC). 
La construcció de la biblioteca es projecta en dues fases 
operatives, de manera que finalitzada la primera fase ja es 
podrà utilitzar l’equipament.

Reunió amb la Diputació de Barcelona 
per a la nova biblioteca municipal

Amb la instal·lació d’aquesta nova porta es dóna per 
finalitzada la recuperació de l’antiga presó de Calaf, 
un espai que ha estat restaurat per a poder acollir 
a partir d’ara diverses activitats, com poden ser per 
exemple exposicions.

Recuperada del tot l’antiga presó 
com a sala per a diverses activitats
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F ormació

L’Ajuntament de Calaf aconsegueix 80.000 euros 
per a la formació de persones a l’atur

   El Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha atorgat a l’Ajuntament de Calaf 
una subvenció de 80.000 euros amb la 
finalitat de realitzar cursos de formació 
adreçats prioritàriament a persones en 
situació d’atur. Així doncs, està previst 
que durant els mesos de novembre i 
desembre comencin dos cursos: un 
curs d’Agent de Desenvolupament 
Turístic, d’una durada de 565 hores,  i 
un curs d’Informàtica de l’usuari, amb 
una durada de 220 hores.
El curs d’Agent de Desenvolupament 
Turístic es fa amb l’objectiu de 
formar persones en un dels sectors, 
el turisme, en el qual segons els 
experts es crearà ocupació a mig 
termini. Dins d’aquest curs es tocaran 
temes com ara la comercialització 
del territori i dels productes turístics, 
l’ecoturisme o la informàtica aplicada 
al desenvolupament turístic, entre 
d’altres. 
Pel que fa al curs d’Informàtica de 
l’usuari  la intenció és donar una 
formació transversal en un àmbit tan 
important en totes les feines com és 
la informàtica. El curs està format 

per diferents mòduls entre els quals 
destaquen els referents al processador 
de textos,  les fulles de càlcul, les bases 
de dades, les presentacions gràfiques o 
Internet.
D’altra banda, pel que fa a la formació 
de treballadors en actiu, està previst 
començar en el mes de novembre 
un curs de Gestió de l’Estrès, un de 
Manipulador d’Aliments, un de Word 
i un altre d’Excel. Al mes de gener 

començaran 3 cursos més: un de 
Photoshop Bàsic, un d’Intel·ligència 
Emocional i un de Prevenció de Riscos 
Laborals adreçat als treballadors de 
la construcció que vulguin obtenir la 
Targeta Professional de la Construcció 
(TPC). Tots aquests cursos es duran 
a terme al Centre de Recursos per 
a l’Ocupació, situat al Centre Cívic, 
on s’atendrà a totes les persones 
interessades en realitzar-ne algun. 

El 17 d’octubre van començar les classes del curs de 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà, al qual s’han matriculat 22 alumnes 
d’edats molt variades, que oscil·len entre els 16 als 50 
anys. Les classes s’imparteixen al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació cada tarda de 18.00 h a 21.00 h, a 
càrrec de quatre professors que engloben les àrees de 
llengua catalana, castellana, anglès, socials, naturals, 
matemàtiques, tecnologia i plàstica. 
Cal recordar que el curs, que finalitzarà el mes de maig 
vinent, no atorgarà cap títol per si sol, sinó que el que 
fa és preparar aquests alumnes per a l’examen.

Més de 20 alumnes al curs de preparació 
per a les proves d’accés a cicles 

formatius de grau mitjà

Des del passat mes de setembre, el Centre de Recursos per a 
l’Ocupació forma part de la Xarxa Punt TIC, un conjunt de 
centres que posen a disposició de la ciutadania l’equipament 
i el personal necessari per accedir a les tecnologies de la 
informació i la comunicació. Acosta-t’hi a informar-te’n!

El Centre de Recursos 
per a l’Ocupació ja és Punt TIC



6 7

    El proper dissabte 5 de novembre, a les 17.00 h i a la 
Sala Felip, tindrà lloc la sessió participativa d’elaboració 
del Pla Local de Joventut. El Pla és l’eina que ens ha de 
permetre fer polítiques integrals de joventut al nostre 
municipi en els propers 4 anys. És un document marc que 
analitza les necessitats juvenils per tal de marcar les vies 
de desenvolupament més adequades per donar resposta 
al jovent. Per elaborar aquest document és imprescindible 
la participació dels joves. Si tens aproximadament entre 
15 i 29 anys, anima’t a assistir a la sessió participativa! 
Serà un espai de trobada perquè tu, com a jove, puguis dir 
la teva, opinar sobre la situació actual del jovent a Calaf i 
fer les propostes de millora que consideris oportunes. 

Inscriu-te!
· sllamas@anoiajove.cat
· Facebook (Anoia Jove Compartida) · enviant un SMS 
amb nom i cognom al tel. 648 70 11 87

Ajuda’ns a construir 
el Pla local de Joventut!

   Enguany, des de les regidories de 
Joventut i Festes es va treballar en 
la programació de Festa Major amb 
una idea ben clara: convidar grups i 
DJ’s formats per joves calafins o bé 
de la rodalia. Tots plegats, tant els 
més “veterans” com els més novells, 
van demostrar que sabien aprofitar 
l’oportunitat, i van deixar clar el bon 
nivell musical amb què compten.

D’altra banda, als concerts celebrats a 
l’antiga serradora el divendres a la nit 
es va comptar amb la presència de la 
carpa “Salut jove”, així com del tècnic 
corresponent. Aquest proporcionava 
atenció i informació perquè els joves 
gaudissin d’una festa segura i respon-
sable, evitant conductes de risc que 
posessin en perill la seva salut i la dels 
altres.

Una Festa Major jove i responsable

Calaf va participar aquest estiu 
en el projecte Rodanits impulsat 
pel departament de Joventut 
del Consell Comarcal de l’Anoia. 
El servei es va reorientar, de 
manera que es cobria una única 
destinació per tal d’optimitzar 
recursos: la Festa Major 
d’Igualada. 
Del nostre municipi van gaudir-
ne, de manera totalment 
gratuïta, 8 joves.

  Des del mes de setembre que es 
troba en funcionament de nou el Punt 
d’Informació Jove, on el tècnic Salva 
Llamas atén totes aquelles persones 
que sol·licitin informació en diversos 
àmbits: salut, habitatge, treball, 
formació, oci, etc. 
Recordem que us atendrà a la 
Biblioteca de l’Institut Alexandre 
de Riquer cada dimarts de 
10.15 h a 11.15 h (hora del pati) i 
d’11.30 h a 13.00 h a les oficines de 
l’Ajuntament. També podeu contactar 
amb en Salva Llamas per correu 

electrònic (sllamas@anoiajove.cat) 
o al Facebook (“Anoia Jove 
Compartida”).

Balanç 
del Rodanits 2011

Torna el PIDCES, el punt d’informació jove

J oventut
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   Aviat el fred arribarà, i això voldrà 
dir que posarem punt i final a la 
“campanya” de parcs d’enguany: 
passarem més hores a casa i no 
tantes a la plaça o al carrer. 
Tot i això, des de la regidoria de 
Parcs i Jardins us volem recordar 
una vegada més la importància de 
tenir cura d’aquests espais: a la 
primavera i estiu (quan se’n fa un ús 
més intensiu), però també durant la 
tardor i l’hivern.
Les actuacions que es van realitzar 
durant el mes de juliol per posar a 
punt les places i parcs n’han millorat 
l’estat, però la feina no s’acaba aquí: 
s’ha de mantenir aquests espais 
nets, endreçats i en condicions 
durant tot l’any. Aquesta és una feina 

que podem fer des de l’Ajuntament, 
però mai no tindrem èxit del tot si la 
ciutadania no hi col·labora. Hem de 
tenir ben present que les nostres 
places i parcs són de tots, i entre 
tots els hem de mantenir nets.
No s’hi val a llençar els papers a 
terra, quan just al costat hi ha 
una paperera; no s’hi val a tractar 
malament el mobiliari urbà que algun 
dia o altre ens donarà servei.
Hem de tenir molt clar, doncs, el 
paper que juguem tots i totes en 
l’estat de carrers, places i parcs. 
És un paper clau, importantíssim 
perquè puguem gaudir durant molts 
anys d’uns espais còmodes i on tots 
ens hi sentim bé; nets, cuidats i 
agradables.

Les places i els parcs...
són de tots!
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El ple de l’Ajuntament de Calaf, en contra 
dels mini-parcs eòlics de Sant Sebastià i la Pineda

  En el ple municipal del 29 de 
juliol passat, els 11 regidors de 
l’Ajuntament de Calaf van aprovar 
per unanimitat una moció en contra 
de la instal·lació de dos mini-parcs 
eòlics al municipi, després que 
la Direcció General de Polítiques 
Ambientals demanés al consistori 
que es pronunciés sobre l’assumpte. 
Va ser el mes d’abril quan 
l’Ajuntament va tenir notícia, de 
manera indirecta, d’aquesta possible 
instal·lació, per la qual cosa es 
va reunir amb al cap de l’àrea de 
projectes de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals de la 
Generalitat, al qual va exposar ja 

la seva oposició als mini-parcs per 
l’impacte ambiental i paisatgístic, 
així com per la saturació d’aquestes 
instal·lacions a la zona.
El mes de juliol, la Direcció General 
va demanar a l’Ajuntament que es 
pronunciés sobre la conveniència 
de realitzar avaluació d’impacte 
ambiental per als dos mini-parcs. 
Els informes dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament conclouen que el 
“Mini-parc eòlic de Sant Sebastià” 
provocaria un elevat impacte visual, 
ambiental i paisatgístic, i que a més 
és totalment incompatible amb el 
planejament urbanístic de Calaf 
(el terreny on es pretenia instal·lar 

forma part de la zona de protecció 
paisatgística segons el POUM). Pel 
que fa a l’altre mini-parc, el de 
“Plans de Calaf”, l’informe tècnic 
dicta que “s’hauria de sotmetre a 
una avaluació d’impacte ambiental 
ampliada” que inclogués: la 
proximitat amb la població, la 
interacció amb l’aeròdrom Calaf-
Sallavinera, l’accés a l’heliport 
dels bombers de Calaf, el futur 
creixement industrial del municipi i 
un estudi d’avifauna de la zona.
Per tot això, la moció aprovada en 
el ple de l’Ajuntament es mostrava 
fermament oposada a la instal·lació 
d’aquests dos mini-parcs.

