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E ditorial
Moviments històrics
Arriba

la tardor, els panellets, les
castanyes, els moniatos... Deixem
enrere l’estiu, la nostra Festa Major
i, com sempre, la celebració de
la Diada Nacional de Catalunya.
Tanmateix, tot i que les dates que
celebrem es repeteixen any rere
any, de ben segur que convindrem
que l’esperit no és el mateix. I no ho
és perquè, tot i les adversitats dels
moments que estem vivint, estem
sent capaços de generar il·lusió i
de sumar voluntats al voltant d’un
projecte comú per construir un País
millor, més just, amb unes bases més
sòlides i, sobretot, profundament
democràtiques.
Tot aquest procés col·lectiu no ha
estat senzill i, de fet, ens enganyaríem
si no penséssim que encara hem de
superar obstacles de tota mena i
magnitud per aconseguir el nostre
objectiu. Tanmateix, de la mateixa
manera que Calaf ho serà aviat, el
nostre ja és un País mil·lenari que en
el decurs de la seva història ha viscut

i superat situacions de tota mena; de
misèria i d’esplendor, d’ignorància i
d’avantguarda, de guerra i de pau.
En totes elles però, trobem el mateix
denominador comú, la capacitat
d’unir forces per aconseguir un
objectiu que depassa els individus
i que és capaç d’integrar-los per
fer quelcom molt més gran; el que
en temps pretèrits alguns havien
anomenat el “fet diferencial català”
i que es pot resumir en una paraula:
IDENTITAT.
I heus aquí que hi hem tornat i
que, avesats com estem a superar
adversitats, hem estat capaços
d’aplegar-nos —independentment de
l’origen i de les creences de cadascú—
sota una mateixa idea, i transmetrela alhora al món sencer amb uns
valors majoritaris del tot democràtics,
cívics i pacífics, que representen
el millor de la nostra societat. Una
societat dialogant, disposada a
treballar intensament per superar
les dificultats econòmiques del

moment però que, tot i ser conscient
de les circumstàncies, es nega a
sotmetre’s a l’afany colonialista
que pretén imposar un model
“uniformador d’Estat” mitjançant
l’ofec pressupostari, la reducció
d’inversions i la croada legislativa
per minimitzar la nostra cultura i la
nostra identitat. En aquest sentit,
fets com el repartiment injust del
dèficit —que obliga les autonomies
i els ajuntaments a retallar serveis
i a apujar impostos—, la reducció
d’inversions —que disminueixen la
nostra competitivitat— i lleis com la
d’ensenyament —l’anomenada llei
Wert, que pretén torpedinar el nostre
sistema d’immersió lingüística— o
els esforços per difondre la por —
amb l’anunci de mil i una desgràcies
si canviem el nostre estatus—, no
han fet més que esperonar la nostra
societat a fer una passa endavant i
fer sentir la seva veu, pacíficament i
democràticament, en el que és i serà
un moviment transversal històric per
al nostre País.

T erritori
Iniciada la primera fase del projecte
per al museu parroquial d’art sacre i litúrgic
La Parròquia de Sant Jaume de Calaf
i el Bisbat de Vic, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, han iniciat ja les
primeres tasques d’aquest projecte,
que pretén habilitar un espai per acollir
una mostra permanent d’art sacre i
peces litúrgiques. El museu s’ubicarà
en una sala que es troba situada a la
segona planta de l’edifici, ja dins de la
capella dels Dolors. Per això aquesta
primera fase consisteix en obrir un
accés directe des del passatge de
l’església, i també construir una escala
que permeti pujar fins a la sala sense
haver de passar per dins del temple.
El projecte s’emmarca dins del
programa “Accuro”, de dinamització
i divulgació del patrimoni artístic i
religiós, promogut pel Bisbat de Vic.

Imatge d’una part de l’antiga cisterna.

Restes ceràmiques
Per tal de poder habilitar aquest
accés
directe
al
passatge
de
l’església, prèviament s’ha hagut

d’enderrocar una cisterna que hi
havia en aquest indret. En fer-ho,
ha quedat al descobert una antiga
conducció d’aigua així com diverses
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restes ceràmiques. Ara caldrà que
un arqueòleg documenti aquesta
troballa, abans de prosseguir amb les
obres.

G overnació
Calaf reclama a Interior que s’eviti al màxim
el tancament del Parc de Bombers
L’Ajuntament de Calaf va enviar
una carta a la direcció general
de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments del departament
d’Interior, per queixar-se per la
decisió de tancar el Parc de Bombers
durant tota la jornada del diumenge
29 de setembre. I és que, a resultes
de les baixes de tres bombers a la
Regió d’Emergències de la Catalunya
Central (a Calaf, Torelló i Prats de
Lluçanès) i la negativa d’aquests a
fer hores extres en protesta per les
retallades, els comandaments van
haver de redistribuir el personal i
tancar un dels parcs —ja que hi ha
d’haver un mínim de tres bombers
per tenir un parc obert. Segons el
departament, es va decidir tancar el
de Calaf perquè és el que té millors
comunicacions amb els parcs més
propers, Igualada i Manresa.

El nou Parc de Bombers va ser posat en marxa el juliol de 2011.

Amb el parc tancat per aquestes
circumstàncies, al voltant de les
quatre de la tarda es va declarar
un foc en un habitatge del carrer de
Sant Jaume. Van ser els Bombers de
Manresa qui van acudir a apagar-

lo, arribant al lloc dels fets al cap
de més de vint minuts a causa del
desplaçament —el temps màxim
d’arribada “en entorns urbans”
que estableix la Carta de Serveis
dels Bombers de la Generalitat.
Sortosament el foc no va ser massa
important i no es va haver de
lamentar danys personals.

L’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
ja va contactar l’endemà mateix
amb el departament d’Interior de
la Generalitat per tal de transmetre
el seu malestar per la situació
i demanar que es prenguin les
mesures adients per evitar que
situacions com aquesta es puguin
repetir en el futur.

Calaf,
al Pacte Nacional
pel Dret a Decidir

Mor l’escriptor
i humanista
Martí de Riquer

Més de 70.000 euros
en subvencions
de la Diputació

La Generalitat de Catalunya
va confirmar a l’Ajuntament
de Calaf el passat 2 d’octubre
l’adhesió formal del municipi al
Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Va ser en la sessió ordinària del
passat 26 de juliol quan el ple
de l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat l’adhesió al Pacte que,
segons la moció , és “una cimera
que vol facilitar la participació de
la societat civil en el procés cap a
la celebració d’una consulta sobre
el futur polític de Catalunya”.
La moció va ser presentada pel
grup municipal de Convergència
i Unió conjuntament amb el
grup municipal d’Units per Calaf,
i a banda de l’adhesió al Pacte
proposava també “promoure al
municipi que entitats, associacions
i agents econòmics se sumin
també a aquest procés democràtic
de l’exercici del dret a decidir i a la
celebració d’una consulta”.

El passat dimarts 17 de setembre
moria a Barcelona Martí de Riquer i
Morera, amb 99 anys. Humanista,
filòleg i escriptor, Martí de Riquer
era nét d’Alexandre de Riquer,
el reconegut artista modernista
nascut a Calaf. Per aquest motiu,
l’Ajuntament va voler transmetre
el seu condol a la família.
Especialment al seu fill Borja de
Riquer, historiador, que va ser
a Calaf el passat mes de maig
amb motiu del 25è aniversari de
l’Institut —que precisament porta
el nom d’Alexandre de Riquer.
Martí de Riquer era membre
de la Real Acadèmia Espanyola
des
del
1965.
Doctor
en
Filologia Romànica, era el vuitè
comte de Casa Dávalos i Gran
d’Espanya, president de la Reial
Acadèmia de les Bones Lletres de
Barcelona i membre corresponent
de
nombroses
institucions
estrangeres.

L’Ajuntament de Calaf ha
aconseguit més de 70.000 euros
en concepte de subvencions, dins
del catàleg 2013 de la Diputació
de
Barcelona.
La
concessió
d’aquestes ajudes és fruit de la
redacció i presentació de diversos
projectes, la majoria dels quals
han obtingut finançament per
poder-se portar a terme. Així, per
exemple, s’ha aconseguit 14.000
euros per a accions d’informació
i
assessorament
d’empreses,
tasques que es realitzen al CRO;
destaquen també els 5.000 euros
per al programa d’ocupació de
locals comercials buits al nucl antic,
o els 4.500 euros que es podran
destinar a l’adequació acústica de
la sala d’actes municipal, entre
d’altres. A les subvencions amb
dotació econòmica, cal afegir-hi les
ajudes aconseguides en concepte
de suport tècnic, que inclouen
diversos àmbits.
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E conomia
L’Ajuntament signa un contracte-programa amb Aigües
de Manresa per a la gestió integral del cicle de l’aigua
L’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia
Trullàs, i el gerent d’Aigües de
Manresa, Josep Alabern, van signar el
3 d’octubre el contracte-programa pel
qual aquesta empresa pública es farà
càrrec a partir d’ara tant del servei
d’abastament com de la gestió del
clavegueram del municipi. L’objectiu
de l’acord, que va ser aprovat pel ple
del passat 19 de setembre i que té una
vigència de vint anys, va una passa
més enllà del que s’havia fet fins ara:
inclou des de la captació, tractament
i subministrament de l’aigua, fins
a l’evacuació d’aquesta cap a les
instal·lacions de la depuradora. Així
s’aconsegueix una gestió integral de
tot el servei.
D’aquesta manera s’entra també en
una economia d’escala, que permetrà
millorar l’eficiència i el manteniment
de la xarxa de clavegueram —que
actualment en alguns punts presenta
mancances. Finalment, s’espera que
amb el contracte-programa es pugui
escurçar el temps de resposta en cas
d’incidències, ja que la xarxa comptarà
amb un sistema d’alertes i control
accessible per Aigües de Manresa i
l’Ajuntament, i a més l’empresa posarà
a disposició del servei la maquinària
especialitzada de què disposa.
Des de l’Ajuntament de Calaf es vol
remarcar l’aposta per una empresa
de titularitat pública com és Aigües
de Manresa —amb una clara voluntat
de servei per sobre de l’interès
econòmic, com demostra l’absència

El contracte-programa té una vigència de vint anys.

de penalització en cas de rescissió
de contracte—, amb un ampli
coneixement de la xarxa municipal i
una dilatada experiència en el sector,
que destaca per la voluntat de millora
constant del servei i de l’estàndard de
la qualitat de l’aigua.
Servei professional
El
contracte
comportarà
la
professionalització del servei de
manteniment preventiu de la xarxa
de clavegueram, amb els avantatges
que això suposa pel que fa a personal
i maquinària especialitzada, i que es
traduirà en una millora substancial de
la infraestructura. En l’àmbit econòmic,

amb la signatura del contracte Aigües
de Manresa ha avançat un cànon
a l’Ajuntament, per la qual cosa es
redueix l’endeutament d’aquest.
D’altra banda, com que el Ministeri
d’Hisenda exigeix que els serveis
que s’ofereixen a la ciutadania han
de ser autofinançats, el rebut de
l’aigua incorporarà a partir d’ara la
nova taxa de clavegueram, que en
un rebut mitjà es traduirà en un
import d’uns 2,3 € al mes. Es tracta
de l’única diferència que experimenta
el rebut, ja que aquest 2013 la taxa
de l’aigua no ha experimentat cap
pujada pel que fa a les tarifes de
subministrament.

