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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

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: 13/06/2022. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

La residència per a la 
gent gran 

Un dels objectius que dúiem en el programa electoral era la construcció d’una 
residència per a la gent gran annexa al Centre de dia, tal com estava previst en el 
projecte que ens vam trobar a l’Ajuntament i que havia estat elaborat l’any 2012. 
Era un bon projecte que havia costat força diners a l’Ajuntament. Per tant, vam de-
cidir d’aprofitar-lo fent-hi les modificacions i les adaptacions que el pas dels anys 
haguessin fet necessàries. Ara mateix, la previsió és poder començar les primeres 
obres en el propers mesos.

La pandèmia del covid ha tingut dos efectes negatius i dos de positius, pel que 
fa aquest projecte.

El primer efecte negatiu és que ens ha escatimat gairebé dos anys de feina. El 
calendari que ens havíem fixat va saltar absolutament pels aires. Durant un any ben 
bo, no vam poder avançar en la construcció de la residència.

El segon efecte negatiu és que la pandèmia del covid va posar en evidència, de 
manera dramàtica, que ni les residències actuals i ni el model assistencial vigent 
eren els adequats per afrontar maltempsades com la que ens va assolar durant 
aquell any llarg. Vol dir que el projecte que teníem i que preteníem dur a terme ja 
no era del tot vàlid i que l’havíem d’adequar a la nova normativa i al nou model de 
residències i d’assistència de la gent gran i dependent. Vam encarregar al mateix 
despatx d’arquitectes que fes les modificacions oportunes. Fet i fet, uns deu mesos 
més de tràmits i feina i, en conseqüència, de retard.

Ara, com diem, la pandèmia també ha tingut dos efectes positius.
El primer efecte positiu és, precisament, la topada amb la realitat. El covid ens 

ha ensenyat, encara que sigui de manera crua i dramàtica, que ni el nostre sistema 
assistencial ni el nostre model de residències era el que necessitem per a la dignitat 
de la nostra gent gran. Vol dir que, amb les adaptacions que hem fet, tindrem a Calaf 
una residència emmarcada en una plataforma de serveis assistencials adaptada a 
la normativa nova i per fer front als reptes que ens ha plantejat la pandèmia del covid.

I el segon efecte positiu és que també la pandèmia ha apel•lat a la consciència 
de les administracions que han vist la necessitat de destinar fons públics a la cura 
de les persones i a revertir la manca de finançament dels serveis públics. En aquest 
sentit, fa poques setmanes van sortir les bases per a accedir a ajudes dels fons eu-
ropeus per a la construcció de residències per a la gent gran adaptades a la nova 
situació assistencial potspandèmica. Hi presentarem el projecte així que se n’obri la 
possibilitat. I això fa que el finançament de la residència, que ja teníem estructurat, 
si ara fos el cas que se’ns concedís aquesta subvenció, quedaria garantit del tot i 
permetria incórrer en un deute menor.

Queda una mica menys d’un any per a les eleccions municipals. La majoria 
dels punts amb què ens vam presentar ja els tenim complerts o en vies d’acomplir. 
Temps tindrem per fer el balanç que toqui. Falta massa temps encara per a les elec-
cions i hi ha molta feina per fer. Ara mateix, estem immersos en la recerca dels fons 
europeus Next Generation. Hi hem presentat diversos projectes d’una envergadu-
ra gran que, de ser-nos concedits en la seva totalitat o de manera parcial, marcaran 
el futur de Calaf pels pròxims anys.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf

Ajuntament de Calaf Espai Social i Cultural Oficina de turisme Aigües de Calaf 

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
(horari d’estiu)
calaf@calaf.cat 938 698 512

www.calaf.cat

Espai Carmen Arrojo 
Maroto 
De dilluns a divendres 
de 16.30h a 20.30h 
T.  674 961 779

De dimarts a diumenge:  de 09 
h  a 14 h
93 868 0833
calaf.turisme@calaf.cat

www.turismecalaf.cat

A partir de l’1 de juliol, l’Ajuntament s’ocupa del manteniment, 
gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. 
Avaries: 669 050 665 (empresa TRANSPARENTA)
Atenció presencial: cada DILLUNS, DIMECRES I DIVEN-
DRES de 09.00 a 14.00 hores  a l’Ajunament de Calaf. 

