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T erritori
Enllestida la primera fase de millora
de la seguretat a la carretera de Manresa
Entre els mesos de març i abril es va
portar a terme a Calaf la primera fase
de les tasques de millora i de reducció
de la velocitat al tram urbà de la N-141
B, més coneguda com la carretera de
Manresa. Les obres contemplaven la
introducció de diversos elements per
ajudar a reduir la velocitat en aquesta
via, i que alhora millorin la seguretat
de tots els seus usuaris —tant vehicles
com vianants. Aquesta primera fase
ha actuat sobre el tram que comprèn
el creuament amb el passeig de Santa
Calamanda fins a l’alçada del barri de
la Pineda.
Queda pendent la segona fase, en
què s’actuarà específicament sobre la
cruïlla del davant de l’estació de tren.
Les obres a la carretera de Manresa
són possibles gràcies a un conveni
signat entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Calaf, pel qual l’ens
provincial assumeix el cost de les
intervencions sobre la via, mentre
que el municipi es fa càrrec de les
obres d’arranjament de l’entorn de la
carretera.

Un dels accessos a la Pineda, després de l’actuació.

Aquest assumpte va ser un dels que
es va tractar en la reunió mantinguda
el passat mes de març entre el nou
diputat d’Infraestructures, Urbanisme
i Habitatge de la Diputació, Marc
Castells,
i
l’alcaldessa,
Maria
Antònia Trullàs, i el primer Tinent
d’Alcalde, Joan Caballol. A banda
d’aquestes actuacions, el diputat va

J oventut

Els alumnes de la Casa d’Oficis
comencen les pràctiques
Ja ha començat el període de
pràctiques per als alumnes de la
Casa d’Oficis “Sistemes d’energies
renovables i eficiència energètica”,
una iniciativa que des del gener està
formant a vuit joves calafins com a
instal·ladors i auditors energètics.
Durant el primer semestre s’han
assentat les bases dels futurs
instal·ladors en els àmbits de l’energia
solar tèrmica, solar fotovoltaica,
radiació
solar,
energia
eòlica,
eficiència energètica i biomassa. En

voler conèixer de primera mà les
necessitats del municipi en matèria
de les seves competències així com
del notable patrimoni arquitectònic
de Calaf, per poder valorar possibles
col·laboracions entre la Diputació
i l’Ajuntament, en la mesura del
possible, atès l’advers context
econòmic.

aquest segon semestre de pràctiques,
els alumnes muntaran una instal·lació
fotovoltaica d’autoconsum al Centre
de Dia, substituiran la caldera de
gasoil del camp de futbol per una
de biomassa, muntaran una petita
instal·lació solar tèrmica a la piscina
municipal i realitzaran canvis de
millora i eficiència energètica a
l’Ajuntament i a alguns dels edificis
auditats. Durant aquests sis mesos,
els alumnes tindran un contracte
d’aprenentatge i formació.

Des de la regidoria de Joventut
ja es treballa per a la 2a edició
del Concurs Amateur de Música
Jove de la Catalunya Central,
el CALAF SOUND, els concerts
del qual tindran lloc de cara a la
Festa Major. Ben aviat trobareu al
web www.calaf.cat les bases de
la convocatòria, a la qual poden
concórrer grups i DJ’s de les
comarques centrals. El termini
de recepció de candidatures
finalitzarà el 23 de juliol.

Foment dóna la raó a l’Ajuntament
i reconeix la mala senyalització a l’A2

Nou secretari
per a l’Ajuntament de Calaf

Després de repetides sol·licituds de l’Ajuntament, el
Ministeri de Foment ha reconegut la mala senyalització
de la sortida que porta a Calaf per la C-1412 des de
l’autovia A2. El fet que actualment no hi aparegui el
nom de “Calaf” porta tot sovint a confusions, causant
que molts conductors es desviïn per la sortida de Les
Maioles. L’Ajuntament està buscant finançament per
a la correcta senyalització de la sortida, ja que el
Ministeri ha dit que de moment no té previst portarho a terme per motius pressupostaris.

El 29 d’abril Jorge Cuerda Mas va prendre
possessió del càrrec de Secretari-Interventor de
l’Ajuntament de Calaf. El funcionari té experiència
en d’altres ajuntaments així com en la Diputació
de València, de la qual ha estat lletrat durant cinc
anys. Recordem que per fer consultes a l’àrea
de Secretaria cal que concerteu cita prèvia
trucant al 93 869 85 12, enviant un correu a
calaf@diba.cat o bé presencialment a les oficines
de l’Ajuntament.

3

E conomia
Carta als veïns i veïnes de Calaf:

Benvolguts calafins i calafines,
Estem molt contents per la feina ben feta d’aquests
dos primers anys i volem compartir-ho amb
vosaltres; és per això que us adrecem personalment
aquesta carta, que per damunt de tot vol ser clara
i sincera.
Tot va començar a finals de maig i principis de
juny del 2011... Vam encetar legislatura amb
moltes dificultats econòmiques. Hi havia molt
pocs ingressos i els bancs havien tancat l’aixeta
del crèdit, cosa que ocasionava ajornaments
constants en els pagaments als proveïdors i dubtes
permanents sobre si es podria pagar les nòmines a
final de mes. La veritat és que el problema financer
de l’Ajuntament era força preocupant.
Per intentar redreçar aquesta situació, vam estar
discutint i donant-hi moltes voltes quan, en realitat,
la solució la teníem ben al davant: calia “només”
utilitzar el sentit comú i fer el mateix que fa tothom
quan disminueixen dràsticament els ingressos:
prioritzar i gastar menys! De fet, es tractava de
l’única resposta possible, la mateixa que moltes
famílies s’han hagut d’aplicar i que per desgràcia
encara apliquen. Ara bé, decidir-ho va ser fàcil. El
més difícil era portar-ho a la pràctica.
Com acabem d’explicar, la solució implicava
“prioritzar” i això volia dir prendre decisions
doloroses. La llei no considera obligatoris serveis
com la Llar d’Infants, el Centre de Dia, el local
de l’Esplai de la Gent Gran, el camp de futbol, el
poliesportiu, la piscina, el Centre de Recursos per
a l’Ocupació, la deixalleria o l’Escola de Música. No
obstant això, des de l’equip de govern estàvem (i
estem) convençuts que, encara que no obligatoris,
sí que són del tot necessaris. I per això hem fet tot
el possible per no haver-ne de prescindir.
Com és lògic també vam utilitzar altres tècniques
més o menys ortodoxes. Com per exemple
establir procediments de control intern, passar
el deute de curt a llarg termini o reunir-nos amb
les administracions superiors per exposar-los la
nostra situació i demanar la seva col·laboració.
Des d’aquí hem d’agrair l’atenció que sempre
se’ns ha dispensat. Tanmateix, també hem d’agrair
especialment la paciència dels nostres proveïdors.
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Llavors va arribar el pla del Govern central,
establint com i quan s’havien de fer els pagaments
—quan en realitat ells eren (i són!) els grans
primers incomplidors... Mentrestant la nostra
oposició ens criticava el fet que hagués augmentat
el període de pagaments i l’endeutament, fets que
precisament eren conseqüència directa del pla del
Govern central...
Però bé, tornem al motiu d’aquesta carta... Sí, estem
contents de l’esforç i la feina feta fins el moment
encara que quedi molt camí per caminar. Gràcies a
aquesta sèrie d’ajustos i mesures, i després de molt
patir i d’haver pres decisions difícils, podem dir
que ja fa més d’un any que els proveïdors cobren
puntualment i que el funcionament del consistori
(amb serveis obligatoris i no obligatoris) està
assegurat. Estem contents del balanç del 2012, en
el qual hem aconseguit un romanent positiu històric
—però val a dir que també és gràcies, en part, a
l’aplicació del pla del Govern central; esperem que
la nostra oposició ho digui, i així a tothom li quedi
ben clar que potser abans l’endeutament no era tan
dolent ni ara el romanent positiu tan bo.
Per acabar, evidentment que a l’estat econòmicfinancer del nostre Ajuntament li queda força per
a dir que està arreglat, però si més no anem fentho de mica en mica. No podem abaixar la guàrdia;
cal seguir treballant en la línia de la prudència.
Malgrat tot haurem de prendre segur més decisions
doloroses, però sempre pensant en vosaltres,
calafins i calafines. Esperem poder continuar
treballant per millorar la situació econòmica del
municipi cada dia.
Moltes gràcies per la vostra atenció (i comprensió)
i fins a la propera!

Salutacions,

F ormació
El Centre de Recursos per a l’Ocupació
creix en nombre d’usuaris i en ventall d’accions
Ja ens trobem en temporada
estival, però tot i això al Centre de
Recursos per a l’Ocupació de Calaf
l’activitat no s’atura. Aquest mes de
juliol, per exemple, comencen dos
nous cursos: “Anglès nivell A2”
i “Comptabilitat bàsica”. Serà al
setembre quan s’impartirà el curs
“Creativitat i innovació”. Us podeu
inscriure a aquestes tres accions i
informar-vos de si encara hi ha places
trucant al CRO (93 869 82 49).
Ha estat un curs ben profitós al Centre
de Recursos, amb un gran nombre
d’accions formatives adreçades a
diferents col·lectius. Per exemple,
amb el curs de monitor/a d’activitats
de lleure infantil i juvenil, el de
conducció de carretons, el d’iniciació
a l’alemany o les diverses càpsules
formatives.
Com cada any, el CRO ha acollit els
cursos d’alfabetització i coneixement
de l’entorn impulsats per la Regidoria
de Benestar, el Consell Comarcal i
el Consorci per a la Normalització
Lingüística, així com les classes de
català que s’organitzen des de l’àrea de
Cultura. D’altra banda, conjuntament
amb el Consell Comarcal de l’Anoia,
es porta a terme el Curs d’Auxiliar
de Manteniment, Vigilant i Conserge.
Una acció formativa de 340 hores de
durada, amb una participació de 15
alumnes, que compta amb 80 hores
de pràctiques en empreses.
Acredita les competències TIC!
Dins de l’àmbit de la informàtica,
aquest 2013 s’han desenvolupat dos
cursos d’una durada de 80 hores
cadascun, referents al concepte i

Primer dia del curs d’auxiliar de manteniment, vigilant i conserge.

funcionament d’Internet. Cal destacar
que, des de principis de març, el
CRO ja és un dels 300 centres
col·laboradors de l’ACTIC. Això vol dir
que 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 al mateix Centre.
“Ocupa’t”
D’altra banda, va ser al mes de
febrer quan l’Ajuntament de Calaf
i l’Àrea de Comerç de la Diputació
de Barcelona van posar en marxa el
programa “Ocupa’t”, amb la finalitat
de promoure l’ocupació en el sector
del petit comerç. El programa va
oferir a les persones interessades una
formació gratuïta de 45 hores, al llarg
de les quals van treballar tots aquells
aspectes necessaris a l’hora de posar
en funcionament un comerç.

Balanç positiu
A banda dels cursos, les dades
d’enguany fan palesa l’activitat i
necessitat del CRO. Des de gener
i fins l’actualitat, el Centre ha
realitzat un total de 71 altes a nous
usuaris i 245 accions enfocades
a l’acompanyament i la inserció
laboral, mentre que al Club de
feina s’ha realitzat un total de 245
accions destinades a la recerca d’un
lloc de treball.
Referent al tema de la intermediació,
el Centre de Recursos per a
l’Ocupació s’ha donat a conèixer
a 10 noves empreses de Calaf
i rodalies, per tal de facilitar la
relació entre les empreses i els
demandants.
Cal remarcar també que des del
gener de 2013 fins ara, un total de
66 persones que estaven en situació
d’atur s’han inserit laboralment.

El CRO impartirà a partir de l’octubre el curs de preparació
per als

cicles formatius de grau superior

La regidoria d’Ensenyament i el CRO, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, han ofert enguany la segona
edició del “Curs de preparació per a la prova d’accés als
Cicles Formatius de Grau Mitjà”—que ha comptat amb
la participació d’11 alumnes, 8 dels quals van superar
la prova.
De cara a l’octubre, a més de la tercera edició
d’aquesta acció formativa, hi ha una important
novetat: es podrà impartir al CRO el “Curs de
preparació per a la prova d’accés als Cicles
Formatius de Grau Superior”.