El govern de Madrid imposa la pujada del coeficient
de l’IBI per a l’any vinent
L’Impost de Béns Immobles es veurà
afectat a partir del gener de 2014 per
una pujada, que correspon al coeficient
que hi aplica el govern central. Es tracta
d’una mesura adoptada pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques
que contempla les diverses pujades
del coeficient estatal de l’IBI en els
municipis, segons l’any de la darrera
revisió cadastral. En el cas de Calaf,
la darrera revisió cadastral data del
1988 —per la qual cosa es tracta d’un
valor notablement més baix del que
correspondria en l’actualitat—, i per
això li correspondrà un coeficient de
l’1,11, que es traduirà en un augment
de l’Impost del voltant de l’11% a
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partir del mes de gener de 2014. Amb
la voluntat de minimitzar els efectes
d’aquesta mesura del govern central
de cara als contribuents, l’Ajuntament
de Calaf té previst no apujar
l’any vinent el seu coeficient de
l’Impost. A més, incorporarà en les
Ordenances fiscals per al 2014 diverses
bonificacions per a empreses de nova
implantació, així com més possibilitats
de fraccionar els pagaments. En
aquest sentit, s’oferiran fins a tres
fraccionaments de pagament, en
lloc de dos. Recordem que els ciutadans
interessats a fraccionar el seu rebut ho
han de comunicar explícitament i de
manera prèvia a l’Ajuntament de Calaf

o bé a l’Organisme de Gestió Tributària,
l’ens encarregat de gestionar el
cobrament d’aquests impostos.
ESTIMACIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO DE 2013
Y PROYECTADA A 1 DE ENERO DE 2014
Año de aprobación de
ponencia

Coeficiente
50% valor de mercado

Coeficiente propuesto
efectos 1-01-2014

1983-1986

2,29

1,13

1987

2,23

1,12

1988

2,13

1,11

1989

2,04

1,10

1993-1999

1,72

1,07

2000

1,63

1,06

2001

1,47

1,05

2002

1,32

1,03

Los coeficientes propuestos representan el 10% del incremento total para alcanzar el 50%
del valor de mercado en el promedio del grupo del año de aprobación de ponencia.

Font: Ministeri d’Hisenda i Adm. Públiques.

T erritori
Conclou la millora de l’estació
amb la construcció d’una nova zona d’aparcament
El mes de setembre van finalitzar
les obres de construcció d’una
trentena de places d’aparcament
a la zona de l’estació de tren de
Calaf. Les tasques les ha portat
a terme el Ministeri de Foment i
ja estaven previstes quan es va
remodelar l’estació i es va construir
els passos elevats i subterranis, però
van quedar paralitzades per motius
pressupostaris. Aquest estiu es van
reprendre, aprofitant les obres de
millora que s’han fet a l’estació de
Manresa. Amb aquesta actuació
s’ha arranjat l’entorn i s’ha creat
una trentena de llocs d’aparcament
propers al carrer de Cels Xaudaró;
des d’allí, el pas subterrani per a
vianants permet travessar la via i
accedir a l’edifici de l’estació i al nucli
urbà.
Des d’aquí, animem a tots els usuaris
de l’estació i la línia ferroviària a fer

servir aquesta instal·lació, per tal
d’evitar col·lapses de vehicles en les
hores d’arribada i sortida dels trens.
Es tracta d’una zona ben espaiosa

i amb molt menys trànsit que la
carretera de Manresa; per tant, amb
més garanties de seguretat tant per
als vehicles com per als vianants.

La Generalitat confirma a Calaf
l’arxivament dels permisos per a la recerca d’urani
El passat 4 de setembre va
tenir lloc, a l’Ajuntament de Calaf,
una nodrida reunió entre diversos
representants
de
l’administració
catalana, del Parlament i alcaldes i
regidors dels municipis de la zona
que s’hauria vist afectada per les
sol·licituds de recerca d’urani. Tot i
que, després d’una ferma oposició
del territori la Generalitat ha arxivat
finalment aquests permisos per manca
de documentació, i que per tant les
prospeccions no es duran a terme, les

diferents administracions van creure
important celebrar aquesta reunió
per posar en comú tots els detalls de
la tramitació d’aquests expedients,
millorar els aspectes comunicatius i
explorar alhora fórmules per a una
major protecció del territori. En la
trobada es va evidenciar una bona
entesa entre els representants de
la Generalitat, el Parlament i els del
territori que, a part de deixar clar
que aquestes sol·licituds han quedat
ja desestimades, van convenir que

aquest tipus d’activitats no són
compatibles amb el model econòmic
de la zona ni amb els seus valors
paisatgístics.
La trobada va reunir a Calaf el
delegat del Govern a la Catalunya
Central, Juli Gendrau; el seu cap
de gabinet, Marcel·lí Martorell; el
secretari general de Medi Ambient
i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot;
la directora general de Qualitat
Ambiental, Maria Assumpta Farran;
la directora dels serveis territorials de
Territori i Sostenibilitat, Gemma Cruz;
la directora dels serveis territorials
d’Empresa i Ocupació, Bàrbara
Minoves; i les diputades de CIU Maria
Senserrich (Anoia) i Mireia Canals
(Solsonès). Per part del territori van
assistir-hi els presidents comarcals
de l’Anoia i el Solsonès, Xavier
Boquete i Joan Solà; l’alcaldessa i
el primer tinent d’alcalde de Calaf,
Maria Antònia Trullàs i Joan Caballol;
l’alcalde de Sant Martí Sesgueioles,
Jesús Torrens; el de Pujalt, Antoni de
Solà; el de Calonge de Segarra, Xavier
Nadal; l’alcaldessa de Sant Pere
Sallavinera, Montserrat Noguera, i els
alcaldes de la Molsosa, Marià Torra i el
de Veciana, Jordi Servitje.

Administració local, comarcal i catalana van prendre part en la reunió.
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F ormació
Més d’una trentena d’alumnes es preparen a Calaf
per accedir als cicles de grau mitjà i superior
Amb una setmana de diferència, aquest mes d’octubre
han començat al Centre de Recursos per a l’Ocupació
de Calaf els cursos de preparació per accedir als cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior. El dilluns
7, una vintena d’alumnes van iniciar les classes de
preparació per a l’accés als cicles de grau superior,
una iniciativa que s’estrena enguany al municipi.
La presentació del curs va anar a càrrec del regidor
d’Educació, Josep Manel Navarro, qui va destacar la
importància dels estudis reglats en la vida formativa
i laboral de les persones. Les classes s’impartiran
cada tarda a les aules del CRO, des d’ara i fins al
mes de maig. Durant aquests mesos, els alumnes es
prepararan no només per aprovar l’examen d’accés,
sinó per aconseguir la nota necessària per poder cursar
el cicle que més els interessi. Per aquest motiu, la
formació presencial es completa amb un curs en línia
a l’Institut Obert de Catalunya —els resultats del qual
ajudaran a millorar la nota global obtinguda.

Els alumnes del curs de preparació per als cicles superiors.

D’altra banda, el dilluns 14 d’octubre van ser els dotze
alumnes del curs per accedir als cicles de grau mitjà
els qui van iniciar les classes. Es tracta, de fet, de la
tercera edició d’aquest curs de preparació, que en les
convocatòries anteriors ha gaudit d’una gran acollida
i d’uns molt bons resultats acadèmics. Com en el cas
del curs de preparació per als cicles de grau superior,
aquesta acció formativa és una iniciativa conjunta de la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf.
Inici de les classes del curs per als cicles de grau mitjà.

Continua al CRO l’aposta per a la formació
El CRO acull actualment un ampli
ventall d’accions formatives. Així,
el passat 15 d’octubre va començar
el Taller d’Habilitats Socials,
organitzat pel Consell Comarcal de
l’Anoia i l’Ajuntament, que pretén
millorar la comunicació dels assistents,
treballar l’autoestima i entrenar les
habilitats socials. D’altra banda, un
nou curs d’Iniciació a la Informàtica va
engegar també el passat 17 d’octubre.
Una altra proposta formativa és la de
l’aprenentatge de l’alemany: amb
una durada de 120 hores, es vol
preparar els alumnes per obtenir el
Nivell A1, a través del Goethe-Institut.
Dins l’àmbit dels d’idiomes, s’han
iniciat tres nous cursos adreçats a
persones nouvingudes, dos cursos
d’alfabetització, i un altre de català
bàsic —i encara n’hi ha un altre, de
català inicial, de previst. Les classes
són iniciativa de l’Ajuntament, amb
la col·laboració del Consell Comarcal
i el Consorci per a la Normalització
Lingüística.
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Cal mencionar també, que ja hi ha
programades dues noves edicions del
curs de manipulador d’aliments,
que consisteix en una sola sessió
de 3 hores i que està adreçat tant a
treballadors en actiu (el preu per a
aquest col·lectiu és de 20 euros) com
a aturats (en aquest cas, el preu és
de 10 euros). Els dos cursos tindran
lloc els dimecres 23 d’octubre i 13 de
novembre.
D’altra banda, el pròxim divendres
7 de novembre, a les 7 de la tarda,
la psicòloga Assumpció Salat
—que ha impartit diversos cursos
al Centre— presentarà el seu nou
llibre “El desenvolupament de la
consciència. Trobant el meu mapa”, un
llibre on es poden trobar les claus per
aprendre a viure la vida d’una manera
més conscient i sàvia.
Finalment, pel que fa a les dades
d’orientació i inserció, durant el
primer semestre del 2013 es va atendre

273 persones per diversos aspectes de
l’àmbit de l’ocupació (75 de les quals
van tenir el seu primer contacte amb
el centre), amb la finalitat de rebre
orientació en el procés de recerca
de feina, tot realitzant un itinerari
d’inserció individual i adequat a cada
usuari/a. Com a dada a destacar, 69
persones es van inserir laboralment, i
149 van rebre orientació. Pel que fa al
Club de Feina, es van realitzar 257
assistències i ja són 612 els usuaris
que el CRO té registrats en la seva
base de dades.
El CRO cada dia és més conegut per
les seves dades de progrés, tant en
temes d’orientació, com de formació i
inserció laboral. Continuem treballant
dia rere dia per ampliar l’oferta
formativa i realitzar noves activitats
dins l’àmbit de la ocupació, per tal
d’aconseguir que el major nombre
de persones usuàries del Centre
es puguin incorporar al mercat de
treball.

