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E ditorial

   ens dubte, els temps complicats 
que estem vivint posen de relleu 
algunes glòries i, tristament, moltes 
misèries de tots els aspectes de la 
nostra societat i de manera més 
significativa, en el servei públic. 
En aquest sentit, el descobriment 
de trames de finançament 
il·lícit de partits i especialment 
de persones vinculades a ells, 
d’evasió de capitals a paradisos 
fiscals, de trames d’espionatge 
polític i de tràfic d’influències, 
o l’asfixia intencionada d’un 
territori que vol decidir el seu futur 
democràticament, no fan res més 
que abonar la idea d’ineficàcia 
i de corrupció generalitzada del 
sistema.

Tampoc ajuda gaire a millorar 
la percepció de la ciutadania 
quan cada vegada més es posa 
de manifest la connivència 

entre elements dels tres poders 
(executiu, legislatiu i judicial), als 
quals massa sovint s’afegeixen 
determinats representants de 
l’anomenat quart poder (mitjans 
de comunicació), la independència 
dels quals és fonamental per 
garantir el sistema democràtic 
al qual haurien de servir i que, 
tot i no ser perfecte, és el millor 
sistema de govern de què ens hem 
dotat en el decurs de la nostra 
història.

De ben segur que hi ha motius 
per a la crítica del sistema en 
general, i sembla evident que 
caldrà perfeccionar —i fins i tot 
replantejar— algunes de les regles 
del joc del relativament jove 
sistema democràtic del nostre 
país si volem revertir la situació 
i generar la confiança necessària 
perquè tot “torni a funcionar”. 

Tanmateix tampoc seria just afirmar 
que aquests comportaments són 
habituals a l’administració, perquè 
les actituds d’alguns individus no 
poden deixar en un segon pla el 
treball i sacrifici de la majoria 
de les persones que dediquen el 
millor de si mateixes a servir les 
altres des dels diferents àmbits del 
servei públic —sense que, sovint, 
obtinguin el reconeixement que 
seria desitjable.

Així doncs, cada cop és més clar 
que, si realment volem sortir 
d’aquesta situació, caldrà que tots 
ens impliquem a l’hora de prendre 
grans decisions que ens permetin 
recuperar la confiança perduda per 
culpa de l’egoisme i la manca de 
principis d’uns quants, que han 
acabat pervertint el servei públic 
per transformar-lo en un servei 
“particular”.

Al servei de qui?

S 

B enestar social
Manifest per al Dia 

Internacional de les Dones

   Regidors, personal de l’Ajuntament i del Centre de 
Recursos per a l’Ocupació, i alumnes i professors de la 
Casa d’Oficis es van concentrar el divendres 8 de març 
al davant de l’edifici consistorial. El motiu era assistir 
a la lectura del Manifest del Dia Internacional de les 
Dones, que va anar a càrrec de la regidora de Benestar 
Social, Pilar Cardona. 
La declaració institucional d’enguany feia referència a 
la nova etapa que Catalunya enceta, i a la necessitat 
que el país s’estructuri des de la plena igualtat i la 
presència normalitzada d’homes i dones en tots els 
àmbits de la vida pública i privada.

S’arranja el paviment 
del camí de la Fortesa

   Aquest mes de febrer l’empresa Cedinsa ha portat a 
terme les obres d’arranjament d’una part del camí de 
la Fortesa, concretament l’encreuament que discorre 
per davant del camp de futbol de Calaf. 
Les obres han consistit en un repicat de tot el paviment 
de formigó, que es trobava enfonsat en molts punts, 
així com l’arranjament de l’embornal, molt malmès. 
Després s’hi ha estès una nova capa de formigó 
armat. Aquesta actuació de millora ha durat uns deu 
dies, i s’ha centrat en un tram d’uns 14 metres de 
llargada aproximadament, just a la cruïlla del camí de 
la Fortesa amb el camí Vell de Manresa.

T erritori



2 3

La Casa d’Oficis: Formació i noves oportunitats laborals 
en el camp de les energies renovables

   Aprendre un ofici, a Calaf mateix i en 
un àmbit amb molt de futur. Aquests 
tres objectius conflueixen en la Casa 
d’Oficis —una iniciativa que es finança 
íntegrament a través del programa 
“Treball als Barris”—, posada en marxa 
el gener passat i que està formant 
vuit joves calafins en el camp de 
les energies renovables i l’estalvi 
energètic. Amb només dos mesos 
d’existència ja han fet molta feina: 
han engegat les classes teòriques 
i també les classes pràctiques i, 
sobretot, han creat una dinàmica de 
treball i d’equip amb un excel·lent 
ambient, i una gran implicació per 
part d’alumnes i professors. I és 
que aquest és el quart gran objectiu 
de la Casa d’Oficis: donar formació 
i perspectives laborals a joves, i 
sobretot transmetre’ls l’optimisme i 
la il·lusió que podien haver perdut a 
causa de la crisi i de la complicada 
situació socioeconòmica.

El projecte inclou més de 800 hores 
de formació teòrica i al taller, que 
s’imparteixen de dilluns a divendres, 
de 9.00 h a 13.30 h i de 15.00 h 
a 18.00 h. Els matins s’aprofiten 
sobretot per a les classes a l’aula del 
Centre de Recursos per a l’Ocupació:  
electricitat, llauneria, radiació 
solar, fotovoltaica, solar tèrmica, 
biomassa... Aquestes inclouen 
experiments de tipus divers, així 
com treballs de recerca en els quals 
es posen en pràctica habilitats 
transversals —per exemple buscar 
informació, elaborar-la i després 
exposar-la en públic. A més, s’està 

educant també cap a la gestió de les 
emocions i la resolució dels conflictes, 
afavorint així el creixement personal 
dels futurs professionals.

Una formació completa
I és que, segons recorda Meritxell 
Bacardit, directora de la Casa d’Oficis, 
cal no oblidar el plantejament global 
del projecte: a banda de formar-se 
en continguts específics, es prepara 
els alumnes perquè, un cop acabi el 
curs, puguin autoocupar-se en l’àmbit 
de les energies renovables i l’estalvi 
energètic. “Que puguin portar a 
terme totes les fases del procés: fer 
una diagnosi energètica, preparar un 
pressupost, presentar-lo al client i fer 
la instal·lació corresponent”, explica 
Bacardit. Per això el programa 
d’estudis inclou també assignatures 
com riscos laborals —ja realitzada—, 
emprenedoria o recerca de feina.

També es vol que els joves entrin 
en contacte directe amb el món 
professional, i és per això que es té 
en compte l’assistència a jornades 
o a esdeveniments relacionats amb 
l’àmbit de les energies renovables. Per 
exemple, el 21 de febrer els alumnes i la 
directora de la Casa d’Oficis van assistir 
a la Fira i a les jornades tècniques de 
biomassa forestal, a Vic.

En aquest primer semestre, les tardes es 
dediquen a tasques més pràctiques: de 
moment, s’ha fet la instal·lació elèctrica 
a l’antic parc de bombers —lloc on 
s’ubicarà el taller de la Casa d’Oficis—, 
així com petites intervencions en seus 
municipals. Els alumnes també fan  
auditories energètiques en equipaments 
públics, per determinar com es podria 
adequar i reduir el consum energètic 
—sovint, només amb petits canvis es 
pot aconseguir un estalvi notori.

Més sostenibles, més estalvi
Serà a partir de finals de juny quan 
s’acabaran les classes i començaran 
les 850 hores de pràctiques. Durant 
aquest període, els 8 alumnes seran 
contractats per l’Ajuntament mitjançant 
la modalitat de contracte per a la 
formació i aprenentatge. Les pràctiques 
se centraran sobretot en l’optimització 
energètica del Centre de Recursos 
per a l’Ocupació, el camp de futbol i 
el poliesportiu, gràcies als sistemes 
de biomassa, energia solar tèrmica 
i plaques fotovoltaiques. Així doncs, 
a banda de formar aquests joves en 
un camp amb molt de futur, la Casa 
d’Oficis contribuirà també a la millora 
i estalvi energètic del municipi, en clau 
de sostenibilitat mediambiental. 

Inici del curs a la Casa d’Oficis.

Millora de la il·luminació en dependències municipals.

J oventut
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Unió de Pagesos s’estableix a Calaf
    L’Ajuntament de Calaf i l’entitat 
Unió de Pagesos han signat 
un conveni de col·laboració, que 
regula l’ús del local municipal situat 
als baixos dels pisos protegits 
del carrer de Sant Antoni núm. 
1, en ple nucli antic. La voluntat 

és acostar l’entitat als usuaris que 
estan establerts a Calaf i rodalies, 
estalviant-los desplaçaments. 
El local, que es compartirà amb 
l’Oficina de Barri, servirà perquè 
l’entitat pugui desenvolupar-hi les 
tasques d’oficina, així com acollir 

puntualment reunions de petit 
format. A canvi, Unió de Pagesos 
col·laborarà en les despeses de 
manteniment vinculades en l’ús de 
l’espai. L’oficina d’Unió de Pagesos 
a Calaf funcionarà habitualment 
els dijous a la tarda. 

F ormació
L’acreditació de les competències digitals ja es pot 

realitzar a través del Centre de Recursos per a l’Ocupació
    Totes les persones que vulguin 
demostrar les seves competències 
en Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació i obtenir-ne un certificat 
vàlid, podran fer-ho des d’ara a Calaf 
mateix. I és que el Centre de Recursos 
per a l’Ocupació (CRO) és, des de 
principis de març, un dels 300 centres 
catalans col·laboradors de l’ACTIC. 
Això significa que des del CRO s’ofereix 
informació i orientació en relació amb 
l’acreditació de competències digitals, 
així com un punt de connexió perquè 
els interessats pugui connectar-se al 
portal de l’ACTIC. 

A més a més, el CRO pot realitzar 
a partir d’ara les proves gratuïtes i 
oficials de competències digitals, de 

manera que els usuaris reben al final 
un certificat que acredita el seu nivell. 
Una documentació que cada vegada 
es requereix més a l’hora d’obtenir un 
lloc de treball, o per poder millorar les 
condicions laborals actuals.

Les competències s’estructuren en 
tres nivells segons el grau de domini 
de les tecnologies de la informació i la 
comunicació: El certificat bàsic (nivell 
1), que acredita un domini elemental 
i limitat en l’ús de les TIC; el certificat 
mitjà (nivell 2), que acredita un 
domini efectiu de les TIC, autonomia 
i adaptabilitat a l’hora de fer-ne ús, 
en relació amb els àmbits generals 
d’aplicació; i el certificat avançat 
(nivell 3), que acredita un domini 

en profunditat respecte d’àmbits 
específics  en l’ús de les TIC, i comporta 
la capacitat d’aprofitar al màxim les 
prestacions e les eines, d’innovar i de 
donar suport a altes persones.

Per saber-ne més sobre aquests 
certificats o bé inscriure’s per realitzar 
les proves, podeu contactar amb el 
Centre de  Recursos per a l’Ocupació.

Continua creixent 
l’oferta formativa a Calaf

   L’activitat al CRO de Calaf 
continua a un molt bon ritme. D’una 
banda, destaca el curs de 340 
h d’Auxiliar de manteniment, 
vigilant i conserge, que s’iniciarà 
el proper 15 d’abril i s’allargarà fins 
el 19 de juliol. La proposta pertany 
al programa Anoia Activa del 
Consell Comarcal, però s’impartirà 
íntegrament a Calaf. Està dirigit a 
persones a l’atur, i per apuntar-s’hi 
cal adreçar-se al CRO o bé al web 
www.anoiaactiva.cat.

En formació contínua (per a 
treballadors en actiu), s’organitzarà 
un nou curs de 24 h de conducció 
de carretons elevadors, així com 
un altre d’optimització comercial 
en temps de crisi.