De fet, fins el 31 de juliol podeu tramitar la preinscripció
a aquest curs, les classes del qual començaran el 7
d’octubre i tindran lloc de dilluns a divendres de 18.00
h a 21.00 h. El curs va adreçat a majors de 19 anys
(o persones que els compleixin durant el 2014) o a
majors de 18 anys (o que els compleixin durant el
2014) que tinguin el títol de grau mitjà de la mateixa
família professional. És una excel·lent oportunitat per
reprendre la formació reglada a Calaf mateix, per la
qual cosa us recomanem que us n’informeu com més
aviat millor. Podeu fer-ho presencialment al CRO (C/
Xuriguera, 42) o bé al telèfon 93 869 82 49.
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P romoció econòmica
La directora territorial d’Empresa i Ocupació
visita el Centre de Recursos de Calaf
L’Ajuntament va rebre el 12 de
març la visita de la directora dels
Serveis Territorials d’Empresa i
Ocupació a la Catalunya Central,
Bàrbara
Minoves,
acompanyada
de la cap de la secció de Comerç,
Dolors Presagué. En la reunió amb
el primer tinent d’alcalde, Joan
Caballol, es va analitzar la situació
socioeconòmica del municipi i la
manera en què les administracions
poden col·laborar per ajudar a la
recuperació. En aquest sentit es
va detallar els diversos projectes
actuals —o aquells previstos a mitjà
termini— per tal de fer-hi front.
Entre les iniciatives en marxa es va
destacar el bon funcionament del
Centre de Recursos per a l’Ocupació
(CRO) o de la recent però molt
positiva experiència de la Casa
d’Oficis.
Després de la reunió a l’Ajuntament
es va poder visitar el CRO. El seu
director, Antoni Puig, va mostrar
els diversos espais de l’equipament
i va explicar l’intens ús actual de
les instal·lacions i serveis que

Bàrbara Minoves es va interessar pel funcionament del CRO.

s’ofereixen. I és que, arribat al
segon aniversari, el Centre atén
cada dia un centenar de persones
—alumnes de la Casa d’Oficis, del
curs per als cicles formatius de grau
mitjà, classes de català, formació
contínua i formació ocupacional,
assessorament, club de feina...

La
directora
dels
Serveis
Territorials va conversar també
amb la directora de la Casa
d’Oficis, Meritxell Bacardit, i va
felicitar-la per la bona feina que
s’està fent en aquest engrescador
projecte, en el qual participen vuit
joves de Calaf.

C omerç

Ca l’Huguet recull el Premi
com a Establiment Centenari de Catalunya

L’empresa calafina Ca l’Huguet va
rebre el passat 8 d’abril el Premi
amb què la Generalitat de Catalunya
reconeix els Establiments Centenaris
del país. Roger Huguet va recollir
el guardó de mans del president
de la Generalitat, Artur Mas, qui va
posar en valor la vigència i el bon
funcionament del model comercial
català, assegurant que “és un
petit tresor que entre tots hem de
saber mantenir i fer progressar, en
circumstàncies que no són gens
fàcils”.
L’empresa calafina té una llarga
trajectòria: De fet, la seva història
va començar el 1675 a Sanaüja,
treballant com a moliners de gra.
L’empresa va ubicar-se a Calaf el
1895 per Josep Huguet Samarra, i
en el transcurs dels anys l’activitat
comercial ha anat variant des de la
comercialització de gra, distribució
d’adob químic, fàbrica de farina,
passant per obrir una gasolinera el
1920, comercialització de pinsos... Al
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llarg de deu generacions, ca l’Huguet
s’ha anat adaptant als temps actuals
i ha evolucionat, fins a convertir-se
en un centre integral de jardineria.
L’empresa ja va rebre l’any 2009
un reconeixement de la CECOT per
la seva llarga història. A més de
Roger Huguet, encarregat de recollir

el guardó, van assistir a l’acte Josep
Huguet,
Maria Montserrat Solà i
Anna Recasens, així com l’alcaldessa
de Calaf, Maria Antònia Trullàs. La
Generalitat va homenatjar un total
de 28 establiments centenaris, i va
lliurar també els premis a la Iniciativa
Comercial.

Roger Huguet i el president Artur Mas. Foto: Rubén Moreno (Generalitat de Catalunya)

C ultura
Bona participació en la 22a edició del Festival
de Música Popular i Tradicional de Calaf
La potent actuació de la formació valenciana Orxata
va tancar a altes hores de la matinada els actes del 22è
desFOLCa’t, celebrat el passat 22 de juny a Calaf. Organitzat
per la COMTCASE amb la col·laboració de l’Ajuntament, el
Festival presentava alguns canvis —com ara la ubicació
dels escenaris centrals o el nou format de mostra-sopar— i
va comptar durant tot el dia amb un nombrós públic, vingut
d’arreu de Catalunya. El desFOLCa’t també va despertar
l’interès de diferents representants d’administracions
catalanes, que no van voler perdre’s aquesta cita cultural.
Així, els regidors de l’equip de govern van comptar durant
tot el dia amb la presència de la diputada adjunta de
Cultura de la Diputació, Mireia Hernández, i al vespre se li
van afegir la delegada de Cultura de la Catalunya Central,
M. Àngels Blasco, el director del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional, Lluís Puig, i diversos alcaldes
i alcaldesses de la zona.
Al matí l’activitat es va centrar a la plaça dels Arbres,
amb la fira de cultura popular i tradicional i la trobada
de colles bastoneres, que va despertar un bon interès
entre els visitants i els compradors del mercat setmanal.
Hi van actuar les colles de Copons, Igualada, Manresa
i Santpedor, acompanyats dels respectius grallers.
Mentrestant, els nens i nenes van poder participar en
el taller de manualitats relacionades amb la música.
Finalment, al voltant de la una del migdia tothom qui va
voler va poder participar al torneig de bitlles catalanes.

La trobada de colles bastoneres, novetat d’enguany.

l’Atelier, el pub Skàndol i el Bar Canet acollien les
actuacions de Guillem Ballaz, dels Batak i d’Ars Nova
Napoli respectivament, totes elles amb una bona afluència
de públic. Va ser passada la una de la matinada quan
Kepa Junkera i la seva formació van pujar a l’escenari
principal del desFOLCa’t!, oferint una mostra dels millors
sons i instruments tradicionals. Immediatament després
la marxa va apoderar-se de l’escenari perquè els Orxata
posessin punt i final al Festival 2013.

Ja a la tarda, la Jornada de Glosa i Cant Improvisat
celebrada al Casal —i organitzada conjuntament amb
l’entitat Cor de Carxofa— va aplegar una gran assistència
de públic, que va sorprendre’s un any més amb la capacitat
d’inventiva i la rapidesa dels participants. Pel que fa al
sopar popular, va estrenar-se amb una bona participació:
unes setanta persones van degustar la fideuà que va
servir-se, mentre podien començar a escoltar durant
la sobretaula la mostra de solistes. En aquest primer
concert van actuar-hi Blai Casals i Manu Sabaté, Betzuca,
Manel López i Bernat Torras i Les Filomenes.
El segon concert de la nit va començar cap a quarts de
dotze a la plaça dels Arbres, a càrrec d’El Pont d’Arcalís. La
veterana formació va aconseguir omplir l’espai del davant
de l’escenari de balladors de totes les edats. Mentrestant,

Els glosadors van protagonitzar una divertida competició.

L’alcaldessa i els regidors van visitar la fira amb Mireia Hernández.

La mostra de solistes i grups va aplegar un públic nombrós.
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Medi ambient
Calaf planta prop de 40 noves alzines
en el projecte “Arrela’t”
Més d’una trentena de famílies
van participar el 12 de maig en la
8a plantada d’alzines del projecte
Arrela’t a Calaf. La novetat d’enguany
era l’estrena d’emplaçament. I és
que el Bosc dels Nadons —ubicat al
pati del Convent de Sant Francesc—
ja s’ha quedat petit, i per això es
va creure oportú de traslladar la
plantada d’enguany a aquest nou
espai, just al costat del nou Parc
de Bombers. Tal com va explicar
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
com que es tracta d’un espai de lliure
accés les famílies podran arribar-s’hi
sempre que vulguin, tot passejant,
i “visitar” la seva alzina tot sovint.
L’alcaldessa també va agrair a les
famílies la seva participació en
aquesta iniciativa, nascuda el 2006
amb el doble objectiu d’arrelar els
calafins al municipi i fomentar la cura
pel medi ambient.
La plantada d’enguany va començar
amb l’acte de relleu del Consell

Municipal d’Infants. Per això el regidor
d’Educació, Josep Manel Navarro, va
fer pujar a l’escenari els consellers
actuals: Guillem Garcia, Carla Molina,
Ramon Closa, Queralt Vilaseca, Dàlia
Serrano i Isaac Caballol —també en
forma part Omar Diarra. Igualment
van pujar a l’escenari els consellers
que deixaven el càrrec: Maria Prat
i Bernat Busquet (a més d’Arnau
Molina i Cristina Esteban, que no van
poder assistir a l’acte). L’alcaldessa va
agrair la tasca del Consell d’Infants,
per exemple, pel que fa a la redacció
de la carta que cada any es lliura als
Reis d’Orient.
Després d’una simpàtica actuació
de cant coral per part d’alumnes
de l’Escola de Música de Calaf,
acompanyats al piano pel seu
director, Isaac Fonoll, les famílies
van cercar el lloc que els pertocava i
van plantar-hi l’alzina del seu infant.
L’acte va finalitzar amb un aperitiu
per a tots els assistents.

Algunes de les famílies, plantant l’alzina.

Gaudim de les places,
però siguem cívics!
Per fi ha arribat el bon temps i
els nostres fills i filles ja estan
de vacances escolars. Una bona
època per gaudir de les places i
dels parcs, de les zones de joc,
dels bancs, de les ombres...
Aprofitem-los, sí, però no oblidem
que aquest espai és de tots:
hem de respectar el mobiliari
urbà i utilitzar les papereres! Des
de la brigada de Parcs i Jardins
s’ha treballat aquestes setmanes
per tenir-ho tot en condicions;
tinguem-ne cura i gaudim-ne
correctament durant tot l’estiu!

Ep! Recull el que
deixa el teu gos!
Una menció a part mereix aquest
tema, ja que tristament és força
habitual trobar-nos excrements de
gos al mig del carrer, a les voreres,
a la plaça, al parc... Com tothom
ja sap, cal que recollim les
defecacions del nostre animal;
i no costa res, només cal dur una
bossa a la butxaca, plegar-ho i
llençar-ho a la paperera.
Recordem també l’obligatorietat
de censar correctament els
nostres
animals
domèstics,
segons l’ “Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals
de companyia”. Només cal que us
adreceu a l’Ajuntament (àrea de
Medi Ambient) i se us indicarà
quina documentació heu de
portar. És gratuït!
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F estes
La Flama del Canigó va encendre a Calaf
fins a set fogueres per celebrar la revetlla
Un any més, les fogueres van ambientar el passat
diumenge 23 de juny les revetlles populars i veïnals
de Calaf. Van ser enceses amb la Flama del Canigó, a
càrrec de representants municipals i de BikeCalaf.Cat
—els ciclistes l’havien anat a buscar a la tarda, a Ponts.
Quan passaven uns minuts de les 7 la van portar a la
plaça dels Arbres, lloc on l’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, va llegir el manifest de Sant Joan, escrit per
Mn. Antoni Pladevall. Després es va repartir coca i
xocolata entre tots els assistents. Pel que fa al concurs

de fogueres, hi van participar la del nucli antic i les dels
carrers Jacint Verdaguer, Cels Xaudaró, Berlín, la Sort,
Pompeu Fabra i plaça Catalunya. Com sempre, es va
obsequiar els participants amb coca i cava. Finalment,
a la nit, nombrosos veïns van ballar al ritme dels TicoTico a la plaça Barcelona’92. Paral·lelament, Unu du Maiu
es va encarregar d’organitzar la revetlla jove a la plaça
dels Arbres, amb un sopar popular, l’actuació dels Conya
Marinera Mix i la sessió musical fins a la matinada a
càrrec dels MDF.

L’alcaldessa va llegir el Manifest, escrit per Mn. Antoni Pladevall.

La Flama va arribar des de Ponts amb bicicleta.

El sol acompanya
la celebració de la Pasqua

Bona participació
en l’aplec de Sant Sebastià

Calaf va viure enguany una jornada de Pasqua
acompanyada pel sol. El grup de caramellaires, impulsat
per la Coral Ressons i pel Grup de Calafins i sota la direcció
d’Assumpta Cribillers, va portar els seus cants per carrers i
places des de primera hora del matí. Enguany les cançons
escollides van ser “El jorn de Pasqua” (lletra d’Ignasi Ribas
i música de Francesc Vives) i “Al·leluia” (de C. SaintSaëns). Després dels tradicionals cants a la plaça Gran,
els caramellaires van continuar la seva ruta mentre a la
plaça dels Arbres començava la ballada de sardanes, amb
la Cobla Ciutat de Cervera. La diada va finalitzar amb el ball
que va tenir lloc a la Unió Calafina amb els Doble Cara.