Faràs la poda al teu 
jardí? Avisa’ns!

Des de l’Ajuntament de Calaf 
posem a la disposició dels 
propietaris de jardins un nou 
servei: la recollida a domicili de 
les restes de la poda dels arbres. 
Quan tingueu previst realitzar 
la poda a la vostra propietat, 
poseu-vos en contacte amb 
la regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament per concretar-
ne la recollida; la nostra brigada 
de Parcs i Jardins s’encarregarà 
de transportar-la amb el camió 
fins a la planta de recollida de 
matèria a orgànica, a Jorba. 
D’aquesta manera, aquestes 
restes aniran a parar al lloc que 
els pertoca.
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B enestar social

    En la difícil època que travessem, 
estalviar i reduir la despesa s’ha 
convertit en una obligació i en 
una premissa a tenir en compte 
en tots els àmbits. Des de 
l’Ajuntament en som conscients, i 
per això ho apliquem en el nostre 
funcionament ordinari. Però hi ha 
esdeveniments puntuals que, per 
la seva envergadura, signifiquen 
una despesa considerable per a les 
arques municipals. Per exemple 
la Festa Major, una festa que els 
calafins esperem cada any i que 
tampoc no volem deslluir, però 
que també ha vist aplicat aquest 
principi d’estalvi. La despesa 
d’enguany, doncs, s’ha vist 
reduïda en un 30% respecte la de 

l’any anterior, també ja reduïda. 
L’estalvi és molt significatiu, però 
encara caldrà estudiar d’altres 
mesures de cara al futur perquè la 
Festa Major sigui més sostenible: 
tots plegats hem de ser conscients 
que els actes i activitats suposen 
un cost, i que a vegades serà 
necessari assumir-lo entre tots en 
forma d’entrada o col·laboració en 
actes puntuals.
També seria bo que augmentés 
la implicació de totes les entitats 
de la nostra vila en la Festa 
Major, convertint-la en una 
festa més oberta, més popular; 
som conscients que això és 
també tasca nostra, obrint-nos 
a aquesta participació que us 

estem demanant. Per exemple, 
aquest any les barres de l’antiga 
serradora anaven a càrrec de 
diverses entitats esportives 
de municipi, una manera de 
col·laborar en la Festa que a la 
vegada els va ser útil per a recollir 
fons per a les seves activitats.
Festa Major a banda, des de l’àrea 
de Cultura i Festes seguirem 
treballant per contenir al màxim 
la despesa, una tasca que ja 
vam començar amb la suspensió 
del projecte “Idensitat” i que 
aplicarem en les futures festes i 
activitats, sense que això suposi 
fer-les ni menys participatives ni 
menys lluïdes. Us hi esperem a 
tots!

La Festa Major d’enguany 
ha reduït en un 30% la despesa

F estes

Iniciats els cursos de català dels nivells B i C,
i també els de bàsic 1 i 2

    Des d’aquest mes d’octubre que 
l’Institut de Formació Permanent 
de Calaf acull diversos cursos 
de català, impulsats des de 
les regidories de Cultura i de 
Benestar Social de l’Ajuntament 
de Calaf. En el primer cas es 
compta amb dos cursos: un de 
nivell intermedi (nivell B) i l’altre 
de suficiència (nivell C). Es tracta 
d’una proposta ben interessant, 
ja que tots dos cursos permetran 
als alumnes realitzar a Calaf els 
exàmens homolgats pel Consorci 
per la Normalització Lingüística. 
Per això des de la regidoria de 
Cultura s’ha cregut necessari tirar-
los endavant encara que no fossin 
subvencionats; els alumnes s’han 
fet càrrec del cost de les classes, 
però podran examinar-se a Calaf 
mateix del nivell corresponent, el 
proper mes de juny. 
Aquestes classes les imparteix la 
professora Montserrat Isern, de 
15.00 h a 17.00 h (els dilluns i 
dimecres, nivell B; els dimarts i 
els dijous, nivell C), i compten 
amb uns 12 alumnes el nivell B i 
amb uns 20 alumnes el nivell C.

D’altra banda, també aquests dies 
han començat les classes de català 
bàsic 1 i 2, en aquest cas promoguts 
per la regidoria de Benestar Social 
i el Consell Comarcal de l’Anoia, 
amb la col·laboració del Consorci 
per la Normalització Lingüística. 

Hi prenen part un total de 26 
persones, i estan dirigits a totes 
aquelles persones que tenen un 
coneixement del català limitat i 
que volen millorar-lo. Les classes 
les imparteix la professora Pia 
Clotet.

C ultura

Classe de nivell C de català.
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Il·lustríssima senyora alcaldessa, regidors, 
distingides autoritats, calafins i calafines, 
bona nit. Primer de tot voldria agrair al 
consistori la possibilitat que m’han ofert de 
fer el pregó de la festa major d’enguany. Per 
a mi va ser tota una sorpresa quan em van 
trucar de l’ajuntament per proposar-m’ho 
i haig de confessar que la meva primera 
impressió va ser: “què hi faig jo a dalt del 
balcó de l’ajuntament pregonant quatre 
dies de gresca?”. Però com que em van dir 
que podia parlar del que volgués i no es 
té gaire sovint l’oportunitat de pujar aquí 
dalt he acceptat la tasca amb molt d’orgull. 
És per a mi, de veritat, un gran honor. De 
tota manera no em voldria estendre gaire 
perquè ja sé que tothom té ganes que la 
festa comenci i d’anar a buscar l’entrepà 
de gorra amb què se’ns obsequia a canvi 
d’aguantar el pregó.

Ara mateix més de quatre d’aquí a la 
plaça es preguntaran, “i qui és aquest 
noi? No és el nen de La Palma?”. Doncs 
sí, probablement molta gent del poble em 
coneixerà d’aquesta manera. Com qui va 
trencar l’encanteri de la tarta de poma i 
dels croissants d’una pastisseria que hi ha 
(o potser hauria de dir, “hi havia”) a baix de 
tot del carrer Sant Jaume, i qui va acabar 
amb la tradició familiar de cinc generacions 
per anar a fer “no sé què de l’espasiu”. 
Molts m’han preguntat si sóc astronauta. 
No, no arribem a tan amunt, però sí que 
treballo en el que sempre havia volgut, 
en temes espacials, fent satèl·lits. I us he 
de confessar que jo sóc un dels que més 
enyoro els pastissos de casa.

Com molts ja sabeu, jo no visc aquí, tot i 
que hi vaig néixer, hi vaig passar la meva 
infantesa i joventut i més o menys hi torno 
sovint. Ara m’estic a Madrid, cosa que amb 
el èxits dels últims anys del Barça és tot 
un plaer. De la meva infantesa recordo 
sobretot els amics, la majoria dels quals 
han anat perdurant durant els anys. 
Recordo les guerres de pedres que fèiem 
al sortir de les monges. D’anar a jugar al 
femer que hi havia al davant del cole i als 
ferros que hi tenia per allà terra el ferrer 
de la cort. Per cert, no sé si recordeu els 
de la meva quinta que sempre ens queia 
una bona bronca perquè ell no volia que 
juguéssim allà. Doncs un dia se’m va 
quedar enganxada la cartera a una espècie 
d’alicates que tenia a terra clavades. 
Jo no la volia deixar allà i vaig intentar 
desenredar-la. El ferrer em va atrapar i em 
va caure un clatellot que ni a casa meva 
me n’havien donat de tan forts! Recordo 
les tardes d’estiu a la Ravalet, jugant a 
futbol, tennis o qualsevol cosa amb “el 
Beso”, “el Creus”, “l’Adri”, “el Sanfe”, “el 
Calvet”, “el Pere de la Cecília”, “el Carles 
de cal Grau” o “el Caba”, i de les sortides 
amb la bici que duraven tota la tarda i que 
es veien recompensades quan tornàvem a 
casa amb una bona llesca de pa vi i sucre 
de la iaia.

Ja de més gran, quan vaig començar 
a estudiar a fora, segueixo recordant 
especialment les tardes dels divendres, 
quan anàvem a fer quatre xuts al pati del 
que nosaltres coneixíem com “els nacis”, 
nom heretat dels nostres pares. Va ser 
aleshores quan, gràcies a les activitats 
que es feien a l’estiu, vaig començar a 
jugar a bàsquet. I ja ho direu vosaltres: 
“Què hi feia un noi baixet com tu jugant 

a bàsquet?” Doncs mireu, a vegades va 
bé ser petitet, i si no que li preguntin al 
Jordi de la farmàcia en un partit contra 
l’Andorra, quan li deien “a ese pequeñito 
dejadle pasar”. Em sembla que va ser ell 
qui va fer més punts aquell dia. Jo m’anava 
defensant i quatre puntets sempre queien, 
tot i que estava clar que no m’hi guanyaria 
la vida. Recordo especialment el partit mític 
que vàrem jugar a casa contra l’Agramunt 
en un final de temporada en què havíem 
de guanyar aquí a Calaf per quedar primers 
al campionat i poder pujar de categoria. 
Era un equip que ens tenia la mida presa 
i sempre ens havia guanyat. El pavelló 
estava ple a vessar i ens va sortir un partit 
rodó. Va ser una de les primeres pujades 
d’adrenalina que s’experimenta quan 
s’aconsegueix una cosa que realment vols i 
que ha costat molt d’esforç. 