En formació ocupacional, ja han 
començat el curs de monitor de 
lleure i el d’iniciació a Internet; 

de cara al mes de maig, se’n farà 
un altre d’Internet avançat.

D’altra banda, el 22 d’abril 
començarà el curs de 45 hores 
del projecte “Ocupa’t”, a través 
del qual es formaran una quinzena 
d’emprenedors en aquells aspectes 
més importants a l’hora d’engegar 
un negoci.

Finalment, també és prevista 
una nova edició de les càpsules 
formatives, que inclouran alemany 
bàsic, comptabilitat bàsica i 
un curs d’horts urbans, entre 
d’altres. Properament s’informarà 
de tots els detalls.

Per tal d’obtenir més informació 
sobre tota aquesta oferta, podeu 
adreçar-vos al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació: C/ Xuriguera 42, 
de Calaf - tel. 93 869 82 49.

Hi haurà nova edició 
del curs per accedir 

a cicles de grau mitjà
    L’Ajuntament de Calaf ha obtingut 
el finançament necessari per 
assegurar una tercera edició del 
“Curs de preparació per als cicles 
formatius de grau mitjà”, de cara al 
curs vinent (2013-2014). De fet, en 
aquests moments s’està impartint 
la segona edició del curs al CRO, 
amb uns catorze d’alumnes de 
diverses edats. L’objectiu és donar 
resposta a la manca d’oportunitats 
de totes aquelles persones que han 
abandonat el sistema educatiu sense 
qualificació i, per tant, amb poques 
possibilitats d’ocupació. També 
és important perquè les persones 
nouvingudes amb formació en el seu 
país d’origen puguin acreditar-la de 
manera més ràpida —els tràmits per 
a l’homologació d’estudis acostumen 
a ser força lents. En la primera 
edició del curs els alumnes que van 
presentar-se a la prova d’accés van 
obtenir molt bones qualificacions.
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G overnació
L’Ajuntament es reuneix amb el delegat de la Generalitat 

per parlar dels temes que afecten Calaf
    El delegat del govern de la 
Generalitat a la Catalunya Central, 
Jordi Moltó, acompanyat del cap 
de l’oficina, Marcel·lí Martorell va 
desplaçar-se el 13 de febrer al 
nostre municipi per reunir-se amb 
l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, i 
alguns membres de l’equip de govern 
calafí. Pocs mesos després de l’inici 
de la nova legislatura, un cop ratificat 
en el càrrec, el delegat volia conèixer 
de primera mà els temes en què Calaf 
està treballant, i en els quals d’una 
manera o altra intervé la Generalitat. 
Així doncs, es va parlar de les diverses 
línies de subvencions com el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya o 
de la Llei de Barris. D’altra banda 
també es varen tractar altres temes 
que presenten endarreriments com 
la connexió amb la portada d’aigües 
de la Llosa del Cavall, o dels diversos 
convenis pendents de resoldre entre 
el govern català i l’Ajuntament.
Jordi Moltó també va prendre nota 
de la demana del consistori de 
posar en valor la línia de tren que 

uneix Lleida amb Barcelona passant 
per Calaf, tant pel que fa al present 
—ampliant el ventall d’horaris perquè 
la infraestructura no quedi obsoleta— 
com pel que fa al futur —tenint en 
compte la propera construcció del 

corredor mediterrani. Finalment, el 
delegat del Govern, l’alcaldessa i 
els regidors van analitzar també la 
situació socioeconòmica del municipi, 
especialment l’ocupació industrial i 
l’atur.

Calaf celebra la seva mesa de 
concertació amb la Diputació 

  L’alcaldessa de Calaf, Maria 
Antònia Trullàs, i el primer Tinent 
d’Alcalde, Joan Caballol, van reunir-
se la darrera setmana de febrer a 
la seu del Consell Comarcal amb el 
responsable de l’Àrea de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona, 
Joaquim Ferrer, i el diputat delegat 
d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge, Marc Castells. D’aquesta 

manera se celebrava la mesa de 
concertació corresponent a Calaf, 
amb la qual s’acordava en línies 
generals el suport econòmic de l’ens 
provincial al municipi. Així doncs, des 
del consistori calafí es va exposar a 
Joaquim Ferrer i Marc Castells els 
projectes que es vol impulsar a Calaf, 
i pels quals s’espera obtenir el suport 
de la Diputació.

Suport a la Declaració 

de Sobirania

  Diversos veïns i representants 
municipals de Calaf van reunir-se 
el 23 de gener a les 7 de la tarda 
al davant de l’Ajuntament, seguint 
la convocatòria del consistori, 
l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’Associació de Municipis per la 
Independència. El motiu era donar 
suport explícit a la Declaració de 
Sobirania aprovada pel Parlament, 
i instar la ciutadania a treballar 
per la independència des de tots 
els àmbits, garantint l’exercici 
del dret de l’autodeterminació 
en favor de la llibertat del poble 
català. En la concentració, 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, 
va ser l’encarregada de la lectura 
del manifest. La Declaració de 
Sobirania va ser aprovada el 
mateix dimecres a la tarda al 
Parlament català amb una àmplia 
majoria: 85 vots a favor, 41 en 
contra i 2 abstencions.

Reunió entre l’Ajuntament i la delegació de la Generalitat a la Catalunya Central.

Mesa de concertació. Foto: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona
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La calafina Anna Roca Bars 
rep la Medalla Centenària de la Generalitat

    El 5 de març va ser una jornada 
ben especial per a Anna Roca Bars 
i tota la seva família. I és que la 
calafina complia 100 anys, una 
xifra del tot memorable i digna de 
celebració. És per això que des de 
la Generalitat de Catalunya i des 
de l’Ajuntament de Calaf se li va fer 
un petit reconeixement, en un acte 
emotiu i envoltada de gran part de la 
seva família.
Per part de la Generalitat, el 
responsable de l’Oficina de la Gent 
Gran Activa, Agustí Vilà, va ser 
l’encarregat de lliurar la medalla 
a l’homenatjada. Es tracta d’una 
medalla d’argent, amb el nom i l’any 
de naixement de l’Anna, i que vol 
ser un reconeixement dels valors, 
l’experiència i els aprenentatges que 
les persones acumulen i transmeten 
al llarg de cent anys. Vilà va felicitar 
tota la família per aquest singular 
aniversari, i va remarcar que cada 
vegada són més a Catalunya les 

persones que arriben i sobrepassen 
l’edat dels 100 anys. 
Per part de l’Ajuntament, el primer 
tinent d’Alcalde, Joan Caballol, va 
lliurar a l’Anna una felicitació de part 
de l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs. Ell 
mateix i les regidores de Benestar, 

Pilar Cardona, i Cultura i Festes, 
Fina Bastardas, van regalar a l’àvia 
centenària un bonic ram de flors. 
L’acte va finalitzar amb un brindis, 
compartint el desig que la salut i la 
qualitat de vida de l’homenatjada 
continuïn així de bé.

B enestar social

E conomia
Calaf aprova un pressupost marcat per l’austeritat 

i l’augment de la despesa social
   En el ple extraordinari del 30 de 
gener, el consistori va aprovar el 
pressupost per a aquest exercici, que 
suma un total 3.180.456 €. Es tracta 
d’una xifra força inferior a la de l’any 
passat (prop d’un 30% menys), una 
davallada deguda sobretot a l’aplicació 
de criteris de prudència que ha fet que 
no es dotés el capítol d’inversions fins 
que estigui assegurat el finançament 
amb les subvencions necessàries per 
dur-les a terme. Destaca especialment 
la incertesa generada respecte la Llei 
de Barris, ja que la Generalitat de 
Catalunya encara no s’ha pronunciat 
sobre la seva continuïtat. També cal 
tenir en compte que en el decurs de 
l’any s’han de resoldre les subvencions 
que la Diputació i la Generalitat 
atorgaran pel que resta de legislatura, 
que han de permetre invertir en 
sistemes de millora dels serveis i que 
alhora suposin un augment significatiu 
de l’estalvi.

Més serveis socials
Altres canvis destacables són 
l’augment de la partida destinada a 

serveis socials, que s’ha incrementat 
en un 238% i que contempla les 
previsions d’ajudes concretes però 
també el funcionament d’equipaments 
i serveis destinats, per exemple, a 
les persones grans. També cal notar 
la disminució de la partida en parcs 
i jardins (un 63% de descens) i 
en lloguer de maquinària (un 63% 
de descens), estalvi que respon a 
la compra del camió amb cistella 
telescòpica —que permet realitzar, 
per exemple, les tasques de poda 
d’arbres.
També hi ha canvis en la partida de 
personal, amb una pujada de 149.638 
euros, finançada íntegrament 
amb subvencions del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que 
correspon bàsicament al personal del 
Centre de Recursos per a l’Ocupació i 
de la Casa d’Oficis —incloent direcció, 
professorat i els vuit alumnes, que 
també percebran remuneració en el 
període de pràctiques. Aquesta és una 
aposta que des de l’equip de govern es 
creu indispensable per poder millorar 
i ampliar les oportunitats laborals 

de la ciutadania i especialment dels 
joves del municipi, en un context tan 
complicat com l’actual.
Pel que respecta als ingressos, 
l’equip de govern no preveu que 
augmentin substancialment, ja que no 
hi ha hagut pujades en els impostos 
directes i només s’ha aplicat l’IPC en 
els indirectes.

Millora de la tresoreria
Convé notar la millora de la situació 
de tresoreria, ja que s’ha aconseguit 
reduir el termini de pagament fins a 
establir-se a 60 dies pagant el dia 20 
—és a dir, que com a màxim es paga 
a 80 dies. No obstant això, s’ha de 
tenir en compte que hi ha factures de 
subministraments que no tenen una 
periodicitat fixa, i això fa incrementar 
la mitjana final de dies de pagament. 
Finalment, el pressupost contempla 
també una partida notable destinada 
a retornar el deute, incrementat 
de manera significativa a causa del 
Pla d’Ajust promogut pel Ministeri 
d’Hisenda, i que repercutirà encara 
més en l’exercici 2014.

L’Anna, acompanyada de familiars, regidors i el representant de la Generalitat.
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Els calafins, solidaris amb la Marató de TV3

   Catalunya va tornar a demostrar que som un país 
solidari, recollint més de deu milions d’euros per a la 
investigació contra el càncer, malgrat el context econòmic 
de greu crisi en el qual vivim. Calaf no en va ser una 
excepció, i els veïns i veïnes van participar activament 
en les activitats que organitzaven les entitats el 15 i 16 
de desembre, recollint en molts casos una suma notable 
de diners.
Dissabte al matí, l’AMPA de l’Escola Alta Segarra 
va omplir la Sala d’Actes Municipal amb un divertit 
espectacle que combinava ball, teatre i música. Aquest 
acte, organitzat amb molta il·lusió tant per part de 
l’entitat com pels nens i nenes que hi actuaven, va 
aconseguir recollir 324,15 euros. 
A la tarda, la Unió Calafina va quedar plena d’amants 
del country, en una ballada organitzada per l’AAVV del 
Nucli Antic i Country Calaf, iniciativa que va comptar 
amb una molt bona resposta i que va recollir 300 euros 
per a la causa.

Espectacular va ser la resposta dels participants en 
la caminada i pedalada que un any més organitzava 
BikeCalaf.Cat. Una vuitantena de persones hi van 
prendre part, recollint la quantiosa suma de 745,80 
euros. Des de l’entitat, que es feia càrrec íntegre 
de l’organització i dels costos del complet esmorzar, 
a l’entorn de la torre de la Manresana, agraeixen 
enormement els donatius de tots els participants.
Diumenge a la tarda, el poliesportiu va acollir diversos 
partits de futbol-sala entre equips i persones vinculades a 
l’Escola de Futbol Sala Alta Segarra, que van recaptar 
150 euros. Al vespre, al local de la Penya Barcelonista 
de Calaf i Comarca, els ingressos de la barra i el sorteig 
d’una samarreta van aconseguir recollir fins a 165 euros 
per a la Marató. Altres actes que es van celebrar durant 
el cap de setmana van ser partits de bàsquet i de futbol a 
càrrec del CB Calaf i de la UE Calaf. També es va recollir 
donatius en el Torneig de Tennis de Taula, que es va 
celebrar ja al mes de gener.