J oventut
Els alumnes de la Casa d’Oficis instal·len sistemes
d’energies renovables en diversos edificis municipals
Els vuit alumnes de la Casa d’Oficis
“Sistemes d’energies renovables i
eficiència energètica” es troben ja
a l’equador de les seves pràctiques.
El passat mes de juny van acabar
la formació teòrica i van iniciar el
període de treballs pràctics, orientats
a completar el seu aprenentatge
i a millorar l’eficiència energètica
i la sostenibilitat de diversos
equipaments municipals. Pel que fa
a l’estalvi energètic, els alumnes han
instal·lat sensors de moviment als
lavabos de les oficines municipals,
així com cisternes de wàter de doble
descàrrega, per tal de reduir el
consum d’electricitat i d’aigua. Així
mateix, s’ha col·locat un aïllament
extra a les finestres de la Casa
Bertran, amb l’objectiu d’evitar la
fuga d’escalfor i rebaixar la despesa
en calefacció.
Pel que fa a la posada en marxa
de nous sistemes energètics, ja
és acabada la instal·lació de deu
plaques fotovoltaiques d’autoconsum
al pati del Centre de Dia Casa Joan

La feina feta a la Casa d’Oficis
no només es pot apreciar en els
equipaments municipals —i en
el conseqüent estalvi energètic i
econòmic—, sinó que també s’ha
presentat en dues ocasions davant
del públic. Així, el darrer dissabte
de juliol els alumnes van muntar
un estand al mercat amb imatges
i aparells diversos creats per ells,
com un forn solar, un petit molí
de vent o prototips de diferents
tipus de connexió a la xarxa
elèctrica. Van ser els joves els

Muntatge de la instal·lació fotovoltaica al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer.

Gimferrer. Inicialment estava previst
portar a terme aquesta implantació al
Centre de Recursos per a l’Ocupació,
però gràcies a l’auditoria energètica
realitzada pels mateixos alumnes
es va veure que seria més eficient

encarregats d’explicar als visitants
com funcionava cada instal·lació
i quins avantatges comportava, a
més de respondre les preguntes
que els van plantejar. S’ha de dir
que l’estand va despertar força
expectació.
Cal recordar que va ser ja al mes
de juny quan els participants de la
Casa d’Oficis van presentar aquest
material a l’IES Alexandre de Riquer,
responsabilitzant-se
cadascú
d’un dels sistemes energètics per
explicar-lo als alumnes del centre.

al Centre de Dia, on el consum
és regular al llarg de l’any. Les
plaques produeixen 2,2 KW i són
a punt d’entrar en funcionament,
tant bon punt finalitzin els tràmits
administratius amb la companyia
elèctrica.
Una altra de les intervencions fetes
en aquests mesos de pràctiques
ha estat una petita instal·lació
d’energia solar tèrmica a la piscina,
per ajudar a escalfar l’aigua de les
dutxes exteriors i evitar que surti tan
freda. Els banyistes podran estrenar
el proper estiu aquesta instal·lació,
que tot i ser reduïda és molt didàctica
—així, servirà també per entendre
i aprendre el funcionament i usos
d’aquest tipus d’energia.
Ara, biomassa
Finalment, aquest mes d’octubre els
nois de la Casa d’Oficis han començat
a treballar en la instal·lació d’una
caldera de biomassa al camp de futbol
de les Garrigues, que substitueixi
l’actual de gasoil. És a aquest projecte
al qual dedicaran els darrers mesos de
contracte, abans que finalitzi el curs a
finals de desembre. En tot el període
de pràctiques, els alumnes alternen
aquesta feina amb la redacció dels
projectes i manuals d’usuari de
cadascuna d’aquestes instal·lacions,
perquè
quedin
correctament
documentades i pugui fer-se’n el
manteniment corresponent.
Visiteu la pàgina de la Casa d’Oficis:
www.facebook.com/casaoficiscalaf
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B enestar social
Dansa i música a l’Esplai,
i homenatge a un dels socis

Bona participació al Dia
Mundial de l’Alzheimer
La darrera setmana de setembre van tenir lloc a Calaf
dues activitats amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer,
que van comptar amb una molt bona assistència de
públic. Dijous a la tarda la Casa Bertran va acollir una
xerrada sobre aquesta malaltia, amb Joana Varea
(de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
– Anoia) i Menchu Vélez, treballadora social del Consorci
Sociosanitari d’Igualada. La conferència va resultar molt
interessant, i va atreure gent gran però també moltes
persones que d’una manera o altra tenen relació amb
aquesta malaltia. Dissabte a la tarda, nombrosos avis
i àvies van gaudir d’allò més amb l’exhibició de ball
en línia a càrrec dels alumnes de ball de l’Esplai, així
com amb el concert d’acordió que van oferir diversos
intèrprets. La tarda, celebrada al jardí del Centre de Dia
Casa Joan Gimferrer, es va acabar amb un berenar per
a tots els assistents. Les activitats les organitzaven
el Centre de Dia Casa Joan Gimferrer, l’Esplai de la
gent gran i l’Ajuntament de Calaf.

Homenatge a Josep Vilaseca. Foto: Sebas Bacardit

El passat 15 de setembre els socis i amics de l’Esplai
de la Gent Gran de Calaf van gaudir d’una entranyable
i entretinguda tarda al bonic jardí de la Casa Bertran.
Tal com estava previst, van actuar-hi els bastoners de
Sedó i també els Amics d’Ucraïna i Calaf. A més, es va
aprofitar la festa, en la qual van assistir un centenar
de persones, per fer un sincer homenatge al soci Josep
Vilaseca Colell, en agraïment a la seva tasca literària
i humana vers el poble de Calaf. En l’acte també
van assistir-hi l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, i la
regidora de Benestar Social, Pilar Cardona.

Nous cursos
de català!

L’àrea de Benestar es reuneix amb
el director de polítiques migratòries

NIVELL INICIAL
Inici: 28/10/2013
Horari: dilluns i dimecres
de 9.00 h a 11.30 h

NIVELL B2
Inici: 29/10/2013
Horari: dimarts i dijous
de 16.00 h a 18.00 h

Lloc: Centre de Recursos
per a l’Ocupació
(c/ Xuriguera, 42)
Inscripcions:
A l’Ajuntament de Calaf
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El director de l’àrea de polítiques migratòries de la secretaria d’Immigració,
Llorenç Olivé —acompanyat de la tècnica del Consell Comarcal, Anahí de
Febrer— es va reunir el passat 27 de setembre amb el primer tinent d’Alcalde,
Joan Caballol, i la regidora de Benestar, Pilar Cardona. En la trobada es va
exposar la situació del municipi pel que fa a l’important nombre de població
nouvinguda, i es va sol·licitar la col·laboració de la Generalitat per poder
afrontar-la amb totes les eines i recursos necessaris.

T urisme
L’Oficina de Turisme va atendre
229 persones durant aquest estiu
Durant aquest estiu l’Oficina de
Turisme ha atès un total de 229
persones
(110
corresponen
a
consultes turístiques, 85 a consultes
diverses relacionades amb Calaf i
34 corresponen a persones que han
agafat fulletons turístics i no han
demanat cap informació en concret).
La majoria dels visitants provenien
de Catalunya i de la resta de l’Estat
espanyol, però també s’ha atès
persones vingudes de països com
França, el Regne Unit, Bèlgica, Itàlia
i la Xina.
El perfil més habitual que hem atès
són famílies i parelles que han passat
les vacances allotjades en alguna de
les cases rurals de les rodalies, o que
han fet parada a Calaf amb motiu
del mercat, perquè estaven en ruta

o han fet una escapada d’un dia per
conèixer la població. La informació
que més ens han demanat ha estat
relacionada amb què visitar a Calaf
i a l’Alta Anoia, festes majors dels
pobles dels voltants, activitats d’oci
per fer durant els dies que passen a
la zona, rutes a peu o en BTT i també
informació sobre restaurants de la
vila i dels pobles veïns.
A Calaf, el més visitat aquest estiu
ha estat el casc antic: església de
Sant Jaume, entorn de la plaça Gran,
el castell (29 persones amb visita
guiada) i la zona de l’Antic Hospital.
Així doncs, després d’un juliol i agost
que han anat prou bé, anem de
cara a la temporada d’hivern amb la
voluntat de continuar treballant pel
turisme a Calaf.

Turistes atesos
i llocs de procedència
Catalunya: 84
Estat espanyol: 11
França: 8
Bèlgica: 3
Regne Unit: 2
Itàlia: 1
Xina: 1

El castell,
al “QuèFem?”
de La Vanguardia

Visita guiada dins de les Jornades Europees del Patrimoni.

Les Jornades Europees del Patrimoni
descobreixen Calaf i els seus orígens
El darrer cap de setmana de
setembre se celebrava una nova
edició de les Jornades Europees
del Patrimoni. Un any més Calaf
s’hi va adherir, amb l’oferta de dues
visites guiades i gratuïtes pel nucli
antic i pel castell, que van aplegar
més d’una trentena de persones
—el 85% de les quals de fora del
municipi. Sobretot es tractava de
famílies amb infants, però també
força parelles de mitjana edat.
La visita començava a la plaça
dels Arbres amb la benvinguda
de la Gemma Puig, responsable

de l’Oficina de Turisme i guia de
l’activitat. Des d’allí es pujava
per l’avinguda de la Pau cap
al carrer del Carme, visitant el
Portal de l’Hospital i continuant
cap al castell. Després de les
interessants explicacions de la
guia i de gaudir de les bones vistes
que proporcionen les muralles
del castell, el descens es feia pel
nucli antic de Calaf, amb parada a
l’església de Sant Jaume. Una bona
ruta per conèixer el patrimoni més
representatiu del municipi i fer-se
una idea de la història de la vila.

El suplement del diari català
va dedicar el passat 4 d’octubre
les dues pàgines de la secció
‘Els nostres castells’ al del
nostre municipi. Al llarg de dues
pàgines, el reportatge parla dels
orígens del castell i del context
històric que el va veure néixer:
la repoblació del territori per part
de cristians, a partir del segle
XI. L’article descriu amb detall
els diversos elements del castell
que s’han conservat i restaurat, i
que es poden descobrir el primer
dissabte de cada mes a través de
les visites guiades i gratuïtes que
organitza l’Oficina de Turisme.
El reportatge es completa amb
altres notes d’interès, com són
la llegenda del mercat de Calaf
o bé els “orígens calafins” de la
pesseta —ja que fou el calafí
Laureà Figuerola qui va instaurar
l’any 1869 aquesta moneda.
L’article, titulat “El castell del
mercat”, s’emmarca dins de
l’acció que promou la Fundació
Castells Culturals de Catalunya,
per
publicar
cada
primer
divendres de mes un reportatge
sobre un dels castells del territori
català.
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C ultura
La delegada de Cultura a la Catalunya Central
s’interessa pels projectes de Calaf
El 2 de juliol l’Ajuntament de Calaf
va rebre la visita de la delegada de
Cultura de la Catalunya Central,
Maria Àngels Blasco, qui va reunir-se
amb el primer tinent d’alcalde, Joan
Caballol, la regidora de Cultura, Fina
Bastardas, i el regidor de Joventut,
Jesús López. Blasco volia conèixer de
primera mà les iniciatives del municipi
en matèria cultural, tant pel que fa a
esdeveniments de caràcter anual —
com el desFOLCa’t!— com d’altres de
més puntuals. En aquest sentit, es va
parlar de la imminent celebració del
Mil·lenari de Calaf, que contemplarà
una sèrie d’activitats dedicades a
commemorar i divulgar la important
efemèride. Maria Àngels Blasco va
apuntar la voluntat de col·laboració
del seu departament, sempre que
sigui possible.
Un altre dels temes que es va tractar
en la trobada va ser l’estat actual
del Portal de Xuriguera, un element
patrimonial del municipi pel qual el
consistori està preocupat. Després de

visitar-lo, es va sol·licitar a la delegada
l’ajuda tant tècnica com econòmica de
la Generalitat, per poder dur a terme
accions de conservació i rehabilitació
a aquest monument. Després de la
reunió es va fer una visita al Convent
de Sant Francesc, edifici que va
sorprendre gratament la delegada.