L’1 de maig els calafins van ser fidels a la tradició i van
pujar un any més al turó de Sant Sebastià. El bon temps
va acompanyar un dia ja de per si entranyable, en el qual
els veïns del municipi i d’altres que potser ja no hi viuen es
retroben en aquesta participativa festa. A les 11 va sortir la
processó des de la plaça Gran mentre dalt de l’esplanada
de Sant Sebastià començaven els jocs per als infants, a
càrrec dels Escoltes de Calaf. L’entitat oferia entrepans
de botifarra per esmorzar, just al costat d’una paradeta
d’informació de l’ANC-Calaf. Després de missa, mentre
molts dels assistents feien el tradicional toc de campana,
començaven les sardanes amb la Unió Principal de Berga.

El grup de caramellaires a la plaça Gran.

Els Escoltes van organitzar jocs per als nens i nenes.
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C ultura
Prepara’t
per als nivells
B, C i D de català
Estàs interessat a preparar-te per
als nivells B, C o D de català?
De cara al curs vinent és previst
que es tornin a impartir al CRO
les classes organitzades des de la
regidoria de Cultura —aquest curs
s’ha portat a terme les classes i
els exàmens del nivell C.
És una bona ocasió per aprendre
català a Calaf mateix —en el
cas dels nivells B i C, podràs fer
l’examen oficial del Consorci per
a la Normalització Lingüística
sense haver-te de desplaçar. Si hi
estàs interessat, contacta des
d’ara mateix amb l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament (93
869 85 12), on t’informaran de
tots els detalls.

Calaf exposa els seus projectes
culturals a Mireia Hernández
El 7 de maig els representants de l’equip de govern de Calaf van reunirse amb la diputada adjunta de Cultura de la Diputació de Barcelona, Mireia
Hernández, per exposar-li els projectes del municipi en l’àmbit de la cultura,
valorar les línies de col·laboració actuals de l’ens provincial i veure en quina
mesura es poden millorar i, fins i tot, ampliar. En la trobada també es va
parlar de la 22a edició del desFOLCa’t i es va explicar a la diputada l’inici dels
preparatius per a la celebració del Mil·lenari de la vila. Després de la reunió,
en què també es va explicar la motivació de les subvencions sol·licitades per
Calaf a la Diputació, Mireia Hernández i l’equip de govern van visitar el castell,
recentment restaurat, i el Convent de Sant Francesc, edificis del patrimoni
històric de la vila que van sorprendre molt gratament la diputada.

La realització dels cursos dependrà
de si hi ha un mínim d’alumnes
inscrits, per això és important
que us hi apunteu com més aviat
millor.
Reunió a Calaf amb la diputada Mireia Hernández.

Impressionant concert ‘Nessun dorma’ a l’església de Calaf
Les magnífiques veus de Rocío
Martínez i Carlos Cosías van
entusiasmar el passat 1 de juny
el públic del 1r Nessun dorma de
Calaf. La primera edició d’aquesta
gala lírica, organitzada i patrocinada
per l’establiment calafí “El Rebost
de l’Ànima” va aplegar prop d’un

centenar de persones a l’església
de Sant Jaume, moltes de les
quals vingudes d’altres poblacions
catalanes. Abans de donar pas a la
música, l’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, va fer una petita introducció
al perquè del “Nessun dorma”, fent
referència a l’òpera Turandot i al

El pianista, la soprano i el tenor van captivar el públic.
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príncep Calaf. Trullàs també va agrair
als impulsors de la iniciativa el seu
esforç i dedicació per fer possible el
concert.
La primera part de la gala, que
comptava també amb el pianista
Manuel José Ruiz, va incloure
peces com “Vorrei Morire” o el vals
de l’òpera “Roméo et Juliette”, a
més de la divertida “Caro elisir”
o la peça que donava nom al
concert, l’ària “Nessun dorma”
—brillantment cantada pel tenor
Carlos Cosías, que l’interpretava per
primera vegada especialment per
al públic calafí. En la segona part
es va poder sentir diverses peces
de conegudes sarsueles, entre les
quals “Ese pañuelito blanco”, “Me
llaman la primorosa” o “No puede
ser”. El públic va aplaudir llargament
la soprano, el tenor i el pianista.
Després, l’organització va obsequiar
tots els presents amb un tast de
pastes i cava. El 1r Nessun dorma
comptava amb la col·laboració de
l’Ajuntament, Flors i plantes Rosa
Maria i la Parròquia de Calaf.

C ultura
El 2n Dictat Català de Calaf
premia el coneixement de la llengua per Sant Jordi
Enguany les activitats de Sant
Jordi a Calaf van centrar-se al
voltant de la llengua catalana,
amb la segona edició dels Dictats
—que van repetir la bona acollida
de l’any passat, especialment en
la categoria d’adults. Els textos
escollits per la professora de català,
Montserrat Isern, van ser extrets
de la novel·la “Laia”, amb motiu
de l’Any Espriu. Els primers en
demostrar el seu coneixement de
la llengua van ser els participants
de la categoria infantil i juvenil:
la professora va llegir-los diverses
vegades el fragment escollit, i ells
van haver d’escriure’l intentant fer
el mínim nombre d’errades. Després
de la breu correcció es va lliurar els
premis als tres primers classificats:
Martí Garriga va ser el participant
amb menys errades, seguit d’Omar
Salcedo —que va quedar en segon
lloc— i de Laia Garriga —que va
classificar-se en tercera posició. La
regidora de Cultura, Fina Bastardas,
va obsequiar els joves guanyadors
amb jocs relacionats amb la llengua
i amb un llibre.

El Dictat per a adults va registrar una bona participació.

A les 7 de la tarda va començar l’edició
per a la categoria d’adults, en aquest
cas amb molta més participació ja
que van ser 26 les persones que
van prendre-hi part. Després de
la correcció del Dictat encara hi va
haver nombrosos participants que van
haver de desempatar amb la “paraula
maleïda”. Finalment, Jesús López va

endur-se el primer premi i Xavier
Pérez el segon. Per la seva banda,
Bàrbara Giralt va ser la primera
classificada en la categoria d’alumnes
del curs de català. En aquest cas els
guanyadors van rebre el premi de
mans de l’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, qui va agrair la participació de
tothom.

El concert Calaf canta Sant Jordi
va omplir el Casal

Ramon Puigpelat va exposar la
seva obra més recent a Calaf

El Casal de Calaf va omplir-se el 28 d’abril amb motiu
de la quarta edició del concert “Calaf canta Sant Jordi”,
promogut per la Coral Ressons. L’acte va comptar amb la
participació de nombroses formacions: els Amics d’Ucraïna
i Calaf, el Cor Trinvant, dos grups de cant coral de l’Escola
de Música, la Coral Sant Martí Sesgueioles, els Carpats
d’Ucraïna, l’Orfeó Vilanoví i la pròpia Coral Ressons.
També va actuar-hi com a solista la soprano calafina Maria
Assumpta Cribillers. Cal destacar la varietat del repertori
que es va poder sentir: cançons populars catalanes i
d’altres de procedència ucraïnesa, sardanes i havaneres,
peces inèdites d’autors locals i grans clàssics.

Del 22 de març a l’1 d’abril la Sala Felip de Calaf va
acollir l’exposició “Reflexions des del 2008”. Es tractava
d’una selecció dels darrers quadres de l’artista calafí
Ramon Puigpelat, que incorporen clares referències a
la crisi econòmica i social que patim.
Es tracta d’una obra punyent, que transmet
sentiments tan diversos com la por o l’angoixa, però
també conceptes com la força o la capacitat per
tirar endavant. La inauguració va tenir lloc el mateix
divendres 22 de març, en el transcurs de la qual els
visitants van poder conversar amb l’artista i comentar
les diverses obres.

La Coral Ressons, cantant durant el concert de Sant Jordi.

Dues de les obres de Puigpelat que es van poder veure.
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E nsenyament
L’IES Alexandre de Riquer celebra el 25è aniversari
amb una lluïda festa
L’Institut de Calaf va celebrar l’11
de maig una jornada plena d’activitat
i de records, ja que va tenir lloc l’acte
central del 25è aniversari del centre.
Des de les onze del matí i al llarg de
tot el dia, les instal·lacions de l’Institut
van rebre la visita de centenars de
persones, participant en les diverses
activitats que la comissió de la festa
havia preparat curosament. Es va
poder veure el “lipdub” de l’Institut,
recordar vells temps gràcies a
l’exposició
retrospectiva,
gaudir
d’actuacions musicals, comprar el
llibre del 25è aniversari... Nombrosos
professors i alumnes eren els
encarregats de guiar i atendre els
múltiples visitants.
Va ser a quarts d’una del migdia quan
va tenir lloc l’acte més institucional,
que va estar presidit per la consellera
d’Ensenyament de la Generalitat,
Irene Rigau. L’actual director del
centre, Miquel Àngel Campos, va
encetar el torn de paraules, agraint
a tothom qui ha contribuït d’una
manera o altra en la història del
centre, i destacant el paper de
l’Institut com a centre cultural per
a Calaf. A continuació l’alcaldessa,
Maria Antònia Trullàs, va felicitar
l’Institut pel seu 25è aniversari i va
refermar el compromís del consistori
amb aquest centre educatiu. Després
de la intervenció de l’alcaldessa, el

Borja de Riquer, Irene Rigau, M. Antònia Trullàs i M. Àngel Campos.

catedràtic Borja de Riquer va oferir
una amena conferència sobre el seu
avantpassat,
l’artista
modernista
Alexandre de Riquer —que dóna
nom a l’Institut. L’historiador va
remarcar l’estima de Riquer per la
seva vila natal, i va explicar algunes
anècdotes: per exemple, que sempre
s’havia autodefinit com a “segarreta
fill de Calaf”. La darrera intervenció
va anar a càrrec de la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, qui va
destacar el caràcter obert de l’Institut.
Rigau també va reflexionar sobre
la importància de transmetre valors

com el treball i l’esforç, i va apuntar la
responsabilitat dels centres educatius
com a transmissors de cultura i
forjadors de caràcter, un rol que, va
dir, la societat reclama al sistema.
Rigau va recordar el paper clau que
han tingut i tenen les escoles i instituts
catalans en la normalització lingüística
i, per tant, en la cohesió social.
L’acte va acabar amb un brindis i un
aperitiu a càrrec de l’AMPA de l’Institut.
A la tarda, la festa va continuar
amb concerts i un reconeixement a
la primera promoció d’alumnes del
centre.

Diverses famílies van visitar la Llar d’Infants “La Boireta”
El 4 de maig la Llar d’Infants de Calaf, “La Boireta”,
va viure una participada jornada de portes obertes. Van
ser nombrosos els nens i nenes que van acostar-s’hi,

Una de les activitats pensades per als menuts.
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acompanyats de pares i mares. Alguns eren alumnes
actuals del centre, però d’altres hi començaran a anar
durant el curs vinent. Des de la direcció de la Llar
d’Infants es va atendre a tots aquests nous pares i
mares, resolent dubtes sobre el funcionament i les
activitats de l’escola bressol. Les educadores van
organitzar tallers per als menuts i l’AMPA del centre va
oferir esmorzar als assistents, mentre diversos nens i
nenes jugaven també al pati.
En la jornada es va poder veure la nova tanca que s’ha
instal·lat al pati per millorar-ne la seguretat, acció que
s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de
l’AMPA del centre.
Recordeu que podeu contactar amb la Llar d’Infants
trucant al 93 869 80 15 o bé enviant un correu
electrònic a llarinfantscalaf@diba.cat.

E nsenyament
Excel·lent acollida del CD de cançons infantils
de la Llar d’Infants i l’Escola de Música
Més de 300 persones van assistir
el 5 de juny passat al concert de
presentació del CD “Les cançons de
la Boireta”, que a la vegada servia
per cloure el present curs de l’Escola
Municipal de Música. El públic, que
omplia la sala d’actes de gom a gom,
va escoltar atentament les diverses
peces, interpretades pels alumnes
de totes les edats de l’Escola de
Música. Fins i tot els més petits,
nens i nenes de la Llar d’Infants, van
pujar a l’escenari a cantar la seva
cançó, “El tren petitó”, donant lloc
a un moment ben entranyable. El
simpàtic concert va recollir diverses
de les peces que es poden escoltar
en el CD, gravat conjuntament
entre l’Escola Municipal de Música
i la Llar d’Infants, a iniciativa de
l’AMPA d’aquest centre. La idea va
sorgir de la necessitat que tenien
els pares i mares de la Llar d’Infants
de conèixer, i poder cantar amb els
seus fills, les cançons que es canten
al centre. L’enregistrament del CD es
va portar a terme durant els mesos
de març i abril a l’Escola Municipal
de Música i a l’estudi de gravació de
Jordi Fitó, a Mirambell.