D iversos
Efímer paisatge hivernal a Calaf

per la lleu nevada del mes de febrer
   Les previsions es van acomplir i la 
neu va fer acte de presència a Calaf 
la matinada del 23 de febrer, encara 
que de manera força feble. Finalment 
van ser pocs centímetres —segons 
l’Observatori de Pujalt , a la nostra 
zona es registrava entre 2 i 6 cm, força 
variable—, però n’hi va haver prou per 
canviar el paisatge i enfarinar carrers, 
teulades, arbres i camps.
Divendres, cap a quarts de dotze de 
la nit, va començar a ploure: aigua 
que ben aviat es va transformar en 
flocs de neu. La nevada va continuar 
durant la nit, afeblint-se cap a les sis 
de la matinada. Dissabte al matí la 
precipitació havia desaparegut per 
complet.
A causa dels avisos de nevada, des 
de l’Ajuntament de Calaf es va activar 
divendres el pla d’actuacions per a 
aquests casos. Així doncs, divendres 
al vespre ja va escampar-se sal pels 

carrers, per evitar al màxim que la 
neu hi quallés. Dissabte a primera 
hora se’n va tornar a escampar, per 
minimitzar el risc de glaçades amb la 
baixada de les temperatures. 

Recordem que al web www.calaf.cat 
trobareu un apartat amb consells i 
recomanacions en cas de nevades i 
gelades, i podreu consultar-hi també 
el ban municipal.

Neu a Calaf, des del camí de Sant Sebastià.

Espectacle solidari de l’AMPA de l’Escola. Caminada i pedalada solidàries de BikeCalaf.Cat.
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Medi ambient

   Aprendre a reciclar passant-s’ho bé. Això és el 
que van poder fer el dissabte 12 de gener a Calaf els 
nombrosos nens i nenes que es van acostar a la plaça 
dels Arbres, on tenia lloc la “festa del reciclatge”. Es 
tractava d’uns inflables en forma de contenidor on 
els infants podien jugar i saltar, i aprendre alhora 
on s’ha de dipositar cada residu, gràcies a les 
explicacions dels monitors. Aquesta acció va anar 
acompanyada d’un punt d’informació al mercat, des 
del qual es repartien fulletons i material divulgatiu 
sobre la importància del reciclatge.

L’activitat tancava la campanya portada a terme a 
Calaf durant els mesos de desembre i gener, que 
tenia per objectiu millorar les dades i la qualitat de 
la recollida selectiva al nostre municipi.

Precisament el mes de gener van fer-se públiques 
les dades de l’Agència Catalana de Residus. L’Anoia 
apareix com una de les comarques amb un índex 
més baix de reciclatge (un 19,47%). No obstant 
això, les dades a Calaf són notablement millors: de 
fet, és la població anoienca on més es recicla, amb 
un 36,5%.

Jocs i inflables 
tanquen la campanya 

de millora del reciclatge
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J oventut
Calaf exposa el projecte de la Casa d’Oficis 

a la direcció general de Joventut
 El regidor de Joventut de 
l’Ajuntament de Calaf, Jesús López, la 
regidora de Benestar, Pilar Cardona, 
la directora de la Casa d’Oficis, 
Meritxell Bacardit, i el tècnic de 
Joventut, Salva Llamas, van reunir-
se amb el coordinador territorial de 
Joventut de la Generalitat, Oriol 

Martín, el passat 12 de febrer. 
L’objectiu de la reunió era exposar-
li el projecte de la Casa d’Oficis de 
Calaf, que es va posar en marxa 
el desembre passat i que està 
formant vuit joves en l’àmbit de 
l’estalvi energètic i de les energies 
renovables. Els representants 

calafins van assenyalar la 
importància d’aquesta iniciativa 
per al municipi, sobretot en el 
context actual, i van sol·licitar-hi 
la col·laboració de la Generalitat, 
suggeriment que va ser ben 
rebut per part del coordinador 
territorial.

   Calaf es va adherir el 27 d’abril de 2012 al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea per 
implicar els governs locals en la lluita contra el canvi 
climàtic. Amb aquesta adhesió, Calaf assumeix 
el compromís de disminuir les emissions d’efecte 
hivernacle, un 20% el 2020 mitjançant el Pla d’acció per 
a l’energia sostenible (PAEES), que recollirà les accions 
que s’han de dur a terme al municipi per complir amb 
aquest objectiu. Per fer-ho, l’Ajuntament compta amb el 
suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, 
que ha adjudicat l’elaboració del Pla a Ambiens-Gestió 
de recursos ambientals S.L. pel seu coneixement sobre 
el municipi i la qualitat de l’oferta presentada. 

Ara, Ambiens està desenvolupant aquest Pla mitjançant 
la recollida de dades amb la col·laboració de tècnics 
de l’Ajuntament i la realització de diferents visites 
d’avaluació energètica en equipaments municipals 
per definir les actuacions que seran necessàries per 
aconseguir aquesta reducció d’emissions (realització 
de millores d’eficiència energètica en diferents edificis i 
equipaments municipals i enllumenat públic, actuacions 
de conscienciació ciutadana, reducció de la generació 
de residus...). Es preveu que el treball finalitzi a mitjan 
2013.

Es comença a redactar 
el Pla d’Acció per a l’Energia 

Sostenible de Calaf
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E nsenyament
L’Escola Municipal de Música, molt implicada 

en l’agenda cultural i festiva de Calaf
   L’Escola Municipal de Música  va 
deixar clar durant les darreres 
festes nadalenques el seu alt grau 
d’implicació en la vida cultural del 
nostre municipi. En primer lloc, 
en la cantada de nadales que van 
oferir en la Fira i Mercat de Nadal, 
el passat 22 de desembre. Dos dies 
després, els alumnes i professors 
del centre van fer-se càrrec, un 
any més, del tradicional Concert de 
Nadal. L’actuació va tenir lloc el 24 
de desembre a la tarda, i va omplir a 
vessar el Casino de la Unió Calafina. 
El repertori del concert va ser d’allò 
més encertat, amb nadales i d’altres 
peces ben conegudes. El públic va 
quedar entusiasmat amb el cant 
coral i també amb la interpretació 
a càrrec de grups de cambra i de 
l’orquestra —dels quals es pot anar 
comprovant la positiva evolució en 
cada concert que porten a terme. 
Cal destacar també el concert 
que van oferir diversos alumnes 
de l’Escola al Centre de Dia Casa 
Joan Gimferrer, col·laborant en les 
activitats nadalenques d’aquest 
centre destinat a les persones grans. 
Finalment, diversos nois i noies van 
participar amb la banda de l’Escola 
en la cavalcada de Reis, encarregant-
se d’animar musicalment aquesta 
tarda màgica.

    Aquest mes de març l’Escola 
de Música organitza, juntament 
amb l’AMPA de la Llar d’infants, 
l’enregistrament d’un disc de 
cançons infantils, que es vol tenir 
llest pels volts del mes de maig. 

Hi participen totes les formacions 
instrumentals i corals de l’Escola 
Municipal de Música, i també 
totes les famílies d’instruments 
per separat perquè els menuts 
n’identifiquin el timbre. També hi 

haurà dues cançons interpretades 
per les classes dels Dofins i els 
Peixets de la Llar d’infants, que 
hauran preparat les educadores 
de la Llar d’Infants Municipal “La 
Boireta”.

L’Escola de Música i la Llar d’Infants 
enregistraran un CD de cançons per a nens

EXPOSICIÓ

Reflexions des del 2008
Ramon Puigpelat

L’artista calafí Ramon Puigpelat exposarà la seva obra més recent del 22 de 
març a l’1 d’abril, a la Sala Felip de Calaf. El recull porta per títol “Reflexions 
des del 2008”, i plasma la visió particular del pintor pel que fa a la situació 
actual. 

La inauguració tindrà lloc el divendres 22 de març  a les 7 de la tarda, i la mostra 
es podrà visitar els dies feiners de 7 de la tarda a 9 del vespre, i els dissabtes i 
festius de 12 a 2 del migdia, i de 7 a 9 del vespre.
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E nsenyament
“Enllaçats per la llengua”, 

en defensa del català

   Una vintena de calafins van concentrar-se el dissabte  
9 de març a les 12 del migdia a la plaça dels Arbres de 
Calaf, seguint la convocatòria “Enllaçats per la llengua”. 
L’acte va consistir en la lectura del manifest d’aquesta 
iniciativa a càrrec del regidor d’Ensenyament, Josep 
Manel Navarro. “Enllaçats per la llengua” pretén 
combatre de manera cívica els atacs constants que rep 
la llengua catalana, i reivindicar la seva presència en 
tots els àmbits.

Divertits pirates al Carnaval 
de la Llar d’Infants de Calaf

   Uns petits pirates van passejar-se el divendres 15 de 
febrer pels carrers de Calaf, davant els somriures dels 
veïns i comerciants que els veien passar. Es tractava dels 
nens i nenes de la Llar d’Infants Municipal La Boireta, que 
celebraven la seva pròpia festa de Carnaval. Els menuts, 
acompanyats de les educadores i de nombrosos pares i 
mares, van protagonitzar una divertida cercavila. A la plaça 
dels Arbres els esperaven els usuaris del Centre de Dia Casa 
Joan Gimferrer, que tampoc no es van voler perdre la rua.

Preinscripcions per al curs 2013-2014: El període 
de preinscripcions serà del 6 al 17 de maig. Per a més 
informació podeu contactar amb La Boireta, al tel. 93 869 
80 15 o bé per mail a llarinfantscalaf@hotmail.es.

Calaf protesta contra la 
reforma proposada per Wert

   Prop d’una cinquantena de persones van concentrar-
se el passat 20 de desembre davant de l’Ajuntament 
de Calaf, per protestar contra la reforma educativa que 
planteja el govern de Madrid. Hi van acudir membres 
d’associacions esportives, educatives i culturals, mestres 
i alumnes, pares i mares, així com representants 
municipals. El primer tinent d’alcalde, Joan Caballol, va 
llegir el manifest de Som Escola, en què es dóna suport 
total al model educatiu català i a la immersió lingüística, 
i es deixa clar que les propostes del ministre Wert són 
inacceptables a Catalunya. Precisament l’endemà, 21 
de desembre, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una 
moció en contra del projecte de Llei proposat pel govern 
espanyol.