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

Dijous: de 9.30 h a 13.30 h
Carrer de Sant Antoni, n. 1
T. 93 869 85 12 Ext. 8
Anna Maria Bellot 
Pilar de Millan (substituta)
jp.calaf@xij.gencat.cat

Dl. de 16 h a 20 h
Dt. i  dv. de 9:15 h a 14 h
Dc. i dj. de 9:15 h a 14 h 
i de 16 h a 20 h 
(agost tarda tancat)

Dt. de 09:15h a 15:45 h
Dg. tancada 

Cada dia  de 9 h a 19 h
Funerària Montaner:
T. 93 869  84 91 
T. 93 869 85 48
Gestió i Serveis funeraris SL i 
tanatori municipal
T. 973 33 72 85

L’Organisme de Gestió Tributària atén a Igualada 
(c/ Sant Carles 43-45) o per Internet (www.orgt.diba.cat). 
També per telèfon, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h  
(T. 93 472 91 40).

Telèfon vigilants municipals 900 92 92 09

Ajuntament de Calaf 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Bombers Oficines 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

 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

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

Descarrega gratuïtament la nostra aplicació mòbil

Alta Segarra
Transport públic a la demanda

Renfe    T. 902 320 320 o http://rodalies.gencat/cat (CANVIS PER OBRES)

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

7:52 7:57 9:16 09:53 11:06

14:22 14:27 15:46 16:23 17:36

18:37 18:42 20:01 20:38 21:54

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

8:43 09:54 10:36 11:50 11:55

15:15 16:24 17:06 18:20 18:25

19:29 20:39 21:22 22:38 22:43
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Com ens afectarà el canvi de 
submnistrament de l’aigua?
Des de l’1 de juliol  el subministrament
de l’aigua passarà a ser municipal 

I si tinc una avaria què faig? 

Com podré consultar la meva factura?  

el reportatge

Des del dia 1 de juliol del 2022 l’empresa 
Aigües de Manresa deixarà de prestar el 
servei d’aigua a Calaf passant a ser ges-
tionat de forma directa per l’Ajuntament de 
Calaf. 

El traspàs de la gestió del servei des de 
l’anterior empresa concessionària cap a 
aquest Ajuntament, no suposarà cap canvi  
per a les persones i empreses abonades 
actualment. Ni tampoc serà necessari fer 
cap tràmit. 

Els usuaris continuaran rebent el servei 
com fins ara, ja que es mantindran els con-
tractes actuals i els mateixos sistemes de 
pagament del rebut, els ajuts socials i les 
mateixes tarifes. 

Qualsevol gestió relacionada amb la 
prestació del servei d’aigua, s’haurà de 
realitzar a l’Oficina del Servei d’Aigües de 
Calaf, ubicada a l’edifici de l’Ajuntament de 
Calaf (plaça Gran, núm. 2) els dilluns, dime-
cres i divendres de 09h a 14h. 

Es podrà demanar cita prèvia al telèfon 
662 926 154 o a través del correu electrò-
nic: calaf.aigues@calaf.cat .

També s’habilitarà una “Oficina virtual” 
per a poder realitzar els tràmits  habituals 
com altes, baixes i canvis de nom. 

S’hi podrà entrar a través de l’enllaç des 
de la web municipal www.calaf.cat o des 
de l’aplicació mòbil de l’Ajuntament. 

S’ha dissenyat un logo corparitu 
d’Aigües de Calaf que identificarà  a par-
tir d’ara totes les comunicacions que 
l’Ajuntament realitzi sobre aquest tema (en-
viament de cartes, futures factures, etc.). 

