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Tot a mà

  93 869 87 79

  Urgències: 112

  CatSalut Respon: 061

Per demanar hora, cal trucar al 061 o connectar-se a: 
www.gencat.cat/ics

Telèfon d’emergències de Calaf 900 92 92 09

Ajuntament de Calaf 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Àrea bàsica de Salut

Bombers Oficines

93 869 87 79

93 869 92 12

Bombers Urgències 93 868 09 31

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Escola Alta Segarra 93 869 82 96

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

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Correus 93 869 85 94

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Farmàcia  93 869 85 06

FECSA Avaries 800 760 706

FECSA Informació  800 760 909

Funerària Montaner  93 869 84 91

Naturgy (Atenció client) 900 700 365

Naturgy (Urgències) 900 750 750

Grues Calaf 636 480 488

INS Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Informació Generalitat 012

Jut. de Pau (Anna Maria Bellot) 93 869 85 12 Ext. 8

Jut. de Pau substituta (Pilar de Millan) 93 869 85 12 Ext. 8

Jutjat de Pau 93 869 85 12

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències 112

Notaria

Oficina de turisme

93 869 88 12

 93 868 08 33

Parròquia de Calaf  93 869 85 40

Piscina municipal  93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Repsol butà 93 803 15 17

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Taxi Ramon Manent  679 409 337

Taxi Ramon Miquel Calaf 673 062 923

Renfe    T. 902 320 320 o http://rodalies.gencat/cat

Bcn (Bcn Sants) Bcn (Bcn Pl. Cat) Manresa Calaf Lleida

8:02 8:07 9:26 10:05 11:23

15:19 15:24 16:43 17:22 18:40

19:09 19:14 20:33 21:11 22:30

Lleida Calaf  Manresa Bcn (Bcn Pl. Cat) Bcn (Bcn Sants)

8:50 10:06 10:48 12:08 12:13

16:07 17:23 18:05 19:22 19:27

19:57 21:13 21:55 23:21 23:26

Alsa    T. 902 422 242 o www.alsa.es 

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Nord)

8:15 — 18:20 8:38 — 18.54 9:45 — 20:00

Barcelona (Bcn Nord) Igualada (Estació bus) Calaf

7:30 — 15:00 8:27 — 15.57 9:01 — 16:31

Parades a Barcelona: Palau Reial — Balmes-Gran Via — Estació BCN Nord

Hispano Igualadina  - MONBUS   T. 902 29 29 00 o www.igualadina.com 

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Mª Cristina)

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 13:45— 16:00 7:30 — 14:30— 16:35 8:35 — 15:35 - 17:40

Dissabtes

8:00 — 15:15 8:35 — 15:40 10:05 — 17:05

Barcelona (Bcn Mª Cristina) Igualada (Estació bus) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9:50 — 16:45 11:15 —  18:00 11:42 —  18:27

Dissabtes

Sense enllaç, consultar horaris 12.10 — 18.45 12:37 — 19.30

Parada BCN: Maria Cristina [av. Diagonal, L3] — Informeu-vos de si cal fer canvi de vehicle a Igualada

Sagalés    T. 93 874 68 00

Calaf Manresa (Mercat Puigmercadal) Manresa (Estació bus) 

De dilluns a divendres

6:45 — 7:45 — 10:15
14:15 — 15:45 —  18:25  
20:20

7:45 — 8:20 — 10:50 
15:45 — 16:20 — 19:00
20:55

7:50 — 8:25 — 10:55 
15:50 — 16:25 — 19:05
21:00

Dissabtes  7:40 — 13:40 Dissabtes  8:40 — 14:15 Dissabtes  8:45 —14:20

Manresa (Estació bus- FGC) Manresa (Pompeu Fabra) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

7.00 — 9.30 — 13.30 — 
15.00 — 17.45 — 19.05

7.05 —  09.35 — 13.35
15.05 — 17.50 —  19.10

07.40 —10:10  — 14:40
 15:40—18:25  — 20:15 

Dissabtes  07:00 — 12.30 Dissabtes  07:05 — 12.35 Dissabtes  07.40 - 13.30

*Actualització: 22/06/2021. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament de Calaf Biblioteca municipal Oficina de turisme Aigües de Manresa

Amb cita prèvia
De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
Dijous: 
de 17.00 h a 20.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat

www.calaf.cat

Matins: Dilluns, dimecres 
i dissabte de 10 a 13 h. 
Tardes: De dilluns a dijous 
de 15.30 a 20 h. i diven-
dres de 15.30 a 19 h. 

De dimecres a dissab-
te:  de 09 h  a 14 h
I 1r i 3r diumenge:
de 10 h a 14  h
calaf.turisme@calaf.cat

www.turismecalaf.cat

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de 
Calaf. 
Per a qualsevol consulta us heu d’adreçar a les seves oficines:
T. 93 872 55 22 (de dill. a div. de 9.00 a 14.00 hores i els dijous de 
16.30 a 19.00 hores)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un telèfon fix)
Atenció presencial: cada DILLUNS de 10.00 a 13.00 hores. 
A l’Oficina de Turisme.

Jutjat de Pau de Calaf Deixalleria municipal Cementiri Organisme de Gestió Tributària

Divendres: de 10 h a 13 h
Carrer de Sant Antoni, n. 1
T. 93 869 85 12
jp.calaf@xij.gencat.cat

Horari hivern: 
Dilluns, dimecres i diven-
dres de: 14.30 a 17 h
Dimarts, dijous dissabte 
d’11 a 13 h

Durant tota la setmana
de 9.00 a 19.00 hores
Funerària Montaner:
T. 93 869 84 91 
T. 93 869 85 48

L’Organisme de Gestió Tributària atén exclusivament a les seves 
oficines d’Igualada 
(c/ Sant Carles 43-45) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat). 
Podeu adreçar-vos-hi també per telèfon, de dilluns a divendres de 
8.30 a 14.00 h  (T. 93 472 91 40).

L’any que no ens ho 
vam passar bé
Tot just fa un any, en aquest mateix espai, els agraíem el comportament que ha-
vien tingut durant els mesos tan durs i tan complexos que havíem viscut a causa 
de la pandèmia del Covid -19. El juny de l’any passat érem a punt d’iniciar el que el 
govern havia qualificat de fase de represa. Es tractava de recuperar la normalitat 
en la mesura del possible i amb totes les restriccions que la prudència sanitària 
exigia. Allò de distàn-cia, mans i mascareta. Havíem sortit de la primera onada. 
Sabíem que el virus es mante-nia actiu i que continuava circulant entre nosaltres, 
les vacunes es veien encara lluny, però ens pensàvem que el pitjor ja havia pas-
sat. Sabíem que a la Xina, a Alemanya o a Portugal, països que havien donat per 
superada la pandèmia, tornaven a tenir rebrots greus. Era un advertiment. No el 
vam saber llegir, o bé perquè ens va fallar la comprensió lectora o bé perquè no 
hi havia lectura alternativa possible. I, efectivament, en tornar de l’estiu, vam tenir 
una segona, una tercera i, en algunes zones, una quarta onada.

Ha passat un any i tornem a ser a les portes de l’estiu. I, un altre cop, tornem a 
preparar-nos per a una represa de les activitats que tant hem trobat a faltar i que 
tant de mal ens ha fet des de tots els punts de vista. Econòmicament, esclar, però 
també cultu-ralment, en el sentit complet del terme. Perquè si no som culturals, 
no som persones completes. De fet, si fa un any des de l’Ajuntament vam mantenir 
suspesa la programa-ció, no vam obrir la piscina, no vam celebrar la Festa Major, 
per exemple, i les entitats van haver de cancel·lar les seves activitats, enguany 
hem optat per recuperar el calendari habitual. Esadir, que obrirem la piscina, que 
farem Festa Major i que les entitats re-prendran la seva activitat, també. No aban-
donem la prudència, ans al contrari. No obs-tant, malgrat que hi ha mutacions i 
noves variants del virus que fan mantenir l’alerta sanitària, és veritat que les dades 
constaten una remissió inexorable de la pandèmia. I això és per l’avenç de la va-
cuna. Gairebé el 50 per cent de la població catalana ja té almenys una dosi de la 
vacuna. Aquesta és una dada que ens permet ser optimistes i fer passes cap a la 
normalització.

Recordarem l’any de la pandèmia com un malson. Pel confinament estricte, pel 
tancament dels comerços, pels ERTOS i la pèrdua de les feines, pel tancament 
de les escoles, per l’aïllament social, per les angoixes i les pors, per les morts. A 
Calaf l’hem patida amb cruesa, la pandèmia. Fa uns dies hem sabut que la morta-
litat a Catalunya l’any 2020 es va incrementar d’un 23,5 per cent. A Calaf, aquest 
increment va ser del 45 per cent. De 31 persones mortes l’any 2019, vam passar 
a 45 el 2020, segons les dades del registre civil amb què confeccionem el padró 
municipal. Tant se val el nombre, tant se val el percentatge. Són massa persones 
conegudes, massa amics, massa familiars. A la duresa d’una mort que no estava 
programada, hi vam haver d’afegir el dolor de no poder-nos-en acomiadar com la 
nostra cultura ens requereix.

Sí, evocarem l’any de la pandèmia com un malson, però també l’hauríem de re-
cordar com l’any en què ens vam reconèixer en les nostres fortaleses i les nostres 
feble-ses. L’organització del ‘bon veïnatge’, per exemple, va ser una iniciativa de 
solidaritat, un punt de trobada entre persones distintes i d’edats diferents. Hau-
ríem d’haver après a estimar el que de veritat ens és essencial.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf



Comença el Porta a Porta a Calaf

el reportatge
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El passat 25 de maig va entrar en fun-
cionament el nou sistema de recollida de 
residus porta a porta a Calaf. Des d’aquest 
dia, cada fracció de residus es recull uns 
dies i hores determinats a les portes dels 
habitatges i activitats econòmiques dins 
d’uns cubells que l’Ajuntament va repartir. 

El model que s’ha implantat al municipi 
ha estat el de quatre fraccions. Així doncs, 
de les cinc fraccions principals, els enva-
sos, el paper i cartró, la resta i l’orgànica 
es recullen amb el sistema porta a porta. 
Però, les fraccions vidre, roba i olis vege-
tals es continuen recollint mitjançant el 
sistema tradicional, és a dir, amb els conte-

nidors que estan ubicats al carrer.
Els cubells amb els residus es treuen a 

partir de les 22.00 h i la Brigada Municipal 
els recull a partir de les 06.00 h. Cada re-
sidu es treu amb un cubell estàndard i per 
cada fracció cal seguir les corresponents 
indicacions. Els cubells destinats a ser di-
positats a la via pública disposen d’un xip 
o codi de barres que permet identificar el 
propietari. 

La freqüència de recollida de cada frac-
ció és diferent i ha estat determinada en 
funció de diversos factors, com la mitjana 
de residus generats als habitatges.

La recollida selectiva porta a porta con-
sisteix a entregar cada fracció, seguint un 
calendari preestablert, al servei municipal 
de recollida davant de la porta de cada casa 
o establiment.

Es tracta d’un model de recollida con-
trastat, implantat a més de 200 municipis de 
Catalunya i que garanteix els millors percen-
tatges de recollida selectiva, arribant fins a 
més del 80% en algunes poblacions.

4

222
municipis havien implantat el porta a 

porta a Catalunya a finals de 2020

92 dels 100
municipis amb millors resultats de 

recollida selectiva són poblacions amb 
el model porta a porta implantat

Més del 
70%

és el percentatge de recollida selectiva 
en els municipis amb el porta a porta en 

funcionament

Segons dades provisionals, des del 25 
de maig, data d’inici del porta a porta, fins al 
14 de juny, els resultats de recollida selectiva 
van arribar al 82%. El percentatge de reci-
clatge és inferior al dels primers quinze dies, 
que va ser del 84%, perquè per realitzar el 
càlcul es va tenir en compte un nombre infe-
rior de dies.  

No obstant això, tenint en compte que 
durant el mateix període de l’any passat el 
percentatge de reciclatge va ser del 33%, 
els resultats obtinguts en les tres primeres 
setmanes de funcionament del porta a por-
ta van ser molt positius,

Durant aquestes tres setmanes, la frac-
ció més recollida va ser l’orgànica, amb un 
52,5%, seguida de: la resta (17,8%), els enva-
sos (13,9%) i el paper i cartró (11,9%). El per-
centatge de recollida de la fracció vidre, que 
no es realitza amb el model porta a porta, va 
ser del 4%.

Què és el porta a porta?

Com separàvem els 
residus a Calaf?

Segons les últimes dades publicades per 
l’Agència de Residus, la recollida selectiva a 
Calaf era del 49%.

Aquesta xifra, però, es calculava sumant 
la gran quantitat de residus que es portaven 
a la Deixalleria Municipal. Si es calculava el 
percentatge de recollida selectiva, comp-
tant solament els residus que es dipositaven 
als contenidors del carrer, el tant per cent 

baixava fins al 30%. En els últims deu anys, 
el percentatge de reciclatge, sense tenir en 
compte la fracció deixalleria, va passar d’un 
37% el 2009 a un 30% el 2019. 

L’estancament, i fins i tot, el decreixement 
dels percentatges de recollida selectiva, és 
una situació comuna en molts municipis amb 
un model de recollida basat en contenidors 
al carrer.