Els Reis d’Orient també 
van passar per l’escola

   Els nens i nenes de l’Escola Alta Segarra van tornar 
de les vacances de Nadal i es van trobar amb una bona 
sorpresa: i és que els Reis Mags havien passat per l’escola 
a deixar nombrosos regals. Melcior, Gaspar i Baltasar i els 
seus patges van omplir el vestíbul de joguines, contes, 
material escolar, jocs, titelles... Un “aparador” que va 
alegrar el primer dia de tornada a les classes, i pel qual el 
centre i l’AMPA agraeixen la col·laboració de tothom qui va 
fer possible la recuperació de tot aquest material.
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F estes
La música i les tradicions, 

protagonistes del Nadal calafí

   L’agenda cultural i lúdica de Nadal és sempre d’allò 
més intensa al nostre municipi. Enguany no en va ser una 
excepció: Els actes van començar amb la nova Fira i Festa 
del Nadal, a la plaça Barcelona’92, que incloïa nombrosos 
actes paral·lels i que va tenir una molt bona acollida. La 
música va ser una de les protagonistes del Nadal a Calaf: 
amb el concert a càrrec de l’Escola de Música (vegeu 
p. 9), el concert del 10è aniversari de la Coral Ressons 
(vegeu p. 18) o el Concert d’Hivern, a l’església de Sant 
Jaume i ja finalitzades les festes. D’altra banda, el Casal 
de Calaf va tornar a acollir una nova edició dels populars 
Pastorets, així com del ja ineludible contacontes (vegeu p. 
18). I, és clar, no podia faltar-hi la festa per excel·lència 
dels més menuts: la visita dels patges reials Farik, Farak i 
Faruk i, sobretot, la dels Reis de l’Orient, Melcior, Gaspar 
i Baltasar. Ells van aportar la dosi de màgia i il·lusió al 
nostre Nadal, enguany amb una novetat: el concorregut 
campament reial, que es va instal·lar el 5 de gener a la 
plaça Barcelona’92 durant tot el matí.

Mostra dels Pastorets durant la Fira i festa del Nadal. Actuació del Cor Trinvant al Concert d’Hivern.

El Consell d’Infants va escriure una carta als Reis Mags. Patges Farik, Farak i Faruk recollint les cartes dels infants.

El Rei Baltasar, durant la cavalcada pels carrers de Calaf.
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F estes

Missa, sardanes i ball 
per celebrar Santa Calamanda 

   El dimarts 5 de febrer els calafins 
celebraven la seva Festa Major 
d’Hivern, amb motiu de la festivitat 
de Santa Calamanda, patrona del 
municipi. Com sempre, els actes 
van començar a 2/4 de 12 amb 
una missa solemne a l’església de 
Sant Jaume, amb la talla de Santa 
Calamanda presidint la cerimònia 
des de dalt de l’altar. 
A continuació, la cobla Ciutat de 
Cervera va acompanyar la ballada 
de sardanes a la plaça Barcelona’92. 
Ja a la tarda, la Unió Calafina va 
acollir un participat ball amb el duet 
Coral, que es va allargar fins ben 
entrat el vespre.

Calaf premia els guanyadors 
del II Concurs d’Il·luminació Nadalenca

  L’Ajuntament de Calaf va fer 
lliurament, el passat 5 de gener, dels 
premis del II Concurs d’Il·luminació 
Nadalenca del municipi, que en 
aquesta edició va registrar 21 
participants. L’acte va comptar amb 
la presència dels patges Farik, Farak i 
Faruk, que durant tot el matí van ser 
a la plaça Barcelona’92 amb part del 
seu seguici, saludant petits i grans 
en el marc del campament reial. En 
el transcurs de la matinal també es 
va repartir coca i xocolata desfeta 
entre els assistents.

L’alcaldessa del municipi, Maria 
Antònia Trullàs, va agrair a tothom 
la participació en el concurs, i 
va encoratjar els veïns a seguir 
guarnint les cases i carrers per fer 
més lluïdes les festes de Nadal. El 
regidor de Medi Ambient, Joventut 
i Serveis, Jesús López, va explicar 
el funcionament de les votacions i 
va destacar la qualitat i el treball de 
totes les propostes. Ell i la regidora 
de Cultura i Festes, Fina Bastardas, 
van anar desvetllant els guanyadors 
de cada categoria. En l’àmbit de balcó 
o finestra, el primer premi va ser per 
a Marta Martín. En la categoria de 
façana, la proposta més votada va 
ser la d’Olga Martín. Pel que fa a la 
categoria de blocs o comunitats de 
veïns, la decoració del Passeig de 
Santa Calamanda 15 es va endur el 
primer premi. En comerços, Flors i 
Plantes Rosa Maria va ser l’aparador 

més votat, encara que la botiga 
Lunnäe es va endur una menció 
especial pel seu disseny. Finalment, 
l’Associació de veïns del barri de la 
Pineda va guanyar el primer premi 
pel que fa a decoració de places i 
carrers; els veïns del carrer Londres 
van classificar-se en segon lloc, i 

l’Associació de veïns del Nucli Antic 
va assolir la tercera posició per la 
seva decoració de la plaça de les Eres 
i del carrer del Carme.
A més dels premis en metàl·lic per als 
guanyadors, es va lliurar una ampolla 
de cava a tots els participants en 
aquesta segona edició del concurs.

Participants de la categoria “carrer o plaça”.

Participants de la categoria “balcó o finestra”.
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F estes

    El dissabte 16 de febrer Calaf 
va celebrar el gruix d’actes del 
Carnaval d’enguany, una festa que 
va comptar amb molta participació 
i amb un alt nivell pel que fa a les 
disfresses i també les carrosses. De 
fet, les activitats ja van començar 
divendres a la nit al pub Skàndol, 
amb l’esbojarrada desfilada de “miss 
Jamones”, en la qual van prendre part 
diversos homes disfressats de dona. 

Dissabte al matí la comissió del 
Carnaval —enguany disfressats de 
mariners i marineres— va recórrer 
el mercat i va visitar els comerços 
que participaven al concurs. Va ser 
a quarts d’una del migdia quan van 
concentrar-se a la plaça dels Arbres 
per cantar un parell d’havaneres i 
oferir coca i rom cremat a tots els 
assistents.

A la tarda, la Unió Calafina va omplir-
se de nens i nenes amb motiu de 

l’actuació de Jaume Barri, que va fer 
ballar, saltar i jugar a petits i grans. 
Mentrestant, a fora, les carrosses 
participants al concurs anaven 
aparcant a l’avinguda de la Pau, 
esperant que comencés la rua. Van 
ser nou els grups que es van animar 
a participar-hi, amb propostes molt 
elaborades i originals: Calaf Style, 
Fem neteja, Visca els nuvis, De 
Calaf a la Lluna, pirates, indis, la 
granja Pio-Pio, Angry Beers i en 
Timmy. La rua va comptar també 
amb moltes d’altres comparses i 
disfresses individuals, a més de 
la batucada Sambandreu, que va 
donar ritme a la tarda.

A quarts de vuit de la tarda, de nou 
a la plaça dels Arbres, va fer entrada 
el rei Pellofa, que anava vestit de 
marinera. Després del seu satíric 
i punyent pregó va convidar tots 
els presents a continuar gaudint 
del Carnaval: amb el correbars —
enguany hi van participar més de 200 
persones— i amb el ball de disfresses 
al poliesportiu, que també va ser molt 
concorregut.

Pel que fa als premis, el Bar Canet va 
endur-se el 1r premi en la categoria 
establiments, mentre que el Bar 
La Coppe va aconseguir la segona 
posició. En carrosses, “De Calaf a 
la lluna” va quedar com a primera 
classificada, seguida per “La mare 
dels ous”. També hi va haver una 
menció especial a la carrossa amb 
més interacció amb el públic, per 
a “Angry Beers”. “Els titelles dels 
Escoltes” van ser la millor comparsa 
de la rua, i “Shambhala” la millor 
de la nit. Per acabar, hi va haver 
mencions especials per a “I love EPO”, 
“Els Timmis”, “Visca els nuvis!” i “La 
iaia de la dent d’or”.

Gran participació i espectaculars carrosses 
al Carnaval de Calaf

Jaume Barri va animar la festa infantil a la Unió Calafina.
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E sports
Història, paisatge i tradició en la completa caminada 

amb torna per “La ruta de l’oli”
 Unes quaranta persones van 

prendre part el diumenge 3 de 
febrer en una nova edició de 
les caminades amb torna que 
organitzen l’Ajuntament de Calaf i 
Antonino Mestres. Aquesta vegada 
la ruta tenia unes característiques 
un xic diferents. Per exemple, es va 
sortir de Calaf passades les deu del 
matí i amb tren. D’aquesta manera 
s’arribava a Rajadell, punt d’inici de 
la ruta. El primer que van trobar-
se els caminants era una notable 
pujada, per enfilar-se fins al coll del 
turó i poder gaudir d’una magnífica 
vista. Després tocava baixar fins a 
la vil·la romana de Sant Amanç, on 
Pere Tardà va oferir una interessant 
explicació sobre les restes d’aquesta 
casa de camp d’època romana. 

A continuació es va pujar fins al nucli 
antic de Rajadell, amb cases i carrers 
molt ben conservats i arreglats, 
per baixar després cap a la Font i 
Salt del Forn. Molt a prop d’allí es 
trobava ja la darrera parada de la 
ruta: el Molí Artesà d’Oli. Com que 

a les instal·lacions no hi cabien tots 
alhora, els participants es van dividir 
en dos grups: mentre l’encarregat 
d’aquesta singular instal·lació 
explicava detalladament el procés 
d’elaboració d’oli al primer torn, 
el segon torn degustava pa torrat 
amb oli i embotits. Després de la 

segona visita —i de comprar, qui va 
voler, uns quants litres d’oli— es va 
emprendre el viatge de retorn cap a 
Calaf, aquesta vegada amb autocar. 
La sortida va ser molt ben valorada 
per tots els participants, tant per la 
caminada en si com pels indrets que 
es van visitar.

Els participants de la caminada, a la plaça del nucli antic de Rajadell.

Excel·lent organització i bona participació 
al 1r Open de Tennis de Taula 

 El 13 de gener es va celebrar al 
poliesportiu el 1r Open Territorial 
Lleidatà de Tennis de Taula, una cita 
esportiva que va aplegar 85 participants 
de diverses categories. El torneig 
va començar a les 9 del matí i es va 
allargar fins a les 8 del vespre, donant 
lloc a hores i hores d’emocionants 
partides. Manolo Martínez, del CTT 

Mollerussa, es va proclamar campió 
del torneig absolut i de veterans, 
mentre que Marc Molina va endur-se 
el primer lloc en la categoria infantil. 
A banda dels resultats, els jugadors i 
acompanyants van destacar la bona 
organització i coordinació entre el club 
CTT Calaf, l’Ajuntament, la Federació i 
les entitats.

Mou-te! Classes 
de gimnàstica

 Des del passat mes de setembre, i 
com cada any, l’Ajuntament de Calaf 
porta a terme classes de gimnàstica 
de manteniment i per a la gent gran. 
Es tracta de sessions que tenen lloc 
al gimnàs de l’Escola Alta Segarra 
i que compten amb unes tarifes 
econòmiques. Una bona ocasió per 
practicar esport, independentment 
de l’edat que es tingui, ja que hi ha 
diversos nivells.
La gimnàstica de manteniment 
per a adults té lloc els dimarts i 
els dijous de 21.00 h a 22.00 h 
(des de mitjan febrer s’imparteix 
al gimnàs de l’escola Alta Segarra, 
en lloc del poliesportiu). Pel que fa 
a la gimnàstica per a la gent gran, 
les classes de la qual també es fan 
al gimnàs de l’escola, es divideix 
en dos grups: dilluns i dimecres 
de 19.00 h a 20.00 h i els dimarts 
i els dijous de 19.00 h a 20.00 h 
(aquesta darrera, de baix impacte).
Podeu demanar més informació i 
inscriure-us trucant a l’Ajuntament 
(tel. 93 869 85 12).
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Amics de la Derbi

    Benvolguts amics,

En només el transcurs de temps 
d’una setmana, a l’associació 
hem rebut tres notícies referents 
a la marca de Mollet. Però una 
d’aquestes, no és gens favorable... 
La primera: el grup Piaggio torna 
a jugar brut amb els actuals 
treballadors de la fàbrica Derbi. El 
grup italià diu que ara sí que baixa 
el llop de dalt de la muntanya 
per cruspir-se la gent, i que no 
mantindran les seves promeses de 
quedar-se fins ben entrat el 2014, 
tal i com varen anunciar el 2012. 
La segona; els nostres amics i 
companys del museu de la moto 
de Barcelona ens comuniquen que 
volen tenir la nostra presència 
durant les properes jornades de 
la Moto Clàssica que es celebraran 
a Barcelona aquest proper estiu. 
Aquests actes referents a la 

motocicleta són els més importants 
que es fan aquí a Catalunya. La 
seva durada és de gairebé tota una 
setmana i, aquest any, la prestigiosa 
FIVA (Federació Internacional 
de Vehicles Antics) convoca la 
International Motorcycle Week, 
volen tenir diferents activitats i 
influència a les principals ciutats 
del món. Com és d’esperar, els 
Amics de la Derbi seran presents 
a la ciutat Comtal per donar suport 
a la marca dels 21 títols mundials. 
La tercera: Barry Smith, pilot 
Australià i exoficial de Rabasa 
Derbi a mitjans del anys 60, ens ha 
comunicat que estarà de visita per 
Catalunya durant aquest proper 
mes de juny i que, entre d’altres 
coses, anirem plegats a veure en 
directe les carreres del campionat 
del món de motociclisme que es 
disputaran al circuit de Catalunya. 
A la fotografia, Barry Smith amb 

el seu inseparable mecànic Jaume 
Garriga (casc a la mà) al TT de l’illa 
de Man d’Irlanda, l’any 1967.  