Abans de començar el concert
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
va felicitar la Llar d’Infants i l’Escola
de Música per aquesta singular
iniciativa, un projecte que ha implicat
moltes persones i que ha fomentat la
col·laboració entre ambdós centres.
Per la seva banda, l’AMPA de la Llar
d’Infants va voler reconèixer amb
un obsequi la tasca desinteressada
de Toni Lara (que s’ha encarregat
del disseny gràfic), de Jordi Fitó
(responsable de l’enregistrament

del disc) i de l’Escola de Música. En
sortir del concert tots aquells que
havien reservat el seu CD van poder
comprar-lo.
Compra’l a: Llar d’Infants,
Escola de Música,
Oficina de Turisme,
Quiosc del Passeig,
Bar Restaurant
Dusfort, Forn de pa
Fitó, botiga Marrecs,
el Cafè del Casal
i Llar d’Infants
dels Prats de Rei

Els alumnes de 3r de primària
visiten l’Ajuntament

Dies intensos en una nova
edició de la Setmana Cultural

El 17 de maig les oficines municipals de Calaf van rebre
una simpàtica visita: els 35 alumnes de 3r de primària
de l’Escola Alta Segarra, acompanyats de tres dels seus
mestres. El primer tinent d’Alcalde, Joan Caballol, va guiar
els nens i nenes per tots els espais del consistori, mentre
els explicava el funcionament de l’Ajuntament i quins
serveis s’hi donen. Val a dir que els alumnes hi estaven
d’allò més interessats i van fer moltes preguntes sobre
el municipi. Els nens i nenes van rebre al final un petit
obsequi, una motxilla amb el lema “Viu Calaf”.

Del 13 al 17 de maig, l’Escola Municipal de Música de
Calaf va celebrar una nova edició de la seva Setmana
Cultural: uns dies plens d’activitats destinades a la
comunitat educativa però també al conjunt del poble.
La programació va incloure un conte musical dirigit als
més menuts, dos tallers de “Jocs musicals virtuals”, un
tast d’instruments obert a tothom i fins i tot una audició
de música de cambra i dels alumnes que es presenten
a la prova de pas de grau. En general, les activitats van
comptar amb una molt bona participació.

La visita va acabar a la sala de plens de l’Ajuntament.

Activitat de “Jocs musicals virtuals”.
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B enestar social
Multitudinària festa per homenatjar
la gent gran de Calaf
Unes 170 persones van participar,
el passat 21 d’abril, de la tradicional
Festa Homenatge a la Gent Gran
de Calaf. El dia, assolellat malgrat
el vent, va acompanyar també els
avis i àvies en la celebració de la
seva diada, una jornada de la qual
gaudeixen intensament. L’activitat va
començar amb la missa a l’església
de Sant Jaume, amb els cants de la
Coral Ressons. La mateixa formació
coral es va encarregar d’oferir un

bonic concert en acabar l’ofici, que
va incloure sardanes i havaneres,
i que va finalitzar amb el “Cant de
la Senyera” i tothom dempeus. En
sortir de missa es va prendre la
ja tradicional fotografia de família,
amb tots els participants de la festa
a la plaça Gran. Després, ja a la
sala de festes Bogart, va ser el torn
dels parlaments. Hi van intervenir
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, la
regidora de Benestar, Pilar Cardona,

Celebrada la Jornada fisiorecreativa
La jornada fisiorecreativa va ser tot
un èxit, amb prop de 200 persones
grans que van prendre-hi part. Els
actes van començar amb una classe
de gimnàstica amb Maribel Sánchez,
per seguir després amb una sessió de
tai-txi amb Albert Alonso. Mentrestant,
la Xarxa Enfila’t impartia un taller de
memòria i de manualitats. Després del
dinar de germanor, va ser l’hora de

ballar. Primer, amb una demostració
de ball a càrrec de Conxita Solà i els
seus alumnes de danses populars;
després, amb el ball de tarda que va
oferir Joan Bas. Tot plegat una jornada
ben completa, organitzada per l’Esplai
de la Gent Gran i l’Ajuntament, amb
la col·laboració de ARCA, nombrosos
voluntaris i diversos establiments i
empreses.

el responsable de l’Oficina de la
Gent Gran Activa de la Generalitat,
Agustí Vilà, i el Diputat delegat
d’Igualtat, Ciutadania i Benestar
Social de la Diputació, Josep Oliva.
Tots ells van agrair als presents la
participació en aquesta entranyable
festa, i van destacar la importància
d’un envelliment actiu i saludable.
Després del dinar de germanor hi
va haver ball i un espectacle de
música.

Darreres activitats
Durant aquests mesos, han tingut
lloc diverses activitats relacionades
amb l’àrea de Benestar Social.
A l’Esplai de la Gent Gran
s’han portat a terme dues
xerrades a càrrec dels Mossos
d’Esquadra; també s’ha realitzat
el taller “Relaxa’t” i un taller de
memòria, a més de la jornada de
portes obertes al Centre de Dia
Casa Joan Gimferrer el passat
12 de maig, que va comptar amb
una molt bona participació. D’altra
banda, l’Ajuntament i la Junta de
l’Esplai es van reunir amb el nou
delegat de la Fundació la Caixa,
Lluís Aranda, que també va visitar
la Casa Bertran.
En l’àmbit d’acollida, s’han realitzat
dos cursos de coneixement de
l’entorn als quals han participat en
total una cinquantena de persones.

Abans del ball, hi va haver una demostració de dansa.
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B enestar social
Animada Diada
del Soci a l’Esplai
El dissabte 22 de juny, a l’Esplai
de la Gent Gran de Calaf hi va
haver festa grossa. Es tractava de
celebrar la Festa del Soci amb una
sèrie d’actes que van tenir lloc al
fantàstic jardí de la Casa Bertran.
L’activitat va començar amb un
concert d’acordió, per seguir
després amb una demostració de
ball en línia a càrrec dels alumnes
del taller que es porta a terme
durant l’any. El punt i final el
posava una divertida representació,
protagonitzada pels membres de
l’Esplai que participen en el taller
de teatre dirigit per Martí Viñas. El
públic va passar-s’ho d’allò més bé,
i la festa va acabar encara amb un
pica-pica per a tots els assistents.

La consellera de Benestar
escolta les peticions de Calaf
El passat 20 de juny el primer tinent d’Alcalde, Joan Caballol, i la regidora de
Benestar social, Pilar Cardona, van reunir-se amb la consellera de Benestar Social
i Família, Neus Munté. En la trobada es va exposar la situació social de Calaf pel
que fa a l’elevada taxa d’immigració i l’envelliment de la població, fent referència
a les necessitats econòmiques que se’n deriven. Així, es va parlar d’una inversió
cabdal per al municipi com seria la residència per a la gent gran, un projecte pel
qual es va demanar la col·laboració de la Generalitat. També es va plantejar la
creació d’un Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç per atendre
a Calaf mateix els nens i nenes que ho necessitin, sol·licitant al departament
l’equipament d’un local de propietat municipal que l’Ajuntament cediria amb
aquesta finalitat.

Pilar Cardona i Joan Caballol, amb la consellera Neus Munté.

El Centre de Dia i Càritas
engeguen un projecte de voluntariat
El passat mes de maig es va posar
en marxa un projecte de voluntariat
conjunt entre Càritas Calaf i el Centre
de Dia Casa Joan Gimferrer, una
iniciativa que té per objectiu oferir
companyia als avis i àvies del centre,
facilitar el contacte dels usuaris amb
l’exterior i col·laborar en el programa
d’activitats de lleure i socioculturals
d’aquest equipament.
Companyia i activitats
Aquest projecte en cap cas pretén
substituir la tasca dels professionals
del Centre de Dia, que treballa per
donar suport a les persones amb
dependència perquè recuperin o
millorin l’autonomia personal i social.
Les accions dels voluntaris, però,
seran un complement d’aquesta feina,
cobrint les necessitats emocionals
dels avis i àvies —com poden ser
rebre companyia, ser escoltats, tenir
contacte amb l’exterior i sentir-se
acompanyats. Per això les tasques
que realitzen aquesta desena de
voluntaris aniran des de llegir als avis

i àvies, jugar amb ells a jocs de taula,
donar-los suport en alguns dels tallers
habituals del Centre de Dia com
manualitats o el taller d’escriptura,
i acompanyar-los a fer un passeig a
l’exterior del centre.
Precisament gràcies aquest projecte,
el passat dijous 30 de maig els

voluntaris van poder acompanyar
els avis i àvies del Centre de Dia a la
visita del Parc de Bombers de Calaf.
El projecte està obert a totes aquelles
persones que hi vulguin col·laborar,
així que els interessats es poden
dirigir a les oficines de la Parròquia o
al mateix Centre de Dia.

Els Bombers van atendre molt amablement els singulars visitants.
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E sports
Posem al dia les instal·lacions esportives
del nostre municipi
Aquests
darrers
mesos
l’Ajuntament de Calaf ha realitzat
diverses actuacions de millora a les
instal·lacions esportives del municipi.
La situació econòmica general no
permet fer grans inversions, però
hi ha intervencions que s’ha cregut
necessari i urgent de dur a terme
—i que, sumades, ascendeixen a
una bona suma de diners. Per això
es demana responsabilitat i sentit
comú a tots els usuaris d’aquestes
instal·lacions, fent un ús correcte i

conscient d’aquestes instal·lacions.
Evidentment, amb l’arribada del bon
temps calia treballar per la millora
de la piscina municipal. Abans d’obrir
portes es va fer una completa revisió
de tota la maquinària, així com de les
instal·lacions del bar i els vestuaris.
També s’hi van fer diverses tasques de
jardineria, per millorar l’aspecte global
de l’espai.
Al camp de futbol de Les Garrigues
s’ha arranjat una altra vegada el
dipòsit de l’aigua, alhora que s’ha

treballat en l’entorn ajardinat. També
s’ha contractat el nou manteniment
per al camp de gespa, perquè estigui
en òptimes condicions. D’altra banda,
s’ha arreglat les portes d’emergència
del poliesportiu municipal i, just al
costat, a les pistes de tennis i de
frontó, s’ha arranjat la il·luminació.
Finalment, s’ha adquirit una zona
de gespa nova per a l’organització
del 3x3 de futbol, i s’ha millorat la
il·luminació del local d’entrenament
del CTT Calaf, al Casino.

Una participada caminada descobreix
el passat miner de Calaf i de Calonge
Una seixantena de persones van
prendre part el 9 de juny a la 2a edició
de la caminada amb torna per les
antigues mines de Calaf i de Calonge
de Segarra. De nou sota el guiatge
d’Antonino Mestres i amb explicacions
de Pere Tardà, els participants van
poder gaudir d’aquesta ruta, que feia
un curiós repàs històric per la història
minera de la zona. Els visitants van
veure l’interior d’algunes antigues
mines, i van poder conèixer quines
eines s’hi empraven i apropar-se així
a les dures condicions laborals dels
treballadors. Era la segona vegada
que s’organitzava aquesta ruta; en
la primera ocasió la pluja va obligar
a escurçar-ne el recorregut i es va
creure interessant repetir-la, per
tal que més gent pogués participar-

Participants sortint d’una mina. Foto: Adrià Carrera Pagan

hi. Les caminades amb torna les
organitzen Antonino Mestres i la

regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Calaf.

Torneig d’estiu
de futbol sala

Dia Mundial de
l’Activitat Física

5è Campus
de futbol, al juliol

Del 3 al 28 de juny s’ha portat
a terme al poliesportiu de
Calaf el Torneig de Futbol Sala,
organitzat per l’EFSAS Alta
Segarra amb la col·laboració
de l’Ajuntament i la Diputació.
Hi han participat una quinzena
d’equips de totes les categories,
omplint els vespres de juny
d’emocionants partits de futbolsala.

El 6 d’abril se celebrava el Dia
Mundial de l’Activitat Física,
i des de l’Esplai de la Gent
Gran de Calaf s’hi van sumar
amb les classes de tai-txi que
ja s’imparteixen normalment
durant el curs. Recordeu que
a la Casa Bertran també es fa
gimnàstica per a la gent gran i
gimnàstica de mans. Informeuvos-en allà mateix!

La Unió Esportiva Calaf ha
tornat a organitzar el Campus
de Futbol, la 5a edició del qual
té lloc de l’1 al 19 de juliol.
Va dirigit a nens i nenes de
5 a 14 anys i compta amb
una molt bona acollida (una
cinquantena d’infants i joves).
D’altra banda, durant el mes
de juliol també s’organitza el
ja tradicional torneig de 7x7.
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Gaudeix de l’estiu a la
piscina de Calaf!

El diputat Josep Salom
visita Calaf

La piscina municipal de Calaf ja es troba en funcionament,
després d’obrir portes el 22 de juny i començar els cursets
de natació l’1 de juliol. A més, durant el mes de juliol hi
haurà classes gratuïtes de gimnàstica aquàtica, els
dimarts i els dijous de 17.00 h a 18.00 h. Una altra data
marcada en el calendari és el diumenge 14 de juliol, dia
del “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”; enguany qui tingui
abonament no caldrà que pagui entrada, però podrà
col·laborar amb la causa adquirint material de marxandatge
o bé fent donatius. Pel que fa als abonaments (infantil,
adult, familiar i familiar monoparental), els podeu adquirir
a les oficines de l’Ajuntament de Calaf.

El diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona,
Josep Salom, juntament amb el coordinador d’aquesta
àrea, Daniel Laga, van desplaçar-se el 23 de maig
passat a Calaf.
Els
representants
calafins
van
explicar-los
detalladament les actuacions i activitats en l’àmbit
esportiu, així com aquells projectes en els quals
seria necessari comptar amb el suport explícit de la
Diputació. Josep Salom i Daniel Laga van prendre
nota d’aquestes necessitats, adquirint el compromís
de treballar per poder-hi donar recolzament, en la
mesura del possible.

Els Premis Olímpia celebrats a Calaf distingeixen Marc
Coma com a millor esportista de les comarques centrals
El divendres 14 de juny el Casal
de Calaf es va vestir de gala amb
motiu de la primera edició dels Premis
Olímpia, una iniciativa de la Diputació
de Barcelona que pretén reconèixer la
tasca d’esportistes, clubs i entitats.
La sala Folch i Torres es va omplir
d’esportistes de l’Anoia, el Bages,
el Berguedà i Osona, que no es van
voler perdre el lliurament d’aquests
guardons.
La gala va començar amb les paraules
de l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia
Trullàs, qui va agrair a la Diputació el
fet d’haver escollit el municipi per a
estrenar els Premis Olímpia. Trullàs va
recordar que l’esport treballa una sèrie
de valors que la resta de la societat
hauríem de saber fer-nos nostres. A
continuació va parlar el vicepresident
primer de la Diputació de Barcelona,
Ferran Civil, qui va transmetre al
públic l’objectiu que tenien els premis:
fer visible la gran feina que s’està fent
en matèria d’esport a nivell local.
El motorista berguedà Marc Coma
—que no va poder assistir a l’acte

Foto de família amb tots els guanyadors i finalistes dels 1rs Premis Olímpia.

per una comptetició a Argentina—
va merèixer el guardó a millor
esportista; el jugador del Juvenil
Patí Vic, Ferran Font, va ser distingit
com a millor esportista revelació.
El veterà del Bàsquet la Salle de
Manresa, Ton Perernau, va rebre
el premi de contribució a l’esport,
mentre que l’atleta de curses de
muntanya Teresa Font s’enduia el
premia a la constància. El premi a

millor tècnic va ser per a l’entrenador
de l’Igualada HC, Francesc Monclús,
i el reconeixement a joc net se’l va
endur el futbolista Robert Agramunt.
Cal recordar que la gala comptava
amb dos calafins nominats: la jove
atleta Paula Blasco i el responsable
del Club de Tennis i Frontó Francisco
Morales, que van rebre un guardó
com a finalistes en les respectives
categories.
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PBCC

A punt el 10è 3x3 de futbol,
amb un gran concert i moltes sorpreses
S’acosta l’estiu i, amb el bon
temps, ja comencem a posar fil
a l’agulla per aconseguir la millor
celebració del 3x3 de futbol. El
proper cap de setmana del 12, 13 i
14 de juliol tindrà lloc el tradicional
torneig, que enguany arriba a la
seva desena edició. La cita ja s’ha
convertit en una festa popular molt
arrelada dins la nostra vila, tots
l’esperem amb impaciència i amb
molta il·lusió. És una oportunitat
única per fer poble, alhora que
es posen de manifest els valors
més importants que ens ofereix la
pràctica de l’esport.
Aquesta, però, no és una edició
més del 3x3, sinó que com ja hem
dit és la desena. Una efemèride
d’aquesta importància cal celebrarla com cal i per això aquesta edició
estarà plena de sorpreses i de
moments que passaran a formar
part de la història de la nostra
entitat —i esperem que també de
tots els veïns de Calaf.

Aquest any, el nombre d’equips
participants és limitat, així que us
aconsellem que us animeu i feu
la vostra inscripció el més aviat
possible.
Una de les grans sorpreses que
tindrà lloc i que esdevindrà el
plat fort de la celebració del desè
aniversari és el concert dels “Lax’n
Busto”. El mític grup de rock català
actuarà el dia 13 de juliol a la pista
de l’institut Alexandre de Riquer.
També els acompanyaran el grup
de versions “Jarana”, la batucada
“Esgarriats” i el gran “Dj Dello”.
Serà una gran festa que esperem
vulgueu celebrar al nostre costat.
Si hi voleu assistir podeu comprar
les vostres entrades anticipades
als establiments d’electrodomèstics
Nadal i al Casal de Calaf, o bé per
internet a la web www.rgb.cat.
Els grans moments es viuen amb
grans persones, t’hi esperem !!!
Junta de la Penya Barcelonista
de Calaf i Comarca

CB Calaf

Balanç de final de temporada
Hem acabat una temporada més
i ha arribat l’hora de fer balanç
del rendiment dels nostres equips
després de mesos i mesos d’ intensa
competició.
SÈNIOR FEMENÍ 2a CATALANA
La irregularitat del seu joc l’ha
portat a ocupar els llocs baixos de
la classificació la major part de la
temporada, però una brillant reacció
final ha fet possible evitar el descens
directe i mantenir la categoria en el
Play-Off de permanència.
SÈNIOR FEMENÍ TERRITORIAL
Objectius aconseguits. Va jugar la
“Final a 4” de la categoria, va ser
un digne finalista proclamant-se
subcampió i ha aconseguit l’ascens de
categoria, al qual s’haurà de renunciar
ja que no pot haver-hi dos equips del
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mateix club a la mateixa categoria,
segons marca la reglamentació.
CADET FEMENÍ INTERTERRITORIAL
Objectiu aconseguit, perquè el que es
volia era entrar en la Interterritorial
per anar agafant experiència de cara a
la propera temporada i deixant en un
segon terme els resultats. La travessa
ha estat dura, ja que la majoria dels
equips estaven formats per jugadores
de segon any, a les quals s’ha plantat
cara en tots els encontres.
INFANTIL FEMENÍ TERRITORIAL
Després d’una primera part de la
temporada molt fluixa, l’equip va
saber reaccionar i “posar-se les piles”.
La progressió de les jugadores ha
estat important i els resultats han anat
millorant fins a ocupar una posició
intermèdia.

SÈNIOR MASCULÍ TERRITORIAL
Ha competit en el grup B i, malgrat
la manca de jugadors, al final ha
assolit una posició intermèdia,
força còmoda, i no ha passat
angoixes de cap mena.
CADET MASCULÍ TERRITORIAL
Li ha passat una mica com a
l’Infantil Femení, amb una primera
part de la temporada força fluixa
i una important recuperació en la
segona. La seva classificació final
podia haver estat molt més bona
si els haguessin respectat les
lesions.
Ara ja ens toca preparar el 3x3,
que tindrà lloc el 20 de juliol, i
afrontar la renovació de la Junta
Directiva.

E ntitats
EFS Alta Segarra

L’Escola de futbol sala Alta Segarra
celebra la fi de temporada amb un multitudinari sopar
El poliesportiu de Calaf va acollir
el 8 de juny el sopar de fi de
temporada de l’Escola de futbol sala
Alta Segarra, amb la participació
d’unes 160 persones. L’acte, en
el qual també va assistir el primer
tinent d’alcalde, Joan Caballol, va
servir a la vegada per reconèixer
la tasca i l’esforç dels més de 90
jugadors i jugadores, i dels diversos
monitors i entrenadors del club. La
sobretaula es va amenitzar amb un
divertit bingo.
L’Escola de futbol sala Alta Segarra,
creada el 2009, compta actualment
amb 92 jugadors i 11 entrenadors,
repartits en vuit equips: sènior,
juvenil, cadet, alevins (2), benjamí,
babies i femení. La filosofia de
l’Escola es basa en el fet que tots
els nens i nenes juguen per igual,
independentment dels resultats
dels partits: la idea és transmetre’ls
respecte, aprendre a guanyar i a
perdre, companyonia i disciplina.
Aquesta ha estat una temporada

econòmicament complicada per a
l’Escola, que ha hagut d’afrontar
un canvi de junta i que ha deixat
d’ingressar molts diners d’empreses
que hi col·laboraven. Esportivament,
però, se’n pot fer una valoració
ben positiva: l’equip sènior està
lluitant per les primeres places amb

Amics de la Derbi

La Sitja

Notícies sobre Derbi
Diuen que una
imatge val molt
més que mil
paraules… Derbi,
l’única
fàbrica
ja existent de
motocicletes
“amb
alt
pedigrí” a Catalunya, i després de
91 anys a ple rendiment, ha tancat
definitivament les seves portes...
Maleïda crisi, diríeu? No, amics meus,
no... no és la crisi el que ha fet que
els italians de Piaggio repatriïn una
marca que és totalment seva... tot
un mite, un gran exemple a tenir
sempre present, un gran orgull de
fàbrica del més autèntic, pur i profund
treball constant de tota la seva gent
i de la indústria catalana, ara, ja
desapareguda...
És molt més que això... però en fi...
el respecte, l’empatia i l’enteniment
madur que els nostres pares àgilment
ens varen ensenyar, no ens permet

opció d’ascens, i l’equip femení
ha aguantat tota la temporada
amb vuit jugadores, fent un molt
bon paper. També cal recordar
l’existència d’un equip femení de
mares a les quals, tot i no pertànyer
a l’Escola, se’ls dóna suport amb
material i entrenaments.

poder decidir lliurement amb la nostra
opinió al referent. Si no, la dalla, ben
afilada aquesta vegada, faria, i de bon
tros, el seu millor agost... Vinga doncs,
salut per a tothom que no ha “estat
res”, que mentre hi ha vida diuen que
també hi queda l’esperança... però us
dono un consell molt valuós; aneu-hi
anant de seguida, que l’esperança
també va ben valenta i corre molt per
poder atrapar-la fàcilment...
El llop ha ben clavat una bona
mossegada aquesta vegada... casum
el llop doncs! Ell n’és el culpable!!
I tots ben contents cap a casa una
altra vegada, perquè ja sabem qui
ha estat el veritable culpable de
tot. Certament, crec que estem ben
“desorientats”... quina por! Correu
molt i molt Barrufets meus... perquè...
ai si us agafa en Gargamel!

La Segarra històrica
El passat dissabte 4 de maig,
l’associació calafina La Sitja va
participar al ‘Primer simposi de
la Segarra històrica’, reivindicant
el retrobament de l’autèntica
Segarra. Una vintena d’entitats
i públic interessat es van reunir
per treballar plegats i debatre
els
aspectes
de
paisatge,
agricultura i ramaderia, medi
ambient, turisme i cultura que
es consideren estratègics per al
futur de la Segarra.

Podeu trobar més informació
sobre aquest primer simposi a
www.espitllera.cat.
Més informació sobre la Sitja:
lasitja.wordpress.com

Jordi Giné Fontanellas
Amics de la Derbi - DSC
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Hi havia una vegada...

Després de quinze anys de treballar
a l’Escola Alta Segarra de Calaf i
de vuit anys ocupant-ne el lloc de
directora, Rosa Maria Caballol ha
decidit deixar el centre de cara al
proper curs, traslladant-se a l’escola
on té assignada la plaça definitiva.
Són anys de dedicació i de compromís
amb l’educació de Calaf, i és per
això que des de l’equip de govern
es va voler acomiadar oficialment la
directora. L’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, va lliurar-li una reproducció
del campanar de Calaf i un escrit,
on li donava les gràcies per la seva
tenacitat i per les hores invertides en
l’educació de tants calafins i calafines.
El regidor d’Ensenyament, Josep
Manel Navarro, va fer-li entrega d’un
ram de flors. Rosa Maria Caballol
va agrair sincerament el gest, com
també el fet que en tots aquests anys
s’hagi aconseguit fer pinya i treballar
conjuntament, Escola i Ajuntament,
per aconseguir millores per al centre.