Tot i que l’Ajuntament de Calaf co-
mençarà a assumir la gestió del servei a 
partir de l’1 de juliol, com que la facturació es 
trimestral, fins al mes d’octubre, les factures 
de l’aigua s’hauran de consultar a la mateixa 
plataforma d’Aigües de Manresa com fins 
ara. 

Així doncs, la factura corresponent al 3r 
trimestre de l’any (juliol-agost-setembre) 
encara arribarà per l’anterior circuit. 

A partir d’aleshores,  les factures es po-
dran consultar a través d’una plataforma 
pròpia a la que s’hi podrà accedir des d’un 
enllaç directe que trobareu a la web munici-
pal  www.calaf.cat i  a l’aplicació  municipal . 

 

L’Ajuntament assumirà 
l’atenció ciutadana: 

dilluns, dimecres i di-
vendres de 09h a 14h 

Nova imatge gràfica

Per tal de complementar els serveis 
oferts per l’Ajuntament i amb l’objectiu 
d’oferir una ràpida resposta en cas d’avaria, 
es va adjudicar al passat Ple del 25 d’abril 
aquest contracte a l’empresa Transparenta. 
Aquesta empresa disposa dels mitjans ma-
terials i tècnics especialitzats per atendre 
totes les incidències.

Així doncs, en el cas que una persona 
usuària tingui alguna incidència o avaria, 
serà aquesta empresa qui assumirà aquesta 
gestió a partir de l’1 de juliol ja. 

Per posar-s’hi en contacte, caldrà trucar 
al telèfon d’avaries, el 669 050 665, que es-
tarà disponible les 24 h.

 

Fins a l’octubre les factures 
s’hauran de consultar com 

fins araLa ciutadania i les em-
preses abonades 
no hauran de fer 

cap tràmit  

Es mantindrà el mateix  
sistema de pagament, 

ajuts i tarifes  

El telèfon d’avaries 24h a 
partir de l’1 de juliol serà: 

669 050 665

Telèfon per demanar 
cita prèvia 662 926 154

 



el ple municipal

El Ple de Calaf celebra la sessió 
ordinària de maig

E
l dilluns dia 30 es va celebrar 
la sessió ordinària del mes de 
maig de l’Ajuntament de Ca-
laf. El Ple va començar amb 
un minut de silenci en record 

a Jaume Simó i Soler,   membre del Ple 
com a cap de l’oposició i regidor del Grup 
d’Independents per Calaf, qui va morir la 
vesprada del dissabte 14 de maig per causa 
d’una malaltia. 

Després d’aprovar per unanimitat l’acta 
de la sessió anterior, es va aprovar també 
amb el màxim consens proposar com a fes-
tes locals del municipi de Calaf per a l’any 
2023 el 6 de febrer (dilluns) i 4 de setembre 
(dilluns).

Seguidament, i encara per unanimitat, 
es va aprovar la delegació de la compe-
tència per convocar processos selectius 
per a la provisió temporal de llocs de treball 
d’administratiu/ves a la Mancomunitat Alta 
Segarra.

En l’àmbit cultural, també es va aprovar 
per unanimitat, la bonificació de l’IBI (Impost 
sobre Bens i Immobles) a l’Associació Cultu-
ral Recreativa Unió Calafina. En aquest punt, 
Joan Caballol de Junts per Catalunya va 
demanar la possibilitat de sol·licitar un ajut a 
la Diputació per les obres de millora del se-
gon pis del Casino. Jordi Badia, l’alcalde, va 
respondre que inicialment l’Ajuntament volia 
presentar la rehabilitació de Cal Martorell, ja 

que era un projecte prioritari perquè és un 
edifici que és patrimoni, està molt malmès 
i afecta dos veïns. Tot i això, va explicar que 
finalment, es presentarà aquest projec-
te a una altra subvenció de l’Estat i que es 
sol·licitarà conjuntament a la Diputació el 
del Casino i el de la Parròquia per arreglar el 
campanar.