Blasco va coincidir amb el consistori
en el fet que cal alguna acció urgent
—tot i que estigui apuntalat, les
teulades malmeses i en alguns llocs
inexistents fan que la degradació de
l’edifici sigui ràpida i constant. La
delegada va mostrar-se predisposada
a treballar per a una possible solució.

Maria Àngels Blasco, acompanyada de Jesús López, Fina Bastardas i Joan Caballol.

F estes
Benedicció de cotxes i ball
per Sant Cristòfol

Sardanes amb “Lo Castell”
per celebrar la Diada

El 13 i 14 de juliol passat van tenir lloc a Calaf els actes
que acompanyen la festivitat de Sant Cristòfol. Dissabte
a la tarda es va fer la benedicció de cotxes, motos,
camions i altres vehicles, com sempre amb el punt d’inici
a la plaça dels Arbres. A més de beneir-los, s’obsequiava
cada conductor amb butlletes per a un sorteig i un petit
obsequi. A continuació va tenir lloc la missa en honor al
sant, a l’església de Sant Jaume. L’endemà diumenge,
nombroses parelles van ballar al ritme de l’Estresband, en
el tradicional ball que sempre acompanya aquesta festa.

Les sardanes amb la Cobla “Lo castell”, a la plaça
Barcelona’92, van posar la nota musical a la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya, el dimecres 11 de setembre.
El sol va acompanyar la ballada, amb la presència de
força samarretes grogues, senyeres i estelades, per part
de participants que una estona després es desplaçarien
cap a la Via Catalana. I és que van ser més d’un centenar
de calafins els que van participar en la cadena humana,
inclosos els gegants Jaume i Calamanda, la majoria dels
quals al tram 324, a Vilafranca del Penedès.
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F estes
Compte enrere per a una Fira de Tots Sants
amb les carbasses com a protagonistes
Queden pocs dies perquè Calaf
s’endinsi de ple en l’ambient de
tardor gràcies a una nova edició de
la Fira de Tots Sants. I és que el
divendres 1 de novembre, durant tot
el matí, la plaça Gran tornarà a ser
escenari de la tradicional fira.
No hi faltarà la Mostra de fruits de
tardor, que acostarà als visitants la
gran varietat de productes que ens
dóna la terra per aquestes dates.
També es repartiran castanyes
torrades i mistela entre els assistents,
com sempre amb la col·laboració de
l’associació ARCA. I, és clar, es podrà
comprar tota mena de productes
d’artesania a les parades que
s’instal·laran a la plaça: bisuteria,
productes naturals, alimentació...
Però enguany la novetat serà el 1r
Concurs de Carbasses, que ha
convocat l’Ajuntament, precisament

Un any més, es repartirà castanyes i mistela entre els assistents.

per completar l’oferta de la Fira i
a la vegada reconèixer la tasca
i la dedicació dels agricultors. El
certamen és obert a totes aquelles
persones que vulguin presentar-s’hi,
amb un màxim de dues carbasses.

Encara sou a temps d’apuntar-voshi, trucant al 938698512 o bé per
correu electrònic a calaf@diba.cat. El
dia 1 de novembre, els participants
hauran de presentar-se a la plaça
Gran de Calaf abans de les 10.00
h. D’aquesta manera, durant tot el
matí el públic podrà veure de prop
les diverses carbasses a concurs.
Serà a les 13.00 h quan el Jurat
comunicarà el veredicte i es donaran
els dos premis: el premi a la
carbassa de més pes (que s’endurà
un sopar per a dues persones al barrestaurant “La cuina del mercat”) i
el premi a la carbassa més bonica i
original (que guanyarà un sopar per
a dues persones al bar-restaurant
“La Coppe”).
Les bases del primer concurs de
carbasses les podeu consultar a
www.calaf.cat.

Calaf, a la renovada Fira d’Igualada
Com ja és tradició, l’hereu i la pubilla de Calaf van ser
presents en la Fira Multisectorial d’Igualada, celebrada
el darrer cap de setmana de setembre. Així, en Roger
Tió Ferrer i la Jessica Sánchez Gibert van “estrenar” el
flamant càrrec i van representar el nostre municipi en
aquesta cita comarcal, que enguany deixava el recinte
tancat de Cal Carner i tornava al centre de la ciutat, al
passeig Verdaguer.
Acompanyats de les seves famílies, els calafins van
participar dels diversos actes de diumenge al matí
juntament amb els nens i nenes de tots els altres
pobles: l’esmorzar, la recepció i ofrena a l’església de
Santa Maria just després de la missa i la cercavila amb
els gegants de la ciutat. En aquests actes es va comptar
amb l’assistència del president de la Generalitat, Artur
Mas.

Foto: Família Tió-Ferrer
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F esta Major 2013
Calaf va posar punt
i final a l’estiu...
Calaf va celebrar del 6 al 9 de setembre la seva Festa Major, un esdeveniment
que va encetar divendres al vespre el calafí Ramon Santaulària, pregoner
d’enguany, qui des del balcó de l’Ajuntament va fer un repàs per l’evolució que
han experimentat el municipi i el país en els darrers anys. Tant Santaulària
com l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, van convidar els calafins a gaudir de
la Festa Major, i acte seguit va començar el sopar popular, a la plaça Gran, en
el qual es van repartir al voltant de 1.200 entrepans. En el mateix escenari,
havent sopat, va tenir lloc l’animat espectacle “Tex-Mex”, que fins i tot va fer
ballar alguns dels assistents. A mitjanit la festa es traslladava al poliesportiu,
amb els tres primers concerts del Calaf Sound 2013 —van actuar-hi Babylon
Vainas, Krü i Besos de Perro.
Dissabte el dia es va llevar tapat però sense pluja, per la qual cosa el
programa d’actes matinal es va poder desenvolupar amb normalitat. Es va
inaugurar el nou local d’Unió de Pagesos al carrer de Sant Antoni, així com
la Plaça dels Oficis i 1r Mercat de la Catalunya Central, que va comptar amb
la presència del diputat de la Diputació de Barcelona i alcalde d’Igualada,
Marc Castells. A més de comprar-hi, a la fira es podia veure de prop la feina
d’artesans i antics oficis: el cullerer, les filadores, la cistellera, el ceramista...
També es va poder veure algunes de les danses tradicionals del casament
a pagès d’Ardèvol —malauradament l’actuació de la tarda es va haver de
cancel·lar per la climatologia. Una part de la plaça estava ocupada per l’ANC
Calaf i una vistosa estelada, que nombrosos participants anaven omplint
amb serradures tenyides. La pluja, doncs, va fer acte de presència a migdia
i va obligar a anul·lar la cercavila de gegants de la tarda. El que es va fer
igualment, sota la pluja, va ser la hissada de l’estelada. L’acte de relleu de
l’hereuet i la pubilleta va traslladar-se al Casino, on l’Annwenn i l’Izan van
lliurar a la Jessica i al Roger les bandes de pubilleta i hereuet, respectivament.
Al mateix Casino, però al pis superior, es disputava el torneig de tennis de
taula. Una activitat que va comptar amb una gran resposta de públic va ser
el contacontes de Xarxa Calaf, que finalment es va fer a la Sala de Fusta
del Casal. També el concert i el ball, amb Banda Sonora, van celebrar-se a
cobert. Destaca també la bona assistència i crítica que va tenir l’ATC i el seu
esbojarrat “Pel davant i pel darrere”, tant en la representació de dissabte
com en la de diumenge. A la nit, el poliesportiu estava més animat amb les
actuacions de Psychodrome (dins del Calaf Sound), la batucada Batinkat, els
Sabor de Gràcia i el DJ Ruben Inside.

Força ambient al primer Mercat de la Catalunya Central i Plaça dels Oficis.
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F esta Major 2013
... amb una Festa Major
per a tots els públics

Ballada de sardanes, diumenge al migdia.

Diumenge el dia va comptar amb el quadrangular d’escacs i el partit de futbol
entre la UE Calaf i el Finsobe Granollers, que els locals van guanyar per
golejada. També hi va haver unes participades sardanes, al migdia, amb els
Lluïsos de Taradell. A la tarda, trobada de line dance country i també ball amb
el grup Flash. A la nit, al poliesportiu, van actuar els quatre DJ’s finalistes del
Calaf Sound 2013, i també es van lliurar els premis d’aquesta categoria i de
la de grups. Així, en grups el primer premi se’l va emportar Krü; el segon,
Besos de Perro; el tercer va ser per a Psychodrome i el quart per a Babylon
Vainas. En la categoria de DJ’s, el primer lloc va ser per a Badnoise DJ, seguit
de DJ Cuca Loca, DJ Gominas i DJ Miquel del Pozo.
Finalment, la jornada de dilluns va acollir el XXX Torneig de botifarra, amb
onze parelles participants a la Unió Calafina; el torneig de frontó (organitzat
pel Club de Tennis i Frontó), el ball amb Montse i Joe Transfer a la plaça
Barcelona 92 i, en acabar, el tradicional castell de focs. D’aquesta manera
es posava punt i final a l’edició 2013 de la Festa Major i, també, als mesos
d’estiu i vacances.

Relleu dels hereuets i pubilletes de Calaf.
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F esta Major 2013
Dues exposicions, de ceràmica i de pintura,
van completar el programa festiu

La mostra de ceràmica de les Germanes Prat ja s’ha convertit
en una cita ineludible dins de la Festa Major de Calaf.

A la Sala Felip es va poder visitar durant la Festa Major la
mostra de pintura de Jiménez Carretero, titulada “Llibres”.

J oventut
Krü i Badnoise DJ es proclamen guanyadors
del Calaf Sound 2013

Els Krü, en el moment de recollir el primer premi.

Els quatre DJ finalistes, amb els respectius premis.

En la darrera edició de la Festa Major, Calaf va comptar
amb el segon Concurs de música jove de la Catalunya
Central, el Calaf Sound. Enguany s’havien presentat un
total de deu grups i de deu DJ’s. Les votacions populars
a través de Facebook van donar una primera puntuació
als aspirants, i el criteri del Jurat va acabar de valorar
quines de les formacions i DJs actuarien durant la festa
major. Així doncs, del 6 al 8 de setembre el poliesportiu
municipal —a causa de les previsions de pluja— va acollir
els concerts i actuacions dels grups i DJs seleccionats.
Divendres van compartir escenari els Babylon Vainas, els
Krü i els Besos de Perro, mentre que dissabte va ser el
torn dels Psychodrome. La nit de dissabte comptava amb
més programació fora de concurs: d’aquesta manera,
es va poder ballar amb la rumba dels Sabor de Gràcia,
moure’s a ritme de batucada amb els Batincat i gaudir de
l’actuació del DJ Ruben Inside. Finalment, diumenge a la
nit van actuar al poliesportiu els DJs Cuca Loca, Miquel
del Pozo, Badnoise i Gominas.