Calaf arriba al 82% de reciclatge

L’any 2018 la Unió Europea va aprovar 
un paquet de mesures sobre l’economia 
circular, on va establir objectius vinculants 
amb dates límit. Un dels objectius fixats és 
arribar al 55% de reciclatge dels residus 
municipals el 2025.

Per fer aquest salt qualitatiu, la UE re-
comana implantar sistemes de recollida 

més eficients com el porta a porta i el pa-
gament per generació.

Així doncs, amb la implantació del por-
ta a porta, l’Ajuntament de Calaf vol assolir 
els objectius europeus de recollida selec-
tiva de residus i posicionar Calaf com un 
municipi referent en sostenibilitat i medi 
ambient.

Per què cal canviar el 
sistema?

Sabies que...?

Com es  fa la recollida?

     

L’orgànica es recull els dilluns, els 
dimecres i els dissabtes. Cal utilitzar 
el cubell de color marró, sempre amb 
bossa compostable.

Els envasos es recullen els dimarts i els 
divendres. Cal utilitzar el cubell de color 
groc  amb bossa de plàstic o sense.

El paper i cartró es recull els dijous. 
Cal utilitzar el cubell de color blau, amb 
bossa de paper o sense. Però mai amb 
bossa de plàstic.                              

La resta es recull els diumenges  cada 
quinze dies. Cal utilitzar el cubell de 
color gris, sempre amb bossa de plàstic.
    

El teixit sanitari es pot entregar cada 
dia  que hi hagi recollida, col·locant una 
bossa tancada dins d’un cubell amb 
l’adhesiu de teixit sanitari. El diumenge 
només es pot aportar els dies en què hi 
hagi recollida de resta, col·locant-lo a 
l’interior de la bossa de resta.

Convé tenir en compte que el calendari 
indica el dia en què es recullen els 
residus, de manera que caldrà treure-
ho al carrer la nit abans, a partir de les 
22.00 h.

4



el ple municipal

El Ple aprova una modificació de 
crèdit per actualitzar el projecte 
executiu de la residència

E
l dilluns 24 de maig l'Ajuntament 
de Calaf va celebrar de forma te-
lemàtica el seu Ple ordinari, que 
va contenir un total de cinc punts 
a l'ordre del dia. Un dels punts 

a destacar va ser l'aprovació per unanimi-
tat d'una modificació de crèdit relacionada 
amb una actualització del projecte executiu 
de la residència de la gent gran.

La regidora d'Hisenda i Promoció 
Econòmica, Montse Mases, va explicar que 
la modificació de crèdit que es portava al ple 
tenia per objectiu dotar de pressupost sufi-
cient dues partides. 

D'una banda, dotar la partida de profes-
sionals independents amb un import de 
6.417,01€ per tal de continuar amb el servei 
de desinfecció extra dels espais i superfí-
cies d'ús comú de l'Escola Alta Segarra. 

D'altra banda, crear una nova partida i 
dotar-la amb un pressupost de 17.545€ per 
poder modificar la redacció del projecte 
executiu per la construcció de la futura resi-
dència de la gent gran i, així, poder adequar-
lo als "nous plantejaments i necessitats 
funcionals dels centres residencials" que 
han sorgit arran de la pandèmia. Per assolir 
l'import, es traslladaran 9.000€ de la par-
tida de despeses vàries i la resta es traurà 
del romanent de tresoreria per a despeses 
generals.

El portaveu de Junts per Catalunya, Joan 
Caballol, va preguntar per diferents aspec-
tes relacionats amb la modificació de crèdit i 
el projecte executiu. Concretament, va voler 
saber quins són els calendaris i quina serà la 

forma de finançament del projecte. 
Pel que fa al calendari, l'Alcalde de Calaf, 

Jordi Badia, va afirmar: "Ens agradaria que 
tot plegat estigués a punt per a la construc-
ció l'any que ve". En aquest sentit, va insistir 
en la necessitat de comptar amb un projec-
te tancat per poder tenir la possibilitat de 
buscar el finançament necessari. Tot i que, 
va explicar que el finançament està garantit 
perquè hi ha diferents línies previstes. 

Per la seva part, el portaveu del GiC-VV 
Jaume Simó va explicar que votarien favo-
rablement, ja que consideraven necessari 
tenir-ho tot a punt "per no perdre temps en el 
moment en què sigui propici".

S'aprova de forma inicial 
l'Ordenança Municipal 

reguladora del mercat de venda 
no sedentària

Un altre punt destacat va ser l'aprovació 
inicial de l'Ordenança Municipal reguladora 
del mercat de venda no sedentària de Calaf. 
L'equip de govern i els dos regidors del GiC-
VV hi van votar a favor i Junts per Catalunya 
es va abstenir. 

La regidora d'Hisenda i Promoció 
Econòmica va destacar que la nova orde-
nança s'ha configurat adaptant l'ordenança 
vigent, de l'any 2009, a la nova normativa. 

Així doncs, la nova ordenança estableix 
els horaris de celebració del mercat i també 
el seu perímetre d'ocupació, d'acord amb el 
qual, es fixa el nombre màxim de parades i 
autoritzacions que atorga l'Ajuntament. 

Així mateix, s'ha tingut en compte el rè-
gim de transmissions de les autoritzacions 
vigents que s'adapta a la llei 18/2018 de l'1 
d'agost de comerç, serveis i fires. També, 
s'han integrat les previsions de règim san-
cionador, d'acord amb decret el 151/2013 
del 9 d'abril sobre potestat sancionadora en 
matèria de consum. Per últim, s'ha inclòs la 
nova forma de gestionar els residus de les 
parades per l'entrada en funcionament del 
sistema de recollida porta a porta a la loca-
litat.

El portaveu de Junts per Catalunya va 
mostrar la seva preocupació per la "modi-
ficació substancial" que s'havia realitzat en 
els horaris laborals dels treballadors de la 
deixalleria municipal a causa de la implanta-
ció i inici del porta a porta. En aquest sentit, 
va preguntar si els paradistes havien ex-
pressat la intenció d'utilitzar aquest servei i si 
s'havia acordat amb ells el canvi de sistema 
de gestió de residus. 

El regidor de medi ambient, Tomàs Agu-
lló, va subratllar que els paradistes estaven 
avisats del començament del porta a porta 
des de fa mesos i que se'ls va oferir dues 
opcions: portar els residus a la deixalleria, 
oberta durant l'horari de mercat, o fer la 
gestió pel seu compte. No obstant això, va 
explicar que si les parades del mercat no 
s'acullien de "manera sistemàtica" a aquest 
servei, es plantejaran modificar l'horari de la 
deixalleria municipal. 

El portaveu del GiC-VV va mostrar la 
seva conformitat i va dir que votarien favora-
blement. 

A l'apartat de l'activitat de control, el grup 
del GiC-VV va manifestar la seva preocu-
pació per les gestions pel compliment de 
les ordenances municipals i la millora de la 
imatge del poble. Així mateix, van formular 
preguntes sobre altres temes com l'evolució 
de les obres per la connexió amb la Llosa del 
Cavall o l'obertura de la piscina municipal.

Pel que fa a Junts per Catalunya van po-
sar a damunt la taula dubtes sobre la sub-
venció per la reparació de la muralla del cas-
tell, el decret de paralització de les obres del 
tanatori municipal, les obres de la deixalleria 
i el nou sistema de recollida porta a porta. 
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Comença un nou servei de 
transport a demanda

L'acte de presentació del nou servei va tenir lloc a Calaf
La presentació del nou servei va tenir lloc 

a la Casa Bertran. Hi va participar l'alcalde 
de Calaf i president de la Mancomunitat 
de l'Alta Segarra, Jordi Badia, el director 
general d'Innovació i Economia Digital, 
Dani Marco; el secretari d'Infraestructures 
i Mobilitat, Isidre Gavín; i Roger Cumeras, 
el cap d'Operacions de Mobilitat de Shotl, 
l'empresa que ha desenvolupat la solució 
tecnològica en què es basa el projecte. 

Durant l'acte, l'alcalde va subratllar que el 
servei "ve a cobrir una necessitat obligada 
per part de les administracions públiques". 
També, va explicar que la prova pilot "servirà 
per testar realment" si hi ha demanda per 
part de les poblacions d'aquest territori.

El passat mes de maig va entrar en fun-
cionament un nou servei de transport a 
demanda a l'Alta Segarra. Per a utilitzar-lo, 
només cal fer una reserva a l'aplicació Clic.
cat, indicant la parada d'origen i la destinació 
a la qual es vol arribar. 

A través de l'app, les persones usuàries 
poden reservar viatges entre els següents 
municipis: Calaf, Sant Martí Sesgueioles, 
Pujalt, Prats de Rei, Castellfollit de Riubre-
gós, Calonge de Segarra i Igualada. 

No obstant això, el sistema no permet re-
servar desplaçaments entre dos punts dins 
de la ciutat d'Igualada ni tampoc viatges que 
coincideixin amb les expedicions de la línia 
regular de bus entre Igualada i Calaf.

El vehicle que dona el servei és una fur-
goneta de 7 places, que està adaptada per 
a poder portar persones amb mobilitat limi-
tada i que puguin necessitar una cadira de 
rodes. 

L'horari de funcionament és de dilluns a 
divendres, de 09.00 h a 13.00 h i de 17.00 h 

a 20.30 h, i també els dissabtes de 10.00 h 
a 14.00 h. 

Els viatges entre municipis de la Manco-
munitat de l'Alta Segarra tenen un cost de 
3 €, mentre que els desplaçaments entre 
aquestes poblacions i Igualada tenen un 
preu de 5 €.

El servei, que funcionarà com a prova pi-
lot durant sis mesos, ha estat impulsat des 
de l'Ajuntament de Calaf i la Mancomunitat 
de l'Alta Segarra, juntament amb l'empresa 
Shotl, el Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat en el marc de 
l'estratègia SmartCatalonia. 

El servei funciona a: Calaf, 
Sant Martí de Sesgueioles, 
Pujalt, Prats de Rei, Castellfollit 
de Riubregós, Calonge de 

Segarra i Igualada

el transport



La Setmana de la Gent Gran, que es 
va celebrar entre el 7 i el 13 de juny, arriba 
aquest any a la cinquena edició. Durant 
aquests dies, les persones de més de 
65 anys van gaudir d'un programa replet 
d'activitats gratuïtes de tota mena.

El 'Taller de Cuina Saludable' va donar 
el tret de sortida. L'activitat va comptar amb 
una trentena d'assistents, que van tenir 
l'oportunitat de conèixer noves receptes i 
maneres de cuinar de forma sana.

La programació d'enguany va incloure 
un gran nombre d'activitats físiques que 
van tenir molt bona rebuda per part de les 
persones participants. D'una banda, es van 
realitzar diferents caminades, com la passe-
jada 'Caminem', que va recórrer diferents in-
drets dels voltants del municipi amb bastons 
de marxa nòrdica, o la sortida per descobrir 
l'itinerari que donarà lloc a la ruta saludable. 
D'altra banda, les persones grans van poder 
moure's, relaxar-se i aprendre amb classes 
de disciplines tan diverses com la zumba o 
el taitxí.

Una de les propostes que va tenir més 
èxit va ser l'exposició 'Qui és Qui', conforma-
da per les imatges de prop d'una trentena 
d'avis i àvies de la localitat quan eren infants. 
A través d'una pista de cadascun dels parti-
cipants, els visitants van tractar d'endevinar 
qui eren les persones que apareixien a les 
fotografies.

Al llarg de la setmana, es van oferir activi-
tats culturals, com la ruta literària, un itinerari 
basat en textos d'autors calafins i fragments 
de la literatura catalana on apareix Calaf. Les 

persones grans també van poder participar 
en activitats de divulgació, com la sortida 
'Coneixem les plantes silvestres comesti-
bles de l'entorn de Calaf'.

Així mateix, es va dur a terme un taller 
per treballar la memòria i diferents xerrades 
sobre temes d'interès per aquest col•lectiu: 
serveis destinats a la gent gran, gestió de 
les emocions en temps de crisi o productes 
per mantenir l'autonomia i prevenir la depen-
dència.

Com cada any, tampoc van faltar els ac-
tes tradicionals, com la missa solemne cele-
brada el diumenge a l'Església Parroquial de 
Sant Jaume.

Els avis i àvies del Centre de Dia Casa 
Gimferrer també van poder gaudir de la 
Setmana de la Gent Gran. Van participar en 
una activitat assistida amb gossos, en què 
van poder interaccionar i divertir-se amb els 
animals.

El dissabte va arribar un dels moments 
més esperats: el tercer Festival d'Havaneres 
de Secà. Com ha estat habitual en edicions 
passades, el concert va omplir de gom a 
gom el Casino. Els artistes, Neus Mar i el 
Grup Boira, van interpretar cançons molt 
reconegudes com La Bella Lola, que va fer 
treure els mocadors blancs a l'aire a tot el 
públic.

L'Alcalde de Calaf, Jordi Badia, va dedi-
car unes paraules a l'inici de l'espectacle 
per agrair la tasca d'organització d'aquesta 
festa en honor de la gent gran i mostrar la 
satisfacció per poder celebrar-ne una nova 
edició, malgrat les limitacions i les restric-
cions sanitàries.