De la família del bàsquet també és cert 
que se’n podria fer una llista inacabable 
d’anècdotes. Des de les cintes del Citroën 
del Serrano als postres de músic del coll de 
Lilla, passant pel dia que ens vàrem haver 
de comprar unes samarretes perquè l’equip 
contrari anava vestit negre. Va ser l’època 
d’adolescència en què apuràvem el cap de 
setmana amb la colla fent la ruta del 31, el 
Cabrero i l’Skàndol. L’edat de les vivències 
a les festes majors d’estiu dels pobles del 
voltant i dels primers viatges. L’època en la 
qual queden tota una sèrie d’amics que hi 
són per sempre. De fet, és una de les coses 
de les que més te n’adones quan estàs a 
fora del poble. He tingut la sort de viure a 
diferents llocs i de conèixer persones molt 
interessants, però el valor de l’amistat 
verdadera l’he après amb aquella gent 
d’aquí, que sempre, sempre i sempre hi 
són. Estiguis a on estiguis. Aquest és un 
dels puntals que ens aporta més felicitat a 
la vida. A tots, ells i elles, des d’aquí dalt: 
Gràcies.

Com us he dit, a la meva vida professional 
he tingut la sort de poder fer el que més 
m’agradava, cosa que avui en dia, i 
sobretot en aquest país, és força difícil. 
La feina dels enginyers és crear, inventar, 
trobar problemes i resoldre’ls, i en el meu 
cas també és així. A mi em toca verificar 
que un enginy que està pensat per fer una 
cosa, que costa molts diners i a la qual mai 
es tindrà accés després del llançament, 
funcionarà bé. I això suposa un munt de 
reptes interessants, d’imaginar una sèrie 
de tasques i mesures a realitzar tant a 
terra com des de l’espai, una vegada el 
satèl·lit està en òrbita. A part de l’aspecte 
tècnic, que sempre pot agradar més o 
menys, crec que aquesta professió té com 
a gran al·licient el treballar amb equips de 
molta gent, internacionals, ja que aquesta 
és l’única manera de poder agrupar tant 
d’esforç i de recursos, i a la vegada el de 
viatjar i conèixer un munt de llocs on a 
gairebé ningú se li acudiria anar o no hi 
tindria accés, com ara, per exemple, una 
base de míssils balístics a Sibèria. 

La meva feina m’ha permès viure a 
l’estranger i conèixer gent intel·ligentíssima 
i molt oberta a qui tranquil·lament podia 
respondre “sóc Català” a la pregunta 
de “De quin país ets?”, sense que ningú 
s’escandalitzés. I, a més a més, m’ha 
permès portar el nom de Calaf per tot arreu. 
Mai m’he avergonyit de dir “jo sóc de Calaf, 
un poble petit, a la vora de Barcelona” i 

tothom ho ha entès sense haver de donar 
més explicacions. De fet, quan vivia a 
Roma, el que primer em van remarcar 
es que Kalaf és també el protagonista de 
l’òpera Turandot, una història de prínceps 
i princeses. O sia que som mundialment 
coneguts ja des de l’època de Puccini. 

Treballar en els temes espacials és una 
cosa que des de fora pot semblar que té 
molt de “glamour”, però que en el dia a 
dia té els mateixos maldecaps de qui ha 
de fer uns quants formatges, arreglar una 
porta o vendre diaris. No veig per què algú 
que treballa a la NASA o l’Agència Espacial 
Europea ha de tenir més mèrits que algú 
altre que t’arregla el cotxe en un parell 
d’hores, a no ser que les seves decisions 
afectin a molta gent. 

Amb tot això el que voldria és reivindicar 
dues coses: El coneixement com la millor 
eina per a prosperar personalment i 
evolucionar com a societat plural i oberta, 
i també el paper de les feines que hom 
considera senzilles. No és tant el que es fa 
sinó que això sigui quelcom que ens faci 
feliços, ens ompli i faci sentir-nos satisfets 
amb nosaltres mateixos.

Mireu, en el món de l’espai es llancen 
aparells que donen voltes a la Terra per 
observar-la millor. El fet d’estar lluny 
permet poder observar qualsevol punt del 
planeta en poc temps i amb molts detalls 
que no es poden veure des de la vora. A 
vegades cal allunyar-se per poder veure 
les coses d’una manera més global. A 
vegades, cal allunyar-se d’on és un per 
veure el que es perd, s’enyora o canvia 
quan es marxa d’algun lloc. I tot i que hi 
ha un munt de coses que enyoro quan no 
sóc a Calaf, també us he de dir que en 
aquests darrers anys trobo a faltar l’esperit 
de poble i el dinamisme que hi havia quan 
jo era més jovenet. Trobo a faltar gent pels 
carrers, prenent el vermut a fora “el Rosa” 
o “el Canet”. Trobo a faltar gent organitzant 
activitats. Trobo a faltar un poble més 
dinàmic i amb més comerç que doni vida 
a tota la comarca. I és cert que per una 
banda la crisi econòmica hi ha tingut molt a 
veure, en això, però crec que també ho ha 
estat per comoditat, pessimisme i la manca 
d‘iniciativa. Com a la majoria de coses 
a la vida, gairebé tot es pot aconseguir 
amb esforç, i si tots volem tenir el poble 
que teníem, depèn de nosaltres mateixos 
aconseguir-ho. Hauríem de saber adaptar-
nos als canvis que succeeixen al nostre 
voltant i estar apassionats pel món que 
deixarem als nostres fills. Aquest és el meu 
desig per a aquesta festa major. Que els 
calafins tirem endavant aquest poble.

I no voldria allargar-me més. Només 
anunciar l’inici de la festa major. Aquest any 
tindrem acròbates, fira, sardanes, concerts, 
balls, disco mòbil, Hotel Cochambre, 
gegants, esports, misses i teatre... fins 
dilluns, que tot s’acabarà amb el castell 
de focs de costum. Agrair l’esforç de tota 
la gent que s’ha ocupat d’organitzar-ho. 
Vull emplaçar-vos a participar-hi, a gaudir-
ne, a embriagar-vos, a enamorar-vos, a 
ballar fins a no poder més, a menjar els 
canalons de festa major, a estar amb la 
família i a resistir sense dormir fins que el 
cos aguanti. Que comenci la festa major! 
Visca la festa major! Visca els pastissos! 
Visca Calaf!

F esta Major’11Pregó a càrrec de Josep Closa
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El tradicional castell de focs, el dilluns 5 de setembre a 
la nit, va posar fi a la Festa Major de Calaf d’enguany: 
quatre dies plens d’activitat i que, finalment, van celebrar-
se enmig de sol, d’altes temperatures i sense pluja, a 
excepció de quatre gotes divendres a la nit. Els actes ja van 
començar divendres a la tarda, amb un entranyable concert 
d’acordionistes a la Casa Joan Gimferrer, per celebrar el 5è 
aniversari del Centre de Dia. Ja al vespre, a la plaça Gran, 
l’equip de govern, encapçalat per l’alcaldessa Maria Antònia 
Trullàs i amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va sortir al balcó de l’Ajuntament per presentar 
el pregoner d’aquest any. Es tractava del jove calafí Josep 
Closa, enginyer de Telecomunicacions a l’Agència Espacial 
Europea i participant del projecte SMOS (Soil Moisture and 
Ocean Salinity). [Podeu llegir el pregó íntegre a la pàg. 9]. 

Després es van començar a repartir els entrepans del 
multitudinari sopar popular, preparats per l’associació 
ARCA. A 2/4 d’11 de la nit va començar l’espectacle 
d’acrobàcies dels Beijing Acrobats, mentre que a mitjanit 
s’iniciaven els concerts joves a l’antiga serradora, amb La 
cosa nostra, Staklar i Código.

Dissabte la jornada va començar amb la inauguració de 
la 1a Fira-Mercat de Calaf, a càrrec de l’alcaldessa i del 
president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. 
A la plaça Gran i al carrer de Sant Jaume es podien 
veure diverses parades de productes artesans, així com 
un estand dedicat a la falconeria amb nombroses aus 
rapinyaires. La Fira va restar oberta durant tot el dia, i a la 
tarda va acollir la demostració de falconeria i un aplaudit 
concert a càrrec de El pati de les Cireres. A la tarda també 
hi va haver a la plaça dels Arbres jocs infantils i berenar, 
així com un concert de l’orquestra Amoga, formació que a 
la nit es va encarregar del ball. També a la nit, el Casal es 
va omplir per a la representació d’ “Otel·lo”, un clàssic de 
Shakespeare que va ser representat per l’ATC de manera  
trencadora, sota la direcció de Xavier Torra. Finalment, 
Hotel Cochambre es va encarregar d’animar la nit a 
l’antiga serradora, fins a altes hores de la matinada.

Diumenge al matí va ser el torn del quadrangular 
d’escacs i les sardanes a la plaça dels Arbres. A la tarda, 
convocatòries esportives: al camp de futbol, partit entre 
la UE Calaf i el CF Navarcles, amb victòria local; a la 
pista de frontó, campionat de festa major. També es va 
celebrar la cercavila de gegants amb la presentació de 
l’hereu i la pubilla, en Bernat Caballol i la Isaura Jiménez. 
Després, els petits s’ho van poder passar d’allò més bé 
amb l’espectacle infantil, a la mateixa plaça dels Arbres. 
A la nit, altre cop al Casal, el nombrós públic va poder 
passar una vetllada ben entretinguda i divertida amb 
l’obra “Gènesi 1.1.1.1.1”, una adaptació de Mercè Biosca 
dirigida per Rosa Sugrañes i Marco Rubio. I encara hi va 
haver ocasió per la música, amb la nit de DJ’s a la pista 
del Casal, amb DJ Kim i 2 Tall DJ’s.