Notícies sobre Derbi

EFS Alta Segarra

    Després de la Festa Major 
d’hivern i del Carnaval, nosaltres 
seguim amb les competicions 
dels nostres equips amb uns 100 
jugadors, gairebé tots en edat de 
formació.

També hem de dir que de cara a 
l’any que ve, a causa de la falta de 
subvencions, estem fent una aposta 
pels Amics del Futbol Sala. Després 
d’un any de treball i de passar pels 
més de 100 establiments que hi 
ha a Calaf, ara posem en marxa 
aquesta nova idea per obtenir 
ingressos. Si no aconseguim tenir 
molts Amics del Futbol Sala, ens 
veurem obligats a tancar les portes 
del nostre club.
Per si no sabeu com funciona, us 
en fem quatre cèntims. L’Amic 
paga 20 € a l’any i li enviem el 
carnet a casa. Ho pot pagar a 

CatalunyaCaixa o al poliesportiu de 
Calaf. Amb el carnet a la mà, podrà 
gaudir de 9 descomptes diferents 
als establiments col·laboradors. 
Actualment n’hi ha més de 30 i 
encara a dia d’avui en falten. 

Més informació a: 
http://www.facebook.com/
Amicsfutbolsala 
efsas2009@gmail.com.

Ens veiem obligats a buscar-nos 
la vida perquè els nens i nenes de 
Calaf puguin practicar esport, en 
aquest cas, el futbol sala. Creiem 
que és molt important per al nostre 
poble, que els més petits agafin 
hàbits saludables i no estiguin pel 
carrer...

A causa de la crisi, moltes empreses 
que ajudaven molt econòmicament, 

ho han deixat de fer. Per part de 
l’Ajuntament, ens col·laboren a 
través d’algunes aportacions, així 
com en les despeses d’electricitat, 
gas i neteja del poliesportiu. 

Per acabar, volem fer-vos saber 
que hem arribat a un acord amb la 
UE Calaf de futbol per fer 4 partits 
amb els més petits, de 3 a 5 anys 
(babies). Com que no tenen lliga, 
hem acordat de fer 4 partits, 2 a 
la pista de futbol sala i 2 al camp 
de futbol. De moment hem fet el 
primer al poliesportiu. De cara al 
bon temps, pujarem al camp de 
futbol.

Gràcies a tots i esperem que 
hagueu gaudit de la Festa Major 
d’hivern i del Carnaval!
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CB Calaf

    Sènior Femení 
(2a Catalana-Grup 3): 
Malgrat l’esforç  d’aquestes darreres 
setmanes, l’equip continua instal·lat 
en la irregularitat. Cal continuar 
treballant per aconseguir els punts 
necessaris que portin a  abandonar, 
definitivament, els darrers llocs de 
la classificació, per tal d’evitar el 
descens directe. 

Sènior Masculí 
(Campionat Territorial  B): 
Ocupa una còmoda cinquena plaça, 
però darrerament el seu rendiment 
ha baixat i això l’ha portat a encaixar 
unes severes derrotes contra equips 
de la part alta de la classificació. Cal 
recuperar les sensacions de principi 
de temporada per no cedir posicions 

i, si és possible, ocupar algunes de 
les tres primeres posicions.

Sènior Femení B 
(Campionat Territorial): 
Col·locat en una meritòria segona 
posició té molts números per 
classificar-se per la final a quatre, 
però els darrers resultats no han 
acompanyat i els contrincants 
van retallant diferències. Cal que 
treballin fort en els entrenaments 
si no volen sorpreses 
desagradables.

Cadet Femení 
(Campionat Interter.-Grup 1): 
Un altre equip instal·lat en la 
irregularitat. Al costat de partits 
boníssims on s’ha estat en 

condicions de guanyar els millors, 
s’enllacen derrotes inexplicables. 
Cal esmentar, però, que l’equip 
és format per jugadores de primer 
any que han de lluitar contra gent 
de segon any.

Cadet Masculí 
(Campionat Territorial): 
Després d’una primera part de 
la temporada molt fluixa, l’equip 
s’ha recuperat i ha començat a 
guanyar partits mantenint una 
bona classificació.

Infantil Femení  
(Campionat Territorial): 
Els està costant molt millorar, però 
tard o d’hora trauran profit del seu 
treball en els entrenaments.

   El 19 i 20 de gener es van disputar 
les finals del Campionat de Catalunya 
de  Frontennis en la modalitat 
preolímpica per equips de club. El 
conjunt format per les parelles de 
Calaf i Sant Martí Sesgueioles —Manel 
i Cristian Ruiz del Viso; Ramon Isaac 
López Canet i Miquel López Campos; 
Julià López Canet i Daniel Pleixats 
Mateu— va imposar-se finalment 

al Club Frontennis Abrera ‘A’, 
proclamant-se campió de Catalunya 
en la 2a categoria. Aquesta victòria 
significa l’ascens automàtic del club 
Calaf – St. Martí Sesgueioles a la 
1a categoria la temporada vinent, 
després d’un excel·lent campionat 
en el qual va quedar primer del seu 
grup després de superar totes les 
eliminatòries.

Ascens del Calaf – St. Martí després 
de guanyar el Campionat de Catalunya

 Frontennis Unu du maiu

Valoració positiva 
del concert de gener

 Unu du Maiu va celebrar un nou 
concert el passat 12 de gener, un acte 
que va aplegar més de 300 persones. 
Hi van actuar dos grups d’Euskadi, “El 
Konde Rata” i “El trono de Judas” —
que feia uns 10 anys que no actuaven 
a Catalunya—, i dos grups catalans: 
“Panic” (amb músics de Calaf, Cervera 
i Ponts) i “Karbunko” (d’Almacelles). 
El concert va transcórrer amb 
tota normalitat i amb un molt bon 
ambient, de manera que se’n fa una 
valoració totalment positiva.L’equip Calaf - St. Martí Sesgueioles, campió de Catalunya de 2a categoria.

El Konde Rata, a l’Unu du Maiu.
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AMPA INS Alexandre de Riquer

Carta convocant una gran sardana 
en pro de l’escola pública catalana

E ntitats

    Som l’Ampa de l’Institut Alexandre 
de Riquer de Calaf, que després 
de la reunió del dia 30 de gener, 
convocada per la Plataforma per una 
Escola Pública i de Qualitat de l’Anoia, 
vam fer volar la nostra imaginació, 
davant el suggeriment del president 
de la FAPAC Àlex Castillo, de pensar 
propostes, idees i/o actes en pro de la 
nostra escola pública. Aquesta escola 
que ha costat tants anys i l’esforç 
de tants professionals, que fa un 
temps que ens l’estan retallant i ara 
amenaçant amb la nova llei LOMCE.
Per què no fer una SARDANA? Però no 
una sardana per ballar, sinó fer una 
gran sardana com a símbol d’unitat 
de tots els col·lectius a favor d’una 
escola pública catalana de qualitat. 
Estem indignats i cada dia més quan 
sentim les notícies, on han anat a 
parar els nostres impostos? Com s’ha 
gestionat l’Estat Espanyol i, per què 
no, també el Català? Quines han estat 
les prioritats dels governants? AVES, 
“aeropuertos del abuelo”, rescat als 
bancs, lucrar-se, estafar, enganyar… 
ningú no pot posar-hi fre? No, si són 
ells mateixos qui tapen i destapen 
quan els convé.

I quines són les nostres prioritats? Una 
bona educació per als nostres fills per 
tal que demà tinguin un lloc de treball. 
Què passarà amb les generacions 
perdudes, hauran d’emigrar com ja 
estan fent ara? Sense formació els 
que no han estudiat? Quin futur ens 
espera com a societat?
No saben que una bona educació 
integral i polítiques de conciliació  de 
la vida laboral i familiar dels pares 
—pot semblar ironia amb un 25% 
d’atur—  prevenen el fracàs escolar, 
que actualment és del 30%?  Què 
fan els adolescents que han baixat 
del tren?  Jugar idiotitzats davant 
les pantalles, buscar la felicitat en el 
consum?
Volem fer un acte simbòlic a tot 
Catalunya, per què no? Agafats de 
la mà FENT UNA GRAN SARDANA: 
nens, pares, mestres i totes les altres 
persones que vulguin expressar 
aquest malestar i alhora la il·lusió, 
que no miratge, per una escola pública 
catalana de qualitat i equitativa, que 
permeti formar persones íntegres, 
capaces d’entrar en el món laboral i 
d’aportar el seu granet de sorra en la 
construcció d’un món millor.

Anotem els tres esdeveniments 
amb què l’Institut Alexandre de 
Riquer treballa per commemorar 
els 25 anys d’existència (1987-
2012): a) una exposició 
itinerant formada per 11 lones 
que explica el passat, el present 
i els projectes de futur de 
l’Institut: va començar a Pujalt 
el 15 de febrer (s’hi estarà 
15 dies) i després viatjarà a 
St. Pere, Calonge, la Molsosa, 
etc. Pel maig serà a Calaf, tant 
a l’Institut com a diferents 
botigues del poble. b) una 
jornada festiva que tindrà lloc el 
dissabte 11 de maig (tot el dia): 
al matí conferència del professor 
Borja de Riquer, i presentació del 
llibre commemoratiu d’aquests 
25 anys (aquest és el tercer 
esdeveniment). No us ho podeu 
perdre: hi esteu tots convidats.

L’Institut celebra 
els 25 anys

  El voluntariat és el conjunt de 
persones que dediquen una part del 
seu temps lliure a realitzar una acció 
al servei dels altres o de la comunitat 
en general, sense esperar res a canvi 
(gratuïtament). Tothom és cridat a 
esguardar i considerar les potencialitats 
pròpies per aportar-les per benefici 
propi i en bé de la comunitat, en 
particular, en bé dels més febles i 
necessitats. És així que sorgeixen, i cal 
potenciar, grups de persones que amb 
un compromís ferm i estable actuïn a 
favor d’una millor justícia social i de 
la persona; per una millor qualitat de 
vida. I recordem que l’entitat o grup de 
voluntaris ha de ser una organització 
sense afany de lucre.
La raó del voluntariat és tenir clar 
el bé comú: “El conjunt d’aquelles 

condicions de la vida social que 
permeten tant les col·lectivitats com 
els membres individuals, d’atènyer 
la pròpia perfecció més plenament i 
ràpidament”.
En una societat que, a tots nivells, 
més aviat les persones es miren 
com objectes d’explotació, que han 
d’assumir defectes de govern i no cal 
dir de malbaratament i especulacions 
econòmiques, es donen situacions 
familiars o particulars molt crítiques. 
Els casos d’extrema pobresa es 
multipliquen per moments, situacions 
que més o menys tots coneixem. 
Primer de tot cal apel·lar a les 
autoritats competents que procurin 
organitzar la nostra societat de forma 
més justa i equitativa, on la persona 
sigui el primer objectiu. En segon lloc, i 

això serà sempre, 
no podem 
desentendre’ns 
de les situacions 
de primera necessitat que sense 
adonar-nos-en sorgeixen a la nostra 
societat. Hem d’estar sempre alerta 
i no oblidar que la solidaritat és un 
actitud imprescindible sempre i en tot 
moment.
Així, des de la parròquia però no en 
exclusiva, es llença la idea de crear un 
grup de voluntaris socials que després 
d’analitzar la situació i casos concrets 
del nostre poble, sapiguem crear 
unes actuacions concretes i eficaces. 
Així, tothom que hi estigui interessat, 
que ho comuniqui a la parròquia. No 
partim de zero, ja hi ha un petit grupet 
interessat.   