També es va fer la presentació oficial dels 
nous hereus, pubilla, fadrí i dama: Pui Fonoll, 
Andrea Fernández, Rubén Fernández i Lila 
Masafred. Els quatre infants van entregar a 
les persones assistents un àlbum de cromos 
de les botigues antigues com a obsequi.

En l'organització de la cinquena Setmana 
de la Gent Gran hi va col•laborar l'Esplai de 
la Gent Gran, l'ARCA i el Casino de Calaf.

 

la gent gran 

Gran participació en la 5a edició 
de la Setmana de la Gent Gran

El concert d'havaneres, 
moment culminant de la 

celebració

Calaf impulsa 'El comerç de 
Calaf: abans, ara i sempre'

L'Ajuntament de Calaf va iniciar el pas-
sat 14 de juny la campanya 'El comerç de 
Calaf: abans, ara i sempre' on el protago-
nista és un àlbum de cromos de les em-
blemàtiques botigues antigues de la vila. 
La iniciativa vincula el comerç antic amb 
l'actual i té com a objectiu potenciar i fidelit-
zar la compra local i establir sinergies entre 
el comerç de la població.

Durant la primera setmana de la cam-
panya, del 14 al 20 de juny, va ser possible 

adquirir l'àlbum de cromos a qualsevol dels 
24 establiments que participen en aques-
ta iniciativa. L'àlbum tenia un cost de 3 €, 
import que es va destinar  íntegrament als 
comerços participants.

Fins al 8 d'agost, amb cada compra rea-
litzada a aquests establiments es donaran 
gratuïtament els cromos per anar com-
pletant la col·lecció. Cada setmana hi ha 
disponibles els cromos d'una botiga antiga 
diferent.
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l’ocupació

El CRO compleix 
deu anys

E
l Centre de Recursos per a 
l'Ocupació (CRO) celebra en-
guany una dècada d'història. 

Va obrir les seves portes el 
març del 2011, en plena crisi econòmica, 
per posar-se al servei de les persones i 
empreses de Calaf. 

Des d'aleshores, el seu equip de pro-
fessionals ha dut a terme formacions, ha 
sigut partícip de les insercions laborals 
i creixements professionals dels seus 
usuaris i ha aconseguit nous reptes.

El centre ofereix orientació laboral 
i formació ocupacional a les persones 
que es troben en situació d'atur i forma-
ció contínua als treballadors i treballa-
dores en actiu. Així mateix, assessora i 
forma a les persones emprenedores.

Durant aquest any, 23 persones 
usuàries del CRO s'han inserit al mercat 
laboral en sectors tan diversos com la 
construcció, els estudis arqueològics o 
les tasques administratives. 

Així mateix, gràcies a una subven-
ció extraordinària de la Diputació de 
Barcelona, el centre ha repartit més de 
20.000 € a una desena d’empreses de 
la població, per contribuir a fer front a 
la despesa econòmica que va suposar 
l'adaptació a les noves mesures de pre-
venció, protecció i de seguretat en ma-
tèria de Covid-19.

 
Una dècada d'història

Durant els seus 10 anys de vida, el 
CRO ha viscut crisis econòmiques i 
pandèmies amb uns efectes devasta-
dors pel mercat laboral i les empreses, 
però ha continuat mantenint la seva 
aposta per un servei de qualitat i de trac-
te humà. 

En aquest sentit, el seu equip ha 
après nous mètodes i eines de treball 
per adaptar-se a la nova normalitat. Així 
doncs, ha ajudat les persones empre-
nedores que busquen un futur millor, i 
també, ha assessorat a les empreses 
per tal de trobar subvencions, ajuts i 
personal. 

Actualment, el CRO segueix treba-
llant per aconseguir els objectius que 
els usuaris i les empreses necessiten.

Comprar a Calaf torna a 
tenir premi! 

Calaf es va adherir a la campanya 
"Compra i descobreix Catalunya", un pro-
jecte col·laboratiu entre administracions 
locals que tenia com a objectiu donar su-
port al petit comerç, i a la vegada, promo-
cionar el turisme local i de proximitat.

Durant tot el mes de juny, les persones 
que van comprar a algun dels 27 establi-
ments adherits de Calaf, van rebre per 
cada compra, una butlleta per participar 
en el sorteig d'estades i experiències tu-
rístiques. 

Així doncs, les persones guanyadores 
podran gaudir de visites guiades, visites 
teatralitzades, dinars, coneixement de 
l'entorn natural, tastos, nits d'hotel, festes i 
fires locals, entre moltes altres activitat.

 L'experiència que oferirà Calaf consis-
tirà en una visita a les Botigues de la Plaça 
Gran i a l'Església de Sant Jaume, on es po-

drà pujar al campanar i gaudir de les magní-
fiques vistes de la vila i el seu entorn. També 
inclourà un àpat a un dels restaurants del 
municipi i un obsequi del consistori. 

A principis de juliol, se celebraran els 
sortejos als diferents municipis que par-
ticipen en la campanya. No obstant això, 
a Calaf el sorteig va tenir lloc el dia 23 de 
juny, mentre s'esperava l'arribada de la fla-
ma del Canigó.

La campanya va estar ideada, organit-
zada i coordinada des dels municipis amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i 
de la Diputació de Barcelona, Lleida i Ta-
rragona. 

Enguany la iniciativa va arribar  a 
l'onzena edició i va comptar amb la parti-
cipació de més 2.200 comerços i 33 as-
sociacions de comerciants dels 32 muni-
cipis organitzadors de la campanya.

la promoció econòmica
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Prop d'una desena de 
centres es formen contra 
l'assetjament

el Desfolca’t

Després que l’any passat es posposés a 
causa de la situació de pandèmia, enguany 
el Festival de Música Popular i Tradicional 
de Calaf i l’Alta Segarra va arribar a la 29a 
edició. 

El DesFOLCa’t, que coorganitza la 
COMCATSE i l’Ajuntament de Calaf es va 
celebrar el 18 i 19 de juny. Un any més, va re-
unir els millors grups de folk i va convertir el 
municipi en la capital catalana de la música 
popular i tradicional amb les actuacions de 
diferents artistes i formacions musicals.

Una de les novetats de l’edició d’enguany 

va ser que tots els concerts es van concen-
trar en una mateixa ubicació, la plaça gran 
de Calaf, a diferència d’altres anys, quan les 
actuacions estaven distribuïdes en diferents 
localitzacions del municipi.

L’actuació de l’artista i activista Alidé 
Sans va donar el tret de sortida al festival. 
A les 20.00 h, la va rebre un públic ple de 
ganes de gaudir de la música de la cantant 
aranesa. Acompanyada per la seva guitarra, 
la veu de l’artista va omplir una plaça gran 
plena de gom a gom.

Després, va prendre el relleu el cantautor 
valencià Feliu Ventura. Amb una gran sensi-
bilitat, va interpretar temes on la poesia i la 
reivindicació van estar molt presents.

Durant el matí del dissabte, va ser el torn 
dels Espais Off, una iniciativa que té com a 

objectiu afavorir la coexistència entre mú-
sics Off i la programació oficial. La ubicació 
de l’activitat va ser la plaça dels arbres i va 
comptar amb les actuacions de diferents 
músics no inclosos al programa del festival.

A la tarda, l’amenaça de pluja no va fer de-
caure l’assistència als concerts programats, 
que van tornar a comptar amb una gran par-
ticipació. L’actuació de El Pony Pisador va 
inaugurar la segona jornada del festival. Els 
cinc joves barcelonins van oferir un directe 
enèrgic i dinàmic, on el bon humor i el bon 
rotllo van ser protagonistes.

La cloenda del festival va anar a càrrec 
de Joan Garriga i el Mariatxi Gal•làctic. Amb 
melodies d’arreu del món, el grup va trans-
portar als assistents a indrets llunyans i els 
va fer vibrar amb una música rítmica.

Un total de 9 centres i 11 professio-
nals van participar en la formació que 
l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comar-
cal va organitzar per les entitats, empre-
ses, associacions, cooperatives i centres 
escolars de la vila.

Concretament, les entitats partici-
pants van ser: el menjador de l'Escola 
Alta Segarra (Quàlia cooperativa de lleu-
re), l'Institut Alexandre de Riquer, l'Espai 

Benestar, el Centre d'Idiomes Calaf, 
l'Escola Municipal de Música de Calaf, 
l'Associació esportiva wushu SAN BAO, 
l'Hípica Cal Graells, la Unió Calafina Casi-
no de Calaf i la Conselleria de Cooperació 
i Ciutadania del Consell. 

L'objectiu va ser formar en la prevenció, 
detecció i actuació davant l'assetjament i 
ciberassetjament entre iguals. 

A través de la formació, aquests cen-
tres van poder conèixer el Protocol del 
Consell Comarcal contra l'assetjament 
entre iguals, aprendre com actuar i se-
guir-lo en cas de bullying.

Les entitats que hi van participar van 
rebre una acreditació en format vinil que 
van poder  penjar físicament a les seves 
instal·lacions i incloure a les seves pàgi-
nes web o xarxes socials.

El DesFOLCA’T torna a omplir
de música Calaf

L'artista Ramon Puigpelat 
cedeix prop de 140 llibres 

L'artista i veí de Calaf Ramon Puigpelat i 
Font va cedir  138 llibres de forma temporal 
i gratuïta al consistori municipal. Els exem-
plars es van destinar a l'Espai Social i Cul-
tural Carmen Arrojo Maroto perquè puguin 
ser consultats pels seus usuaris. La durada 
inicial de la cessió serà de dos anys, però 
s'anirà renovant per un any més si les dues 
parts no manifesten el contrari. 

Els llibres cedits són de temàtica artísti-
ca i pictòrica. Així doncs, s'hi poden trobar 
estudis i biografies dels grans pintors uni-
versals i també obres com ‘The American 
Art Book’, ‘Nuevas formas de realismo’ o 
‘La pintura en el barroco’. Els exemplars es 
poden consultar a l'espai social i cultural de 
la localitat, però no es poden  emportar, do-
nat que estan  exclosos de préstec. 
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la tradició

Relleu en els 
càrrecs d’Hereu i 
de Pubilla 

E
l passat 31 de maig, va tenir lloc 
el sorteig públic per a escollir 
l'hereu, la pubilla, la dama i el 
fadrí de Calaf per aquest 2021.

L'acte es va celebrar a les 17.30 h a 
la Sala de Plens del consistori munici-
pal i va comptar amb l'assistència de 
l'Alcalde de Calaf, Jordi Badia i l'hereu i 
la pubilla de l'última edició, en Pau Guix 
Zamora i l'Ona Sotillos Simón.

L'hereu, Pui Fonoll Colell, i la pubilla, 
Andrea Fernández Romero, estaran 
acompanyats per la Lila Masafred Bus-
quet, que serà la dama, i en Ruben Fer-
nández Polo, que serà el fadrí. 

Els infants van resultar escollits en-
tre tots els nens i nenes que es van pre-
sentar al sorteig. Enguany podien optar 
als càrrecs els infants nascuts els anys 
2013 i 2014 i empadronats a Calaf.

26a Trobada de 
puntaires a Calaf

U
na nova edició de la trobada 
de puntaires va tenir lloc el 
passat 18 de juny. L'encontre 
es va realitzar a la plaça dels 

arbres de Calaf i va aplegar més de 
60 puntaires d'arreu de Catalunya. 
La trobada va estar organitzada per 
l'associació ARCA i va comptar amb el 
suport de l'Ajuntament de Calaf.

Enguany, el festival va 
concentrar tots els concerts 

en una mateixa ubicació

la cultura

la formació
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les entrevistes

Què el va portar a ser jutge de pau?

Va venir una mica de rebot. Em vaig presentar a les 
eleccions municipals. No vaig sortir elegit com a alcal-
de, però si com a regidor. Aleshores, el jutge de pau 
que hi havia en aquells moments volia deixar el càrrec. 
Em van proposar que em presentés i vaig acceptar.

Què va sentir quan va sortir escollit jutge de pau 
de Calaf?

Molt content de ser-ho. Durant aquests anys m’ha 
agradat molt aquesta feina, ja que mediar amb la gent 
sempre se m’ha donat bé.

Quines qualitats ha de tenir un bon jutge de pau?

La prudència i la discreció són qualitats impres-
cindibles. Hi ha casos compromesos que si els vas 
explicant, tenint en compte que Calaf és un poble petit 
i tothom es coneix, pot comportar problemes.

Quin és el millor record que guarda de la seva eta-
pa al jutjat?

Els records més feliços són quan vaig casar el fill 
gran i el fill petit. 

I el pitjor record?

Les eleccions. Quan se celebren els comicis, una 
còpia dels resultats es queda al jutjat de pau i una altra 
se l’enduu el jutge de pau. Si són eleccions municipals, 
ha de portar la còpia a Igualada. Però, si són d’un altre 
tipus, l’ha de portar fins a Barcelona.

No sé què passa a Calaf, però sempre quan fa ho-
res que tots els pobles ja han anat a portar el sobre 
amb els resultats a Barcelona, aquí encara no hem 
acabat. De vegades, he sortit d’aquí a les quatre de la 
matinada a portar el sobre.