Dilluns, darrer dia de la festa grossa, va tenir lloc el 19è 
Torneig de Botifarra, el torneig de tennis de taula, les 
sardanes amb la Cobla la Blanes i un multitudinari concert 
i ball al poliesportiu.

El pregó a càrrec de Josep Closa, al balcó de l’Ajuntament.

Espectacle a la plaça Gran amb els acròbates de Beijing.

M. Antònia Trullàs i Salvador Esteve inauguren la Fira Medieval. 

F esta Major’11

La Festa Major... 
en imatges
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L’hereu i la pubilla, Bernat Caballol i Isaura Jiménez.

Concert de Código, a l’antiga serradora, divendres a la nit.

Multitudinari ball, dilluns a la tarda, amb l’Orquestra la Blanes.

El torneig de frontó, una de les activitats esportives celebrades.

El divertit espectacle infantil, després de la cercavila.

Exposició de fotografies de plantes i flors, de Josep M. Manau.

F esta Major’11
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  El darrer dissabte de setembre 
diversos visitants però també calafins 
van participar en les Jornades 
Europees del Patrimoni, que a Calaf 
consistien en dues visites guiades pel 
nucli històric del municipi. A les 11, 
sota una lleu pluja, va començar la 
primera visita guiada des de l’Oficina 
de Turisme. La guia va mostrar-los 
en primer lloc la casa de Laureà 
Figuerola, el carrer de Sant Jaume 
i les cases senyorials, així com la 
plaça Gran. El rector de la parròquia 
va encarregar-se de la visita a 
l’interior de l’església de Sant Jaume, 
i finalment els participants en la visita 
van acostar-se fins al restaurat castell 
de Calaf. En total, van participar en la 
iniciativa unes 40 persones.

Una interessant visita mostra Calaf a visitants i veïns   

F estes

T urisme

El restaurat castell de Calaf ja es 
pot visitar, a partir d’ara, el primer 
dissabte de cada mes. Es tracta 
d’una visita guiada i gratuïta, que 
tindrà la sortida puntualment a les 
11.00 h des de l’Oficina de Turisme 
(plaça dels Arbres).
També hi ha la possibilitat 
d’organitzar visites per a escolars 
i per a autocars, però en aquest 
cas cal consultar la disponibilitat 
i concertar prèviament la cita a 
l’Oficina de Turisme, trucant al 
93 868 08 33 o bé per correu 
electrònic, a turismecalaf@diba.cat.

Visita el castell el 1r 
dissabte de cada mes

F estes

Sardanes per a l’11 de setembre. Un any més, Calaf va celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya amb una ballada de sardanes, en aquesta ocasió a 
càrrec de la Cobla Juvenil de Solsona.

El dimarts 1 de novembre, torna la Fira de Tots Sants

  Queden ja pocs dies per a la 
diada de Tots Sants, una tradició 
que a Calaf ja fa molts anys que 
se celebra amb una Fira, a la plaça 
Gran. 
Enguany no en serà una excepció, 
i durant tot el matí del dimarts 
1 de novembre es podrà visitar i 
comprar a les parades de productes 
artesans i d’alimentació, degustar 
castanyes torrades i una mica 
de mistela, i conèixer de prop el 
restaurat Castell de Calaf, gràcies 
a la jornada de portes obertes que 
s’hi ha organitzat (d’11 h a 14 h).
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  La incertesa meteorològica va fer 
que, finalment, la sala d’actes de 
l’Escola de Música fos escenari del 
tradicional concert d’havaneres, que 
s’havia de celebrar el 30 de juliol a 
la plaça de les Eres. El públic no va 
fallar, i va omplir de gom a gom la sala 
per veure actuar la formació calafina 
Conya Marinera Mix. Amb una vistosa 
posada en escena, els cantants van 
oferir un divertit repertori de cançons 
populars i de taverna durant la primera 
part; en la segona, van desgranar 
nombroses havaneres, algunes de 
tan conegudes com “El meu avi” 
o “La Bella Lola”. El concert va ser 
llargament aplaudit, i va comptar 
també amb el típic rom cremat per a 
tothom, que oferia l’Ajuntament i que 
va elaborar l’associació ARCA.

Multitudinari concert dels Conya Marinera Mix

    El passat diumenge 25 de setembre 
es va celebrar la Fira d’Igualada, i 
Calaf hi va ser representat gràcies 
a l’hereu i la pubilla del municipi, en 
Bernat Caballol i la Isaura Jiménez. 
Els dos infants van “estrenar el 
càrrec” per la nostra Festa Major, el 
primer cap de setmana de setembre, 
quan van encapçalar la cercavila amb 
les gegants de Calaf i els grallers. 
En Bernat i la Isaura van ser rebuts 
a l’Ajuntament d’Igualada amb les 
altres parelletes de l’Anoia, després 
van assistir a la part final de la missa 
a Santa Maria i finalment van visitar el 
Consell Comarcal de l’Anoia.  

L’hereu i la pubilla 
a la Fira d’Igualada

Un grup de persones del nostre 
municipi estan mirant de recuperar 
un element patrimonial festiu: el 
drac Cucarell. Així, per la passada 
Festa Major es van distribuir 
uns fulletons en diverses barres 
i establiments, perquè totes 
aquelles persones interessades se 
n’assabentessin. La idea és, a més 
de restaurar el drac, formar una 
colla per portar-lo i fer-lo participar 
en les festes i cercaviles del nostre 
poble i de l’entorn. Si hi esteu 
interessats, només us heu d’adreçar 
a l’Òscar Marsinyach (tel. 628 70 
61 64) o bé a través del Facebook 
(“Drac Cucarell de Calaf”).

Recuperar 
el Drac Cucarell
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   Sota el lema “Per un país de tots, 
l’escola en català”, una seixantena 
de persones es van reunir el 12 
de setembre a les 7 de la tarda al 
davant de l’Ajuntament de Calaf, 
seguint la convocatòria de diverses 
entitats culturals i educatives del 
país. El motiu: fer evident el seu 
rebuig a l’amenaça que plana sobre 
el model d’immersió lingüística, 
després de la sentència del Tribunal 
Suprem que obliga les escoles a 
adoptar també el castellà com a 
llengua vehicular. A Calaf, van ser 
unes seixanta persones que van 
acudir a la convocatòria, divulgada 
a través de les AMPA dels centres 
educatius. L’alcaldessa, M. Antònia 
Trullàs, va ser l’encarregada de 
llegir el manifest , que rebutja la 
sentència del Suprem i defensa el 

model educatiu català. El dilluns 
següent es va tornar a realitzar 
la concentració, encara que es va 

decidir suspendre-la fins a nou avís 
a l’espera de la resolució del recurs 
interposat per la Generalitat.

Calaf dóna suport al model d’immersió lingüística  

E nsenyament

En el transcurs del curs, ja es 
realitza el manteniment habitual 
d’aquests equipaments, si bé 
aprofitant l’època estival es porten a 
terme altres tasques factibles de fer 
en aquest període.
Llar d’infants: S’ha desenvolupat 
actuacions de millora per posar 
al dia aquest espai, invertint els 
recursos materials, humans i 
econòmic adients per donar un 

servei de qualitat en aquesta etapa 
educativa.
Poliesportiu municipal: A la 
pista de bàsquet s’ha modificat 
l’estructura de les cistelles per 
fer més assequible la seva alçada 
a les categories escolars; també 
s’ha adquirit noves cistelles i altre 
material esportiu per una major 
promoció d’aquest esport dins del 
poliesportiu, i per poder fer jornades 

esportives a l’exterior. També s’ha 
adquirit porteries homologades per 
a la pràctica de futbol-sala i s’ha 
instal·lat protectors en determinades 
zones que garanteixen la seguretat 
dels jugadors.
Camp de futbol municipal: S’han 
dut a terme accions de manteniment 
de jardineria i condicionament i 
conservació d’aquesta instal·lació 
esportiva.

Realitzades diverses tasques de manteniment als equipaments municipals

   El passat 12 de setembre, coincidint 
amb l’inici del curs escolar, van 
començar les classes a l’Escola Municipal 
de Música. Com cada any, l’oferta 
lectiva és molt variada tant pel que fa 
als instruments com també per a les 
edats a què va dirigida. Aquest curs hi 
ha matriculats a l’Escola 118 alumnes, 
des del grup d’iniciació (4 anys) fins a 
adults, i de diversos nivells; pel que fa 
a professors, actualment n’hi ha 8. A 
banda de les classes, l’Escola de Música 
de Calaf és molt dinàmica pel que fa 
al foment de grups instrumentals i de 
cant coral entre els alumnes de tots els 
nivells. Aquestes formacions acostumen 
a actuar davant de públic en diverses 
ocasions durant el curs.  Per exemple, 
ho faran en el concert de Nadal que 
l’Escola prepara per al dimecres 21 

de desembre. D’altra banda, també 
per aquelles dates (16, 19, 20 i 22 de 

desembre) tindran lloc les audicions de 
final del primer trimestre.

L’Escola de Música enceta curs 
amb més de 100 alumnes
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     Com ja és habitual, l’Ajuntament de 
Calaf ha posat en marxa aquest mes 
d’octubre les classes de gimnàstica 
de manteniment “Mou-te!”, que 
imparteix la calafina Maribel Sánchez. 
De moment, 25 persones grans 
segueixen la gimnàstica “de més 
alt impacte” (els dilluns i dimecres, 
de 19 h a 20 h); 18 persones grans 
participen en la gimnàstica “de més 
baix impacte” (els dimarts i dijous de  
19 h a 20 h); i, finalment, 21 persones 
més prenen part en les classes de 
gimnàstica de manteniment (dimarts 
i dijous de 21 h a 22 h). 
Les classes s’imparteixen entre el 
gimnàs de l’Escola Alta Segarra i el 
poliesportiu municipal.