Va ser també diumenge quan, després de la deliberació
del Jurat, es van lliurar els premis. En la categoria de
grups, Krü va quedar en primer lloc, emportant-se 1.000
euros; Besos de Perro va ser el segon classificat, amb un
premi de 500 euros; Psychodrome va quedar en tercer
lloc, amb un premi de 200 euros, i Babylon Vainas es van
endur els 150 euros de la quarta posició.
En la categoria de DJ’s, Badnoise DJ va endur-se el primer
premi, dotat amb 500 euros; Cuca Loca va emportar-se
els 225 euros del segon premi; DJ Gominas va quedar
en tercera posició, guanyant un premi de 100 euros; i
Miquel del Pozo va quedar en quart lloc, emportant-se
75 euros de premi. El lliurament dels guardons va anar
a càrrec del primer tinent d’alcalde, Joan Caballol; el
regidor de Joventut, Jesús López; i el tècnic de Joventut,
Salva Llamas. L’edició 2013 del Calaf Sound, organitzada
per l’Ajuntament de Calaf, comptava amb el suport del
Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i la direcció
general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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E sports
Vuitanta alumnes van participar enguany
en els cursets de natació de Calaf
El diumenge 1 de setembre tancava
portes la piscina municipal de Calaf,
després d’una temporada d’estiu en
què s’ha registrat força moviment en
les seves instal·lacions. D’una banda,
més de vuitanta nens i nenes, i també

adults, van participar durant el mes
de juliol en els cursets de natació,
aprenent a nedar o bé perfeccionant
estils. Els alumnes van demostrar el
dissabte 27 de juliol els seus progressos
en la ja tradicional exhibició, i després

La recollida dels diplomes de natació, just després de l’exhibició.

van poder recollir els diplomes i un
petit obsequi. Durant el juliol també es
va poder fer exercici amb les classes
gratuïtes d’aquagym. Finalment, hi
va haver ocasió per ser solidaris, i és
que en el darrer Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple es van recollir uns 330 euros
(entre les entrades venudes aquell dia
i el material de marxandatge). Pel que
fa a les xifres totals de la temporada
de piscina, enguany s’han venut 368
abonaments i 1.601 entrades.
Ara, gimnàstica de manteniment
Finalitzada la temporada estival,
aquest mes d’octubre han començat
les classes de gimnàstica a càrrec
de Maribel Sánchez. Hi ha 11 alumnes
a les classes de manteniment i un
total de 30 a les de gent gran, en dos
grups. Si us interessa apuntar-vos-hi,
contacteu amb l’Ajuntament al tel. 93
869 85 12.

La gent gran de Calaf ja disposa
d’un nou espai de salut i esport
El diputat d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació
de Barcelona, Marc Castells, i
l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia
Trullàs, van ser els encarregats
d’inaugurar
oficialment
el
nou
circuit esportiu per a la gent gran, el
passat mes de juliol Es tracta d’una
instal·lació especialment dissenyada
perquè els avis i àvies puguin
practicar-hi
desenes
d’exercicis
diferents, cadascú segons les seves
necessitats i possibilitats.
La Diputació ofereix als ajuntaments
la instal·lació d’espais lúdics i de
salut per a la gent gran i una sèrie de
serveis inclosos en l’oferta. Així, a més
de cedir-los aquests equipaments,
els facilita el material de difusió i
comunicació, i assumeix la formació
dels monitors responsables de les
sessions de dinamització guiades.
En els parlaments, l’alcaldessa va
agrair a la Diputació el seu suport
i implicació amb els municipis, i va
assenyalar la ubicació idònia del
circuit —situat al Parc de Ramon Sala
i Coy, i per tant proper als pisos per
a la gent gran, la Casa Bertran, el
Centre de Dia i el Centre d’Atenció

Una fisioterapeuta va explicar de manera detallada els diversos exercicis.

Primària. Per la seva banda, Marc
Castells va remarcar la importància
d’instal·lacions
com
aquestes,
que des dels municipis s’ofereixen
de manera lliure i gratuïta amb
l’objectiu de contribuir a la qualitat
de vida dels usuaris, en aquest cas
de les persones grans.
Després del tall de cinta, una
fisioterapeuta
va
explicar
de
manera didàctica i molt amena el

funcionament del circuit. Va mostrar
als assistents quins exercicis poden
fer-hi i per a quines persones
són més adequats, amb l’ajuda
de diversos voluntaris calafins
que es van prestar a provar la
nova instal·lació. Recordem que
al
departament
d’Esports
de
l’Ajuntament disposem de tríptics
explicatius dels exercicis que
s’hi poden realitzar, us convidem
a gaudir-ne!
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E nsenyament
Divertida festa de fi de curs
a la Llar d’Infants de Calaf

L’Escola de Música comença
el curs amb 96 alumnes
Hem encetat el curs 2013-2014 amb un total de 96
matrícules noves i amb força activitats previstes per a
aquestes properes setmanes. En primer lloc, el proper
22 de novembre celebrarem Santa Cecília, patrona
dels músics, i farem diverses activitats amb els grups de
llenguatge musical el dia 20 de novembre. Com cada any,
farem també una actuació a la Llar d’Infants per celebrarho.
Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que el curs passat
vam gravar un CD de cançons infantils juntament amb
la Llar d’Infants Municipal “La Boireta” de Calaf. Val a dir
que estem molt contents del resultat obtingut i que el CD
encara està a la venda. Si esteu interessats en adquirirlo, podeu fer-ho a la Llar d’Infants o a la mateixa Escola
Municipal de Música de Calaf. Finalment volem comunicarvos que estem preparant un concert de Nadal per al dia
21 de desembre a la tarda a la Unió Calafina, que esperem
que sigui ben lluït! Es tracta d’un concert obert a tothom
qui desitgi assistir-hi, ja que no és necessari estar vinculat
a l’Escola per gaudir-ne. Us hi esperem!!!

La Llar d’Infants La Boireta de Calaf va celebrar el
passat 5 de juliol la seva festa de fi de curs, un acte que
va comptar amb la presència dels petits alumnes del
centre, pares, mares i familiars, l’equip d’educadores,
l’AMPA i representants municipals. L’alcaldessa, M.
Antònia Trullàs, i el regidor d’Ensenyament, Josep
Manel Navarro, van assistir a l’acte, en el transcurs del
qual els nens i nenes de les classes dels Dofins i dels
Pollets van rebre una orla de record, com a regal de
comiat abans de començar P3 a l’escola “dels grans”.
La festa va comptar amb un animador musical, que
va fer ballar petits i grans, i amb coca i xocolata per a
tothom, gentilesa de l’AMPA.
Ara, la cinquantena de nens i nenes amb què compta
la Llar d’Infants ja han començat un nou curs, que
com sempre estarà ple d’activitats, d’aprenentatge i
de sorpreses. Des d’aquí convidem a totes les famílies
amb infants de 0 a 3 anys a acostar-se al centre i
demanar-ne informació; és, sens dubte, una bona
opció per a portar-hi els nostres fills.

L’Escola realitza diverses activitats obertes a tothom.
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E ntitats
AAVV La Pineda

Casal de Calaf

Conte
Hi havia una vegada un barri
que tenia una Associació de Veïns.
Un dia un veí, passejant pel carrer,
es va trobar cansat i l’únic lloc
per seure estava brut. Un altre va
mirar per la finestra de casa seva,
una cursa de Fórmula 1, quan
el límit de velocitat és 30km/h,
i encara un altre ha d’entrar a
casa seva amb paraigües per si
li cau “merda”... Quan arriben
les reunions de veïns expliquen
els problemes a l’Associació i
aquesta pren la decisió d’anar
a l’Ajuntament. Els regidors
escolten amb molt entusiasme
les preocupacions dels veïns i ens
diuen que cada cop que tinguem
un problema els ho fem saber. I
això és com aquell acudit:
Un nen passejant pel parc
amb la seva mare i la germana
petita. En això que la nena
veu darrere un arbre un home.
- Mama, mama, mira què
té aquell senyor a la mà!
La mare, tota sufocada, la fa callar:
-Què dius, nena?! Calla, calla!
Ehemm…
quan
siguis
gran,
si ets bona, en tindràs una…
I
el
seu
germà
li
diu:
- I si ets dolenta, en tindràs
moltes!

Caràcters Teatre

Hem deixat enrere l’estiu,
que vam cloure amb les dues
representacions de “Pel davant i pel
darrere”, que ens va oferir l’ATC, i
l’espectacle “Pagagnini”, que va
tenir lloc el 10 de setembre, amb
força afluència de públic en totes
tres representacions.
El passat 15 de setembre va iniciarse la II Mostra de Teatre Amateur
Vila de Calaf amb l’obra “El diari
d’Anna Frank”. El 22 de setembre es
representà “ Hem de purgar al Tete”,
i el 29 de setembre, “Burundanga”.
Els dies 6 i 13 d’octubre es va
representar “Molt soroll per no res”
i “La forma de les coses”. Aquestes
obres havien estat les triades d’entre
les més de 40 companyies que van
presentar les seves propostes a la
mostra d’enguany.
També cal destacar la bona acollida,
els dies 11 i 12 d’octubre, de l’obra
“Només Ricard”, basada en l’obra de
William Shakespeare “Ricard III” i
interpretada en solitari per l’actor
calafí Xavier Torra. L’espectacle es
va ubicar a l’escenari de la Sala
Gran, i l’aforament va ser limitat
a 100 persones per representació,
ja que les característiques d’aquest

espectacle requerien que el públic
se situés tocant l’espai escènic on
transcorria l’obra.
Properament també està previst
que la companyia Caràcters Teatre,
de la qual forma part l’actor calafí
Albert Latorre, ens presenti l’obra
“Caràcters de Txèkhov”, que
tindrà lloc a la Sala de Fusta el
proper 17 de novembre a les 18 h.
Per altra banda, els amics del Polvorí
també organitzen diverses activitats
(xerrades, conferències, concerts de
petit format, cursos, etc.) que tenen
lloc a partir d’aquest mes d’octubre,
majoritàriament al vestíbul del Cafè
del Casal, i dels quals n’anirem
informant.
I, finalment, recordar que com cada
primer diumenge de mes, el proper
3 de novembre a la una del migdia,
al vestíbul del Cafè del Casal hi ha
ballada de sardanes (Sardanes
Enllaunades). Convidem a tothom
a qui agradi ballar-ne, i qui vulgui
aprendre’n, a acompanyar-nos.
Per a més informació podeu
adreçar-vos a la nostra pàgina web:
www.casaldecalaf.cat

AMPA INS Alexandre de Riquer
La Junta de l’AMPA volem felicitar
alumnes i professorat pels resultats
obtinguts en les darreres proves
de selectivitat, amb un 100%
d’aprovats i les notes per damunt
de la mitjana del país. Això mesura
el nivell del nostre centre i ens
en congratulem, com també del
premi al treball de recerca atorgat
per la FUB (centre universitari de
Manresa). Igualment han reeixit les
estades d’estiu, el sopar de final de
curs i la reutilització de llibres de
text, ja molt consolidat tot plegat.
Ara us volem informar que com
cada any hem organitzat les
activitats
extraescolars:
jazz,
coreografies,
escacs,
taller
d’autonomia domèstica, rus i ball
de country. Enguany obrim algunes

d’aquestes activitats a tot el poble,
junt amb l’AMPA de l’Alta Segarra,
que organitza el reconegut grup de
gospel. A la tardor també volem
fer una caminada popular per
tal d’ajuntar famílies, alumnes,
professors i tothom qui hi vulgui
participar. Perquè entenem que les
activitats obertes fan més poble.
Animeu-vos a participar-hi!
També organitzem com cada any
—i ja en van 3— la jornada de
bricolatge, en la qual esperem la
participació de tota la comunitat
educativa per tal de pintar i netejar,
bàsicament. Així estalviem diners
del pressupost de l’institut, que es
poden dedicar als alumnes o bé a
la biblioteca municipal, que és de
tots.