El voluntariat

Parròquia de Calaf
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Coral Ressons

     El concert que vam oferir el passat 
1 de gener és el resultat de 10 anys 
de treball i d’aprenentatge. Agraïm 
la participació i compromís de totes 
les persones que al llarg d’aquests 
10 anys participen i han format part 
de la Coral Ressons. Moltes gràcies 
per la vostra contribució a fer créixer 
aquesta magnífica formació musical.
També cal assenyalar el mèrit dels 
solistes que ens han acompanyat 
amb les seves espectaculars veus. 
L’Isidre Badia i la Marina Torra van 
demostrar el seu talent executant 
peces de gran valor musical com 
són:  El forjador i la sardana del 
Vallespir, de la Sarsuela “Cançó 
d’amor i de guerra”, i la mítica cançó 
dels pirates del gran musical “Mar 
i Cel”. També destacar la veu de 
Manolo Rodríguez, interpretant el 
Hassen de Mar i Cel.

Menció especial i merescuda a la 
Teresa Escolà  per acompanyar-nos 
amb el piano, i per la seva dedicació 
total a la música al llarg de tota una 
vida de la qual creiem formar-ne 
part.
Aquest espectacle també va ser 
possible gràcies a la implicació del 
Casal de Calaf i els seus tècnics, 
excepcionals experts en la qualitat 
del so i efectes lumínics. També els 
agraïm l’aixopluc que ens han donat 
al llarg d’aquests anys d’assajos. I la 
col·laboració de l’Ajuntament. També 
resulta assenyalat agrair la feina feta 
per les persones que han portat les 
regnes, en aquest cas la batuta, de 
la Coral Ressons: moltes gràcies a la 
Maribel Sivila, el Jordi Serrano i la M. 
Assumpta Cribillers pel seu treball, 
la seva constància i la seva enorme 
paciència.        

Tampoc podem i volem oblidar 
la vostra presència com a 
espectadors, amics i simpatitzants 
pel vostre suport moral, pels 
vostres aplaudiments, per la vostra 
companyia i per escoltar-nos.
També és d’agrair la feina que van 
fer els decoradors de l’escenari, 
que també va contribuir al lluïment 
de la Coral Ressons, i als dansaires 
que ens van acompanyar ballant la 
sardana dels Pastorets.
Moltes gràcies a tots i totes per la 
vostra assistència i col·laboració.  
Pel que fa a noves actuacions, el 17 
de març, a l’església, vam oferir un 
concert juntament amb la Coral La 
Llàntia d’Igualada. 
I el proper diumenge 12 de maig 
assistirem a la Missa dominical de 
TV2, que té lloc a les 10.30 h del 
matí.

Perquè ens agrada cantar!

Casal de Calaf

Un Conta contes participatiu

    Amb una Sala de Fusta plena de gom a gom, el Casal 
arribà enguany al 15è Conta contes. Cal remarcar la 
participació del públic més petit en aquesta edició, 
gràcies a l’esforç comunicatiu de tots els contistes: des 
dels Escoltes de Calaf, passant per la Jessica i la Faiza 
de 4t d’ESO; el Josep Mases; l’Esteve, l’Anna i l’Emma 
(de Manresa); l’Annie Bellot i el Lluc Baldasano. L’acte 
fou presentat per Cristina Queralt, i el dibuix és obra 
de Meritxell Tardà. 

Els Pastorets tanquen temporada 
amb uns 2.000 espectadors

   El Casal de Calaf va posar fi el diumenge 27 de 
gener a la temporada 2012-2013 de Pastorets. La 
darrera representació va comptar amb un públic 
força nombrós i molt receptiu, que va riure amb les 
escenes més còmiques i va aplaudir llargament els 
espectaculars efectes especials. Tot plegat va donar 
caliu al pati de butaques i a l’escenari, on els actors 
i col·laboradors s’acomiadaven després de les sis 
funcions de la present temporada. Pel que fa al públic, 
globalment s’ha registrat una bona entrada: han estat 
en total prop de 2.000 persones, vingudes d’arreu de 
Catalunya, les que han passat enguany pel Casal de 
Calaf per veure el popular espectacle nadalenc.
Enguany els Pastorets estaven dirigits per la calafina 
Neus Quer, i comptaven també amb la direcció tècnica 
de Josep Garriga.

Segueixen les Músiques a cau 
d’orella i els espectacles de Xarxa

   L’activitat al Casal no para mai, tot al contrari. 
Després de Pastorets, s’ha reprès la programació 
habitual al teatre calafí, i de moment ja s’ha pogut 
veure l’espectacle de cant i dansa d’Ol’Green —dins 
del Músiques a cau d’orella— i l’espectacle infantil 
“El soldadet de plom”, organitzat per Xarxa Calaf. 
Per estar assabentats de propers actes, podeu visitar 
www.casaldecalaf.cat o bé la pàgina de Facebook de 
l’entitat.L’Esteve, l’Anna i l’Emma, explicant el seu conte.
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ANC Calaf

 L’Assemblea Nacional Catalana 
tindrà des d’ara representació a Calaf, 
després que el grup de persones que 
han continuat l’anterior “Decideix” 
hagin decidit inscriure formalment 
el grup encara operant dins 
l’organigrama de l’entitat. Tal com és 
habitual en tots els altres pobles que 
han seguit el mateix camí, el nou 
grup passa a denominar-se “Calaf 
x Independència”, i s’organitzarà en 
forma d’associació estable.
Els objectius de l’Assemblea 
calafina seran duplicar localment les 

propostes sorgides de l’entitat mare 
i donar suport als grups locals que ho 
demanin. El grup està fent passos per 
fer el seu bateig públic amb un acte 
cultural, com seria la presentació del 
llibre “Els orígens de l’Assemblea 
Nacional Catalana”, a poder ésser a 
càrrec del propi autor, el periodista 
Enric Ainsa. O, alternativament, amb 
un acte equivalent. 

Recentment, l’ANC-Calaf també 
va ser present a la concentració 
convocada davant l’ajuntament el 

dia que el Parlament va aprovar la 
declaració de sobirania, manifest 
que va llegir davant  els congregats 
l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs. Val a 
dir que, fa poc, el ple de l’Ajuntament 
ha aprovat una moció a favor 
d’aquesta “Declaració de sobirania i 
procés de transició nacional”. Durant 
aquesta concentració, l’alcaldessa 
va acollir per a estudiar la petició 
ciutadana que l’estelada figuri al 
balcó consistorial, seguint l’exemple 
de tants i tants ajuntaments, es va 
assegurar.

L’Assemblea, representada a Calaf

  Tanco els ulls i encara sento la 
quitxalla cantant la cançó del tió i 
picant de valent amb el bastó amb 
aquesta il·lusió i innocència que els 
caracteritza. Aquest any hem tingut 
un tió a la plaça del barri i entre tots 
l’hem anat alimentant i per Nadal el 
vam fer cagar... torrons, mistela i 
no podien faltar les joguines per als 
més menuts. Després entre tots els 
assistents vam fer un tastet amb els 
torrons i la mistela que el tió ens va 
cagar.
Comencem l’any nou i la veritat no el 
podíem començar millor, i per partida 
doble: Per una banda més que 
contents per haver repartit una mica 
d’alegria amb el número de loteria 
de Nadal que va sortir premiat, i per 

altra banda encara tenim el bon gust 
de boca per haver guanyat el segon 
concurs d’il·luminació nadalenca 
que va organitzar l’Ajuntament. La 
veritat és que des de la junta hi vam 
posar molta dedicació, moltes ganes 
i il·lusió per guarnir la nostra plaça 
i tot el barri, perquè entre tots ho 
poguéssim gaudir.
Just comença el mes de març i des 
de l’Associació ja posem fil a l’agulla 
per organitzar tot un seguit d’actes 
per a tots els veïns i tothom que 
en vulgui ser partícip... Caminada, 
excursió, la nostra Festa Major que 
enguany es celebrarà els dies 5, 6 i 
7 de juliol, el  dinar de germanor, la 
castanyada... El que pretenem des 
de la junta és fer passar als nostres 

veïns i a tothom unes bones vetllades 
i que per uns moments siguem 
capaços d’aparcar les preocupacions 
del dia a dia que tant ens afecten a 
tots, i gaudim tots de la nostra bona 
companyia. 
Des de l’Associació us animen a 
acompanyar-nos-hi!

La Junta

Continua l’activitat a la Pineda

La Sitja

   El passat dissabte 2 de febrer, al 
local social de Montmaneu (a l’Alta 
Segarra, Anoia) vàrem assistir a 
la tercera trobada d’entitats de 
la Xarxa Sikarra, associacions i 
col·lectius provinents dels territoris 
de la Segarra històrica. Es varen 
apuntar idees i tasques per a 
presentar en el primer simposi de la 
Segarra Històrica, que tindrà lloc el 
27 d’abril al castells dels comtes de 
Santa Coloma de Queralt.

Aquest simposi ratificarà el Manifest 
per la reunió de la Segarra històrica, 
on es reivindicarà la Segarra 

com una entitat geogràfica però 
també històrica i cultural. Durant 
la jornada es faran ponències i 
taules de debat, i les associacions 
informaran sobre els seus projectes. 
En la reunió del dia 2 també vàrem 
posar en comú diferents projectes 
en marxa, vàrem suggerir com 
funcionar en xarxa i eines per a 
treball col·laboratiu i vàrem ratificar 
el document sobre el paisatge com 
a element de futur.

En aquests moments La Sitja 
estem treballant en la preparació 
de diverses activitats a Calaf i per 

la Catalunya central. Aquest any 
tornem a  participar en la Fira de la 
Flor de Florejachs, que serà el dia 6 
d’abril. També estem treballant amb 
la Biblio d’ARC per a poder donar 
una forma més definitiva a la nostra 
biblioteca mòbil.