“Els records 
més feliços són
quan vaig ca-
sar el fill gran i 
el fill petit

”

Ramon Lluís Nadal

Jutge de pau de 
Calaf durant prop 
de 20 anys              
Ramon Lluís Nadal  ha ostentat 
el càrrec de Jutge de pau a Calaf 
durant prop de 20 anys. Des que 
va ser elegit l’any 2004, ha format 
part d’alguns dels moments clau 
de la vida dels habitants de la vila, 
almenys en l’àmbit administratiu. 

Al llarg de tots aquests anys ha 
certificat naixements, defuncions, 
casaments i resultats electorals, 
entre d’altres.

El jutge de pau és una figura que 
existeix des de l’any 1885 i que té 
diferents funcions com la gestió 
del registre civil o la mediació en ju-
dicis de faltes i actes de conciliació.
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Una de les funcions del jutge de pau és la de me-
diar. Quin tipus de conflictes es resolen a Calaf?

Els conflictes que ens arribaven al jutjat solien ser 
del tipus: un veí que fa barbacoes al pati i el fum moles-
ta a un altre o el veí s’ha apropiat d’un tros del terreny 
d’un altre. Com a jutge de pau, puc mediar, però si no 
es posen d’acord han d’anar al jutjat d’Igualada.

En general, hi ha bona convivència entre els veïns 
i veïnes del municipi?

Sí. A Calaf, hi ha pocs litigis. Durant tots aquests 
anys, únicament he mediat en 7 o 8 actes de con-
ciliació. A partir de l’any passat, el jutjat de pau tam-
bé s’encarregava dels judicis de faltes. Però durant 
aquest temps, únicament vam tenir un que al final no 
es va celebrar perquè una de les persones litigants va 
marxar abans que se celebrés el judici.

Recorda quin va ser el primer casament què va 
fer?

Sí, una parella de romanesos. Una amiga em va 
ensenyar una frase en romanès per felicitar-los. Els 
desitjava “que tinguessin una bona casa de pedra”, 
una expressió que s’utilitza a aquest país per desitjar 
felicitat i estabilitat als noucasats. Acabant el casa-
ment, a l’escala que hi ha que puja a l’ajuntament, tots 
els convidats portaven un clavell i els van posar per fer 
un arc i que passessin els nuvis. 

També recordo quin va ser el més curiós.

Quin va ser?

Un senyor em va portar els papers per casar-se. A 
la primera pàgina, posava que el nuvi era solter. Però 
a mesura que vaig anar passant les planes i vaig arri-
bar a l’última vaig veure que indicava que estava casat. 
Això no quadra - vaig pensar -. Li vaig dir: no et caso. 
Es va enfadar moltíssim. Probablement, va haver de 

tornar a fer els papers. Però, si al document posava 
que estava casat i solter no el podia casar.

Quin és el volum de feina a Calaf?

Depèn de la temporada. Hi ha moments en què 
hi ha poc volum i altres en què arriben un munt de 
papers.

Exercint el càrrec, ha viscut moments de ten-
sió?

Es va donar el cas d’un xicot, que va venir per-
què feia uns dies que no veia un amic seu i volia que 
esbotzéssim la porta per comprovar que no li havia 
passat res. Vaig trucar al Jutjat d’Igualada i em van 
informar que això ho havia de fer algun cos policial. 
Per tant no vaig fer res. Però al cap d’una estona, va 
tornar a venir el noi i em va demanar que almenys 
l’acompanyés al portal. Vam trucar a la porta unes 
quantes vegades i vam esperar. Al cap d’una estona, 
ens va obrir un noi amb mala cara. Resulta que no li 
havia passat res, que no obria perquè tenia la grip.

Durant tots aquests anys, com ha anat canviant 
l’ofici?

No ha canviat gaire. Més que res, s’ha anat infor-
matitzant. Però passar-ho tot a format digital por-
tarà anys.

Després de 20 anys en el càrrec què és el que 
troba a faltar més?

Passar el matí al despatx, comentar el que arri-
bava i veure si hi havia algun problema per resoldre. 
Era una feina que m’agradava molt.

“A Calaf hi ha 
pocs litigis

”
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"La prudència i la dis-
creció són qualitats 
imprescindibles en 

un jutge de pau" 



les entrevistes

Quan va començar a cuidar-se’n de l’Ermita de 
Sant Sebastià?

Fa més de quinze anys. 

Com va començar?

El mossèn Pere, el capellà que hi havia en aquells 
moments, li va dir a la meva dona, que se’n cuida de la 
Parròquia de Sant Jaume, que em proposés cuidar 
l’Ermita de Sant Sebastià.

 
Vaig acceptar amb la condició que es pintessin i 

arreglessin algunes parts, com les fustes o els llums 
que no estaven en gaire bon estat. 

En què van consistir aquests treballs de 
reparació?

Me’n vaig encarregar jo de dur a terme els treballs 
de pintura. Vaig començar per la porta de ferro i vaig 
continuar amb les fustes i l’escala de cargol per pujar 
al campanar.  Ho vaig pintar tot. 

També, com abans havia sigut paleta i manobre, 
vaig arreglar el camí que arriba fins allà. Era un camí 
que estava ple d’esbarzers i que passava pel bell mig 
del bosc. 

Així mateix, vaig arreglar una font, que era de 
pedra i molt bonica. Abans, quan hi havia pastors a 
Calaf pujaven a pasturar i, si volien aigua, treien una 
fusta i podien beure.

Quina era la seva feina?

Tot. De la porta cap en dins, me’n cuidava jo. 

També s’encarregava d’ensenyar el temple a les 
persones que el volguessin visitar?

Sí, cada diumenge durant un parell d’hores. A 

Josep Morera

Cuidador de 
l'ermita de Sant 
Sebastià durant 
més de 15 anys             
Josep Morera ha estat el cuida-
dor de l'Ermita de Sant Sebastià 
de Calaf durant més de 15 anys. Al 
llarg de tot aquest temps, s’ha en-
carregat del manteniment, neteja i 
obertura al públic, entre altres acti-
vitats.

L'Ermita de Sant Sebastià està 
situada al turó que rep el mateix 
nom, fou erigida al final del segle 
XVII com a agraïment al sant per 
haver deslliurat la població de la 
pesta negra, que va fer estralls 
arreu de Catalunya. En l'actualitat 
s'hi celebra, cada primer  de maig, 
un tradicional i festiu aplec, per tal 
de complir el vot del poble.
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més, moltes vegades quan venien familiars, amics o 
coneguts de gent del poble, em demanaven que els 
obrís i ensenyés l’ermita. Jo agafava la clau i anava 
cap allà dalt. 

És una ermita molt visitada?

Sí, ha vingut a veure-la gent de tot arreu. Hem 
tingut visitants de diferents països, des dels Estats 
Units fins a Argentina. 

De fet, com es fa a l’Abadia de Montserrat, tenim 
un llibre on surten les persones que han vingut i el 
seu lloc d’origen. Durant aquests anys, han visitat 
l’ermita vora 4.000 persones. 

Què és el que més agrada a les persones que la  
visiten?

Els sants i els llums són algunes de les coses més 
comentades de la visita. A més, l’Ermita de Sant Se-
bastià té una panoràmica espectacular. Així mateix, 
si es puja durant l’hivern es pot veure els Pirineus ne-
vats. És preciós.

Recordo uns visitants que em van dir, que de totes 
les esglésies i ermites que havien visitat aquesta era 
la més maca i ‘coquetona’.

Les persones que visiten l’Ermita de Sant Sebas-
tià surten meravellades. És molt bonica, i a més, està 
molt neta i ben cuidada. 

A l’ermita s’hi duen a terme tota mena de celebra-
cions religioses i populars. Com a cuidador del 
temple, quins esdeveniments han estat els més 
memorables?

Els casaments. He presenciat casaments de tota 
mena. Des de noces d’or i plata, fins a casaments 
multitudinaris. 

Recordo algun, en què els nuvis van arribar 
en un carruatge tirat per cavalls i hi va haver més 
de 150 convidats. Eren tants, que no cabien dins 
l’ermita i molts van haver de quedar-se a fora. 

L’aplec de l’1 de maig té com a protagonista 
l’Ermita de Sant Sebastià. Com vivia aquest dia?

Era un constant no parar. Començàvem a les 8 
del matí i, fins a les 8 del vespre, no ens aturàvem.  

Ens encarregàvem de la preparació, posant 
la taula per la celebració de la missa al carrer i 
col·locant i guardant les cadires.  

A més, cada any les persones assistents po-
sen una gran quantitat de ciris. Un cop finalitzava 
l’aplec, els apagàvem i els guardàvem en capses a 
dins de la sagristia. 

Cada diumenge, pujava a l’ermita i 
m’encarregava d’agafar ciris que la gent havia pa-
gat i els col·locava perquè cremessin. 

Actualment, ja no s’encarrega de l’ermita. Ho 
troba a faltar?

No. Tinc ja molts anys i pujar fins allà a dalt cos-
ta. Abans, pujava i em parava a l’ombra dels arbres. 
Durant quinze anys, si estava al poble, hi he pujat 
cada diumenge.

Què és el que més li agradava d’aquesta feina?

Tot. Ho he fet perquè em surt del cor. Vaig néi-
xer a Barcelona, però sóc fill del poble i ho faig pel 
poble. 
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"Durant aquests 
anys han visitat 

l’ermita vora 4.000 
persones" 

“Hem tingut
visitants de di-
ferents països,
des dels Estats 
Units fins a 
Argentina

”

“Les persones 
que visiten 
l’Ermita de 
Sant Sebastià 
surten merave-
llades

”



les obres

S'inicien les obres per a connectar Calaf 
amb la xarxa de proveïment d'aigua de la 
Llosa del Cavall

El passat mes de maig van començar 
les obres per a connectar la xarxa 
d'abastament d'aigua del municipi de Calaf 
amb l'embassament de la Llosa del Cavall. 
La previsió és que els treballs de construc-
ció acabin a finals de juny.

L'inici de les obres va arribar després 
que la signatura de l'acta de replanteig, el 
document que marca l'inici dels treballs de 
construcció.

L'objectiu és finalitzar la connexió des de 
la canonada provinent del dipòsit d'aigua 
de La Molsosa, situada pròxima a les ac-
tuals instal·lacions, fins als dos dipòsits mu-
nicipals de Calaf. La construcció d'aquesta 
canalització permetrà finalment fer arribar 
a Calaf l'aigua provinent de l'embassament 
de la Llosa del Cavall. 

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llo-
bregat (ATL) és l'entitat propietària i sub-

ministradora de la xarxa de distribució 
que s'abasteix de l'aigua provinent de 
l'embassament de la Llosa del Cavall i que 
arriba als municipis.

L'empresa pública Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya és la que ha 
realitzat l'encàrrec i la direcció dels treballs 
de construcció i Constructora de Calaf ha 
estat l'empresa adjudicatària de les obres.

Aquest projecte i el de la futura cons-
trucció d'una planta per extreure nitrats de 
l'aigua freàtica de la població, a través d'un 
sistema de desnitrificació biològica, són 
els que ha impulsat l'Ajuntament de Calaf 
per posar fi a la problemàtica de la qualitat 
de l'aigua que existeix des de fa anys a la 
localitat.

Així doncs, la instal·lació de la nova con-
ducció d'aigua suposarà una nova font de 
subministrament fiable i de qualitat, que 
juntament amb la planta de desnitrificació 
un cop estigui construïda, permetran dis-
posar de suficients recursos i també apro-
fitar els recursos propis de què disposa el 
municipi.

Comencen les obres per a l'edificació del 
tanatori municipal de Calaf

Les obres per a la construcció de l'edifici 
que esdevindrà el tanatori municipal de Ca-
laf van començar el passat mes de maig. Es 
preveu que els treballs de construcció du-
rin quatre mesos.

El futur tanatori municipal estarà situat 
a l'actual zona d'aparcament del cementiri, 
entre el camí de Sant Sebastià i el cemen-
tiri nou. Així mateix, el nou edifici comptarà 
amb dues sales de vetlla i una sala ecumè-
nica.

L'Ajuntament de Calaf va aprovar el des-
embre del 2019 la concessió per a l'ús pri-
vatiu d'un bé de domini públic per a la cons-
trucció i explotació d'un edifici destinat a 
tanatori a l'empresa Gestió i Serveis Fune-
raris SL, que gestiona gairebé una trentena 
de tanatoris municipals. 

Posteriorment, es va redactar l'executiu 
definitiu i també es van fer els treballs per a 

portar la xarxa de clavegueram municipal 
fins al cementiri. 

El passat mes de novembre, la Junta de 
Govern Local va aprovar l'atorgament de 
la llicència d'obres per a la construcció del 
futur tanatori a l'empresa Gestió i Serveis 
Funeraris SL, després de valorar positiva-
ment el projecte executiu que va presentar.

Així doncs, un cop acabin els treballs de 
construcció, el tanatori municipal ja podrà 
començar a donar servei, amb l'adquisició 
de la llicència d'activitat corresponent. 

També podrà iniciar les millores previs-
tes durant la segona fase, que s'hauran de 
realitzar durant els pròxims anys de funcio-
nament de la concessió.

la transparència

Calaf obté el Segell 
Infoparticipa per segon 
any consecutiu

L'Ajuntament de Calaf ha estat un dels 
121 ajuntaments, dels 947 avaluats, que ha 
obtingut el Segell Infoparticipa. Concre-
tament, ha aconseguit acomplir un 92% 
dels 52 indicadors, basats en la Llei de 
Transparència i avaluats pel grup Comuni-
cació Sonora, Estratègica i Transparència 
(ComSET) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

El consistori ha millorat els seus resul-
tats respecte de l'edició passada, on va 
obtenir un acompliment del 81,25%.