   Les inscripcions ja són obertes per 
a la primera caminada “amb torna” 
del cicle de tardor, que se celebrarà 
el diumenge 30 d’octubre. Aquesta 
vegada la ruta portarà els participants 
fins a la torre de la Manresana, als 
Prats de Rei, amb motiu dels 300 anys 
de l’anomenada Batalla de Prats. És 
per això que es comptarà amb un guia 
especialitzat que farà una introducció 
a aquest fet històric; alhora els 
caminants també podran visionar un 
documental sobre la Batalla i veure 
de prop bales de canó de l’època. La 
ruta és de 12 km (incloent anada 
i tornada), i les inscripcions són 
gratuïtes (l’esmorzar va a càrrec 
de cadascú).

El 30 d’octubre, nova caminada amb torna

    El 30 de juliol va celebrar-se a la 
piscina la cloenda dels cursets de 
natació, en els quals van participar 
uns 90 alumnes de totes les edats. La 
climatologia atípica d’aquest juliol va 
fer que no es poguessin realitzar totes 
les classes, però tot i això els monitors 
van declarar-se molt satisfets amb els 
progressos dels alumnes. Els nens 
i nenes van fer una demostració de 
diversos estils, i després van recollir 
el seu diploma i un petit obsequi, i 
van recuperar forces amb un tall de 
pizza. A través d’una enquesta la 
gran majoria de pares i mares van 
fer constar la seva satisfacció amb els 
monitors d’enguany, així com algunes 
propostes de millora per als grups.

L’exhibició de natació posava fi als cursets d’enguany

Unes 60 persones participen en la gimnàstica de manteniment

E sports
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Amb unes temperatures fresques 
però finalment sense pluja, el passat 
18 de setembre va disputar-se a 
Calaf la penúltima prova del Gran 
Premi Massi - Copa Catalana de BTT. 
La plaça dels Arbres va acollir les 
diverses sortides de la cursa, així 
com els estands de l’organització i el 
posterior lliurament de premis.
El francès sub-21 Hugo Drechou 
va fer-se amb el primer lloc de la 
classificació general en la prova a 
Calaf, mentre que David Lozano i 
Guillem Muñoz van quedar en 2n 
i 3r lloc respectivament, tot i que 
amb molt pocs segons de diferència 
respecte el primer classificat.
En fèmines elit, el podi el va 
encapçalar Sandra Santanyes, 
seguida de Maria Mercè Pacios i de 
Cristina Mascarreras. Finalment, 
Ambisist va fer-se amb el 
reconeixement al millor equip de la 
cursa. 
El Gran Premi Massi és una prova 
d’alt nivell i de caràcter internacional, 

ja que hi prenen part els millors 
ciclistes no només de nivell català, 
sinó també d’altres països com 

França, Bèlgica, Holanda, Suïssa, 
Andorra, Finlàndia o Corea, entre 
d’altres. 

  El dissabte 1 d’octubre l’entitat 
calafina Dards Calaf celebrava la 
desena edició de l’Open de Dards i la 
setena de l’Open de Futbolí Català, 
dues cites reconegudes a nivell 
català i que sempre han comptat 
amb una molt alta participació. 
Enguany la xifra de participants va 
ser inferior a la d’edicions anteriors, 
fet que des de l’organització 
s’atribueix a la situació econòmica 
de crisi, que fa que els jugadors 
no assisteixin a tots els campionats 
sinó que en seleccionin només 
alguns. Malgrat aquesta lleugera 
davallada, tant Dards Calaf com els 
jugadors van fer una valoració molt 
positiva del desenvolupament i de la 
puntualitat del torneig.
Durant el dinar, que es va celebrar al 
mateix poliesportiu, es va aprofitar 
per fer el brindis del 10è aniversari, 
amb la presència del 1r tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, Joan 
Caballol, la regidora de Benestar, 
Pilar Cardona, el coordinador de 
Dards Calaf, Eloi Fonoll, i l’operador 

de les màquines de dards i futbolins, 
Paco Blazquez.
Des de Dards Calaf van expressar 
també el seu entusiasme i 
compromís amb l’Open, i van deixar 

clar que continuaran treballant 
perquè el torneig calafí tingui 
continuïtat, mantingui l’alt nivell 
dels participants i torni a ser tot un 
èxit.

La cita acollia també el VIIè Open de Futbolí Català.

Dards Calaf: Més de 200 jugadors 
van prendre part en el 10è Open de Dards 

Hugo Drechou i Sandra Santanyes, 
campions en la prova calafina del GP Massi de BTT  

E sports

E ntitats

Podi masculí del GP Massi, amb els regidors J. Manel Navarro i Pilar Cardona.
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    Tots els calafins i calafines tenim 
algun record relacionat amb la Unió 
Esportiva Calaf. Tots, d’una o altra 
manera, hem teixit llaços que ens 
han unit, en un moment determinat, 
amb l’entitat. La U.E. Calaf ha anat 
evolucionant, ha crescut i s’ha 
modernitzat al llarg de la seva llarga 
història, i tots tenim gravat en la nostra 
retina aquell record que per a nosaltres 
és quelcom especial: records propers, 
familiars i únics. Enguany, el repte és 
continuar ampliant aquests records, 
aconseguir la comunió entre l’afició 
i l’equip per poder continuar creant 
moments únics que compartirem tots 
plegats.
Amb aquesta filosofia i tota la il·lusió, 
esforç i compromís, neix el nou 
projecte del primer equip de la U.E. 
Calaf. El nostre objectiu no és altre 
que aconseguir que tot  Calaf estigui 
orgullós del seu equip. Un equip que es 
deixarà la pell per passejar el nom, la 
història i els valors del nostre estimat 
poble per allà on vagi. Però tot això no 
serà possible sense la vostra ajuda! 
Per aquest motiu, des de tots els 
estaments del club: directiva, cos 
tècnic i jugadors, us demanem que ens 

acompanyeu, que ens feu costat, que 
ens deixeu notar-vos a prop. Estem 
convençuts que si l’afició i l’equip 
funcionem com un de sol, podrem 
aconseguir tot allò que ens proposem.    
Cal tornar a omplir a vessar “Les 
Garrigues”. Cal crear una “marea 
blava” que arrossegui l’equip al port 
de la victòria. Us proposem, doncs, 
que ens acompanyeu cada dissabte a 
la tarda. Que compartiu amb nosaltres 
els nous reptes i que gaudim plegats 
d’una nova oportunitat que, sens 
dubte, aportarà nous records a la nostra 

memòria. Entre tots hem d’aconseguir 
fer que aquesta temporada sigui única 
i irrepetible. Comptem amb tu!
Per altra banda, alguns dels integrants 
de la primera plantilla van començar 
amb nosaltres amb cinc o sis anys. 
Això a part d’ésser un orgull ens 
ajuda a continuar treballant perquè 
aquells nens que comencen amb 
nosaltres puguin practicar el nostre 
estimat esport fins que ells mateixos 
decideixin.

Salutacions i AMUNT CALAF!!!

UE Calaf:
Comptem amb tu!

Primer equip de la Unió Esportiva Calaf.

    L’Escola de Futbol Sala Alta Segarra 
inicia una nova temporada, i ha tancat 
amb un balanç més que satisfactori la 
temporada 2010/2011. 
Els equips prebenjamí i benjamí, 
en el seu primer any, han respost a 
les expectatives de creixement que 
correspon a la seva edat i tots els nens 
han assolit uns nous coneixements 
socials i esportius que els ajudaran 
sens dubte al seu desenvolupament 
personal. Pel que fa a l’equip cadet, 
enguany ha aconseguit la tercera 
posició del campionat de la primera 
divisió, en un grup on el nivell era molt 
alt. L’equip femení cadet-juvenil ho 
ha tingut més difícil ja que hi havia 
equips amb molt nivell. Tot i així, 
han aconseguit estar al nivell en una 
temporada molt dura. En referència a 
l’equip juvenil, enguany ha aconseguit 
guanyar el campionat, assolint la 
primera posició amb la possibilitat de 
pujar a la divisió d’honor de futbol sala 
juvenil. Cal felicitar el comportament 
de tots els jugadors durant tota la 
temporada, ja que no ha estat fàcil. 
Un premi merescut a un grup de nois 
que porten tres anys junts i també als 

entrenadors i monitors que han donat 
el millor. L’equip sènior ha lluitat com 
sempre és habitual en ells, per finalment 
assolir la 12a posició de la categoria de 
primera nacional “B”. Felicitar la llarga 
trajectòria d’aquest equip amb un 

gran esforç i una categoria tan alta, a 
l’abast de pocs jugadors. Aquest any, 
seran vuit els equips que es formaran 
a l’escola: PREBENJAMÍ, BENJAMÍ, 
INFANTIL, CADET, CADET FEMENÍ, 
JUVENIL, JUVENIL FEMENÍ I SÈNIOR.

Escola de Futbol Sala Alta Segarra
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   El passat 11 de setembre es 
celebrà, com cada any, el VIIè 
Torneig Vila de Calaf, organitzat 
pel C B. Calaf que, com sempre, va 
gaudir d’una jornada extraordinària 
plena d’activitat i amb un gran 
nombre de visitants.
Els clubs participants foren: C. B. 
Calaf, C. B. Igualada, Escolapis 
Igualada, Pare Manyanet de 
Reus,  C. B. Cervera, Celvi Sant 
Fruitós, C. B. Torà i C.N. Tàrrega. 
Es jugaren més de 30 partits i els 
jugadors/es i acompanyants van 
xalar d’allò més. Per arrodonir la 
jornada el temps va acompanyar i 
qui va voler va poder disfrutar de la 
piscina. Resumint, doncs, un altre 
èxit organitzatiu del C. B. Calaf, 
i des d’aquí aprofitem també per 
agrair la inestimable col·laboració 
de l’ Ajuntament de Calaf.
Aquesta jornada basquetbolística 
sol ser aprofitada per la nostra 
entitat per presentar els equips que 
prendran part en els campionats 
de les diferents categories. 
Enguany ens representen un total 
de 7 equips,  donat que en el 

darrer moment  vàrem haver de 
renunciar a la inscripció de l’equip 
Sènior Masculí. Des d’ara ja ens 
posem a treballar pera  la propera 
edició, la vuitena, que esperem 

que sigui més reeixida. Igualment 
confiar, un any més, en els nostres 
equips que, amb tota seguretat, 
ens premiaran amb una bona 
temporada.