Ara fa gairebé quinze anys, una mestra
va arribar a una escola, l’escola de
Calaf. Per a ella no era una escola
nova, ja que feia temps n’havia estat
alumna. Era “la seva escola”. Tot i
trobar-se amb què gairebé tot (menys
l’edifici!!) havia canviat, es va adaptar
amb rapidesa i va començar a treballar
amb els fills dels seus antics companys
(això sí que era molt estrany) i de
seguida es va adonar que aquella
continuava essent “la seva escola”.
Amb el temps, va descobrir què fàcil
que era estimar-se aquells nens i
nenes i que amb les famílies l’unien
moltes més coses de les que es
pensava. A poc a poc la seva feina
va esdevenir una gran part de la seva
vida, ja que ni dissabtes ni diumenges
no deixava d’estar “connectada” amb
“la seva escola” i els “seus nens
i nenes”: els veia disfressats per
carnestoltes, o dalt de la carrossa
dels Reis, o senzillament jugant a la
plaça...
Al cap d’un temps, les coses de
l’administració la van portar a ser
directora d’aquella escola i llavors va
sentir més que mai que era “la seva
escola” i es va dedicar a ella amb tot
el cor. Amb l’ajuda de l’administració,
les famílies, els mestres i l’ajuntament
van remodelar l’edifici, van fer
mudances (fins a tres vegades!) i
es van instal·lar en un edifici nou
i lluminós, bonic i ple de color. Ara
“la seva escola” lluïa com mai tot i
guardar el xiprer i el roser del mig
del pati. En les seves aules noves els

nens i nenes aprenien, gaudien, es
barallaven i s’anaven fent grans.
I com tot en aquesta vida, els contes
també tenen un final. Així doncs,
la mestra, un dia va descobrir que
aquells petits de P3 ja tenien carnet
de conduir i va pensar que era hora
de deixar pas a la gent jove, que
els altres també tenien dret a sentir
que l’escola Alta Segarra era “la seva
escola”. Va recollir les seves coses,
no sense abans deixar-ho tot ben
explicat, i va marxar cap a una altra
escola, esperant poder-la fer ben aviat
“la seva escola”.
El cor, però, el deixava a Calaf, ple de
gratitud amb tothom: pares, alumnes,
mestres, regidors, monitors, gent de
l’Ampa i del menjador, dones de la
neteja...
Havia de ser com quan deixes per
primer cop al teu fill a la llar d’infants:
ella deixava “la seva escola” en mans
d’unes altres persones, amb tota
la confiança, i ho feia perquè era el
moment, i volia veure-la créixer des
de la distància i continuar sentint-se
orgullosa de “LA SEVA ESCOLA”.
I així acaba el conte. Des d’aquestes
ratlles, només vull donar les gràcies
a totes les persones que han estat
al meu costat durant aquests anys i
que m’han ajudat a tirar endavant un
projecte: “L’ESCOLA DE TOTS”.
Gràcies i fins aviat!
Rosa Maria Caballol Pérez
Directora de l’Escola Alta Segarra
Calaf
AMPA Escola Alta Segarra

Family Gospel de l’AMPA de l’Escola rep el 2n premi FAPAC
Representants de l’AMPA de l’Escola
Alta Segarra de Calaf i diversos
membres del grup Family Gospel
van recollir el 13 de juny a Barcelona
el 2n premi dels guardons FAPAC.
La iniciativa va merèixer la segona
posició en la categoria “Tothom a
l’AMPA” pel seu objectiu de realitzar
una
activitat
intergeneracional
i, alhora, relacionar les diverses
famílies i cultures que formen part
de la comunitat educativa. A més
de la placa de reconeixement del
2n premi, l’AMPA va rebre també
com a obsequis un pràctic aparell
per a folrar llibres, així com una
subscripció al diari ARA. L’obtenció
del premi es va poder celebrar
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l’endemà divendres, en el marc de la
multitudinària festa de final de curs
que va tenir lloc al pati de l’Escola,

en el transcurs de la qual es va
acomiadar amb un simpàtic i emotiu
conte la directora, Rosa M. Caballol.

E ntitats
AMPA INS Alexandre de Riquer

Casal de Calaf

Activitats AMPA
INS Alexandre de Riquer
Des de l’AMPA us hem de dir
que ens sentim molt orgullosos
de la participació multitudinària
en els actes organitzats per a la
jornada de celebració dels 25 anys
de l’Institut Alexandre de Riquer.
En acabar, tots els participants
que vam voler ens vam unir en
una sardana com a símbol d’unió a
favor de l’escola pública catalana i
es va llegir un manifest de protesta
en contra de les agressions que
darrerament està sofrint la nostra
escola amb ‘El cant dels ocells’ com
a música de fons per a finalitzar.
Dit això, us volem informar que

hem preparat amb molta il·lusió
les activitats de final de curs:
les estades d’estiu del mes de
juliol, per a tots aquells alumnes
que
volen
gaudir
d’activitats
divertides i sortides lúdiques a
molt bon preu, que són molt ben
valorades cada any pels alumnes
assistents; el sopar de final de
curs de comiat als alumnes
de 4t d’ESO i 2n de batxillerat
(celebrat el dissabte 15 de juny);
i la reutilització de llibres de
text, ja molt consolidada a l’ESO,
que suposa un gran estalvi per a
les famílies.

Des del 23 de novembre de 2012,
el Casal de Calaf ha passat de
ser una associació a una fundació
privada, i la diferència més notòria
és que la infraestructura (terrenys
i instal·lacions) ara pertany a la
Fundació Privada Casal de Calaf.
Els antics socis, ara anomenats
col·laboradors, disposaran dels
mateixos avantatges que fins ara
gaudien.
Una altra novetat que no haurà
passat per alt a ningú és que a
partir del mes d’abril d’enguany
ha canviat la consergeria del bar,
que per qüestions d’imatge ara
s’anomena Cafè del Casal. Per altra
banda, una de les entitats acollides
al Casal, El Polvorí, s’ha fet càrrec
d’organitzar diferents activitats
al vestíbul del Casal, que fins ara
estan donant un bon resultat, fent
que a la casa hi hagi esdeveniments
gairebé cada cap de setmana.
Durant els propers mesos, la
programació serà la següent:
7/7/13 Sardanes Enllaunades
12/7/13 Concert: Meritxell Gené
19/7/13 Sardinada i Havaneres
(a la Pista del Casal)
27/7/13 Festa de l’Escuma
(a la Pista del Casal)
27/7/13 Concert: ‘El Fugitiu’
(a la Pista del Casal)
4/8/13 Sardanes Enllaunades

Coral Ressons

Continuem els assajos
En la darrera edició de l’Altiplà
vàrem anunciar la nostra assistència
a La Missa que s’emet cada
diumenge a les 10.30h, per TV2,
pel dia 21 d’abril. Per motius aliens
a nosaltres, no ens va ser possible
anar-hi. Si Déu vol, hi participarem
el proper 21 de juliol.
El dia 17 de març d’enguany tingué
lloc a l’església Parroquial de Calaf
un concert que va comptar amb
la presència de la Coral La Llàntia
d’Igualada. Dirigida per en Josep
Montaner i Torres, que va succeir el
seu pare, el Mestre Joan Montaner
i Guix —director de la coral durant
35 anys—, ens van oferir un

concert d’una meravellosa sonoritat
(pel fet de tractar-se d’una coral
íntegrament de veus masculines)
i amb un gran repertori. Cal
remarcar també la interpretació
dels diferents solistes amb què
compta dita coral. Va ser tot un
honor convidar una coral amb una
llarga i excepcional trajectòria. Els
136 anys de vida, i distincions com
la Medalla de la ciutat al Mèrit el
1964, la denominació de “Coral
La Llàntia” a un carrer de la ciutat
d’Igualada el 1985 i la Creu de Sant
Jordi, atorgada per la Generalitat de
Catalunya el 2011, són testimonis
de la seva categoria.

Destaquem la 4a edició del concert
Calaf canta Sant Jordi, amb la
participació de grups tan variats
com Els Amics d’Ucraïna i Calaf,
el Cor Trinvant, l’Escola Municipal
de Música de Calaf, la Coral Sant
Martí de Sesgueioles, els Carpats
d’Ucraïna, i la col·laboració especial
de M. Assumpta Cribillers i l’orfeó
Vilanoví de Vilanova i la Geltrú, que
ens va sorprendre gratament amb el
seu variat repertori.
Podeu
conèixer
les
nostres
actuacions a la pàgina de Facebook
coralressons_calaf,
així
com
d’altres esdeveniments musicals
que tenen lloc a localitats properes.
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AAVV Casc Antic

Darreres activitats al nucli antic
L’ AAVV del Nucli Antic segueix
buscant el lloc que pot ocupar com a
actor social al Nucli Antic de la vila i,
per això, durant les darreres setmanes
ha protagonitzat diverses iniciatives.
Una d’elles ha estat una trobada amb
els veïns, mig ignorada, en què va
ressorgir l’interès per la Llei de Barris,
actualment paralitzada. Una altra ha
estat una trobada amb l’Ajuntament
en la qual l’Associació li ha expressat
la reiterada preocupació pel degoteig
depressiu del nucli, la inquietud pel
malestar de cases desocupades i la
conveniència de promoure el retorn
comercial al sector.
Una nova xerrada del Dr. Calvo,
aquesta vegada sobre el pàncrees i la
diabetis, va gairebé omplir la Sala Felip
i els assistents van poder visualitzar
a quin lloc de la cavitat abdominal
es troba. També que aquest òrgan
produeix la insulina, la substància que

permet l’absorció del sucre i aporta
l’energia que necessita la cèl·lula.
El Dr. Calvo va explicar que les
alteracions
d’aquest
procés
es
tradueixen en les conegudes i
perilloses pujades i baixades de sucre.
Si, per algun motiu, és el pàncreas

qui no produeix la insulina necessària,
aleshores s’ha de subministrar des de
l’exterior. Al final es va generar un
animat col·loqui entre els assistents i el
doctor. Seguint en aquesta línia, el 28
de juny va tenir lloc una nova xerrada,
aquesta vegada sobre l’hepatitis.

El doctor Pere Calvo va parlar de les malalties del pàncrees.

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia...
Durant el temps de Pasqua a la
parròquia hi ha un seguit d’activitats
i celebracions: Homenatge a la
gent gran del poble, algun concert,
celebració de les Confirmacions i
Comunions i Baptismes. Sobretot
les Confirmacions i les Comunions
agafen un relleu especial. Es treballa
amb l’aportació de la família, els nois
i noies implicats, les catequistes i
altres persones que aporten il·lusió
i profunditat en creixement interior
de les persones segons la fe en
Jesucrist. Sempre amb un gran
respecte i llibertat. És veritat que hi
manca continuïtat però l’experiència
és del tot interessant i ara, aquí,
no és el moment d’analitzar altres
aspectes. Gràcies.
CÀRITAS. A més de les activitats
normals (aliments, medicaments i
altres ajuts), s’ha ampliat la seva
tasca. Càritas parroquial també
s’ha implicat a col·laborar amb
els voluntaris que desenvolupen
tasques de suport al Centre de Dia
“Casa Joan Gimferrer”. En aquests
moments sabem de sobres que
moltes organitzacions i obres socials
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han sofert retallades i els nostres
serveis al poble també en reben
les conseqüències. Cal considerar
el bon servei que ofereix el Centre
de Dia del nostre municipi, no per
la qualitat que és considerable, sinó
pel que significa pel nostre poble i
comarca disposar d’aquest servei
concret i que tantes persones se’n
puguin beneficiar. És per això que
Càritas vol col·laborar en aquest
centre sobretot en aportacions
exteriors com poden ser tasques de
voluntariat. El/la voluntari pertany a
Càritas ja que aquesta organització
d’església hi aporta una assegurança
de responsabilitat civil. També
fem una crida a tothom que vulgui
col·laborar a posar-se en contacte
amb el Centre de Dia, on l’acolliran
i informaran.
MIL·LENARI DE CALAF. La
parròquia té molt interès en la
celebració d’aquest mil·lenari ja que
és el bisbe Borrell de Vic que dóna
aquestes terres a un levita perquè
les pobli i cuidi. No és estrany
que en aquells moments l’Església
tingués algun poder social i polític.

Els comtes i militars tenien feina a
fer la guerra i deixaven a mans de
gent de certa cultura i amb sentit
d’organització la tasca més humana
d’estructuració social i doctrinal. Els
temps no eren fàcils per a la gent,
com sempre els senzills paguen
els plats trencats, els que feien la
guerra necessitaven diners i més
en un moment d’eufòria —mentre
feien fora els que havien ocupat
aquestes terres. No és per demés
dir que el bisbe Oliba, successor del
bisbe Borrell, va haver de posar el
crit el cel demanant que no tot era
la guerra, i establí “la pau i treva”,
això és d’abstenir-se de participar
en combats o lluites entre dissabte
i dilluns, per així poder complir el
precepte dominical, com també
es prohibia d’assaltar clergues,
esglésies, béns propietat d’una
església o d’un monestir, o persones
que es dirigissin a un lloc de culte
o en tornessin. Encara que pugui
semblar una mesura interessada va
ser l’origen de lleis de protecció de
persones i sobretot per als pagesos.
Bé, endavant amb el mil·lenari i que
hi hagi pau.