Per a aconseguir-ho, ha reorganitzat 
la secció "ajuntament" de la seva pàgina 
web perquè la informació relacionada amb 
transparència sigui més fàcil de trobar i ha 
creat nous menús informatius per tal de 
complir amb les actualitzacions de la Llei 
de Transparència. 

En aquest sentit, s'ha afegit a la web 
un espai destinat a informar sobre el dret 
d'accés a la informació pública, en el qual 
es recolliran les demandes realitzades 
a partir del 2021. Així mateix, s'ha inclòs 

una secció pel treball dels grups polítics, 
on es podran trobar les mocions que han 
presentat, espais d'opinió, blogs i xarxes 
socials. Per últim, s'ha creat un apartat amb 
informació sobre sentències judicials.

Després dels resultats obtinguts en les 
últimes edicions, l’objectiu de l’equip de 
govern és aconseguir una puntuació del 
100% abans d’acabar la legislatura.

La cerimònia de lliurament de la vuitena 
edició del Segell Infoparticipa va tenir lloc 
el passat  10 de maig a les 17.00 h a l'auditori 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
L'acte va comptar amb la participació del 
conseller d'Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència de la Generali-
tat, Bernat Solé; el rector de la UAB, Javier 
Lafuente; el director del grup ComSET, 
Armand Balsebre; i la catedràtica de llen-
gua espanyola de la UB Estrella Montolío. 
L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, va recollir 
el reconeixement en nom de l'Ajuntament.

L'Ajuntament rep 
el Reconeixement 
Administració Oberta 2020

l'urbanisme

E
ls escocells del Passeig Santa 
Calamanda i de la Plaça de les 
Eres s’han cobert amb grava i 
resines especials. El material 

ubicat als escocells permet en tot mo-
ment el pas de l'aigua, garantint el bon 
funcionament hídric de l'escocell i el 
creixement natural de l'arbre. 

L'objectiu de l'aplicació d'aquest 
paviment és el de poder incrementar 
l'amplada de la vorera en els trams on 
la ubicació dels arbres limita l'espai de 
pas, augmentant la comoditat i segure-
tat dels vianants, evitant ensopegades 
i millorant l'accessibilitat de cadires de 
rodes, carros o cotxets. 

En aquest sentit, es preveu imple-
mentar el sistema també en altres sec-
tors de la població. 

El Consorci de l'Administració Ober-
ta de Catalunya (AOC) ha guardonat 
l'Ajuntament de Calaf amb el Reconeixe-
ment Administració Oberta 2020. El pre-
mi s'atorga a les administracions locals 
catalanes que més i millor s'estan trans-
formant digitalment. 

Així doncs, el guardó valora la implan-
tació i l'ús dels serveis d'administració 
electrònica en els ens locals, i també, re-
coneix la transformació digital en la rela-
ció amb la ciutadania i la gestió interna. 

Els premis es concedeixen a partir de 
l'Índex de Maduresa Digital que realitza 
l'AOC i que permet avaluar el grau de ma-
duresa de la transformació digital dels ens 
públics. 

Concretament, l'índex es determina a 

partir de l'anàlisi d'uns indicadors objec-
tius, les dades d'ús dels serveis AOC i de 
l'anàlisi dels webs de 947 ajuntaments i 42 
consells comarcals.

Enguany han estat guardonats 76 ens 
locals catalans repartits en set categories 
d'acord amb el nombre d'habitants i la 
seva naturalesa.

Es cobreixen els 
escocells del pg.  
Sta. Calamanda i 
la pl. de les Eres

l'esport

A
quest mes de juliol es tornarà 
a dur a terme 'Calaf es mou', 
una proposta oberta a tota la 
població i que engloba dife-

rents activitats esportives i saludables. 
La iniciativa es va posar en marxa per 
primer cop l'any passat i va tenir molt 
bona rebuda per part de totes les per-
sones que van participar. Per aquest 
motiu, enguany, l'Ajuntament aposta 
per continuar amb aquesta proposta. 
Les activitats programades per aques-
ta edició seran gratuïtes i s'anunciaran 
properament.

Torna 'Calaf es 
mou!'
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el reportatge fotogràfic

Qui és qui? 
Imatges aportades a l’exposició.
Durant la setmana de la Gent Gran de Calaf que s’ha celebrat del 7 al 13 de juny d’enguany, 
l’Ajuntament de Calaf ha dut a terme l’exposició “Qui és qui”, on es mostrava un recull de foto-
grafies de persones de Calaf que ja són grans, en la seva infantesa. Per a fer-ho ha demanat la 
col·laboració de la gent per aportar les fotografies, seves o d’algun familiar. Aquesta exposició 
oferia a qui la visitava, a més a més de gaudir les fotografies de persones grans de Calaf (+65) 
en la seva infantesa,  l’oportunitat de mesurar els seus dots de fisonomista i jugar a endevinar 
de qui es tracta en cada ocasió.
Ara us volem oferir l’oportunitat de poder jugar des de casa i passar una bona estona gaudint 
d’aquestes entranyables fotografies. Al final del reportatge trobareu unes pistes que us ajuda-
ran a endevinar de qui es tracta i un encasellat on podreu escriure les respostes.
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el reportatge fotogràfic

Qui és qui? 
Pistes:

Qui és qui? 
Les vostres respostes:

Soc filla de Calaf, vaig viure a la Pl. de les Eres i els meus pares es deien Eladi i Victoria o “Vicorina”

Dels primers miners de Calaf, arribats de Mazarrón, amb una filla, després van venir els altres dos germans, 
calafins de naixement.

El “xispa” de Calaf. La Societat de Caçadors va ser casa seva durant molts anys.

Soc filla de Calaf. Som dos germans. El meu germà era molt conegut perquè tenia un taller de cotxes. Soc 
vídua i tinc dues filles. Soc àvia d’un nen que es diu Biel. Per anar a Sant Martí passeu per davant de casa 
meva.

Vaig venir del Sud amb 13 anys, Soc el gran de tres germans, casat a Calaf. Vaig treballar molts anys 
d’encarregat a les mines del Devant. He estat vicepresident de l’Esplai de la Gent Gran durant deu anys.

Vaig venir del Sud amb 9 anys, soc la gran de 4 germans, però a Calaf només n’hi viuen dos. Porto 60 anys 
amb el meu marit i tenim tres filles. Una viu a Viladrau, una altra a Igualada i l’altra a Calaf i treballa a 
l’Ajuntament.

Vaig néixer al Carrer Sant Antoni 16, tinc 2 fills, 4 néts i 2 besnétes

Visc al Passeig Santa Calamanda des de fa 45 anys.

Soc de Barcelona, però fa anys que visc a Calaf. Estic molt vinculat a l’Esplai de la Gent Gran.

Soc nascuda a Calaf, he tingut una merceria i perfumeria al Carrer Sant Jaume.

Vaig néixer a Calaf, la meva dona és de Cuenca i tenia una botiga de queviures a la Carretera de Manresa.

Havia estat empresari de la construcció. Era una persona molt activa i estimada, vinculada a diverses 
entitats calafines. Havia fet teatre, Pastorets, cantat a la Coral Gebrada i també era caçador entre d’altres 
coses.

Soc caçador i porto barba.

Nascuda en una masia de Calonge de Segarra amb molts germans. Tinc dues filles i dues netes.

Som bessones idèntiques, el nostre germà és tres anys més gran. Fa uns 30 anys que fem exposicions de 
ceràmica a Ca l’Escloper. Fa uns 60 anys que vam anar a viure a Manresa.

No soc de Calaf, però visc aquí des de fa molts anys. I he tingut fins fa poc una botiga a la Plaça Barcelona 
‘92.

Durant uns anys us vaig servir el cafè.

Cuido els nets, parlo quatre llengües i feia classes particulars. M’agrada el teatre, la dansa, la música, el 
cinema, la tele i llegir.

Vaig néixer i viure en una casa molt gran i amb molta història de Calaf.

De Ca l’Uqué i he estat assessor fiscal a Calaf i a Igualada.

Va morir als 66 anys. Nascut a Calaf, de Cal Ramon Gros i amant de la natura, pescador i boletaire.

Germanes nascudes a Solanelles, una  esteticista i massatgista fins als 70 anys i l’altra muller del que va ser 
l’Alcalde de Calaf entre els anys 1983 i 1991.
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les entitats

Sardanistes de Calaf

Tornen les “SARDANES A LA FRESCA”

Ens hem passat més d’un any sense ballar 
sardanes a causa de la punyetera COVID!

Val a dir que a moltes poblacions catalanes 
s’han fet concerts de sardanes, concursos i 
en alguns llocs, fins i tot ballades, però amb 
unes condicions molt restrictives.
Tot i que semblava que aquest any tampoc 

podríem ballar-ne, ja que no ens hem atrevit 
ni a organitzar el nostre 5è Aplec de la 
Sardana, la millora general en l’estat de la 
pandèmia, i les expectatives que hi ha en l’alt 
percentatge de vacunació, ens han animat 
fins al punt que podem anunciar-vos que 
enguany...

Farem SARDANES A LA FRESCA!
És una gran notícia, que els dimecres 
d’estiu ens podem tornar a trobar a la 
Plaça Barcelona ‘92 per passar un vespre 
agradable ballant i prenent la fresca.

La primera ballada se celebrarà el dime-
cres, 14 de juliol a les 21:30 h i si no hi ha res 
de nou, les anirem repetint fins al dia 1 de se-
tembre.

De tota manera, si les restriccions que les 
autoritats sanitàries han dictat no canvien, 
aquestes ballades es podran fer amb un se-
guit de condicions que, ara com ara serien 
les següents:

 1. Els balladors hauran d’inscriure’s (nom 
i cognoms, DNI i telèfon de contacte) per 
tal de facilitar la traçabilitat per part de les 
autoritats sanitàries.
 2. El registre d’assistents es destruirà 
quinze dies després de la ballada.
 3. Les rotllanes estaran formades durant 
tota la ballada per un màxim de 20 persones 
que seran considerades “bombolla” i no 
podran canviar de rotllana durant tota la 
ballada. És a dir, hauran de ballar totes les 
sardanes del dia a la mateixa rotllana.
 4. Serà obligatori l’ús de mascareta i la 
neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans 
i després de cada sardana.
 5. Es desaconsella l’ús de guants.

Enguany tenim una bona colla de sardanes 
noves, que esperem que les podeu gaudir.

Ens trobem a la plaça!

Salut i sardanes!

les entitats

Casal de Calaf

Comença l’estiu amb activitats
al pati de Casal
La maleïda COVID ha provocat que durant 
una bona colla de mesos (més d’un any) les 
activitats del Casal s’hagin vist afectades 
de forma molt significativa (Tancament del 
bar, cancel·lació d’espectacles ja progra-
mats, anul·lació d’activitats d’entitats aixo-
plugades, no hem pogut fer Pastorets), però 
sembla que això s’acaba, gràcies a Déu! (i a 
les vacunes, clar!) I quan aquest número de 
l’Altiplà sigui a les vostres mans, ja hauran 
canviat algunes coses: El bar estarà obert 
i això implica que la vida normal tornarà al 
Casal.

Durant aquests mesos no hem deixat de 
treballar: s’han incorporat noves persones 
a la junta que hi posen moltes ganes, l’ATC 
ens ha donat moltes alegries amb els premis 
que han aconseguit amb les dues darreres 
obres que han produït, El Crèdit i Rumors, i 
hem avançat molt en la programació dels 
propers mesos.

La incorporació de nous joves integrants 
a la Junta executiva del Casal ha propiciat 
l’inici del cicle Cap Cor Puny, que ens oferirà 
durant tot l’any conferències i xerrades molt 
interessants, que es combinaran amb con-
certs de petit format.

Durant aquest mes de juliol les xerrades, 
que es duran a terme a les 19.30 h a la Sala 
de Fusta, donaran pas als concerts, que se 
celebraran a la Pista del Casal a partir de les 
21.00 h. I per descomptat, s’hi podrà sopar.
L’entrada a qualsevol de les activitats del ci-
cle és lliure, amb taquilla inversa.

Per altra banda, ja fa uns mesos que l’ATC, 
de la mà de Neus Quer, assistida per Angèli-
ca Quíngles i Martí Viñas, està preparant 
un espectacle teatral per la Festa Major del 
que es faran dues funcions: el dissabte, 4 de 
setembre a les 22.00 h i el diumenge, 5 de 
setembre a les 19.00 h.

L’espectacle, que porta per títol Bombolles 
de Teatre, és un recull de contes curts i frag-
ments d’obres còmiques, interpretats per 21 
actrius i actors de la nostra comarca, amb 
força cares noves i moltes ganes d’agradar 
i fer més lluïda la nostra Festa Major.

I el dilluns de Festa Major també projecta-
rem una pel·lícula familiar en horari matinal, 
que a hores d’ara encara no està definida.

També volem avançar que enguany, si les 
circumstàncies de la pandèmia ho perme-

ten (i creiem fermament que sí) farem Pas-
torets!