CB Calaf:
“Preparant la nova temporada”

Equip Mini Masculí del CB Calaf.

   Benvolguts amics Calafins,
Sóc en Jordi Giné, més conegut com 
el “fill del Ferrer” de Calaf, i vull 
adreçar-me a vosaltres per informar-
vos que s’ha constituït l’associació 
Derbi Sport Club, Amics de la Derbi. 
Aquesta associació (sense ànim 
de lucre) té com a principal funció 
recuperar, mantenir i promoure la 
memòria històrica de la marca de 
motocicletes Rabasa-Derbi per arreu 
del món.
Els membres de junta directiva 
són: Josep M. Busquets i Fontgibell, 
Salvador Cañellas i Gual, Jordi Giné i 
Fontanellas, Albert Adami i Rabasa, 
Pere Pí i Parera i Andreu Basolí i 
Rabasa.
Derbi és, en l’actualitat, mereixedora 
de 21 campionats del món de 
motociclisme (tant de pilots com 
de marques), l’últim guanyat pel 
jove pilot de Cervera Marc Márquez 
Alentà, actual corredor de Moto2 al 
campionat del món de motociclisme. 
Recordem també que el fundador de 
les indústries Rabasa-Derbi (Derbi 

Nacional Motor de Martorelles), Sr. 
Simeó Rabasa i Singla, va néixer als 
Prats de Rei l’any 1901.
Podreu trobar més informació 
al Facebook, posant al buscador 

“Derbi Sport Club - Amics de la 
Derbi”. Sigueu-hi tots benvinguts. 
Salutacions cordials.

Jordi Giné i Fontanellas

Derbi Sport Club - Amics de la Derbi

Membres de la junta directiva dels Amics de la Derbi.
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    El passat dissabte 17 de setembre, 
l’associació La Sitja va tornar a 
convocar una “trobada a terra seca” 
(TROS), una jornada d’activitats per 
a compartir. Al matí vàrem obrir la 
biblioteca a la plaça dels Arbres, amb 
nombrós públic infantil, que va poder 
gaudir de llibres de contes i històries, 
i també public adult, que van endur-
se llibres del punt d’intercanvi.Vàrem 
poder gaudir del CircCrític d’en 
Jack Moran i vàrem alliberar no 
menys de 50 enciams i escaroles 
preparats perquè la quitxalla els 
pogués plantar a casa. A la tarda 
vàrem continuar la ruta pels carrers 
de Calaf, localitzant punts d’aigua i 
histories relacionades.

Des del club de lectura d’adults, 
i gràcies a uns professors de 
l’Institut Alexandre de Riquer, 
us volem comunicar que el dia 
14 de desembre a 2/4 de 8 
de la tarda, rebrem la visita 
de l’autor Jordi Puntí, que ens 
vindrà a parlar del seu llibre 
“Maletes perdudes”. 
El professor de l’IES Joan 
Carles Estrella serà l’encarregat 
de la presentació de l’autor dins 
de l’acte que es celebrarà a la 
Biblioteca de Calaf. Des d’aquí 
us encoratgem a llegir el llibre 
i a assistir a l’acte, que estarà 
obert a tothom.

Comença un nou curs i des de l’AMPA 
de l’IES aprofitem aquest espai per 
informar-vos de les activitats previstes:

Activitats extraescolars. Per als 
alumnes de l’IES: francès, teatre, gospel. 
Obert a tothom: country, xinès, bàsquet 
femení sènior

Assemblea General de l’AMPA. El 17 
d’octubre vam celebrar l’assemblea per 
explicar què s’ha fet i quins projectes hi 
ha, i per renovar a més alguns membres 
de la Junta. 

Caminada de l’IES. El proper 23 
d’octubre  organitzarem de nou una 
caminada oberta a tothom, per tal de 
crear un espai de trobada en què totes 
aquelles persones que formem part 

de la comunitat educativa: alumnes, 
professors, pares, avis i societat en 
general, puguem passar una estona 
junts, mentre fem exercici i gaudim de 
l’espectacle que ens ofereix el paisatge 
del nostre entorn a la tardor. 

Jornada de Bricolatge al IES. Com 
tots vosaltres sabeu aquest curs comença 
amb forces dificultats econòmiques 
degut a les retallades en matèria 
d’educació, per això ara més que mai cal 
que les famílies ens impliquem per tal de 
continuar tenint uns centres públics de 
qualitat. Per això l’AMPA i l’equip directiu 
del IES van convocar pares, alumnes i 
familiars el passat dissabte 8 d’octubre 
per fer reparacions diverses a l’Institut.

La Sitja va celebrar una nova trobada “a terra seca”

Esplai de la Gent Gran: compartint experiències

L’escriptor Jordi Puntí, 
al club de lectura

AMPA de l’Institut Alexandre de Riquer

   Els socis de la nostra entitat Roser 
Marsà, Carmen Remolins, Josep 
Vilaseca i Sebastià Bacardit, foren 
convidats a les aules de Barcelona 
Activa d’Horta Guinardó de la ciutat 
comtal. L’objectiu era el de compartir 
i explicar les seves vivències, 
inquietuds i totes les activitats que 
portem a terme a L’Esplai de La Gent 
Gran, als alumnes que segueixen el 
curs d’Atenció sociosanitària per a 
persones dependents en domicili. 
Al final de l’activitat, tots plegats 
vam estar d’acord en valorar molt 
positivament aquesta experiència, 
molt enriquidora.
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   L’entitat calafina ja ha presentat 
l’oferta de cursos i activitats per a 
aquesta tardor, un llistat que encetà 
el XIV Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Calaf, que ha portat a Calaf 
un total de 6 propostes teatrals de 
gran qualitat.
Pel que fa a cursos, se n’ha 
programat un de Photoshop 
amb la fotògrafa Sílvia Belmont, 
especialista en tractament d’imatge, 
i Salvador Redó, cap de fotografia 
de Regió 7. S’impartirà els dissabtes 
de novembre i per a inscripcions 
cal adreçar-se al tel. 646 790 467. 
També al novembre començarà 
el curs d’iniciació a la dansa del 
ventre conscient, a càrrec de 

la psicòloga clínica, coreògrafa 
i constel·ladora familiar Sofia 
Cricchio. Les classes es faran els 
dimarts de 20.00 h a 21.30 h i per 
a informació i inscripcions cal trucar 
al 665 699 453. Finalment, també 
s’ha preparat un curset d’iniciació a 
la grafologia, que s’impartirà els 
dilluns 14 i 21 de novembre. Per 
inscriure-s’hi cal trucar al tel. 650 
315 222.
Deixant de banda els cursos, cal 
destacar també l’oferta teatral per 
als més petits dins del cicle de 
Xarxa: el diumenge 23 d’octubre 
es podrà veure “La princesa i 
el pèsol”, i el diumenge 13 de 
novembre “El Peix d’Or”.

Cal destacar també l’aposta del 
Músiques a Cau d’Orella, que ja va 
portar a Calaf el cantant català Marc 
Parrot i el seu “Ombres de plata”, el 
passat 15 d’octubre. Dins el mateix 
cicle, el dissabte 5 de novembre 
actuarà al Casal de Calaf el cor de 
cambra ARSinNOVA, format per 
joves cantants i amb una brillant 
trajectòria.

Una tardor plena d’activitat al Casal de Calaf

  Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya ha posat en marxa una nova 
oficina a Calaf, per tal de donar servei 
als productors de l’Anoia, la Segarra, 
el Solsonès i el Bages. L’oficina es 
troba a la 2a planta Centre Cívic de 
Calaf, i va inaugurar-se el passat 22 
de setembre amb una molt bona 
participació. A més de l’acte inaugural, 
es va programar una xerrada sobre la 
previsió del preu dels cereals per a la 
collita 2011, i una altra sobre els ajuts 
que inclou la nova PAC. 
L’oficina de JARC a Calaf restarà 
oberta de dilluns a divendres de 9.00 
h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h.

JARC inaugura la seva nova seu a Calaf

Des de la Parròquia...

    El nou curs que comencem està 
ple de propostes:

Assemblea interparroquial
El dia 12 d’octubre es va fer 
l’assemblea de les parròquies de 
l’Alta Segarra. Com l’any passat, 
hi va haver un recorregut per 
conèixer algunes parròquies 
veïnes. En concret es va visitar la 
parròquia de Sant Andreu d’Aguilar 
de Segarra on es va celebrar 
l’eucaristia, Sant Pere de Boixadors 
on es va contemplar la reproducció 
de la imatge de la Mare de Déu, 
Sant Pere Desvim per visitar les 
obres de restauració i explicació 
de les famoses pintures. Dinar 
a Pereres i assemblea amb una 
aportació d’un biblista, Joan Ferrer, 

un coneixedor profund de la bíblia i 
a més un gran comunicador. 

EL CURS PASTORAL contemplarà 
els diferents àmbits: animació 
de les celebracions eucarístiques 
i sagramentals; catequesi per a 
infants, joves i adults; la constant 
preocupació per atendre els més 
necessitats en l’atenció que fa 
Càritas parroquial conjuntament 
amb l’Ajuntament; coordinació 
de la pastoral de les diferents 
parròquies associades; atenció 
personalitzada a través del despatx 
parroquial. 