Estem buscant testimonis a Calaf 
sobre el tema del aigua, per a 
completar una recerca que tenim 
en marxa...volem saber històries, 
veure fotos, escoltar... per tal 
de fer entre tots una narració 
sobre el poble. Escriviu-nos a 
sitjainfo@gmail.com.
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E ntitats

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

    Durant l’època de Nadal tenim la 
necessitat de sentir-nos acompanyats 
i  de celebrar aquestes festes 
assenyalades amb els nostres. Això al 
Centre de Dia ho tenim ben present, 
i és per aquest motiu que durant 
aquests dies es realitzen un seguit 
d’activitats que ofereixen la possibilitat 
als nostres avis i àvies de gaudir amb 
els seus familiars d’aquestes festes, i 
també de relacionar-se amb diferents 
persones i entitats del nostre poble.
Com cada any hem comptat amb la 
col·laboració del CEIP Alta Segarra: 
els alumnes de 4t de Primària van 
venir a fer una visita al Centre de Dia 
i van oferir una Cantada de Nadales; 
després tots plegats es van explicar 
què feien en el seu dia a dia a l’Escola 
i al Centre de Dia. Els avis i àvies 
també els van poder explicar com era 
l’Escola del seu temps i, finalment, 
van regalar un braçalet de material 
reciclat a tots els alumnes. Uns dies 
més tard va ser el torn dels avis i àvies 
del Centre de Dia de fer una visita a 
l’Escola, on van poder participar del 
seu Festival de Nadal.
Aquests dos actes van donar el tret 
de sortida a les diferents activitats 
programades per aquest Nadal 2012-

2013, ja que també es va realitzar el 
Concert de Nadal amb els alumnes de 
l’Escola de Música Municipal de Calaf, 
vam  fer cagar el tió amb els nois i 
noies de la Parròquia que es preparen 
per fer la Confirmació, seguidament 
vam fer el Dinar de Nadal on els avis i 
els professionals del Centre dinem tots 
junts... i van finalitzar les activitats 
amb la visita dels patges reials, que 
van portar un detall a tots els avis i 
àvies del Centre de Dia.
A part d’aquests actes més 
extraordinaris, a través de l’habitual 

taller de manualitats del Centre de 
Dia els avis i àvies han realitzat la 
decoració de la façana del Centre 
per tal de participar en el II Concurs 
d’Il·luminació Nadalenca organitzat 
per l’Ajuntament de Calaf.
Tots els avis i àvies estan molt agraïts 
i molt contents de poder participar en 
aquestes activitats, i els professionals 
del Centre de Dia volem agrair des 
d’aquí un cop més a totes aquelles 
persones i entitats que ho heu fet 
possible a través de la vostra visita.
Moltes Gràcies.

Un Nadal ple d’activitats amb la col·laboració de diferents entitats

AAVV Casc Antic

    Les activitats de l’Associació al nucli 
antic han acabat el seu primer any i 
l’entitat es prepara per a reeditar la 
seva presència a la part antiga de la vila 
durant aquest Any Nou. L’any passat es 
va tancar amb l’ampliació fins el carrer 
del Carme de la il·luminació nadalenca 
i la participació al concurs obert per 
a aquells dies. Aquesta experiència 
posa de relleu a l’Associació que els 
requisits tan innovadors del concurs, 
deixen pràcticament sense cap opció 
una proposta amb sentit social i fidel 
al seu entorn. Fins i tot al marge del 
cabal de llum que sembla hauria de ser 
la finalitat principal de la convocatòria. 
L’Associació es va doldre, altrament, 
pel que va semblar un cert desaire a 
la representant que va recollir el premi 
atorgat. 
L’Associació té previst comentar 
aquests punts en una propera reunió 

amb l’Ajuntament. Les primeres 
iniciatives d’aquest any han estat 
una xerrada sobre els afectats per 
les preferents, un tema que afecta 

un ampli nombre de calafins, i una 
trobada amb tot el veïnat per tal de 
recollir impressions i suggeriments 
sobre la marxa de l’Associació.

Nou any al nucli antic

Xerrada sobre les participacions preferents, organitzada per l’AAVV del nucli antic.

Concert a càrrec dels nens i nenes de 4t de l’Escola Alta Segarra.
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Aquell matí els llençols no la 
deixaven llevar, tot i així, arrossegant 
la mandra, va sortir a buscar el diari 
que el repartidor li deixava al portal. El 
dia era grisenc, tediós, li calia un cafè 
ben carregat. Mentre anava cap a la 
cuina va fer un cop d’ull a la primera 
pàgina i quedà aturada al mig del 
passadís. El titular i la fotografia de la 
portada la van llençar tres anys enrere, 
quan havia conegut aquell home per 
casualitat, passejant pel parc, cadascú 
amb el seu gos. S’hi trobaven sovint, 
les primeres salutacions van deixar 
pas a converses quotidianes de poca 
importància.
 
Era un home poc atractiu, de mitjana 
edat, alçada breu i cos quadrat. El cap 
allargassat, cabell canós i entrades 

fondes; celles amples sobre els ulls 
petits on hi espurnejava un punt de 
trapelleria, escudat per les ulleres 
de muntura metàl·lica. Recordava 
especialment la boca, li feia pensar 
en la dels peixos, i es preguntava si 
podria mossegar un entrepà. La barba 
cendrosa intentava dissimular, sense 
èxit, una llarga cicatriu. Tenia la veu 
estrident, però no era desagradable 
i ella escoltava divertida les històries 
inversemblants i poca-soltes que li 
explicava, sempre amb aquell to irònic 
que feia que qualsevol relat increïble 
pogués semblar real, tot plegat amanit 
amb un somriure mig murri, mig 
burleta. El nas gros i desproporcionat 
demanava a crits una intervenció 
quirúrgica. Tot i així, era tendre amb el 
seu gos, sempre li amanyagava el cap 

amb les mans polides de dits llargs i 
torts i ungles acurades. 

Simplement havia deixat de veure’l, 
fins avui. Feia cinc anys que la Interpol 
el tenia en cerca i captura per diversos 
robatoris a bancs de tot Europa, i 
finalment l’havien enxampat. No 
es deia Sebastià com li havia dit, 
sinó Marià Millet i Bárcenas. El seu 
sisè sentit no l’havia pas advertit, 
cap alarma instintiva no se li havia 
disparat. Res l’havia fet sospitar que 
aquell home malgirbat, però amable 
i educat, pogués ser un important 
delinqüent.
 
Com havia llegit en un llibre: les 
aparences, realment, no enganyen, 
són aparences.

Les aparences

Mil·lenari

“Principi del Mil·lenari”
   Han transcorregut unes quantes 
reunions i comencen a estar 
esbossades el que podrien ser les 
pretensions fonamentals de celebrar 
el 2015 el mil·lenari de la fundació 
de Calaf. Els patrons institucionals 
són l’Ajuntament i la Parròquia, però 
qui de fet s’encarrega d’organitzar 
l’esdeveniment són tres comissions 
de calafins agrupats en tres grups 
de treball: economia, història i 
divulgació. 

El pla de treball previst assenyala 
que el 2013 serà per idear les 

iniciatives per a dur a terme, el 
2014 per a materialitzar-les, i el 
30 d’abril del 2015, data precisa 
del mil·lenari, per a l’exaltació i 
clausura solemne de l’efemèride.

A hores d’ara, la comissió d’història 
té molt avançat el programa d’una 
conferència mensual durant un 
any sobre moments rellevants 
del passat calafí. La comissió de 
divulgació està elaborant una llista 
de fets civils sobressortints d’aquest 
període, que tindrien una visibilitat 
potser fins i tot espectacular. 

Tot el projecte es pretén que 
sigui alimentat per dues fonts 
fonamentals: experts en els 
diversos capítols i la participació 
protagonista de la ciutadania 
calafina. 

Tot el poble rebrà aquesta apel·lació 
a sumar-s’hi individualment i a les 
entitats se’ls oferirà uns “deures”  
de participació. Precisament, un 
objectiu transcendent d’aquest 
mil·lenari seria el de despertar el 
pòsit cultural que aquests mil anys 
han deixat en el poble calafí.

Antoni Miret

El Mil·lenari a www.calaf.cat

Bàner d’accés a l’apartat del Mil·lenari.

    Des de la darrera setmana 
de gener, el web municipal 
www.calaf.cat disposa d’un nou 
espai dedicat íntegrament al 
Mil·lenari de Calaf. Es tracta d’un 
espai que inclou tot d’informació 
relacionada amb la preparació 
d’aquest important esdeveniment, 
previst per al 2015 —ja que el primer 
document conegut que anomena la 
vila data del 1015. Mentre Parròquia 

i Ajuntament treballen per crear una 
associació que lideri i agrupi totes 
les persones que s’impliquen en 
l’organització del Mil·lenari, l’espai 
web permetrà donar a conèixer 
diversos aspectes relacionats amb 
els mil anys d’història de Calaf. 
De moment ja s’hi pot trobar 
una imatge d’aquest document, 
acompanyada de la transcripció i 
la traducció del text, així com un 

apartat en el qual s’aniran publicant 
mensualmet els fascicles de la 
“Història de Calaf” , de l’historiador 
Jaume Mas.
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Per fi les coses tornen al seu lloc, per fi els catalans i 
solament els catalans podrem aixecar la nostra veu per tal que 
ens retornin el que ens van segrestar, la llibertat com a poble 
i al mateix temps el reconeixement com a nació dins el marc 
europeu. O és que no tenim dret amb el nostre vot a decidir 
qui som i què volem?
Ho vam demostrar l’onze de setembre passat omplint els 
carrers de Barcelona, com també el 25 de novembre en les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya, en les quals van 
guanyar per àmplia majoria els partits que en el seu programa 
incloïen el dret de demanar als catalans què volem ser i on 
volem ser. A Calaf, un 76% de ciutadans van exercir el seu 
dret a votar; d’aquests, un 46,3% van votar a CIU (799), 
un 17% a ERC (294), un 9,4% al PSC (163), un 8,5% al PP 
(103), un 5% a ICV (87), un 2,9% a la CUP (51), un 1,8% a 
C’s (32), 1,8% en blanc (32) i el 0,67% van ser vots nuls (12). 
Així doncs, a Calaf un 72,68% va votar a partits que volen el 
dret a decidir, i un 24,78% va votar a partits que volen seguir 
tal com estem ara. La proporció és de 3 a favor per 1 en 
contra. Aquestes dades, amb una participació molt nombrosa, 
expressen la voluntat dels calafins.
Ara fa uns dos anys, el Cercle Català de Negocis va publicar 
un llibre molt interessant que porta per títol Catalunya, 
estat d’Europa, on es troben les raons econòmiques per la 
independència. Només vull recordar uns dels temes de la 
taula de continguts: “Dèficit fiscal català / Limitacions al 
desenvolupament / Li convé a Catalunya pertànyer a Espanya? 
/ És viable seguir amb Espanya? / Avantatges de tenir Estat 
propi / Boicot, tancs i Unió Europea / Pla Estratègic per la 
Catalunya Estat”, entre altres. És un llibre molt fàcil de llegir 
que ens dóna unes dades molt exactes, com ara que Catalunya 
forma part de l’onzena megaregió econòmica mundial i la 
cinquena d’Europa, inclou l’eix València, Barcelona, Marsella i 
Lió, i s’anomena Eurosunbelt. Té 25 milions d’habitants i 610 
milions de dòlars de PIB, és una potència turística i també 
industrial. Sobta veure que, en el cas de Madrid, la regió està 
totalment aïllada i ocupa la 39a posició en l’economia mundial, 
és a dir, la penúltima. Vist això ara s’entén per què l’estat 
espanyol inverteix tants milions d’euros en fer créixer el Gran 
Madrid i poder competir amb altres megaregions.
El text aprovat pel Parlament de Catalunya —la institució que 
representa la voluntat política dels ciutadans— el proppassat 
23 de gener, va declarar la sobirania del poble català i que 
Catalunya és un subjecte polític i sobirà. Així, un 66% de 
diputats va donar suport a aquesta declaració i un 32% ho va 
rebutjar; la proporció és de 2 a favor per 1 en contra.
L’esdeveniment de la democràcia va ser un pacte entre el 
franquisme, l’esquerra, Catalunya i el País Basc;  aquesta 
entesa va ser bàsica per redactar la Constitució espanyola, 
amb l’explícit reconeixement de  les realitats nacionals i el 
llavors president Tarradellas va retornar de l’exili, com també 
el lehendakari basc Leizaola. El president del govern central 
i el rei els van rebre amb tots els honors i reconeixent el que 
eren i representaven; posteriorment en Tarradellas, al balcó 
del Palau de la Generalitat, ens va dir” Catalans, ja sóc aquí”. 
Aquest és el fet que no hem d’oblidar mai, i que el govern 
central, avui, no ens vol reconèixer.
El que no s’entén és l’actitud del govern central i de l’oposició 
en voler obstruir el procés sobiranista de reivindicació del 
dret a decidir, preveient tota mena de calamitats que patirà 
Catalunya pel fet que la nostra ciutadania pacíficament i 
conscientment voti on volem estar en un futur pròxim. Som 
en el segle XXI. Fa més de trenta anys que tenim un règim 
democràtic, i no comprenc la por que tenen els governants: 
un ciutadà no pot emetre un vot lliure davant d’una pregunta 
formulada dins el marc legal i amb totes les garanties de 
netedat, i tutelada per apoderats i interventors de totes 