Confiem que estigueu bé de salut i que pas-
seu un molt bon estiu!
Ens veiem al Casal!

AFA Escola Alta Segarra

Seguim il·lusiomnant la canalla
Aquest curs que ara acabem ha estat un curs 
dur per a la nostra canalla. Han estat al peu 
del canó fent el que els hem demanat i sense 
poder gaudir com necessiten. La nostra 
mainada necessita jugar, fer extraescolars i 
aprendre dins i fora de l’escola i gaudir de la 
vida. 

Són completament vitals, han vist com tota 
la societat els hem intentat protegir del virus 
coartant la seva llibertat de gaudi: mascareta 
avorrida, grups bombolla avorrits, vida social 
avorrida…

Depèn de nosaltres de canviar i revertir 
aquesta situació. Com a AFA (Associació 
de Famílies d’Alumnat) de l’Escola Alta 
Segarra només us volem demanar un favor. 
Ens agradaria que il·lusionéssim la nostra 
quitxalla.

Segur que se us acudeixen 1000 milions 
de maneres de fer-ho. Aprenem-ne i no us 
oblideu que no fa tant nosaltres érem com 
ells ara mateix. Que tingueu bon estiu i ens 
retrobem al setembre.

Junta de l’AFA de l’Escola Alta Segarra.

Penya barcelonista de Calaf i comarca

TORNA EL 3X3!!!

Foto: Ben White. Unspalsh

Aquest any torna el 3x3!! Després de l’any 
complicat que s’ha viscut per la pandèmia 
on, entre moltes altres coses, es va haver de 
suspendre la passada edició del torneig, el 
campionat de 3x3 de futbol torna els dies 8, 
9, 10 i 11 de juliol. 

En tenim moltes ganes i si la pandèmia i la 
vacunació van com fins ara, es disputarà al 
lloc de sempre, la Plaça Barcelona ‘92, on 
des de l’inici ha viscut amb nosaltres tots els 
partits tant de dia com de nit. La Junta de la 
Penya després de molts dubtes i reunions, 
de parlar dels pros i els contres i d’escoltar 
diferents punts de vista i opinions, hem de-
cidit que hem de tornar a tirar endavant el 
3x3 i que el lloc ideal no hi ha dubte que ha 
de tornar a ser el de sempre. Han sigut uns 
mesos molt complicats pels nens, pels joves 
i, pensant-ho bé, per tothom. 

És per això, que amb responsabilitat de tothom 
i amb totes les mesures de seguretat que esti-
guin a les nostres mans, volem que el mes de 
juliol a una de les places del poble torni a ser un 
punt de festa i alegria per la vila de Calaf.

Aquest any, com a novetat i després que en 
anteriors edicions alguns participants ens 
ho proposessin, hem decidit crear una altra 
categoria: la Júnior femení. Així doncs, seran 
dues categories femenines que formaran 
part d’aquest torneig i que potenciaran el 
futbol femení. No oblidem que, aquest any, 
han sigut elles les que ens han donat tants 
bons partits i alegries al nostre club arribant 
a aconseguir el triplet. Aquesta nova catego-
ria serà per a nenes nascudes entre els anys 
2008-2011 i això suposarà que, passarem 
de les 9 categories de les últimes edicions a 
un total de 10.

Pel que fa a les inscripcions, es podran fer al 
Taller AutoCalaf, enviant un correu electònic 
amb la fulla d’inscripció a pbcalaf@hotmail.
com o, el dia 2 de juliol de 20.00 h a 21.00 h 
a la seu de la Penya al Passeig Santa Cala-
manda 2 de Calaf. La data límit d’inscripció 
és el dia 2 de juliol. Recordeu que les inscrip-
cions són limitades, per això us aconsellem 
que no ho deixeu per l’últim moment.

Us esperem els dies

8, 9, 10 i 11 de juliol a la Plaça!!
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Vols ser voluntària al casino de calaf?
El Casino de Calaf

El Casino de Calaf, que aquest any celebra els 125 anys d’història 
I recentment ha aconseguit ser inscrita al CENS D’ENTITATS DE 
VOLUNTARIAT DE CATALUNYA”.

Això vol dir que qualsevol persona que vulgui pot ajudar en la infinitat 
de tasques que comporta tirar endavant una entitat. Com vam dir en 
un escrit anterior, el Casino de Calaf, no deixa de ser una ONG que 
en lloc de treballar pels més necessitats en qüestions socials, o en 
temes de salut. o d’altres, treballa oferint activitats culturals.

Està inscrita a l’esmentat Cens, vol dir que qualsevol persona pot 
ajudar amb la corresponent seguretat jurídica establint un contrac-
te de voluntariat entre les dues parts.

Una declaració recent de l’OMS (Organització mundial de la sa-
lut) considera LA CULTURA com un bé essencial i el quart pilar 
del benestar i declara que ajuda a prevenir les malalties i també es 
considera una eina terapèutica per les que malauradament ja estan 
malaltes.

S’ha constatat en aquesta pandèmia que les persones que han con-
sumit CULTURA han estat persones que han emmalaltit en menor 
proporció tenint un absentisme menor en els seus respectius tre-
balls.

Des del Casino hem continuat treballant tots aquests mesos, a ex-
cepció de moments puntuals que l’índex de transmissió estava pels 
núvols, oferint CULTURA.

Hem aconseguit el reconeixement de la Generalitat de Catalunya 
com ESPAI DE CULTURA SEGURA i RESPONSABLE i ens podem 
congratular, ara que tanquem les activitats fins al mes de setembre, 
que no hàgim tingut cap brot i és en aquest sentit que donem les grà-
cies a totes les persones que ens han visitat i que han assumit amb 
resignació les restriccions a les quals ens hem vist sotmesos per la 
pandèmia.

Esperem que, quan tornem a reprendre les activitats per la Festa 
Major de Calaf, el coronavirus sigui passat i puguem celebrar els 

125 anys d’història amb un seguit d’actes de qualitat que tenim pre-
parats per totes vosaltres.

Mentrestant us recordem que ens podeu ajudar en qualsevol 
d’aquestes tasques. D’aquesta manera podrem fer més i més acti-
vitats culturals i socials en benefici de totes les persones de Calaf i 
comarca treballant per la cohesió social.
Taquilla, personal de porta i acomodadores.
Personal de preparació d’escenografia i tasques de Taula de so i 
llums.
Tasques de gravació d’espectacles i oferiment en “streaming”.
Neteja de les instal·lacions del Casino i qualsevol altra tasca admi-
nistrativa, de contractació d’espectacles i altres...

US HI ESPEREM

Tots sabem molt bé que han estat temps di-
fícils en tots els àmbits i el nostre grup també 
ho ha patit. Tots els projectes que teniem no 
s’han pogut dur a terme degut a la pandèmia 
. Tot aquest llarg parèntesi sense activitat ens 
ha deixat amb ganes de començar de nou i 
proposar noves activitats.

Començarem pel VI Concurs de fotografIa 
Vila de Calaf que no podía faltar.

El tema és el següent: TEMPS DE SILENCI
(Confinament……).

Ja podeu buscar aquest temps de silenci que 
de ben segur tots tindreu plasmat en algu-
na fotografia. A partir del mes de juliol queda 
obert el plaç de presentació que s’allargarà 
fins el mes de setembre . En breu s’anunciarà 
degudament les dates i les bases del concurs.

La junta

Ens posem en marxa
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Arribats a mig mandat
Aquest mes de juny hem complert els dos 
primers anys del nostre segon mandat. Hi 
arribem amb bona part dels compromisos 
adquirits realitzats o ben a punt, i això mal-
grat que el darrer any ha estat entrebancat 

pel covid, tant pel que fa l’afectació pressupostària que ens ha oca-
sionat a nosaltres i a la resta d’administracions, com pel que fa els 
tràmits administratius, suspesos durant força setmanes, i la crisi que 
han hagut d’entomar les empreses i professionals.

El tanatori s’està construint. Hauria d’estar operatiu la tardor que ve. 
Amb aquest equipament, cobrirem una mancança històrica de Calaf. 
Costava d’entendre com era possible que no s’hagués abordat ante-
riorment. No ens ha estat ni senzill ni ràpid superar les traves políti-
ques i administratives amb què ens hem trobat. Però hem deixat clar 
que amb voluntat i perseverança, els propòsits es poden aconseguir.

Aquest mes de juny haurem quedats connectats amb la Llosa del 
Cavall. És la primera acció per a resoldre per sempre més, o si més 
no per a moltes dècades, el problema endèmic de la qualitat de 
l’aigua de Calaf. Una segona acció serà la construcció d’una planta 
per desnitrificar l’aigua abundant dels nostres pous. L’hauríem de te-
nir operativa a començaments de l’any que ve. I, finalment, amb la re-
cuperació de la gestió del cicle integral de l’aigua, resoldrem el deute 
amb Aigües de Manresa que l’anterior govern va contreure i que van 
pagant els seus clients amb cada factura.

Hem implantat el porta a porta. Les dades són provisionals, però els 
resultats i l’acceptació excel·lent per part dels vilatans només ens fan 
lamentar no haver-ho fet abans i que no ens deixessin implantar-lo 
des de la Mancomunitat de l’Alta Segarra. Tant se val. Seguim enda-
vant, tossuts als servei de Calaf.

Tothom està il·lusionat amb la fi del 
confinament, la baixada general dels casos 
de COVID, l’esperança de poder gaudir d’un 
estiu més normal que el de l’any passat, etc. 
El problema de Calaf és que hi tenim una 

“altra pandèmia” instaurada des de fa molt  temps, que no té res a veure 
amb la presència de virus.
Primer va ser el temporal Glòria, després la Filomena, posteriorment 
la COVID…, i mentrestant, l’equip de govern únicament es dedicava a 
fer modificacions de crèdit, que res tenien a veure amb els problemes 
sobrevinguts.
Aquí augmentem impostos i taxes, fem i refem projectes, assumim 
com a normals despeses que no aporten res, etc.
En definitiva ni veure clar quin rumb ha de seguir el municipi ni actuar 
per encarar-lo de forma activa.
Queda clar que actualment, després de dos anys de majoria absoluta: 
continuem sense tanatori, sense residència d’avis, amb menys 

oportunitats per la creació de llocs de treball, cap nova gran empresa 
instal·lada... 
Quines condicions favorables s’han creat per incentivar l’activitat? 
Cap. No era culpa de l’oposició tot plegat?
Això sí, quan s’acostin eleccions tindrem el poble “potes enlaire”, 
encara que vinguin tempestes ferotges i pandèmies universals. Qui 
pagarà? Els de sempre.
No volem més excuses. Cal que ens posem a treballar d’una vegada, 
que no serà per manca de personal.
La Unió Europea destinarà més d’1,8 bilions d’euros entre el seu 
pressupost a llarg termini i el pla “NextgenerationEU” per a reconstruir 
el continent a l’era post-COVID. Europa farà l’esforç més gran de la 
seva història per superar aquesta crisi. Aquí no. Aquí com si res no 
hagués passat. Cap estímul, cap idea, cap esforç.
Malauradament els fets ens demostren cada dia que gairebé tot és 
façana.

A mig camí...
Arribats a la meitat de la legislatura ja és 
prou clar que de les eleccions de 2019 
no en va sortir una majoria absoluta, en va 
sortir una majoria absolutista. 
No ens satisfà gens tenir raó en la majoria 

de les advertències que vàrem fer durant la campanya -ni tampoc 
en les que hem fet en decurs de la legislatura- i que l’Equip de 
Govern ha menystingut sistemàticament. 
Mostra d’això és la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal; un perjudici irreparable per als interessos generals i 
el futur de Calaf perquè haurem de pagar la Ronda Sud i perdrem 
l’aparcador ferroviari en contraposició als beneficis que suposarà 
per a uns quants. 
Tampoc se’ns va voler escoltar quan vàrem fer propostes per 
minimitzar els efectes de la COVID i ajudar a les persones 
i empreses a passar uns moments especialment difícils. 
L’Ajuntament va decidir “fer caixa” per poder maquillar els 
comptes municipals i sortir de la tutela financera de la Generalitat. 

I només això, sinó que –en un context de crisi- es va decidir 
d’apujar de manera significativa un impost tan important 
com l’IBI. Això sí, com que aquest ja es cobrava fraccionat es va 
decidir fer el mateix amb la brossa per “distreure” al personal. 
I parlant de la brossa  sembla bastant evident que –si ens 
haguessin volgut escoltar- el sistema de recollida s’hauria 
pogut fer millor, més senzill i més barat. 
Per evitar que “ens retallin” els escrits ja no parlarem de la 
pèrdua de la Llei de Barris, dels contractes “singulars”, del 
“càstig” a la Biblioteca o la magnífica pista de “bombolles 
gegants” que tenim al poliesportiu (tot i que no hi hem ballat!). 
No podem fer un balanç positiu del que portem de mandat, però 
–optimistes com som- preferim pensar que ja queda menys per 
al canvi. 

Que tingueu un bon estiu!

I ara què farem?
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Benvingudes al nou espai sociocultural 
Carmen Arrojo Maroto!
Volem construir-lo conjuntament, t’hi apuntes?