La novetat és que organitzarem,
a més de les exitoses jornades de
tècniques d’estudi per ajudar els
nostres fills, diversos tallers —de
primers auxilis, de decoració...—
durant el curs, també oberts, tal
com n’informem a l’assemblea
anual.
Per acabar només ens queda
engrescar-vos a participar en el
“Club de lectura” trimestral a la
biblioteca municipal, que acull
tothom qui vulgui comentar el
llibre de lectura escollit sense cap
compromís. Només cal anar a la
biblioteca i se us en facilitarà un
exemplar, i us diran el dia en què es
durà a terme el berenar-tertúlia a
partir de les 19.30 h cada 3 mesos.
El proper és l’11 de desembre.
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Calaf per la Independència
La multitudinària cadena humana
que per la Diada va enllaçar El
Pertús i Alcanar va comptar amb
la participació i entusiasme de més
calafins, encara, dels que l’any
passat van anar a la manifestació
de Barcelona. La Territorial de
Calaf va organitzar la major part de
les inscripcions i la distribució de
samarretes, i es va ocupar de proveir
els dos busos necessaris per a acudir
al tram assignat, a Vilafranca. Hi
va haver altres calafins repartits
per tota la Via, des d’Alcanar fins a
Girona. El Jaume i la Calamanda van
anar a la concentració de gegants
d’Avinyonet.
De tots aquests indrets, els calafins
n’expliquen anècdotes simpàtiques,
alegres, cíviques i participatives,
en detallen escenes emocionalment
espectaculars
i
convergències
d’esperit unànimes. Tot per reclamar
que siguin les urnes qui decideixin
si Catalunya vol ser un nou estat
d’Europa.
El dissabte anterior a la Diada,
aprofitant la Plaça dels Oficis de la
plaça Gran, l’Assemblea va organitzar
la confecció d’una estelada de
serradures de notables dimensions,
que va congregar el gaudi i
participació de xics i grans. La pluja

de primera hora de la tarda, però,
va obligar a recollir els 40 metres
quadrats d’estelada. La mateixa
pluja que, unes hores més tard, va
deslluir, que no impedir, l’enlairament
de l’estelada remuntant el màstil de
8 metres que s’havia instal·lat a la
plaça dels Arbres.
L’Assemblea de Calaf reprendrà tot
seguit el seu paper de pont amb
tots els altres pobles de Catalunya

i, d’una manera immediata, es
retrobarà amb l’Assemblea de Prats
recentment creada per a proposar
iniciatives conjuntes. Igualment, hi
ha contactes equivalents amb veïns
de Sant Martí. L’objectiu més proper
és l’organització de l’anomenat “Signa
un vot”. Aquesta i altres iniciatives es
poden seguir a la pàgina de Facebook
“Assemblea
Nacional
Catalana
Calaf”.

Estelada a la plaça Gran, el dissabte de Festa Major. Foto: ANC-Calaf

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia...
EL PAPA FRANCESC
En un clima de fonda moguda
mundial i d’atonia eclesial, ha
aparegut un papa que també
s’ha volgut afegir a la festa. És
molt aviat per fer una valoració
equilibrada d’una persona i del seu
paper en el món en pocs dies de
presència en el càrrec. I potser el
que es diu avui demà ja pot haver
donat un tomb. Per tant, aquestes
ratlles són una aproximació molt
limitada.
El papa Francesc, vingut d’un altre
continent amb tot el que significa,
amb el tarannà de pastor, fica els
dits a la llaga del món i de l’església
amb una valentia, simplicitat i
delicadesa que entusiasma als
que potser ja estàvem a punt
d’abandonar els arreus.
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Els seus objectius bàsics són:
- Diàleg amb tothom i especialment
amb els més allunyats de l’Església.
- Una Església al servei dels més
pobres (del color i condició que
siguin) i necessitats.
- Una denúncia clara i desinteressada
al liberalisme salvatge que fa que els
forts siguin cada vegada més forts i
els febles cada vegada més febles.
- L’Estat ha de corregir les desigualtats
que hi ha en el seu país prescindint
del fet religiós o respectant les
diferents confessions religioses.
- Una Església que viu els valors de
l’evangeli, els comunica i els dóna
sense cap interès per davant, per
tant purificació de la burocràcia
eclesiàstica.
Certament no hauríem de caure
en un remaleït papisme que ja fa

massa anys que patim, sinó caldria
veure en la persona del papa el qui
guia l’església amb tarannà serè i
valent, amb respecte i diàleg, amb
fidelitat a l’evangeli i amb exemple
engrescador. El papa, com tots,
un dia s’equivoca i un altre dia
l’encerta, està a primera línia de
foc i obre camins, però no necessita
culte.
LES ACTIVITATS PARROQUIALS
Amb més il·lusió que mai procurarem
animar els diferents àmbits en què
ja va avançant la nostra parròquia:
catequesi, celebracions litúrgiques,
malalts, acolliment, serveis, Càritas,
formació d’adults, i un altre aspecte
prou feixuc com són les obres de
manteniment i també del nou local
per acollir els objectes litúrgics de
valor artístic i històric.

Mil·lenari
Ariadna Riu

Mil·lenari endins, mil·lenari enllà
Aquests dies asseguda al davant
de l’ordinador i pensant en el
Mil·lenari, m’ha vingut al cap el
Mil·lenari de Catalunya i la seva
sèrie “Història de Catalunya”, on
el narrador era un drac de color
rosa anomenat Dragui. La sèrie
tenia una fantàstica música d’en
Jordi Doncos i lletra de Josep Maria
Espinàs.

noves i propostes
que, quan
arriben al final, s’han transformat.
Col·labores
voluntàriament
en
un gran esdeveniment i, si vols
que funcioni, has de fer moltes
reunions; perquè quan jo vaig
entrar, la comissió de divulgació
anava “a la deriva”, no hi havia
un camí a seguir. En unes quantes
reunions es va poder trobar el

Us preguntareu per què dic
això, oi? Doncs perquè des de la
innocència que podem tenir amb
nou anys, pensem que mil anys
són molts, que mai arribarem a
viure un altre Mil·lenari, i que vés
per on, llavors m’equivocava: ara
estic treballant per un mil·lenari,
el més important, el del poble que
m’ha vist néixer i créixer.
Quan t’arriba la notícia que has de
ser responsable d’una comissió,
en un moment se’t capgira tot,
però per altra banda ho prens
com un repte, a veure fins on
ets capaç d’aguantar. Comences
a donar voltes a tot el que pots
fer, persones que t’aporten idees

camí i després de tenir diverses
opinions, ara estem més decidits
que mai a tirar endavant.

Totes les comissions treballem i
fem la feina tan bé com podem.
La
comissió
de
cultura
ja
comença a tenir els seus temes
de conferències lligats i ja s’està
treballant en la miscel·lània; la
comissió d’economia ha quedat
una mica desapareguda, però
amb ganes arribarem a tot arreu.
La comissió de divulgació ja hem
fet bustiada de cartes per poder
anar a parlar amb les entitats i
explicar-los millor com encarem
el Mil·lenari i veure com podem
beneficiar-nos-en mútuament.
Sense afany d’allargar-me més,
dir-vos que volem animar-vos a
participar amb nosaltres a través
de la pàgina de Facebook “Calaf
vila Mil·lenària”, o bé ens podeu
fer arribar les vostres propostes
i/o
col·laboracions
al
correu
calaf1000anys@gmail.com
que, si és del vostre desig,
l’Associació pel Mil·lenari podrà fer
públiques a la pàgina de Facebook
(evidentment
amb
la
vostra
signatura).

Coral Ressons

No me la puc treure del cap!
“Bon dia / ningú m’ho ha demanat /
però fa un bon dia…”. A qui no li ha
passat pel cap aquesta cançó dels
Pets, en sentir-se saludat qualsevol
matí?
I, com aquesta, moltes i variades
melodies ens vénen al cap en un
o altre moment de la nostra vida.
Aquesta singularitat converteix el
viure de cada dia, en més o menys
mesura, en un musical.
Des de ben petits aprenem a
caminar al pas de cançons infantils:
“un tren petitó / que camina, que
camina …”; ens acompanyen o
conviden a viatjar “… viaje con
nosotros / a mil y un lugar…”, com
ens deia l’Orquestra Mondragón; en
plena adolescència són infinites les
melodies que ens han fet enamorar,
si més no del mateixos cantants.

No podem negar, doncs, que
creixem al ritme de la música.
Un fet que no deixa de ser curiós,
és com en multitud d’ocasions una
frase o tan sols un mot ens duu
una cançó a la memòria i potser
no serem capaços de treure’ns-la
del cap. Per què això pugui succeir
només cal deixar-se endur i parar
l’orella a tot allò que escoltem.
La paraula gavina n’és un clar
exemple. En uns segons ens ve al
cap la magnífica interpretació de
la Marina Rossell
“oh, gavina
voladora…”.
Qui és capaç de
preparar una barbacoa sense
cantar i ballar la tonada que va
popularitzar en Georgie Dann? La
mítica “Alegria / és Festa Major…”
de La Trinca, ens porta al temps
dels envelats.