OBRES
Aviat es començaran les obres 
per fer el local per a l’Exposició 

de peces litúrgiques “Santa 
Calamanda”; serà semblant a 
un museu però no serà museu 
perquè, malgrat s’hi exposin 
objectes litúrgics de les parròquies 
veïnes, aquestes continuen essent 
propietàries dels objectes litúrgics 
i en poden disposar sempre que 
vulguin. Les úniques de propietat 
d’aquesta exposició seran les de 
la parròquia de Calaf.  El projecte 
global és que aquesta exposició 
comuniqui cap al cor de l’església 
i cap al campanar. De moment 
es farà la primera fase que serà 
obrir accés cap al carrer, escala, 
ascensor i preparació de la sala 
d’exposicions.

Mn. Joan Sanglas
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“L’home del salt”: fotografia de Richard Drew 
(11 de setembre del 2001)

Sobre l’horror no van equivocar-se mai els vells mestres: 
hi ha la cèlebre fotografia de Richard Drew que ens 
mostra un home que ha saltat al buit des d’una finestra 
de les Torres Bessones del World Trade Center. Són tres 
quarts de deu del matí de l’11 de setembre del 2001, i 
s’acaba d’inaugurar una nova barbàrie.

Que aquest abisme de ciment sigui de 400 metres 
d’alçada potser no és gaire important; que una matinada 
d’estiu del 1974 un funàmbul anomenat Philippe Petit 
creués il·legalment —damunt de seixanta metres de 
cable d’acer (durant 45 minuts immortals i bellíssims)—, 
la distància que hi ha entre els dos terrats de les torres, 
tampoc no té importància.

Fugint del foc i de la destrucció, l´home del salt  ha 
iniciat la davallada cap al pou del no-res. “No t’aturis 
davant de cap finestra oberta” és un consell infantil que 
ara queda molt llunyà en el temps. No veu res: una força 
obscura se l’endú cap avall. Quins fils mouen les seves 
ales plegades? La seva capbussada, ¿és un salt al blau 
d’algun mar desconegut? El sol brillava, com ho havia de 
fer, sobre uns pantalons negres que desapareixeran dins 
la blavor de l’aire.

Espectadors atònits de la tragèdia, ens sobta que ningú 
no hagi reparat en l’estranya posició de les seves cames, 
la dreta creuada davant el genoll de l’esquerra, i els 
braços, ¿també estan nuats darrere l’esquena? Per una 
insòlita analogia, la positura de l’home de la foto de 
Richard Drew és la mateixa que la de la dotzena carta del 
tarot (el Penjat): sostingut cap per avall per una corda 
que li subjecta el peu esquerre, cames creuades i braços 
a l’esquena, el travesser que l’aguanta és apuntalat per 
dos arbres amb sis branques tallades cadascun. El dotzè 
arcà simbolitza la gravitació espiritual contraposada a la 
terrenal: el viatge vertical cap a l’interior d’un mateix. 
És l’home de fe que permet que la seva voluntat sigui 
sotmesa a l’atracció del cel en comptes de l’atracció de 
l’abisme. Hi ha tensió i solitud en aquest misteri que ve 
a ser el grau zero de l’ànima. Suspès en l’aire i invertit, 
l’únic terreny sòlid sap que és als seus peus, no pas en 
el seu cap. 

¿Cal recordar que l’actual no-res on abans hi havia 
les Torres Bessones és conegut com la Zona Zero de 
Manhattan? L´home del salt de Drew i l’home espiritual 
de la dotzena del tarot, són el mateix? Quin és el 
significat per a aquesta metàfora terrible dels nostres 
dies? És possible que ambdós siguin, literalment, l’home 
del futur? On és la clau que explica aquest enigma?

De tant espantosament rics ens hem tornat 
espantosament pobres. Caldrà que tornem a aprendre a 
viure soli cum Solo (sols amb aquell que és Un de Sol); 
caldrà que tornem a saber que fer una experiència és 
esperar alguna cosa passant per un camí; caldrà, a la 
fi, recordar de cor els versos de Jordi Pàmias per ser 
capaços d’oferir la casa als déus desconeguts.

11.09.01
(Una reflexió sobre l’atemptat de Nova York)
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 Tenim els estatuts amb les signatures 
dels promotors de la creació d’una 
“Caja Rural de Crédito de la Coopac  
de Calaf”. Tal com figuren escrits, 
els socis fundadors d’aquesta entitat 
eren en Ramón Serra, de Calaf; Juan 
Riera, de Castellfollit de Riubregós; 
Ramón Gangonells, de Sant  Pere 
de Sallavinera; Juan Casellas, de 
Sant Martí Sesgueioles; Miguel 
Raurich, de Calonge de Segarra; 
Ramon Torreguitart, de Castellfollit 
de Riubregós; Emilio Echaurren, de 
Calaf; José Mussoles, de Sant Martí 
Sesgueioles; Andrés Carulla, de Pujalt; 
Francisco Bertrán, de Vallmanya de 
Pinós; Juan Figuera, d’Aguilar de 
Segarra; Juan Raich, de Segur de 
Veciana; Rosendo Puigpelat, de La 
Molsosa; Juan Vila, de Calaf; Simón 
Calderer, de Calaf; José Giralt, de 
Sant Pere Sallavinera; Ramón Mestre, 
de Sant Martí Sesgueioles; i Salvador 
Prat, de Calonge de Segarra.
La seva acta d’iniciació data del 3 de 
gener del 1965, i en la mateixa es 
trien i s’anomena la composició de la 
junta rectora provisional:

President: 
Rosendo Puigpelat, de La Molsosa
Secretario: 
Juan Vila Aynés, de Calaf
Tesorero: 
Ramón Torreguitart, de Castellfollit 
Vocal: 
José Mestre, de St. Martí Sesgueioles
Vocal: 
José Giralt, de St. Pere Sallavinera
Vocal: 
Simón Calderer, de Calaf

La “Caja Rural de Crédito de la 
Coopac” tenia el domicili a Calaf, 
a la Plaça de les Eres número 11. 
L’objectiu d’aquesta entitat és el de 
facilitar préstecs als seus associats 
per finalitats agrícoles i ramaderes. 
També el de facilitar a la Coopac 
els diners que necessiti per tal de 
desenvolupar i realitzar els objectius 
de la cooperativa, així com fomentar 
l’estalvi tant del seus socis com d’altres 
persones físiques que volen tenir-hi 
les seves operacions financeres, tant 
d’estalvi com de gestió dinerària.
Per pertànyer a la Caixa Rural de la 
Coopac amb tots els deures i drets, 
s’ha d’ésser soci de la cooperativa, 
que aquesta caixa és filial. El títol de 
soci és nominal i intransferible, llevat 
el cas de defunció. Els socis poden 
ser del consell assessor, consell de 
vigilància, de la junta rectora i de les 
altres comissions que siguin creades 
segons les necessitats del moment. 
Cada soci té dret a veu i vot en les 
deliberacions de les assemblees 
generals i a controlar tots els actes 
i activitats de la caixa per ell mateix 
o mitjançant el consell de vigilància. 
Els càrrecs que tinguin assignats els 
socis són obligatoris i sense cap mena 
de remuneració econòmica, llevat 
que la junta rectora, prèvia petició de 
l’associat de renúncia al càrrec amb 
causa fonamentada. La caixa serà 
governada per l’assemblea general, 
primer; el consell assessor, segon; la 
junta rectora, tercer; i per finalitzar, el 
consell de vigilància.
Les assemblees generals tant 
ordinàries com  extraordinàries són 
vàlides per la presència física dels 
socis presents, i els seus acords són 

vàlids obligatòriament per a la resta 
de socis absents i disconformes. 
L’assemblea ordinària es reunirà el 
primer trimestre de cada any. Les 
assemblees extraordinàries poden 
modificar els estatuts de la caixa, la 
fusió o unió amb altres cooperatives, 
la dissolució de la societat, el 
nomenament de la junta rectora 
i  el consell de vigilància.  Aquesta 
assemblea extraordinària es pot 
celebrar en qualsevol data de l’any 
per decisió dels òrgans directius o bé 
per la petició com a mínim del vint 
per cent d’associats, els acords són 
vàlids per la majoria dels vots, i les 
votacions poden ésser nominals o bé 
secretes si ho demanen com a mínim 
el cinc per cent dels assembleistes.
És de remarcar que en ple règim 
franquista s’aprovessin uns estatuts 
d’aquesta caixa tan democràtics i al 
mateix temps assemblearis, ja que 
per la seva constitució es demanava 
permís als ministres de treball, 
hisenda i agricultura d’aquells temps 
i es tancaven les peticions en un 
“Por Dios, España, y su  revolución 
Nacional Sindicalista”.
La finalitat d’aquesta caixa, tal com 
ho plantejaven els estatuts que ara 
hem resumit, era la d’ajudar els 
socis pagesos per tal de millorar i 
desenvolupar les seves instal·lacions 
agropecuàries. De ben segur Calaf i  
la seva comarca eren prioritàries en 
les seves ajudes i beneficis; només 
cal mirar cap a la Cooperativa i caixa 
de Guissona, creada per aquelles 
dates: la seva direcció fermament ben 
portada ha esdevingut un element de 
transformació d’unes comarques de la 
Catalunya interior.  