Què és l’Espai Carmen Arrojo Maroto?
L’Espai Carmen Arrojo Maroto, és un espai sociocultural de 
l’Ajuntament de Calaf que pretén acollir i crear activitat comunitària. 
L’objectiu de l’espai és esdevenir un punt de trobada i ser cultiu 
d’activitats socials. També vol ser un espai participatiu, on s’hi 
generin projectes i s’acompanyin els que ja existeixen. D’aquesta 
manera, l’essència del projecte resideix en que sigui un espai 
permeable, modulable i canviant que s’adapti constantment a les 
necessitats de les persones que l’utilitzen.

Un espai obert a les propostes, idees i iniciatives de persones i 
entitats del municipi que tinguin ganes d’organitzar i fer.

Qui era Carmen Arrojo Maroto?
Carmen Arrojo Maroto (Madrid 1918- 2017) va ser companya de 
les Tretze Roses i una lluitadora antifeixista destacada amb un 
ampli recorregut polític. Des de molt jove es va adherir a la Joventut 
Socialista Unificada (JSU), va formar part del Front Popular durant la 
Guerra Civil Espanyola i va participar activament en la defensa de la 
República durant tota la seva vida.

L’any 1969, va decidir fer-se mestre i és aquí on el seu camí es troba 
amb Calaf. De l’any 1974 fins al 1983 va exercir de mestra a l’Escuela 
Nacional, de la que va ser directora del 1978 al 1983, any en que va 
jubilar-se.

Durant el seu pas per Calaf, Carmen Arrojo Maroto va viure a les 
Casetes dels mestres, concretament, a la número 7, juntament amb 
els seus companys i companyes i va oferir classes de català als 
alumnes de l’escola.

Carmen Arrojo Maroto va ser una dona valenta i decidida, amb les 
idees clares i revolucionàries. Tot i tenir un pas curt per Calaf, va 
deixar penjada en els seus companys, alumnes, amistats i tota la 
gent que va conèixer, per la qual va esdevenir una referent.

En posar el seu nom en aquest Espai Social i Cultural, l’Ajuntament 
de Calaf vol reconeixer la seva feina feta a la vila i, alhora, honorar 

la seva memòria. Carmen Arrojo Maroto va ser una lluitadora 
incansable per la llibertat i la recerca d’un futur millor.

Què hi podreu trobar a l’espai?
 - Zona infantil: amb llibres i revistes per la canalla,  jocs i material  
    per dibuixar
 - Zona de llibres: llibres i revistes per consultar i llegir a l’espai.
   A més, properament també hi haurà un espai amb llibres per 
   intercanviar lliurement.
 - Espai de fer el cafè: l’espai disposa d’una cafetera 
    i d’una bullidora d’aigua per fer-te cafès o infusions  
    mentre la canalla juga, llegeixes un llibre...
 - Sala d’estar: tens diverses taules, cadires, 
    butaques i sofàs per estar a l’espai, xerrant, 
    escoltant música, llegint o treballant.
 - Espai d’exposicions: tenim lloc per exposar 
   fotografia, pintura, història, temes d’interès i el 
   què us vingui de gust! Pots acostar-te per visitar-ho, 
   descobrir i aprendre.
 - Ordinadors i wifi: disposem d’ordinadors i connexió 
    Wifi per l’ús de qui ho necessiti

Què hi podeu fer a l’Espai?
A l’Espai Carmen Arrojo Maroto, periòdicament s’aniran organitzant 
diversitat d’activitats, exposicions, xerrades, formacions obertes al 
públic. Mensualment es publica la programació de l’espai a través 
de xxss pròpies de l’espai i els canals propis de l’Ajuntament.

L’Espai Carmen Arrojo Maroto és un lloc per:
 - Proposar i organitzar xerrades, presentacions de llibres, 
   debats o passi de documentals o pel·lícules
 - Fer activitats per infants
 - Trobar-te o reunir-te amb la teva entitat, grup o colla
 - Portar llibres que ja hagueu llegit perquè altres persones en 
    puguin fer ús
 - Venir a treballar, llegir o estudiar
 - Venir a jugar a l’espai infantil

Volem que l’espai el construïm entre tota la gent del poble, per tant, 
imagineu, proposeu i compartiu les idees que tingueu!

Com funciona l’espai?
L’horari d’obertura de l’Espai és de dilluns a divendres de 16 a 20h, 
l’entrada és lliure. Si l’activitat que s’hi vol fer ho requereix, hi ha la 
possibilitat d’obrir fora d’aquests horaris.

Actualment, l’espai està gestionat per l’entitat Quatre Cantonades 
que dinamitza, coordina i planifica activitats i exposicions i té cura 
de l’espai.

Si tens ganes d’organitzar alguna activitat, vols utilitzar l’espai o vols 
informació ens pots trobar a:

Telèfon i whatsapp: 647 961 779
mail: espaicarmenam.calaf@gmail.com
instagram: @espai_carmen_arrojo_maroto

els col·laboradors

L’austrohúngara i l’orígen de les 
comunicacions

Ton miret

L’arribada del tren el 1861 va tenir dos efectes econòmics 
fonamentals sobre el nostre poble i aquests dos efectes van 
contribuir a una dinamització econòmica, social i cultural que 
va esclatar en el perióde 1890-1915. S’havia forçat el traçat del 
ferrocarril per venir a buscar el carbó de Calaf, però aquest carbó va 
actuar també com esquer per a construir dues fábriques de teixits 
al poble. Una primera repercussió d’aquestes fàbriques va ser la 
recepció del principal motor de la revolució industrial de Catalunya, 
la màquina de vapor.

La primera fàbrica, de cotó, la va aixecar i financiar tot sol el 1871 el 
calafí Gabriel Bernadà, fill d’un espardenyer del carrer del Castell. 
D’aquesta fábrica tenim l’escriptura de propietat amb tot el seu 
equipament gràcies a una amistat del president Jordi Pujol després 
de passar pel Mil·lenari. Poc temps després, i per mitjà d’un casori, la 
fàbrica passà a mans de la família Figuerola, i tot seguit va recórrer 
el seu periple fins acabar en temps de Joan Gimferrer pels volts de 
1950.
La segona fàbrica, aquesta encara de seda, és obra dels germans 
Jaume i Llorenç Vidal, seders manresans, que fins i tot es van 
instal·la durant uns anys al poble. Sabem perfectament que la 
companyia que van formar els dos germans va durar des del 1884 
fins el 1894, deu anys. 

La fàbrica, però, va tenir escassa activitat durant aquests anys, els 
dos germans van dissoldre la societat i el també manresà Ignasi 
Balcells la va llogar per a continuar amb la producció de seda. El 
1907, finalment, es va convertir en el col·legi de la Salle.

Quan es van construir aquestes fàbriques, a les cases s’anava amb 
llum d’oli i alguns carrers amb torxes al vespre. El llum aconseguit 
amb el gas del carburo, no va arribar fins el 1902. El corrent elèctric 
amb gas pobre de Josep Miró es va inaugurar 1910. Ell va fer la 
primera estesa de cables i braços per a bombetes per il·luminar els 
carrers. Però la connexió definitiva amb l’electricitat d’alta tensió del 
Pirineu no va ser possible fins que l’Elèctrica Segarra la va portar 
des de Ponts pel 1917.

El primer efecte de l’arribada del tren va ser sobre el transport i les 
vies de comunicació. Fins aleshores es viatjava poc i només existien 
camins molt precaris més enllà de grans vies com la de Barcelona 

a Madrid. Però el 1888 la carretera amb terra compactada entre 
Ponts i Calaf estava força avançada i el mes d’agost d’aquell any 
els calafins rebien a prop de l’estació amb gran alegria i satisfacció 
la primera diligència amb cavalls i alguns passatgers que volien 
agafar el tren. El mateix va passar quan ja es va poder transitar pel 
tram Jorba-Calaf el 1898. Van començar a sortir a les cinc de la 
matinada els cotxes de cavalls d’Igualada per agafar el tren també. 
La diligència de Ponts-La Seu a Calaf era una iniciativa de Josep 
Graells, el mateix que uns anys més tard formaria l’Alsina Graells.

El 1908 apareix un nou salt en el transport de viatgers. Comencen a 
circular per primera vegada els cotxes automòvils des de la Seu fins 
a Calaf. Per aquesta època, Josep Graells ja havia construit la posta 
de les seves cavalleries, la casa encara intacta que actualment 
pertany a la família Colom, i els vehicles aparcaven al solar lateral. 
Al davant del terreny hi havia un gran edifici que havia estat una 
farinera, de la que no se’n té cap notícia, perpendicular al Passeig, 
anomenada l’austrohúngura pel sistema de moldre el gra que tenia.
Fins a l’obertura de la carretera d’Igualada la comunicació pel 
Sud venia pel camí de Prats, que a l’alçada de l’oratori seguia en 
perpendicular pel que avui és Alexandre de Riquer i fins a la plaça 
de la Bassa, on coincidía amb el breu camí a Sant Martí. L’altre camí 
important era el que anava de Manresa cap a Cervera. Baixava per 
les Garrigues i a l’alçada del transformador pujava cap a cal Birreta. 
Allà encara hi ha dues pedres que assenyalen l’entrada al poble i 
una anella on el carreter fermava els cavalls per segurament pagar 
la taxa de pas. El camí seguia per les portelles de Sant Antoni, troç 
del Matamala, magatzem de ca l’Huguet, ben visible, raval de Sant 
Sebastià i passat cal Canut el camí, impertèrrit al temps, s’enfila 
suaument cap a Mirambell.

Tots aquests canvis passaven en un poble que s’acabava a cal 
Carlets i el Ravalet ja era un barri dels afores, però també començava 
a estirar-se el carrer Sant Jaume cap el Raval i a obrir-se el senyorial 
Passeig. El punt d’entrada d’una època bulliciosa del poble (1890-
1915), creativa, irrepetible, gràcies a l’impacte tecnològic del tren en 
cerca d’una matèria prima infructuosa, i gràcies també a les noves 
fonts d’energia desenvolupades per una generació de calafins 
absorbits per uns avenços del moment, que van portar el poble a 
primera línia del progrés tecnológic i de l’activisme sociocultural del 
seu temps.

Austrohúngara i la Terminal del Norte

L’avi d’Antoni Calvet, no identificat, el cobrador
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Juguem?
Mª Lluïsa Salazar

Al centre de dia, no parem! 
Cristina Berenguer Simón
Coordinadora del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

—Papa, pujaràs amb mi a totes les atraccions?, — m’esperona 
la Mariona amb aquella mirada blava com el mar, tendra i plena 
d’il·lusions.

Tal com havíem acordat amb la Carme, avui acompanyaré la nena 
al parc infantil.  Cadascú vestit amb el seu xandall, agafats de la mà 
amb una mateixa il·lusió , enfilem carrer amunt. Quantes vegades 
havia somniat una cita com aquesta, amb la meva princesa de sis 
anyets i animar-la a ser la primera a llançar-se a la piscina de boles. 
Per sorpresa meva som els primers a arribar. Potser serà un avan-
tatge per a mi.

-—Mentre no n’arribin més pot compartir els jocs amb la nena, em 
diu  el vigilant  encara amb les claus a la mà. —Tota sola s’avorrirà i 
voldrà sortir a mig circuit. La feinada que em donen a fer-los esmun-
yir-se quan es posen a plorar.

Poc convençut, però fent cas de les seves recomanacions em des-
calço. Les rialles de la Mariona en veure’m entrar a la piscina de 
boles no tenen preu i la batzegada en xafar-ne una de vermella per 
descuit, i el sonor cop de cap, tampoc.

Les feia d’un material més tou, però suposen un veritable perill en 
una malla caiguda. Només m’ha faltat veure els ocellets dels di-
buixos animats rondant-me el cap. Potser la Mariona els ha vist per-
què ha vingut a cor què vols.

—Pugem al tobogan inflable?,— em demana bo i agafant-me la mà 
esquerra.

Amb una agilitat sorprenent i envejable s’enfila agafada a la corda 
d’ascensió com si ho hagués fet mil vegades. L’instint de supervi-
vència dels homes i dones primitius viu en ella. Darrere seu, els peus 
em rellisquen tot i apuntalar els dits a l’inflable. Cansat per  l’ esforç 
enorme aconsegueixo arribar al capdamunt dels justets dos metres 
de desnivell que em separen del terra. Amb un somriure de satisfac-
ció llisco tobogan avall fins al moment d’abalançar-me endavant i 
frenar en una tombarella imprevisible. Per sort aconsegueixo no 
trencar-me el coll ni aterrar damunt aquell infant que aplaudeix els 
malabarismes del pare.

Amb una energia que sembla augmentar per moments, la Mario-
na aconsegueix finalitzar el tour circense de manera satisfactòria i 
sense donar mostres de cansament. Per part meva, maldo per no 
prendre mal imitant els seus gestos flexibles i àgils, però els anys i la 
manca d’esport no passen en va. 

En travessar la porta de direcció al carrer m’enduc un parell de co-
pets a l’espatlla i uns mots d’ànim de l’encarregat. Encara bo que no 
ha aparegut cap més pare ni mare!, quina vergonya... 

De camí cap a casa, de baixada, les cames em flaquegen en la lluita  
per mantenir-me en equilibri.

—Papa! Papa!, els gronxadors! —crida exultant d’energia en pas-
sar per davant el parc.

—Som-hi!,— responc en observar uns bancs just al davant.