Mil·lenari
Antoni Miret

Avisos mil·lenaris
Les tres comissions que
treballen per celebrar, reflexionar
i exposar tant el fet com el
significat del proper mil·lenari de
la fundació de la vila el proper
2015, segueixen insistint en
l’elaboració d’un projecte cultural
que hi doni contingut, i pel que
no hi ha gaires referències.
Algunes curiositats parcials fins
ara conegudes parlen de què,
segons el cadastre iniciat al s.
XIX, la casa més antiga de Calaf
seria l’actual Casa Mestres, de la
Plaça Gran. Sembla, també, que

el primer Mercat de Calaf no es va
celebrar a la Plaça Gran sinó a la
Plaça del Blat, actualment Plaça
del Ravalet.
La primera proposta d’aquestes
comissions que es presentarà als
calafins, serà durant la propera
festa major. Es tracta d’un primer
avís de pròxim mil·leni i consistirà
en un curt audiovisual amb el
títol “Calaf t’estimo”, recull de les
fotografies més característiques
de la geografia urbanística que
la petjada secular ha imprès a la
vila.

Xarxa Calaf

Fins la temporada vinent!
Tot i que la calor semblava que
no volia acabar d’arribar... l’estiu
ja és aquí i la família Xarxa Calaf
s’acomiada d’aquesta temporada
tot
desitjant-vos
unes
bones
vacances dels nostres espectacles
infantils!!!
Aquesta temporada hem pogut
gaudir de grans obres i, aquest
hivern, més que mai, ens heu
donat caliu en les tardes de teatre
que havíem programat per a tots
vosaltres! Us donem les gràcies
perquè any rere any ens continueu
mostrant confiança i us animem a
seguir la temporada vinent! I, a
les famílies que encara no us heu
atrevit a portar els vostres petits

de la casa, us volem convidar a
conèixer-nos la tardor vinent! Des
de Xarxa Calaf estem treballant
per poder continuar oferint bones
estones plegats, amb noves obres
mai vistes al nostre poble que facin
viure moments màgics a petits i
grans. Així doncs, ja ho sabeu,
estigueu alerta perquè ben aviat
tornareu a trobar cartells i fulletons
avisant que comença l’espectacle!
Com sempre, ens trobareu a la sala
de fusta del Casal, els diumenges a
la tarda.
Una forta abraçada i un petó dels
que sonen! Xarxa Calaf us desitja
un BON ESTIU!!!

ANC Calaf

L’Assemblea, al Camp Nou
Calaf X Independència, el grup
local que anima l’esperit i les
iniciatives de l’ANC, ha copsat
l’àmplia sensibilitat social que ha
despertat el “Concert per la Llibertat”
al Camp Nou i ha estat testimoni de
la riuada de peticions d’entrades que
ha despertat.
Abans d’iniciar-se el concert, es
va fer tota mena de contactes i

combinacions possibles per recollir el
màxim nombre de viatgers desitjosos
de ser presents en un acte de gran
repercussió internacional. Les properes
setmanes es preparen tant al Bages
com a l’Anoia diverses propostes de
cara a preparar i a ressaltar la cadena
humana prevista per al setembre.
Anteriorment a aquests successos,
Pere Pugés, actualment membre

del Secretariat de l’ANC, va ser al
local social de Catalunya Caixa per
acompanyar la presentació pública
de Calaf X Independència i fer una
detallada narració dels orígens de
l’Assemblea Nacional. En essència
és un moviment que arrenca amb
el referèndum d’Arenys de Munt i
culmina amb un gran aplec d’entitats
sobiranistes el 2011.

23

C ol·laboradors

Antoni Miret

Vincerò!
Algun dia havia d’arribar. Tantes
vegades esmentat de passada el
príncep Calaf, el dia 1 de juny el tenor
Carlos Cosías es va investir de la seva
llegenda i, com un segon Pavarotti,
va expressar la famosa ària de
l’òpera Turandot al públic que assistia
a l’església de Calaf per inaugurar
el primer concert anual “Gala Lírica
Nessun Dorma”. Calaf, aquell príncep
mític dels calafins, que convençut de
guanyar l’amor de la princesa tot i
posar en perill la seva vida, exclama
al final de l’ària: Vincerò! Venceré!
Ningú sabrà el meu nom fins que no
arribi l’alba.

El concert posava la primera pedra a
una iniciativa per obrir pas i estada
a Calaf al món de la lírica, punt
culminant de les altres dimensions
de la música que ja són presents a
la vila. El prenom de “gala” evoca
les exquisideses que els rectors de
“El Rebost de l’Ànima” ofereixen
al seu establiment. Els ingredients
del concert van oscil·lar entre
sorprenents i a poca distància de
l’excel·lència. Inesperats perquè era
la primera vegada que per entrar
a l’església s’havia de pagar una
suma considerable. Ingredients quasi
extraordinaris de no haver estat per

les ressonàncies i les distàncies que
apareixen en un recinte tan especial
com és l’església.
Allò que més subratllaríem de les
interpretacions de Carlos Cosías
i de la soprano Rocío Martínez
seria l’autenticitat de la seva veu.
Cap impostura, tot un refinament
timbrístic, i una naturalitat i versatilitat
realment captivadores. Pel que fa
a les peces ofertes, destacaríem la
sensibilitat i intimitat transmeses amb
el duet de “Roméo et Juliette”. Quant a
les romances de sarsuela de la segona
part, donava ben bé la impressió que
anaven “sobrats”.

Josep Vilaseca

Agraïment
Amb la ploma de la humilitat i amb
el cor ple d’agraïment, una vegada
més escric per a l’Altiplà. Aquestes
ratlles que m’autoritza a escriure el
nostre excel·lentíssim.
Intentaré ser breu i no passar-me de
la ratlla. Amb senzillesa us he de dir
que he trucat portes que m’ajudessin
a publicar algun conte o llibre, però
fan el sord, no s’obren les que s’han
d’obrir; a vegades acompanyades

de respostes doloroses que m’han
fet plorar en un racó. Però, vés
per on, després de la tronada surt
el sol i les llàgrimes d’un dia han
estat amortitzades pels moneders
de la gent de bé de la vila calafina.
Persones a la porta de les quals vaig
trucar, i que me la van obrir de bat
a bat; també algú de fora de la vila.
Gràcies a ells he pogut publicar i el
poble pot llegir “La família Ruquerols

i els Pastorets de Calaf”, i també
una altra historieta, “El drac de tres
caps”.
A tots els vius gràcies, moltes
gràcies. Als morts, que Déu els tingui
en glòria i vagi per ells la millor de
les oracions. Reposeu en pau.
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E ntitats
Alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat
celebren la festa de graduació
El dissabte 15 de juny es va celebrar a l’Institut
Alexandre de Riquer de Calaf la festa de graduació dels
alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. La vesprada
va començar amb un sopar de germanor organitzat
per l’Associació de pares i mares de l’Institut, on
els alumnes, pares i professors van gaudir d’un
menú especial elaborat per exalumnes de l’institut i
l’AMPA mateix. Després del sopar, els alumnes van
rebre l’orla de la seva graduació com a comiat de
l’Institut —alguns d’ells, ja que d’altres continuaran
el Batxillerat. Va ser una vetllada molt entranyable i
emotiva per a tothom, ja que era el final d’una etapa
que de ben segur tots recordaran amb molt d’afecte.
Des de l’Institut es felicita a tots aquests alumnes.
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Josep Mases

Coses d’aquells anys: 1943-1950 · Les mines de carbó
Avui he pensat que podia fer un
comentari recordant aquells anys de la
nostra infància en els quals tant Calaf i
bona part de la comarca com Calonge
de Segarra, Sant Martí Sesgueioles etc.
van tenir anomenada per l’existència i
explotació de moltes mines de carbó
lignit. Així doncs, voldria dedicar un
record a moltes persones que van
haver de treballar molt dur a l’interior
d’aquestes mines. Uns temps molt
difícils que van marcar la nostra
adolescència. Anys de postguerra, de
molta misèria i de racionaments ja que
faltava quasi de tot.
Tanco els ulls i veig aquells infants que
miràvem aquell carrilet, arrossegat
per mules i “matxos”, que traslladava
el carbó a dojo des dels coberts de
les mines d’Aleny i de Calonge fins
a Calaf. Jo vivia al carrer de Sant
Antoni i, com d’altres companys, en
sortir d’estudi passàvem moltes hores
jugant al carrer perquè a casa no hi
havia ningú, eren tots a treballar.
Potser aquesta era la causa que
fóssim entremaliats, i també una mica
inconscients, perquè quan intentàvem
pujar a les últimes vagonetes, ens
guanyàvem els crits i alguns renecs
de l’home que menava els animals, ja
que ell no ho podia consentir per ser
perillós.
El recorregut que feia el carrilet des de
les mines era, passant per l’Oratori:
la Creu escapçada, Cal Grau, La Torre,
Cal Puigpelat, revolt de La Rabassada
(avui “Bar Rosa”) i tot el Raval fins
a l’abocador del final arran de via
de Ca l‘Anguera, on basculaven les
vagonetes sobre aquella tremuja, que
anava a parar directament als vagons
de RENFE estacionats en aquella via
morta. Altres mines descarregaven
el carbó a dojo als molls de l’estació,
anomenats de petita velocitat, i la
càrrega dels vagons la feien molts
obrers a preu fet i a cops de pala, una
feina molt pesada.
Cada dia, pel nostre carrer, vèiem
el retorn de molts dels miners. Eren
homes amb cara de cansats, amb la
senalla a una mà i a l’altra el “llum de
carburo”, ennegrits, desitjant arribar
a casa i fer-se una rentada, i això
cada dia de cada dia. Jo esperava
l’oncle “Sidru”: Isidre Raurich Prat,
que vivia a la plaça de les Eres amb

la seva esposa, la tieta Dolors Molins,
en un pis que hi havia damunt de ca
la Florentina, i allí jo esperava que la
mare plegués de treballar sobretot en
temps d’hivern, i l’oncle m’explicava
coses de la feina, per exemple el nom
de les eines i estris que feien servir
dintre i fora de la mina, com eren, el
“llum de carburo” (més antigament
eren d’oli) el pic, l’escoda (un pic més
petit amb dues puntes), el mall, la
barrina, el parpal, el cabàs de vímet
etc. L’oncle era picador, la feina més
dura i perillosa.
Les boques d’aquestes dues mines
eren diferents: la del camí vell d’Aleny
era com es pot veure a la fotografia,
una suau pendent on les vagonetes
entraven quasi fins al fons de la galeria
on s’arrencava el carbó. La Mina
“Providència” de Calonge era de
pou vertical, les vagonetes baixaven
i pujaven amb muntacàrregues, i
sortien a l’exterior fins al cobert amb
el carbó “bo”, i d’altres fins al terraplè
per abocar-hi el tapàs o escòria que
en alguns casos portaven enganxats
trossos de carbó.

Molta gent del poble, entre ells jo, i la
mare, que en pau reposi, passàvem
alguns matins al terraplè separant
el carbó bo amb aixadors, picones o
com podíem, per fer-ne un saquet, i
llavors a peu i amb un carretonet fins
a Calaf per poder tenir foc a l’estufa
(amb la llenya que portava el pare
del bosc). Tot plegat molta misèria,
perquè parlem de carbó, però... en
realitat el lignit no té ni la categoria de
carbó, donava poques calories, mala
olor i molta runa, només servia per a
la indústria, i gràcies.
M’agradaria recordar els noms de
tots aquells miners que van deixar
la seva salut i alguns la seva vida
en aquell treball tan dur i perillós,
tant pels despreniments com per la

guilla (gasos tòxics). Pensem que la
majoria de vegades picaven la veta en
altures de només 50 o 60 centímetres.
Un record doncs per a tots aquells
homes, uns més joves, i altres més
grans. Segons diuen, també hi varen
treballar algunes dones. A tots, el meu
petit homenatge.
Molts pagesos joves a l’hivern es
llogaven per mesos o setmanes junt
amb el seu animal traient vagonetes
de la mina i es feien un jornal, i a
més a més es lliuraven de fer el
servei militar. Perquè cal explicar que
el govern espanyol davant la falta de
recursos per produir energia barata, va
estimular l’extracció de carbons i va fer
un decret que deia que tots els joves
que volguessin treballar a les mines
es lliuraven d’anar ha fer la “mili”.
Seria difícil saber la quantitat de
miners que “treballaven” a les
mines de les rodalies de Calaf, ja que
segons sembla, miners... miners
eren
uns dos-cents, però davant
d’aquesta facilitat de passar el servei
militar “treballant” a les mines va
córrer la veu, i al cap de poc temps n’hi
havia en nòmina i donats d’alta més
del doble, que segons es pot llegir en
el llibre “Calaf en imatges” i algun
testimoni encara viu, una gran
quantitat de joves de casa bona, (que
no en sabien res de la misèria,) per
comptes de treballar a la mina i cobrar
—que seria el normal—pagaven als
amos de les mines per no treballar i
poder estar-se a casa!!! Curiós, si més
no; feta la llei, feta la trampa. Sempre,
i segons alguns dels pocs testimonis
d’aquella època, aquests joves sols es
presentaven a “treballar” de tant en
tant només quan hi havia una inspecció
prèviament anunciada... Aquell dia,
tots a la mina!! S’embrutaven mans
i cara, i es posaven una roba bruta
—només durant una estona, és
clar. A sota, alguns hi portaven fins
camisa blanca i corbata!!! Altres, ni tan
sols es presentaven, pagaven a algun
company miner perquè els cantés el
cognom, i... passava com si fossin
allí presents. En fi, coses d’aquell
temps...
Salut i fins una altra!
Calaf, setembre de 2010
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C ol·laboradors
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La Balma de Can Solà,
un racó espectacular prop de Montserrat
Avui la proposta circula a tocar
del Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat. Es tracta d’un
recorregut circular per l’extrem
oest d’aquest espai natural, estones
pel seu interior i estones fora dels
límits del parc. Som a tocar de Can
Maçana i de Sant Pau de la Guàrdia,
repartidor natural de camins entre
el Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat.
L’interès de la caminada se centra
avui en l’atractiu de les seves
cingleres i roquissars, vestits
d’alzines, ginestes, brucs, arboços i
tot plegat amb pinzellades d’història
més o menys recent.
És un espai ple de camins en un
entorn de roca conglomerada típica
de tota la muntanya de Montserrat.
Alguns d’aquests camins han
estat recuperats i senyalitzats