Una oportunitat perduda, la creació d’una caixa rural a Calaf

Joan Graells

B enestar social
    El passat 27 de setembre, la Casa 
Bertran, seu de l’Esplai de la Gent Gran, 
va acollir una interessant xerrada sobre 
“Els subministraments a la llar”. Es 
tractava d’una conferència organitzada 
per l’Ajuntament i per l’Àrea de Salut 
Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona, dirigida sobretot a les 
persones grans, per informar-los dels 
seus drets pel que fa a aquests serveis, 
així com advertir-los dels errors i de les 
estafes més freqüents. Cal recordar que 
a Calaf ve periòdicament l’Oficina Mòbil 
d’Atenció al Consumidor. Fo

to
: 
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    És un edifici més del carrer de 
les Camèlies, en un barri tranquil 
d’una ciutat cosmopolita. Té quatre 
habitacles espaiosos, ben distribuïts 
i assolellats. El propietari ha fet 
ofertes generoses als inquilins amb 
la intenció d’enderrocar-lo, fer més 
quantitat de pisos i llogar-los a 
preus més alts.
Al primer primera viuen una parella 
d’avis. Ell té vuitanta-dos anys i ella 
setanta-set. Però no són dos vells. 
Són dinàmics, emprenedors, fan 
esport i van a classes d’informàtica i 
fotografia. Fa més de quaranta anys 
que hi viuen, en aquest pis, l’únic 
que no és lloguer, és de la seva 
propietat i cap quantitat de diners 
els farà marxar. És casa seva.
Al mateix replà viu la Marta. Se 
sent deixada de la mà de Déu: el 
seu marit té “una amigueta”, se’n 
va adonar un dia de la manera més 
tòpica del món: una carta d’amor 
a la butxaca del vestit que havia 
de portar a la tintoreria. Quan li 
va preguntar “el tio” li va deixar 
anar, com una pedra a la cara, 
confirmant-li, que era veritat. Des 
d’aleshores gairebé no compareix 
per casa. La seva mare va morir fa 
set mesos i per acabar-ho d’adobar, 
acaben d’acomiadar-la de la feina. 
No pot reprimir les llàgrimes. 
S’asseu en un banc arraconat del 
parc per plorar de gust. A terra, 
sota el banc on seu, sobresurt la 
punta d’un paquet de mocadors i 
una butlleta. A algú li ha caigut. 
Els ulls vidriosos l’enganyen? A 
la cartera porta el diari del matí, 
l’obre molt neguitosa i la plorera 
se li atura en sec. El cor li va a tota 
màquina. No pot ser!
Va corrent a casa seva, empaqueta 
quatre fotos i alguns documents. Li 
escriu  una nota al marit i se’n va a 
l’aeroport. El primer vol a Mallorca 
surt al cap d’una hora. Quan arribi, 
ja gestionarà els tres-cents mil 
euros de la butlleta de loteria 
guanyadora que s’ha trobat. Mai 
més tornarà a posar els peus en 
aquell pis.

En Ferran té llogat el segon 
primera. Està a punt de casar-se i 
els seus amics li han preparat un 
comiat de solter. Ha de fer una 
mena de gimcana per trobar un 
triangle dels que marquen una 
avaria de cotxe. El guien perquè 
trobi pistes, uns paperets plegats 
i amagats en tota mena de llocs, 
des d’un senyal de trànsit a les 
rodes d’un contenidor. La ruta és 
plena de bars, plena de “cubates”. 
L’última pista el porta al cementiri. 
Els seus amics saben que hi té una 
aversió horrorosa, al lloc. Però no 
té por, l’alcohol que grimpa per les 
venes li dóna un valor insospitat. Li  
fan saltar el mur; dins, es diu que 
els que hi ha allà no bellugaran. La 
fosca ho envolta tot. Veu ombres 
que es mouen i sons desconeguts, 
una esgarrifança li llisca per 
l’esquena. Ja en té prou! A la 
merda el triangle! En la fugida, 
els peus insegurs el fan trontollar, 
no pot moure la cama, li tiben 
els pantalons! Vol desfer-se’n, 
gemega, però està ben agafat. 
Té la gola seca, li falta l’aire; una 
fiblada al braç dret li arrenca un 
crit sord i una pressió molt forta al 
pit el fa caure a terra. 
A fora els nois riuen tontament 
mentre xarrupen d’una ampolla 
de plàstic amb vodka i llimonada. 
Es recolzen a la paret i es queden 
adormits. L’endemà, les famílies 
estranyades per la tardança surten 
a buscar-los. Mentre els altres 
dormien la mona, el Ferran havia 
passat la nit dins el cementiri. 
Era a terra amb els pantalons 
enganxats en un esbarzer, no 
dormia. L’autòpsia va determinar 
que havia mort d’un infart.
Aquell matí tot el barri estava 
abatut i silenciós. L’Adrià estava 
trist, algunes vegades havien anat 
de festa amb el Ferran, però tenia 
molta feina al despatx, gestionava 
una empresa immobiliària als 
afores de la ciutat. Va llevar-se 
molt d’hora i va tancar la porta del 
segon segona del mateix edifici. 

Dins l’oficina hi tenia una mosca. 
La mosca hi havia passat tota la 
nit, va entrar i no en va saber 
sortir. No feia gaire estona que 
era de dia quan va veure entrar 
l’home. Feia ferum de suor 
barrejat amb olor de cafè. Estava 
afamada i va començar a envoltar-
lo. L’Adrià, que fullejava el diari, va 
fer un gest distret amb la mà com 
si saludés algú. Atent a les notícies 
que llegia, distretament, la va 
espantar unes quantes vegades 
més. Aleshores va fer atenció, ja 
n’estava fart! Se la va mirar, era 
sobre la taula, desafiant, i tot 
d’una va intentar esclafar-la amb 
el diari.
Va fallar. Molest i empipat enrotllà 
el diari i començà a empaitar-la per 
l’oficina, colpejant mobles, parets, 
làmpades, vidres... la mosca sabia 
que la sortida era allà, però topava 
un cop i un altre amb aquella paret 
transparent.
Tampoc no podia entendre l’actitud 
d’aquell humà ni per què l’empaitava 
amb aquell rotlle de paper gegant. 
L’Adrià, emprenyat perquè no la 
podia matar, va canviar el diari 
per l’arxiu dels pressupostos, va 
calcular la distància i la velocitat 
i amb un cop sever i estrepitós va 
estampar-lo contra la finestra amb 
tanta embranzida que el vidre es 
va trencar i l’arxiu i l’home van 
travessar la finestra per caure set 
pisos avall. Aleshores la mosca va 
poder sortir. Però l’Adrià tampoc no 
va tornar mai més al barri.
Aparentment podria semblar que 
el propietari de l’immoble ho tenia 
fàcil, i per fi podria enderrocar 
l’edifici, però els dos vellets del 
primer primera li amargarien 
l’existència.

En un lloc qualsevol
2n Premi del Concurs de Sant Jordi 2011 “Cal Gravat”
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Oficines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

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

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Correus 93 869 85 94

Notaria 93 869 88 12

Informació Generalitat 012

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

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

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

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA 
S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol 
consulta referent a l’aigua us heu d’adreçar directament a Aigües de Manresa:

Oficines: 93 872 55 22 (de dilluns a divendres de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)

Cada dijous de 10.00 h a 13.00 h us atendran a l’Edifici Europa de la plaça dels Arbres.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’encarrega de tot el procés de recaptació 
de tributs.  Per això us hi heu d’adreçar 
directament trucant de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h (tel. 93 805 21 59) o bé 
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00 
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

10.15
17.10
20.54

11.41
18.36
22.12

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

12.22
19.28
23.09

12.27
19.33
23.14

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

10.44 // 19.29 11.18 // 20.03 12.15 // 21.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 17.00 08.27 // 17.57 09.01 // 18.31

Parades a BCN: Palau Reial / pl. Fr. Macià / Balmes-Diagonal / Balmes-Gran Via / Estació BCN Nord

HISPANO IGUALADINA   tel. 93 804 44 51
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.55 // 15.15 07.30 // 16.00 08.35 // 17.05

Dissabtes:
08.00 // 15.15 09.00 // 16.00 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

10.50 // 17.20 12.00 // 19.00 12.45 // 19.45

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 19.00

Dissabtes:
13.00 // 19.45

Parada a Barcelona: Maria Cristina [avinguda Diagonal] (metro L3)

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 902 026 028
Calaf Manresa [Puigmercadal] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 // 
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 // 
15.45 // 16.00 // 19.00 

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Puigmercadal] Calaf

De dilluns a divendres:

9.00* // 13.30 // 14.00* 
//15.00 // 18.00* // 
19.00* // 20.00

9.05 // 13.35 // 14.05 // 
15.05 // 18.05 // 19.05*// 
20.05

9.30 // 14.30 // 14.30 // 
18.30 // 19.30 // 21.00

Dissabtes: 12.30 Dissabtes: 12.35 Dissabtes: 13.30

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLIC

OCTUBRE

Diumenge 23 
Teatre infantil: 
“La princesa i el pèsol”
17.30 h a la Sala de Fusta 
del Casal de Calaf

XIV Concurs de Teatre 
Amateur: “Cluedo, 
t’atreveixes a jugar?”
18.00 h al Casal de Calaf

Dijous 27 
Xerrada: “Una 
alimentació sana per als 
nostres fills i filles”
19.15 h a la Llar d’Infants

Dissabte 29
Taller participatiu: 
Decidim els projectes 
per al barri!
16.30 h a la Unió Calafina

Diumenge 30 
Caminada: “La torre 
de la Manresana - 300 
anys de la Batalla dels 
Prats de Rei”
Sortida: 8.30 h, plaça dels 
Arbres. Inscripció gratuïta. 
 

NOVEMBRE

Dimarts 1
Fira de Tots Sants
Parades de productes 
artesans, castanyes, 
mistela i portes obertes 
al castell · A la plaça Gran

Dijous 3
Bus d’atenció al 
consumidor
Al Raval de Sant Jaume
10.30 h - 13.00 h

Xerrada al CRO: 
Aconseguir finançament 
per a l’empresa
18.30 h al CRO

Dissabte 5 

Sessió participativa
per al Pla Local de 
Joventut
17.00 h a la Sala Felip

“Músiques a cau 
d’orella”
ArsINnova Cor de 
Cambra
22.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 13
Cicle de teatre infantil: 
“El peix d’or”
17.30 h Sala fusta Casal L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions 

expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner: 

93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI DEL PUNT D’INFORMACIÓ

Dimarts, dijous i divendres 
de 9:00 a 13:00h

Dissabtes 
de 9:00 a 14:30h

tel. 93 868 08 33
turismecalaf@diba.es

T ot a mà

A genda