—No puges amb mi? —pidola en endevinar la meva intenció 
d’asseure’m. —Sisplau, sisplau...—insisteix amb la veu melosa que 
la caracteritza quan té un propòsit concret.

Li dono impuls i m’assec al gronxador de la dreta. La veritat, em de-
leixo per provar-ho.

Potser degut a l’excitació prèvia, potser per una baixada de sucre 
només recordo un lleuger mareig.  La caiguda estrepitosa i els xis-
cles de la nena me’ls ha explicat una veïna del carrer, espectado-
ra de l’escena dantesca i vergonyosa.  Demà, amb aquesta tireta 
d’estampat infantil damunt el nas masegat, seré la riota de totes les 
mares de la classe de la nena. Marededeu!

En veure arribar la mare encara sanglota de l’ensurt de veure’m sor-
tir volant del gronxador, tot i somriure per sota el nas en descobrir 
una tireta amb estampat infantil damunt el meu nas masegat.

Com sempre ens mantenim actius, participant en les activitats que 
ens proposen. Unes de les activitats que més ens agraden és po-
der participar a la comunitat, fent activitats conjuntes amb l’escola, 
la llar d’infants i l’institut. Enguany, per les mesures de la Covid-19 
no podem realitzar aquestes activitats intergeneracionals presen-
cialment. Així doncs, vam haver de pensar de quina manera podíem 
seguir connectats. 
Vam tenir una idea que ens va portar molts dies de feina i treball, 
però ens va quedar fantàstic! Vam elaborar punts de llibre per tots 
els infants de l’escola i els seus mestres. Aquí podeu veure el procés 
d’elaboració i el resultat final!

Aquests últims dies, amb l’arribada del bon temps hem aprofitat per 
sortir a fer activitat física en espais públics i també alguna passeja-
deta. Portem molts mesos sense poder sortir a l’exterior a fer activi-
tats i poder reprendre aquestes sortides ens donen aire!
Si algun dia ens veieu pel carrer saludeu-nos, que estarem encan-
tats de poder compartir una estona amb vosaltres!

També fa uns mesos hem reprès una activitat de noves tecnolo-
gies, una activitat on el Jordi i l’Aran, de la Fundació Privada Àuria, 
venen un matí al mes al centre a fer-nos una activitat amb dispositius 
electrònics que no hem vist mai en altres ocasions. Hem fet activi-
tats amb robots i fins i tot hem preguntat i conversat amb l’Alexa. Us 
assegurem que aquestes activitats ens fan passar una molt bona 
estona!.
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Temps era temps: Pàgina viscuda.
Josep Mases Raurich

Farà cosa d’uns tres mesos que vaig 
veure al costat d’aquell contenidor 
d’escombraries, una bossa gran plena 
de trossos de pa i, automàticament, el 
meu record va retrocedir fins als anys 
quaranta, temps de molta misèria, de 
falta de pa i d’estraperlo. És llavors quan 
vaig decidir fer aquest petit escrit.

Jo només era un infant, però recordo 
perfectament, aquela trista situació de 

gana que es produïa a Calaf durant els primers anys de la post-
guerra, en la que era molt difícil aconseguir una mica de menjar. 
En les tendes de comestibles i en els forns de pa, on sempre 
acostumàvem a comprar, no despatxaven gens, els aparadors 
estaven buits. Només es notava una mica de moviment cada pri-
mer de mes, quan ens donaven el racionament.

Aquest racionament, el van organitzar de la següent manera: 
a cada habitant ens van controlar i ens van donar l’anomenada 
“Cartilla de Racionamento”. Aquesta tenia diversos segells que 
posaven: “Val pel pa”; “Val per l’arròs, o sucre, oli, patates”; i un 
altre que el segell només hi posava “Varis”. Aquest últim era per 
si donaven alguna cosa durant aquest mes que no estigués pro-
gramada, com carn o bacallà.

El pa sí que ho donaven diàriament, però era un panet tan petit 
que no t’arribava ni per esmorzar. Al principi, aquest panet era de 
farina de blat, però quan es va acabar la farina de blat, van co-
mençar a fer-lo amb farina de blat de moro. Era dolentíssim, però 
com no teníem una altra cosa, ens ho menjàvem, tot i que ja han 
passat molts anys encara recordo el mal gust que tenia aquell pa. 
Però si bé cert era que la farina es va acabar pels que no teníem 
diners, perquè alguns que sí que tenien diners, la cosa era molt 
diferent.

En aquells temps, el meu pare, que en pau reposi, treballava 
de mosso en una casa de pagès de Valmanya, i un dissabte els 
amos li van donar festa per l’endemà i no solament això sinó que 
li van donar un pa Blanc de 2 Quilos en senyal de l’estima que li 

tenien. Quin record més emocionant quan va arribar a casa amb 
aquell pa gros i Blanc, “de 2 quilos”. La mare i la germana saltaven 
d’alegria “El pare ha portat un pa gran i blanc de dos quilos” Per 
nosaltres allò va ser com si fos Festa Major.

La meva germana i jo volíem menjar-ne només un trosset aque-
lla mateixa nit; però la mare va dir que esperéssim l’endemà a 
l’hora d’esmorzar ho celebraríem. I, tots a dormir. Crec que no 
dormiríem molt aquella nit, pensant en el pa de l’endemà. Vàrem 
preparar uns tomàquets i tallàrem unes llesques de pa. El que 
va voler, si va posar tomàquet altre el va menjar sol. Aquell matí, 
amb aquell pa damunt la taula, semblava que estàvem celebrant 
una festa. I el cert és que aquell pa el vàrem allargar durant uns 
quants dies.

Tot això, que explico: Avui pot semblar una mica estrany i és que 
s’ha de viure per entendre-ho. Qualsevol que no ho hagi viscut 
pensarà que exagero, però a fe que és la pura veritat. Segura-
ment que com jo, pensant en aquells temps en trobaríem cen-
tenars de situacions molt semblants a la nostra, o molt pitjors 
encara.

Molts de vosaltres, els més grans, que també recordareu aquells 
anys de misèria segurament que podreu entendre perquè vaig 
veure amb molta tristesa aquella bossa atapeïda de trossos de 
pa abandonada al peu d’aquell contenidor de deixalles. Temps 
era temps

Salut per tothom i un bon estiu!!

No tots els pobles poden enorgullir-se de comptar entre les seves 
files amb dues associacions amb més de 100 anys a l’esquena, 
i encara vives i programant activitats: aquest 2021 hi ha dues 
associacions calafines que celebren ni més ni menys que 125 anys i 
això ha de ser motiu de joia i celebració per part de tota la ciutadania.

Comencem per la Unió Calafina (popularment coneguda com el 
Casino). La “Sociedad Coral Unión Calafinense” va ser inscrita 
al Registre d’Associacions del Govern Civil de Barcelona el 17 
de desembre del 1896, amb seu al núm. 15 de la Plaça de les Eres 
(conegut com a L’Aliança). Aquesta Coral (que seguia la línia 
marcada pels Cors d’Anselm Clavé) va ser fundada pel mestre 
Manel Giralt Bovet (autor del conegut 
himne “Glòria a Calaf”). Els documents 
ens assenyalen, però, que aquesta coral ja 
actuava força abans del 1896.
Segons el seu primer Reglament, “el 
objectivo de ésta [Unión Calafinense] es 
dedicarse al canto coral y artístico y los 
aficionados al mismo y proporcionar a los 
socios y famílias de los mismos cuantas 
diversiones les sean posibles, conservando 
para ello el orden moral. La sociedad no 
tendrá ningún carácter político ni religioso, 
aceptando en ella a todas las personas que 
lo deseen.”

La primera junta coneguda de l’entitat 
(1897) era formada per: President (Oleguer 
Jordana); Sotspresident (Francesc 
Puiggròs); Tresorer (Ramon Sala); Vocals 
(Isidre Voltes, Isidre Colom, Josep Torner i 
Joan Burgès).

La Unió Calafina va destacar sempre per 
l’organització de balls (principalment per la 
Festa Major), participació en les Caramelles, 
i també teatre de revista i Carnestoltes. Per 
la Festa Major del 1931 inauguren un nou 
local a l’Avinguda de la Pau, 30, on feliçment encara continuen les 
activitats (entremig destaquem la Festa de la Pubilla, el cinema, el 
Club d’Escacs i el teatre en tots els gèneres).

Recordem, encara, que tal com indica l’historiador calafí Jordi 
Torner, “la Llei d’associacions del 1887 i, sobretot, la dinàmica de la 
societat a finals de segle, afavoria i potenciava l’existència d’entitats 
culturals, ideològiques, benèfiques, mutualistes i polítiques. Fins als 
anys trenta del segle XX, l’associacionisme gaudirà d’una notable 
implantació i vitalitat.”

Paral·lelament, els centres o casals parroquials emergeixen com 
a resposta mimètica i confessional enfront de les associacions 
ateneístiques -tant científicoliteràries com “populars de la classe 

obrera”- sorgides al llarg del segle XIX a tot l’Estat espanyol a partir 
de l’impuls enciclopedista de socialització de la cultura (“la cultura 
fa els homes lliures”).

Així, el 24 de setembre del 1896 el Centre Catòlic de Calaf (conegut 
popularment com a “Centro”) s’inscriu al Registre d’Associacions 
amb domicili al C/ St Antoni, núm. 1. En aquells moments el prior 
era Mn Quirze Maurici Esquerra. L’edifici havia estat adquirit dos 
anys abans pel bisbe Morgades i funcionava com a casa-escola 
elemental de la parròquia.
En l’article 1 del seu Reglament especifica que el Centre té l’objectiu 
de fomentar i propagar les creences catòliques romanes “base 

de las buenas costumbres por medio de 
los conocimientos religiosos, morales, 
científicos, literarios y artísticos”. El segon 
objectiu es “proporcionar al mismo algunos 
ratos de honesta expansión en especial 
los domingos y dias festivos.” El Centre es 
posa sota la protecció del Sagrat Cor de 
Jesús i de Sant Lluís de Gonzaga: per això 
la festa anual serà el diumenge després del 
21 de juny (sant del patró). L’edifici era de 
petites dimensions però s’hi va fer una sala 
d’espectacles, un cafè-bar, un petit pis per al 
conserge, una sala de billar i una biblioteca. 
Els baixos foren llogats, posteriorment, a la 
Caixa de Pensions, que hi obrí una oficina 
d’atenció al públic el primer delegat de la 
qual va ser el mestre Emili Sangenís.

La primera junta del Centre Catòlic 
era formada per: President (Ramon 
Sala Romaní); Vicepresident (Josep 
A. Capdevila); Secretari (Mn Llorenç 
Perramon); Vicesecretari (Manel Giralt); 
Tresorer (Josep Martí Dalmases); Vocals 
(Joan Riera, Francesc Comaposada, 
Ramon Farrés); Recaptador (Francesc 
Duocastella).

El nucli essencial del Centro van ser (des del desembre del 1925) 
les representacions dels Pastorets de Josep M Folch i Torres, i 
també l’activitat constant de l’Agrupació Teatral Calaf. Per la Festa 
Major del 1976 s’inaugura el nou local a la Carretera Llarga, 11, sota 
el nom de Casal de Calaf, les activitats del qual han continuat fins ara 
mateix.

L’antiga divisió de Casino i Casal com a liberals i conservadors (o 
esquerres i dretes) ha quedat definitivament superada ja fa temps. 
El que ens queda, però, és el fet de poder commemorar amb tota 
l’alegria els 125 anys de les dues associacions amb més longevitat 
de Calaf i comarca. Des d’aquí els desitgem tota la sort del món, i 
que sigui per molts anys.

DE LA TERRA DE SIGAR

El Casino i el Casal celebren 125 anys
Josep Maria Solà

Els logos respectius de les dues entitats
que fan 125 anys.
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l’agenda 2021
juliol
Divendres 2 
Xerrada “Les Resilients” per 
Cristina Madrid
   +
Concert amb Eisi
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 4 
Concert i ball amb Abarca
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat 

Dies 8, 9, 10 i 11 
17è 3x3 de futbol
Plaça Barcelona ‘92 — consultar 
horaris dels diferents partits 
Organitza:
Penya barcelonista de Calaf i comarca

Divendres 9 
Xerrada “El camí d’anada i torna-
da pels trastorns alimentaris” per 
Cristina Ribera
   +
Concert amb La Prima Vera
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 22 
Concert i ball amb Jordi Casellas
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat 

Diumenge 29 
Concert i ball amb Acordes
Maria Alba
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat

Divendres 16 
Xerrada “La mort i el dol” per 
Cristina Berenguer
   +
Concert amb Nuri Total
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 18 
Concert i ball amb Pep i Maria José
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat 

Divendres 23 
Xerrada “Lesbofòbia”
   + 
Concert amb Andrea Quirós
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 25 
Concert i ball amb Pere Rico
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat  

Divendres 30 
Xerrada “Territori i sostenibilitat” 
per Arran Calaf
   +
Concert amb Andrea Montalban
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: Casal de Calaf 

agost
Diumenge 1 
Concert i ball amb Elisabeth
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat 

Diumenge 8 
Concert i ball amb Raül
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat  

Diumenge 15 
Concert i ball amb Xarli
Plaça Barcelona ‘92 — 19.00 h 
Organitzen: El Casino de Calaf, Bar la 
Coppe, La Cuina del Mercat 
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