per destacar-ne l’interès cultural
o històric. Al llarg del recorregut
seguirem petits trams del Camí
de Sant Jaume, amb les típiques
fletxes grogues que, provinent del
Monestir, segueix cap a l’Anoia i
l’Urgell, buscant terres de Navarra
i Castella per arribar finalment a
Galícia. També trobarem un tram de
la ruta de les Batalles que rememora
la forta topada amb els francesos el
juny del 1808 precisament al coll
de Maçana, fet d’on prové el mite
del timbaler del Bruc. Passarem pel
costat del que queda d’una torre
que formava part de la xarxa de
telegrafia òptica del segle XIX de
gran importància estratègica per
ser punt principal de dues línies
importants: la línia Barcelona-Lleida
i la branca cap a Manresa-Solsona.

Es tracta d’una ruta circular de
12 km, amb sortida i arribada al
pàrquing de l’Hotel El Bruc, al peu de
l’autovia A2, Pk. 570.
0,000 km
Situats mirant l’entrada principal de
l’Hotel i les seves escales d’accés,
sortirem cap a l’esquerra de l’edifici,
cap a la zona de contenidors de
brossa. Potser caldrà passar una
cadena que impedeix l’accés de
vehicles en lleugera pujada. Una
esplanada amb contenidors a la
dreta i arbres a l’esquerra. Al fons
de l’esplanada, entre ginestes, un
corriol que esdevé ràpidament pista
molt evident.
1,500 km
El camí fa una forta corba a la dreta.
A l’esquerra l’autovia i l’Hotel d’on
hem sortit. Trobem aquí la primera
cruïlla a la dreta que hem d’ignorar.
Seguim per l’esquerra en lleugera
baixada.
1,900 km
Nova cruïlla esquerra-dreta. Agafem
l’opció de la dreta en lleugera
baixada. Es comença a endevinar el
nostre primer destí: la balma, ja que
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Però l’espai natural més destacat
de la sortida és la Balma de Can
Solà, indret espectacular sota
d’una cinglera que el temps i
l’aigua s’han encarregat de perfilar
fins a deixar-nos un abric immens
utilitzat per l’home per aixoplugar
ramats, persones o materials. En
l’actualitat és destí d’excursionistes
i d’escaladors que desafien les
seves cornises i sostres a una altura
considerable del terra. Del seu
interior brolla una font com a detall
romàntic de la visita. Un fet curiós ha
estat la darrera utilització de l’espai
per a la gravació de nombroses
seqüències de la pel·lícula d’Isabel
Coixet: “Ayer no termina nunca”.
Un espai que impressiona per les
seves dimensions i per la bellesa de
l’entorn.

una cinglera de gruix respectable es
perd a la dreta de la nostra vista en
una raconada de vegetació. Anem
cap allà. No abandonarem aquest
camí fins a trobar una cruïlla a la
dreta amb una gran roca que barra
el pas als vehicles. És evident
també perquè hi ha encara restes
d’una barrera metàl·lica que feia la
mateixa funció.
3,200 km
Cruïlla a la dreta. Veiem la roca que
quasi no ens deixa passar. Ho fem,
superem l’obstacle i anem pujant per
corriol frescal fins arribar a la Balma
de Can Solà, sense possibilitat de
pèrdua.
3,600 km
Cruïlla amb opcions dreta, esquerra.
A l’esquerra, baixem fins la balma.
Parada i visita obligada.
Després, per continuar el recorregut,
seguirem pel de la dreta en pujada
per un corriol costerut amb arrels
i pedres a manera d’escales. Quan
s’acaba la pujada agafarem un parell
d’opcions a l’esquerra i seguirem una
estona unes marques grogues que
ens acompanyaran fins a la carretera
asfaltada, just davant l’entrada de
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Balma de Can Solà.

la urbanització Montserrat Park. El
nucli de Sant Pau de la Guàrdia es
fa evident dalt d’un turó al nostre
davant. L’ubicarem fàcilment per les
antenes que hi ha a pocs metres del
campanar.
4,250 km
Cruïlla al mig de la corba del camí.
L’opció de la dreta, mig asfaltada, cal
descartar-la i seguir cap a l’esquerra
fins a la carretera.
4,300 km
Travessem l’antiga N-II i accedim al
Montserrat Park pel carrer principal,
asfaltat, amb cases a l’esquerra.

també hi va. Imaginem, però, que ho
heu trobat.
6,000 km
Entrem a Sant Pau de la Guàrdia.
Els darrers metres hem tingut una
tanca metàl·lica a l’esquerra que
ens separava del camp de conreu
i, just quan s’acaba la tanca, veiem
un camí-corriol a la dreta que hem
de recordar perquè ens servirà per
seguir la nostra ruta un cop haguem
fet visita i parada a Sant Pau. Si no
el trobeu demaneu on és el cementiri
perquè el corriol passarà per davant.

4,800 km
Hem acabat el carrer Reina Sofia
i agafem ara el carrer del Príncep.
Fem 100 metres d’aquest carrer i
trenquem a l’esquerra i anem sortint
del nucli principal de la urbanització.
S’acaba la pujada i ara anem de pla.
Cal fer molta atenció en aquest punt
ja que haurem d’abandonar el camí
principal a 100 m.

6,500 km
Sortim de Sant Pau i tornem a ser a
la cruïlla de l’entrada on hi havia la
tanca metàl·lica. Recordeu? Ara, però,
cap a l’esquerra, cap al cementiri i
amunt! Ara el corriol circula entre
ginesta, alzines i marques del camí
de Sant Jaume d’un groc intens
que conviuen amb altres del GR. A
mesura que ens anem acostant al
coll de Maçana ja s’entreveuen les
puntes de la muntanya de Montserrat
a l’esquerra i les restes de la torre
de telegrafia òptica a la dreta. Anem
trobant petits trencalls però nosaltres
seguim marques de GR i grogues.

4,900 km
A l’esquerra del camí, un cop acabada
la pujada, hem deixat 3 pals de la llum
de formigó gris, comptats des de la
darrera casa de l’esquerra. Abans del
quart pal, una roca de conglomerat al
talús de la dreta. Una roca que té una
marca vermella. És aquest el punt
en què hem d’abandonar el camí
principal per anar a la dreta i buscar
ràpidament un corriol a l’esquerra. Si
no el trobeu, seguiu pel camí principal
fins a Sant Pau de la Guàrdia ja que

8,000 km
Coll amb pal indicador. Excel·lent
vista del massís de Montserrat
davant nostre. A la dreta un corriol
ens acosta a les restes de la torre de
telegrafia. Us proposo documentarvos a internet sobre aquesta torre.
El proper destí serà ara el pàrquing
de Can Maçana que tenim quasi
als peus. Seguirem pel camí de
l’esquerra però fent atenció perquè
el deixarem sobtadament molt
aviat.

4,600 km
Cruïlla, agafem el carrer Reina Sofia a
la dreta, a dia d’avui, sense asfaltar.

8,200 km
Gir de 90o per deixar el camí principal
i agafar el corriol amb grans esglaons
de conglomerat. Cal anar amb compte
els primers metres per no relliscar
i caure. El corriol ens deixa a la
mateixa carretera de can Maçana
que haurem de travessar, vigilant
en trànsit, i entrar al pàrquing.
8,600 km
Som al pàrquing i hem d’anar a
trobar un rètol explicatiu de ferro
que diu “Camí de les Batalles,
contra l’invasor francès...” amb
lletres de color taronja.
Al peu del rètol una barrera de
ferro. La passem i iniciem un camí
de baixada amb fort pendent.
Anirem trobant a partir d’ara rètols
de “Camí de les batalles” que
haurem de seguir.
9,900 km
Cruïlla. Seguim els indicadors de
“Camí de les Batalles”. A la dreta
del camí, uns dipòsits d’aigües
pluvials.
10,600 km
Barrera de ferro i indicadors del
parc i de la ruta de les batalles.
Cruïlla important amb tres opcions,
endavant,
esquerra
i
dreta;
seguirem per la dreta fins a trobar
la carretera asfaltada a pocs metres
de l’Hotel del Bruc, final de ruta.
11,500 km
Carretera. Agafem amb compte cap
a l’esquerra. Hi ha poc espai per
caminar. Feu atenció als cotxes!
12,000 km
Hotel el Bruc, inici i final de la
nostra caminada.
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers (nou parc).

93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

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

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

93 869 81 33

10.44 // 19.29

11.18 // 20.03

12.15 // 21.00

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

07.30 // 17.00

08.27 // 17.57

09.01 // 18.31

Oficina de barri (Llei de barris)

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

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

HISPANO IGUALADINA

Oficina de turisme

93 868 08 33

Calaf

Piscina municipal

93 868 02 95

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

06.40 // 15.15

07.30 // 16.00

08.35 // 17.05

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Dissabtes:
08.00 // 15.15

09.00 // 16.00

10.05// 17.05

Correus

93 869 85 94

Barcelona

Igualada

Calaf

93 869 88 12

10.50 // 17.20

12.00 // 18.45

12.45 // 19.30

012

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

Notaria
Informació Generalitat
FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà

Gas Natural (Urgències)

Calaf

900 750 750

De dilluns a divendres:

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau

93 868 00 75

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

93 868 07 12

(Annie Bellot)

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
ABS CALAF

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).

A genda

JULIOL
Dissabte 6
Visita guiada i gratuïta
al castell de Calaf
Sortida a les 11.00 h des
de l’Oficina de Turisme
Del 5 al 7
Festa Major de la Pineda
Diumenge 7
Sardanes enllaunades
A les 13.00 h
al Casal de Calaf

28

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 902 026 028

900 700 365

Funerària Montaner

oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 061
Per demanar hora,
cal trucar al
902 111 444

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

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

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

De dilluns a divendres:

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.

Divendres 12
10è 3x3 de futbol
Durant la tarda-vespre
a la plaça Barcelona’92

Festa de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles

Concert de Meritxell Gené
A les 23.00 h
al Cafè del Casal

Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple

Dissabte 13
10è 3x3 de futbol
Durant tot el dia
a la plaça Barcelona’92
Concert de Lax’n
Busto, Jarana, DJ Dello
i batucada Esgarriats
dins dels actes del 10è
aniversari del 3x3.
A les 23.30 h
al pati de l’Institut

Barcelona

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

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

tel. 93 804 44 51

Igualada

Diumenge 14

10è 3x3 de futbol
Durant tot el dia
a la plaça Barcelona’92
Festa de Sant Cristòfol
Ball de tarda
Divendres 19
Vesprada Marinera
A les 21.00 h sopar
i a continuació havaneres
amb L’Espingari
Al Casal de Calaf

Dissabte 20
Festa popular
del carrer de la Sort

HORARI DEL CEMENTIRI

Diumenge 21
Ball amb Juan
A les 19.00 h
a la pl. Barcelona’92

Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

Dissabte 27
Comiat d’estiu
A les 18.30 h
festa de l’escuma
A les 23.00 h
concert amb El Fugitiu
Al Casal de Calaf
Diumenge 28
Ball amb Xarli
A les 19.00 h
a la pl. Barcelona’92

de 9.00 h a 19.00 h

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME
(del 8 de juliol al 2 d’agost)
Dimarts, dimecres i dijous: d’11 h a 13 h
Divendres i dissabte: de 10 h a 14 h
i de 16 h a 19 h
Diumenge: d’11 h a 14 h
tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions
expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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