Juguem a cantar i siguem feliços
que ja ens ho recomanava en
Peret “… canta y sé feliz…”. També
ens aconsellen els Mariachis “…
canta y no llores / porque cantando
se alegran / cielito lindo / los
corazones”.
Juguem a cantar i cerquem cançons
en qualsevol moment del dia o de la
nit que, en fer-se fosc “… bona nit
/ deixa que et porti als braços / fins
al llit…” (Els Pets).
I mentre esperem que comenci
la temporada d’actuacions per
part nostra, donem les “gracias
por la música y sus canciones /
que transmiten emociones…” que
cantaven els intemporals Abba.
Així doncs, cantem, siguem feliços
i seguim fent de la nostra vida un
musical.
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Més de vuitanta futbolistes per a la nova temporada
Ja hem passat el mes de setembre
i som a mig octubre... Enrere
ha
quedat un estiu molt intens i ple
d’activitats,
campus,
tornejos,
piscina, vacances... A principis de
setembre vam celebrar la Festa
Major i tot seguit els nostres fills han
començat de nou l’escola i l’institut.
Just quan comencem a tornar a
la normalitat i a la rutina és quan
nosaltres preparem la temporada.
Enguany hem organitzat a Calaf
4 tornejos de diferents categories
durant tot el mes de setembre. En
total s’han aplegat uns 30 equips
de diferents poblacions de les
comarques veïnes, i en conjunt
hauran passat prop d’un miler de
persones pel nostre camp de futbol.
En el moment d’escriure aquest
article, el nostre equip amateur ja
havia disputat 2 jornades de lliga,
amb un balanç de 2 victòries i 15
gols a favor, i amb el primer lloc de
la classificació provisional. El primer
cap de setmana d’octubre van
iniciar les competicions els 4 equips

de futbol base que tenim aquest
any, concretament en les següents
categories: Prebenjamí, Benjamí,
Aleví i Infantil. També tindrem un
equip de babies (4 i 5 anys) que
aniran fent partits amistosos al llarg
de la temporada. En total aquest

any tindrem més de 80 futbolistes.
Finalment, ens agradaria que durant
el proper any 2014 es pogués
finalitzar l’obra de la nova cantina.
Junta UE Calaf

L’equip sènior després d’imposar-se amb contundència en el partit de Festa Major.

Xarxa Calaf

Xarxa Calaf aixeca el teló de la temporada 2013 -2014!
Xarxa Calaf estem molt contents
i amb energia renovada per engegar
aquesta nova temporada 2013
– 2014!! I tot, gràcies a la bona
acollida que van tenir per part del
públic “Els contes de Festa Major”
que vam poder veure el dissabte 7
de setembre amb motiu de la festa
grossa del nostre poble. Des d’aquí
volem agrair a la Rosa Caballol,
a la Rosa Vila i a l’Oriol Martí els
contes que ens vàreu explicar
desinteressadament, així com al
Jaume Fonoll per acompanyarnos amb la seva guitarra. També
volem donar un “Moltes Gràcies!”
un altre cop a tots els comerços que
vàreu col·laborar amb els vostres
productes per fer la “xocolatada”,
que va fer llepar els dits a tots els
nens i nenes que es van apropar
al Casal de Calaf aquell dia.
Finalment agrair a tots els pares i
mares que vàreu comprar el “nas
de pallasso” per col·laborar amb la
nostra entitat. Esperem que aquesta
petita inversió us sigui retornada en
forma d’espectacle. Finalment donar
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gràcies a l’Ajuntament de Calaf
per confiar en nosaltres per dur a
terme aquesta activitat i al Casal de
Calaf per cedir-nos l’espai aquell dia
“malauradament” plujós!
Així doncs us esperem a tots el
diumenge 27 d’octubre a les
17.30 h a la Sala de Fusta al
primer
espectacle
d’aquesta

temporada: “Els Tres porquets”.
La companyia “Estaquirot Teatre”
ens presenta una versió actualitzada
i divertida d’aquest conte popular, on
el vocabulari i la realització plàstica
dels ambients fan que sigui una obra
ben atraient per als més petits.
Sssssssh silenci, el taló s’aixeca,
l’espectacle és a punt de començar!

Els “Contes de Festa Major” van omplir la Sala de Fusta de públic de totes les edats.

C ol·laboradors

Joan Graells

Pèrdua de la guerra del 1714. Conseqüències
Per als catalans —partidaris
de l’Arxiduc Carles d’Àustria—, la
principal conseqüència de la derrota
de la guerra enfront les tropes
borbòniques de FelipV, va ésser la
pèrdua de la nacionalitat catalana
amb totes les seves institucions: amb
una administració totalment militar
que va dependre del capità general
vencedor i que va substituir els ens
propis com les Corts Catalanes, el
Consell de Cent, les vegueries, la
Reial Audiència i tots els òrgans que
emanaven del poder reial —a més, no
es van respectar les capitulacions que
es varen acordar sota jurament.
Els castells dels partidaris de l’Arxiduc
van ser cremats i els seus béns
confiscats, i no solament ho va patir
la classe benestant, sinó que el rei
d’Espanya, Felip V, va imposar “el
delme de la forca” a totes les viles del
Principat, pel qual foren executats un
de cada deu homes escollits a l’atzar;
també es van produir en diverses
viles execucions multitudinàries com
la de Sant Quintí de Mediona, on 800
persones civils van ser penjades de la
forca.
També es van imposar les quinzenades,
que eren uns impostos asfixiants que
s’havien d’abonar cada quinze dies.
Per pagar la primera quinzenada molts
veïns, en no tenir els diners, es van
veure obligats a vendre’s els animals i
més endavant les seves terres... I així
s’anaren empobrint fins les darreres
joies i els últims estalvis, que tenien
amagats sota les pedres, i d’aquest
fet ve la dita “que els catalans de les
pedres en treuen pans”. Ah, i als que
no pagaven, se’ls reclamava el doble!

En els anys posteriors a la guerra es
van fer més de 4.000 execucions de
catalans il·lustres; un dels que encara
viu en el record de la gent del poble és
sense cap dubte el general Moragues
—molt ben estudiat en dos llibres
ben documentats per Mn. Antoni
Pladevall. Al general no se li van
reconèixer els honors militars i no va
tenir judici. Amb camisa de penitent
fou arrossegat amb dos cavalls per
tot Barcelona cap a la forca situada
a la Ciutadella, on el seu cos fou
trossejat i el seu cap fou exhibit més
de dotze anys penjat en una gàbia de
ferro a l’entrada de la Ciutadella, com
a escarni i escarment.
Moltes viles del Principat foren
cremades com a represàlia pels
exèrcits borbònics-felipistes prop
d’aquí: la Pobla de Claramunt, Sallent
(dues vegades), Moià, Manresa (dues
vegades), Salelles o Peramola, entre
d’altres. També fou imposada la
censura als llibres, la repressió sobre
els símbols catalans, la prohibició de
qualsevol tipus d’armes, l’estament
religiós fou represaliat... Tortosa
i el seu territori van ser separats
del Principat de Catalunya, es va
intervenir en tots els gremis, es va
confiscar tots els arbres de Catalunya,
es va construir la Ciutadella, es va
suprimir les universitats catalanes i
es va instaurar arreu un toc de queda
inflexible. I moltes més accions que
seria molt llarg d’enumerar... És a dir:
una intervenció a tota regla i sense
cap mena de pietat, per això eren els
vencedors. La promulgació del Decret
de Nova Planta no va arribar fins el
1716, quan tenien els objectius de la
repressió assolits i la feina bruta ja

Il·lustració del llibre ‘El general Josep
Moragues’, de Mn. Antoni Pladevall.

estava feta, amb la desnacionalització
de Catalunya, amb la dominació
política i institucional, deixant un país
arruïnat, humiliat, desmoralitzat i
vençut. Amb una llengua i una cultura
aixafades i alhora prohibides.
Per això és bo que tinguem present en
la memòria històrica del nostre poble
i cadascuna de les nostres famílies el
record d’aquest i d’altres fets que al
llarg de tres segles han succeït, i que
restem ferms defensant pam a pam
cada bri de pols del nostre territori per
tal d’aconseguir una Catalunya lliure i
plena on no s’exclogui a ningú i es
respectin els seus drets com a nació
i els dels seus ciutadans. Perquè, que
jo sàpiga, els successors de Felip V no
han demanat mai perdó pels greuges
infligits al poble català...

E ntitats

AAVV Nucli Antic

Relleu al capdavant de l’Associació
L’Associació de Veïns del Nucli
Antic
de Calaf ha viscut aquest
estiu una sèrie de canvis, que han
donat lloc a un relleu al capdavant de
l’entitat. Així, la junta quedarà a partir
d’ara formada per: Maria del Mar
Puerta (presidenta), Gabriel Pérez
(secretari), Ester Pérez (tresorera),

i Pilar Tello, Antònia Muñoz, Jessica
Tello, Joan López, Maria Martínez i
Montserrat Parés com a vocals.
La primera de les activitats prevista
tindrà lloc en la propera Fira de Tots
Sants de Calaf. L’AAVV del nucli antic
muntarà un estand amb imatges i
material de les diverses iniciatives i

actes portats a terme fins ara, amb
la voluntat de fer un repàs per la
seva trajectòria i recollir idees per
continuar la seva tasca.
A més, de cara al desembre, l’entitat
vol
organitzar
alguna
activitat
solidària amb la Marató de TV3, que
ja s’anirà concretant.
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C ol·laboradors

Maria Rosa González

E ntitats
Penya Barcelonista

La fugida
És mitjan juliol, la calor apegalosa
s’enganxa a les parets, sura per
terra i les mosques brunzeixen sobre
la fruita madura de la parada. En
Marc és un noi inquiet i treballador,
ben plantat, atractiu i simpàtic. Té
el cabell eriçat, del color del blat
madur i en una mirada fugissera hi
destaca el blau dels ulls. És orfe,
sense germans, viu amb els oncles,
egoistes i malcarats, als afores de
Barcelona i treballa al mercat. Està
bojament enamorat de la Lola.
A la noia li falten cinc dies per a
la majoria d’edat, llavors fugiran
plegats. Ella és bruna de pell, ulls
negres, cabellera atzabeja i rinxolada.
És gitana. Viu en una caravana amb
dos germans més grans. El seu pare,
abans de morir, l’havia emparaulada
en matrimoni amb un home gran,
gros i fastigós que li fa venir basques
només de pensar-hi. Estima en Marc,
i se n’aniria amb ell a l’infern abans
que casar-se amb aquell homenot.
Fa més de dos anys que es veuen
d’amagat, està segura que si els
seus germans se n’assabentessin els
matarien.
La família de la Lola sempre havia
estat nòmada, però amb la mort de la
mare i la malaltia del pare van aparcar
la caravana en aquell barri pudent i
emmetzinat on les dones portaven
navalles sota les faldilles i els homes
regnaven carregats de cadenes d’or
imposant la seva voluntat amb mà
de ferro. Ella desitja fugir, ser lliure.

Vol passejar tranquil·lament i lluir el
seu amor com la resta de parelles. Ja
en té prou de mirar de cua d’ull. Vol
treure’s de sobre les urpes de la por.
Un andalús que descarregava fruita
a la parada, li havia ofert feina a
en Marc diverses vegades. Té un
hivernacle a El Egido i li faltaven
mans. L’última vegada que es van
veure, en Marc li va dir que sí.
Cinc dies. El cor els batega com la
campana d’una església.
No portaran cap maleta, només els
documents i una motxilla cadascú.
Ja tenen els bitllets de tren i quatre
quartos que en Marc té estalviats.
Quan els familiars els trobin a faltar
ja seran lluny. El tren els portarà a
una nova vida, a un futur propi, al
seu destí.
Però aquesta noia gitana no pot
ser lliure, no pot estimar un paio;
pertany a la promesa que el seu pare
va fer.
Ha arribat el dia tan esperat. A
l’andana, la Lola roman fins que el
tren s’allunya, fins que té la mida
d’un escarabat.
En Marc no ha comparegut i la Lola
ja sap que no el veurà mai més.
Literalment, l’ha engolit la terra.
No pensa tornar a la caravana,
va al lloc íntim on es trobaven.
Asseguda i recolzada a la paret
treu de dins la motxilla la navalla
que els havia de protegir, fa brollar
la seva sang i es deixa anar sobre
l’herba vermella.