les forces polítiques, i sense cap mena de pressió? Això és 
democràcia?
Fa uns dies, en una conferència, el jutge Santiago Vidal 
explicava que el Tribunal Internacional de Justícia va dictar una 
sentència el 22 de juliol de 2012 declarant que no existeix en 
dret internacional cap norma que prohibeixi les declaracions 
unilaterals d’independència, i declarant que, quan hi ha una 
declaració, entre la legalitat constitucional d’un estat i la 
voluntat democràtica preval aquesta segona, i declara que en 
una societat democràtica a diferència d’una dictadura no és la 
llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és 
aquesta que crea i modifica quan sigui necessari la legalitat. 
Hi ha moltes preguntes que no ens han respost, com la 
contribució dels catalans a l’Estat espanyol i el retorn de la part 
que ens pertany; és un ofegament econòmic mil·limètricament 
planificat en no pagar el que ens deuen, i en canvi ens deixen 
diners que els hem de tornar amb interessos, i demostrar 
als altres pobles espanyols la seva generositat envers els 
catalans. Per cert, nosaltres som la comunitat amb l’índex de 
pressió fiscal més alta de l’Estat. Això és un greuge, però n’hi 
ha molts més: per exemple les infraestructures per carretera, 
portuàries, aèries, ferroviàries... Tot està maquiavèlicament 
ben pensat. L’Estat no inverteix el que ens promet, i ja ho 
arrosseguem des de fa anys, anys i anys.
El periodista Jordi Barbeta escrivia a La Vanguardia del 30 de 
setembre passat que «el pitjor adversari del dret a decidir no 
serà l’aterridora campanya que ja estan duent a terme dins i 
fora de Catalunya els que temen perdre el seu poder i els seus 
privilegis. Aquesta és una dada constant del problema. Com 
el fet que l’Estat utilitzarà tots els seus instruments coactius 
i dissuasius per mantenir l’statu quo. El pitjor adversari de 
la causa catalana serà la impaciència autòctona [...]. Ja és 
evident que el sobiranisme català només pot trobar aliats 
en la democràcia europea i per aconseguir-los haurà de 
carregar-se de raons esgotant totes les vies legals fins que 
la democràcia espanyola es rendeixi a l‘evidència o fins i 
tot demostrar a la Unió Europea que la legislació espanyola 
és incompatible amb la democràcia catalana. Serà doncs, 
un llarg i tortuós camí, com cantarien els Beatles, però de 
moment els esdeveniments evolucionen en un sentit molt 
favorable al dret a decidir dels catalans. Es fàcil comprovar-ho 
observant la premsa estrangera [...]. El Financial Times, en 
canvi, va editorialitzar Si Rajoy no fa un gest plausible cap 
a les aspiracions de Catalunya, el separatisme es tornarà 
imparable sense importar el que digui el Rei. El Frankfurter 
Allgemeine va reconèixer que des del punt de vista europeu 
una Catalunya sobirana podria encaixar, tot i que des del punt 
de vista espanyol seria un malson».
Estem en bon camí, i crec fermament que la ciutadania de 
Catalunya és conscient del moment històric que vivim, i de 
ben segur que estarem al costat del govern que ens porti a 
fer realitat l’esperança d’aquest poble que vol desfer-se d’uns 
lligams que hem portat tres-cents anys.                               

El dret a decidir
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El darrer dels sis llibres obligatoris dins el currículum 
de Literatura Catalana de Batxillerat del curs passat va ser 
Quadern d’Aram (1997) de Maria Àngels Anglada (Vic, 1930- 
Figueres, 1999). De la fascinació i profunda impressió que 
em produí la lectura i el treball a classe d’aquesta novel·la, 
en neixen aquestes ratlles testimonials.

Si l’obra literària d’Anglada (poesia, novel·les i contes) 
es basteix sobre tres pilars fonamentals: la llengua, la 
memòria i el compromís; i si preservar la memòria dels 
humans (sobretot la d’aquells pobles als quals han volgut 
arrabassar els records i imposar l’oblit absolut) vol dir 
denunciar la barbàrie i les injustícies silenciades, després de 
la publicació d’El violí d’Auschwitz (1994), sobre l’holocaust 
jueu, arribà per a la gran escriptora empurdanesa l’hora de 
parlar del primer genocidi del segle XX: l’assassinat d’un 
milió i mig d’armenis a mans dels turcs durant la Primera 
Guerra Mundial. I això és el que ens conta a Quadern 
d’Aram, la seva última novel·la -basada en uns fets (reals) 
que avergonyeixen l’atuïda consciència europea. Sota tres 
veus narratives: la d’Aram, un noi de quinze anys, nascut 
a Trebisonda (l’antiga Armènia turca), obligat a emprendre 
un llarg viatge primer cap al monestir de Narec (prop del 
llac Van), per donar les gràcies a sant Grigor d’haver-lo 
salvat d’una pulmonia; després cap a Jerevan (l’Armènia 
russa) fugint dels turcs assassins; finalment, cap a Atenes 
(lloc d’acollida) i després fins a Marsella (a la Rue-Longue-
des-Capucins) on aconseguiran establir-se. La segona 
veu és la de la seva mare Maryk, veritable protagonista 
de la novel·la: és la capacitat de la dona de conservar la 
memòria, d’endreçar el record i d’atorgar sentit al món i 
a l’experiència humana. La tercera veu és la de la pròpia 
Anglada, encarregada d’establir el lligam entre uns planians 
corallers de l’illa de Simi, més tard establerts a Cadaqués, i 
el noi Aram.

S’anomena genocidi  l’assassinat premeditat i planificat 
de tot un poble; n’hi ha quatre, de reconeguts a nivell 
mundial: el jueu, el de Ruanda, l’armeni i el de Cambotja. 
Curiosament, el més antic de tots, l’armeni, és també, el 
més oblidat. Va ocórrer entre 1915-1916, al mig de la Gran 
Guerra que enfrontava els aliats (França, Anglaterra i Rússia 
-Catalunya hi estava a favor) contra els imperis centrals 
(Alemanya, Imperi austro-hongarès i Turquia): amb l’excusa 
que a Rússia hi havia una unitat de voluntaris armenis fent 
costat als russos, van ser empresonats més de dos mil 
armenis notables de Constantinoble –que després serien 
assassinats. Sota l’impuls dels polítics Dr Nazim i Dr Shahir, 
i supervisada, la massacre, pel ministre de l’interior, Talaat, 
van ser assassinats, cremats de viu en viu, extenuats per la 
fam (camp d’extermini de Deir ez Zor (Aràbia)), ofegats a la 
Mar Negra, abandonats al desert, raptats i violats (les noies 
i els adolescents més bells) un total de més d’1.600.000 
armenis, la meitat de la població armènia a Turquia, amb 
la col·laboració (ara mateix paradoxal) de grups de kurds. 
Hi ha força bibliografia seriosa sobre el tema: vegeu 
l’informe del vescomte Bryce a la Cambra dels Lords, a 
Anglaterra (1915) intitulat “Las atrocidades en Armenia. El 
exterminio de una nación”. L’únic govern turc que acceptà 

les atrocitats comeses va ser el de Damad Ferit Pasha (judici 
de Constantinoble de 1919-20) que reconegué el genocidi 
(també ho féu un jove militar anomenat Mustafà Kemal), 
jutjà alguns culpables i els condemnà a mort (la sentència 
no fou mai executada: de fer-la realitat, se n’encarregà un 
grup armat, la Federació Revolucionària Armènia (FRA), en 
una operació anomenada Nèmesi). Des de fa anys, l’actual 
govern de Turquia nega absolutament que el genocidi armeni 
hagi tingut mai lloc. És el que va contestar Hitler a Goering 
per argumentar l’imminent invasió de Polònia (1939): “Qui 
recorda avui l’extermini dels armenis?”

Hi ha dues pel·lícules importants sobre la barbàrie contra 
els armenis (el seu país originari va ser annexionat a 
Turquia, i el d’ara és una cosa fantasmal i problemàtica): 
Ararat (2002) del director Atom Egoyan, i La Masseria delle 
allodole (El destino de Nunik), 2007, dels germans Taviani. 
De la primera, Ararat, que és el nom de la muntanya santa 
dels armenis i també el lloc on suposadament s’aturà l’arca 
de Noè després del diluvi, afegir-ne un detall: un dels seus 
motius centrals és una pintura impressionant (símbol del 
dolor de tot un poble destruït), intitulada “L’artista i la seva 
mare”, del pintor armeni abstracte (exiliat als EUA el 1920), 
anomenat Arshile Gorky (Aquil·les, l’amargat). El seu nom 
autèntic era Vosdanik Adoian i se suïcidà als 44 anys al seu 
graner de Connecticut. El ram de flors del nen és per al 
pare, absent. Les mans de la mare van ser obsessivament 
esborrades: havia de ser un quadre inacabat per demostrar 
que el record és sempre viu i permanent, i l’oblit no pot 
existir mai.

Armènia, encara

 “L’artista i la seva mare” (1926-1942) d’Arshile Gorky 
(1904-1948), primera versió: Museu Whitney d’Art Americà 
(Nova York): veritable icona sagrada del genocidi armeni.

A la Mireia, la Cristina, la Míriam, 
l’Alba i la Marina: des de la Literatura 
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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

Oficina de turisme 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 07 12

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. 93 472 91 40) 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

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

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):

06.40 // 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 // 18.45 12.45 // 19.30

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

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

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 902 026 028
Calaf Manresa [Pompeu Fabra] 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 [Pompeu Fabra] Calaf

De dilluns a divendres:

9.30* // 13.30 // 14.00* 
// 18.00* // 19.00* // 
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*// 
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 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

MARÇ

Divendres 22

Inauguració de 
l’exposició 
de Ramon Puigpelat
A les 19 h a la Sala Felip

Diumenge 24

Portes obertes a 
l’ermita de St. Sebastià

Ball amb ELISABETH 
MAJORAL
A les 19 h a la Unió Calafina

Diumenge 31

Diada de Pasqua

A partir de les 9.00 h, 
Caramelles

A les 11.30 h, missa

Després, sardanes 
a la plaça dels Arbres 
amb la Cobla Ciutat de 
Cevera

A les 19.30 h, gran 
ball a la Unió Calafina 
amb el quartet DOBLE 
CARA

ABRIL

Diumenge 7

Ball amb JOSEP M. 
AVINYÓ
A les 19 h a la Unió Calafina

Diumenge 14

Ball amb AGUSTÍ I 
ELS SEUS TECLATS
A les 19 h a la Unió Calafina

Diumenge 21

Ball amb M. ALBA
A les 19 h a la Unió Calafina 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  
DE L’OFICINA DE TURISME

Dimarts, dijous i divendres 
de 9.00 h a 13.00 h

Dissabtes 
de 9.00 h a 14.30 h

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

T ot a mà

A genda
EXPOSICIÓ
Institut Alexandre 
de Riquer 
25 anys

del 30 d’abril 
al 3 de juny

a la Sala Felip i, després, 
a la Biblioteca de Calaf