La Penya Barcelonista va
celebrar el 12, 13 i 14 de juliol
la desena edició del 3x3 de futbol
i 6è Memorial Jordi Borràs. Va
ser un cap de setmana de futbol
intens i de partits frenètics, amb
un rècord de participació: una
cinquantena d’equips, és a dir, uns
250 jugadors i jugadores de totes
les edats. Dissabte a la nit, la pluja
va obligar la Penya a anul·lar el
concert de Lax’n Busto, Jarana, DJ
Dello i els Esgarriats, que s’havia
organitzat amb motiu del 10è
aniversari. La meteorologia també
va fer traslladar el camp del 3x3
al poliesportiu per poder continuar
diumenge els partits.

Club Bàsquet Calaf
El passat 5 d’octubre el CB Calaf
va portar a terme la presentació
oficial dels seus equips per a la
present temporada. D’altra banda,
va ser el passat 20 de juliol quan es
va celebrar el segon 3x3 de bàsquet
al carrer, amb una gran participació,
ja que van ser 21 els equips que
van prendre-hi part. A més del
torneig en si, es va organitzar
també un concurs de triples: en la
categoria femenina va guanyar la
Carla, jugadora del Club Bàsquet
Cervera; en la categoria masculina
el guanyador va ser el calafí Pau
Garriga.

Institut Alexandre de Riquer

L’Institut destaca els bons resultats acadèmics del curs passat
A l’Institut Alexandre de Riquer de
Calaf va començar el nou curs amb
la satisfacció d’haver acabat el passat
amb diverses bones notícies. Per una
banda, la Fundació Universitària del
Bages va lliurar a final de curs els
premis de Recerca de Batxillerat, i va
concedir un accèssit a Laura Busquet,
de l’Institut calafí, pel treball ‘La salut
més enllà de la malaltia: el cas de
la PKU’. També una altra alumna,
Mel·lina Illa, de 3r d’ESO, va rebre
un premi de “Redacció de la CocaCola”, que anualment es convoca
per als alumnes de 2n d’ESO per
tal d’incentivar l’escriptura entre els
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alumnes més joves. Finalment, cal
dir que en les proves de Selectivitat
els alumnes de l’Institut Alexandre de
Riquer van tenir molt bons resultats,
ja que varen aprovar tots al juny,
amb una nota mitjana en les PAAU de
6,511, superior a la mitjana catalana
(6,346). Enhorabona a tots!
Comenius a Calaf
D’altra banda, la setmana del 30 de
setembre al 4 d’octubre va tenir lloc
a l’Institut Alexandre de Riquer una
de les reunions que anualment es
realitzen dins el marc del Projecte
Internacional Comenius, per tal

d’afavorir l’ús de la llengua anglesa
i el coneixement d’altres països. En
aquest cas, el tema del projecte és:
“Alternative energies, the energy for
the future?”. Els alumnes de Calaf,
juntament amb els dels països socis
(Estònia, Grècia i Alemanya), van
realitzar activitats relacionades amb
la biomassa i altres fonts renovables
d’energia, i també d’altres de caire
cultural o lúdic. La trobada va ser
molt fructífera tant en relació al
treball realitzat com en les relacions
establertes. Des de l’Institut es vol
agrair la col·laboració de les famílies i
persones implicades en el projecte.

C ol·laboradors

Josep Maria Solà

Sebastià Junyent, el calafí inventor del Carnestoltes
Per a tot el jovent de Calaf (i comarca) que, tot fent-se seu l’eslògan de John
F. Kennedy (“no et preguntis què pot fer el teu poble per tu; pregunta’t què
pots fer tu pel teu poble”), han tingut la dignitat (i el bon gust) de muntar (o
continuar): l’Agrupament Escolta Alexandre de Riquer; l’ATC; El Festival de
Música Tradicional de Calaf (Desfolca’t); l’Unu du Maiu; les Músiques a cau
d’orella; el Carnaval de Calaf (més els 8 números immortals de la revista RISC:
Sergi, i ara amb què riurem?); la Festa Menor (només 4!: i ara què farem durant
la F M?); i El Cafè del Casal (sismes-el polvorí): a tots ells, GRÀCIES.
Per a l’amic Jaume Ortínez, activista incansable que m’indicà el camí.

Celebrem, avui, la descoberta
d’un altre calafí il·lustre a qui
hem de salvar de l’oblit: el primer
que en parlà fou el cronista Sam
(Ramon Mas) en un article publicat
al butlletí de la Festa Major de
Calaf (1986): el podeu llegir,
íntegre -dins L’Alumnàtica, núm.
36, pàgs 32-34 (abril 2006)-,
al web de l’Institut (www.iesalexandre-de-riquer.com). Fa poc,
l’amic Jaume Ortínez m’indicà
una interessantíssima exposició al
Museu Frederic Marès, comissariada
per Jordi Pablo i Grau, intitulada: La
Barcelona irreverent (De la Societat
del Born al Niu Guerrer (18581910)), des del desembre 2012 fins
al maig del 2013, on es remarcava
la importància del calafí Sebastià
Junyent (en podeu adquirir el
catàleg, més el CD inclòs: Quaderns
del Museu Frederic Marès, 16).
Curiosament, la Gran Enciclopèdia
Catalana (vol. 13, pàg. 297),
esmenta dos néts del calafí (Oleguer
Junyent i Sebastià Junyent, aquest
darrer autor d’una sèrie d’articles a
la revista Joventut sobre la Societat
del Born (1904)), però sense cap
entrada dedicada a l’avi, que és el
qui ens interessa.

Junyent posava un ninot al peu de
la seva botiga, com a reclam. El
dimarts el ninot feia com si es posés
malalt, es moria i era enterrat al
vespre. Per fer-ho s’organitzava un
seguici funerari: ja el 1840, aquest

Sebastià Junyent i Comas va néixer
a Calaf el 20 de gener del 1805;
segons consta al Llibre Baptismal
núm. 7 de l’Església de St Jaume
(pàg. 276), els seus pares, naturals
de Calaf, eren Simeó Junyent i
Casellas, espardenyer de 22 anys, i
Raymunda Comas i Cerdanyons, de
24 anys. El mossèn que el batejà fou
Joan Oliva. De molt jove, Sebastià
Junyent s’establí a Barcelona com a
espardenyer, al C/ de la Claveguera.
Abans de la setmana del dimecres de
Cendra –segons explica el periodista
Josep M. Cadena a l’article del
catàleg esmentat, “Somriures i
rialles de l’històric humor barceloní”-

seguici tenia una gran importància.
Quan anys més tard, el nostre
espardenyer traslladà la seva botiga
al C/ del Rec, cantonada amb la
plaça del Born, al costat de la botiga
d’un plats-i-olles conegut com El
Pelat, hi va haver confluència entre
els dos personatges amants del
riure i la tabola, i decidiren fundar la
Societat del Born (1858-1873), amb
l’únic objectiu d’organitzar les festes
del carnestoltes. No és que abans
no n’hi hagués, de carnestoltes a
Barcelona (limitat gairebé a un ball
de disfresses), però sota l’impuls
de Sebastià Junyent el carnaval
assoleix una dimensió popular,

Aspecte de la botiga de Sebastià Junyent,
al carrer del Rec, segons el dibuix de
Lola Anglada al volum 8è (Costums,
festes i solemnitats) del llibre Visions
barcelonines. 1760-1860 (1957), de
Francesc Curet.

satírica i de carrer com no havia
tingut mai abans.
La Societat tenia la seva seu al núm.
17 del passeig del Born; els socis
pagaven 30 pessetes l’any (20,18
euros), i no n’hi podia haver més de
50 (de socis). El president perpetu
era
Sebastià
Junyent,
ajudat
pel Pelat, Joan del Pa (forner),
Vadoret (bacallaner) i el Sr Antonet
(encarregat de la mesura d’oli),
l’intel·lectual de la colla. El caixer
era Francisco Junyent, i el secretari
era
un
adolescent
anomenat
Rossend Arús i Arderiu (es portaven
40 anys amb Sebastià Junyent).
A l’estendard de la Societat del
Born hi figuraven, a sota, dues
frases: “Amor a la pàtria/ sempre
catalans” i “Filantropia i diversió”.
Durant el carnestoltes, la Societat
repartia vals de pa gratuïtament
entre els més necessitats; al final
de les festes, un cop cobertes les
despeses, els beneficis resultants
es repartien entre els pobres del
Born i les cases de beneficència de
la ciutat. La marca identificadora
dels impresos de la Societat era
un globus aerostàtic (senyal de
modernitat),
cavalcat
per
un
arlequí. I també era un globus, amb
un vigia a la cistella, que avisava,
dies abans, de l’arribada de “sa
majestat” el Carnestoltes.
Afegirem,
per
acabar,
que
l’espardenyer calafí era molt amic
de Josep Anselm Clavé a qui va fer
crear la coral Colla del Born, que
també participava al carnestoltes.
Clavé va ser coautor, al costat
de Josep Maria Torres, d’un llibre
extraordinari sobre un carnaval
mític, El carnaval de Barcelona
en 1860, amb un sonet en català
dedicat a Junyent on li reconeix el
fet de ser el factòtum i alma mater
del carnestoltes barceloní.
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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

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)
Gas Natural (Urgències)

900 750 750

De dilluns a divendres:

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).

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 902 026 028
Calaf

93 869 84 91

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.

A genda

OCTUBRE

NOVEMBRE

Diumenge 27

Divendres 1

Dissabte 2

Diumenge 3

Portes obertes
a l’ermita de Sant
Sebastià
D’11.00 h a 13.00 h

Fira de Tots Sants
· Mostra de fruits
de tardor
· Repartiment de
castanyes i mistela
· Artesania
· 1r Concurs
de Carbasses
De 10.00 h a 14.00 h
a la plaça Gran

Visita guiada
i gratuïta
al castell de Calaf
A les 11.00 h des de
l’Oficina de Turisme

Sardanes enllaunades
A les 13.00 h
al Cafè del Casal

Teatre familiar:
“Els tres porquets”
A les 17.30 h
a la sala de fusta
del Casal de Calaf

Organitza: Xarxa Calaf

Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 17
Teatre: “Caràcters
de Txèkhov”
A les 18.00 h
a la sala de fusta
Organitza: Casal de Calaf

24

Barcelona

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

900 700 365

Funerària Montaner

tel. 93 804 44 51

Igualada

HORARI DEL CEMENTIRI
de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME
(tardor 2013)
Dimarts, dijous i divendres
de 10.30 h a 13.00 h
Dissabtes
de 9.00 h a 14.30 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.

Número 44 · Octubre 2013| Edita: AJUNTAMENT DE CALAF | Imprimeix: Gràfiques Oller, CB | Imprès amb paper ecològic | www.calaf.cat