També es van aprovar dos punts per 
urgència. Per unanimitat, es va acordar 
concedir la bonificació del 95% de l’ICIO 
(Impost sobre Construccions, instal·lacions 
i obres) a la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments per les 
obres menors que han fet recentment al 
Parc de Bombers de Calaf. D’altra banda, 
amb l’abstenció dels dos grups de l’oposició, 

es va aprovar una modificació de crèdit per 
valor de 115.581,47 euros. Aquests recursos 
es destinaran a les obres de millora de la pis-
cina municipal, crear una associació empre-
sarial de Calaf, col·locar unes càmeres de 
seguretat al polígon i a la instal·lació de nous 
elements infantils a diferents parcs de Calaf, 
entre d’altres.

Finalment, es va aprovar per unanimitat la 
moció de suport als jutges i jutgesses de Pau 
de Catalunya després que s’hagi sabut que 
el Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència 
Organitzativa del Servei Públic de Justícia 
que està en tràmit a les Corts Generals, con-
templa suprimir aquesta figura.
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Mor Jaume Simó i Soler, regidor 
del GiC i cap de l’oposició 

El dissabte 14 de maig al vespre, fruit 
d’una malaltia,  va morir en Jaume Simó i So-
ler,  membre actual del Ple i cap de l’oposició 
com a regidor del Grup d’Independents per 
Calaf (GiC). 

Com a mostra de condol l’Ajuntament va 
fer onejar a mig pal les banderes, va col·locar 
un crespó negre al balcó i va decretar dos 
dies de dol. 

L’enterrament va tenir lloc el dilluns 16 de 
maig a la tarda a l’església de Sant Jaume i 
durant el matí, es va destinar la sala de Plens 

de l’Ajuntament com a capella ardent, per 
tal que la ciutadania pogués acomiadar-se 
d’en Jaume i donar el seu condol a la família 

i amics. 
L’Ajuntament de Calaf agraeix profun-

dament l’estima, dedicació i compromís pel 
municipi que va tenir en Jaume Simó i Soler. 

La capella ardent es va 
instal·lar a la Sala de Plens 

Biografia d’en Jaume

J
aume Simó i Soler va néixer 
el 14 de juliol del 1950. El seus 
inicis laborals van ser amb 
l’empresa Germans Frauca 
de Calaf el 1968. L’any 72 

començà a treballar a les oficines cen-
trals de pinsos a Barcelona.

A finals del 75 es trasllada a Piensos 
Hens de Silla com a responsable de lo-
gística. L’any 1985 l’empresa es fusiona 
amb Cargill Espanya S.A d’on va ser 
nombrat subdirector de les plantes de 
Silla (València) i Pinto (Madrid) des del 
1989 fins al 1993.

Del 1993 fins al 1999 va ser director 
de compres i vendes de la Swine Divi-
sion.

Al 1999 va ser el director comercial 
de la fàbrica de pinsos de Cargill. El 
2001 va ser nombrat Director de co-
mercialització de la zona de Llevant per 
al porcí blanc amb la mateixa empresa 
Cargill amb la que va continuar fins a la 
jubilació. 

Durant les eleccions municipals del 
maig del 2019 va ser el cap de llista del 
Grup d’Independents per Calaf i va en-
trar a formar part de l’Ajuntament el 15 
de juny 2019 com a regidor a l’oposició.

L’Ajuntament de Calaf revalida el Segell 
Infoparticipa a la transparència municipal

L’Ajuntament ha obtingut novament el 
Segell Infoparticipa assolint una puntuació 
del 83% en complir 44 dels 52 indicadors 
analitzats pel grup de recerca Comunicació 
Sonora, Estratègica i Transparència (Com-
SET) de la Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB).
Cada any, l’equip d’InfoParticipa avalua 

les diferents webs dels consistoris de to-
tes les comunitats autònomes i els atorga 
un percentatge segons el compliment dels 
indicadors de qualitat informativa, amb un 
total de 52. D’aquí en surt el Mapa InfoParti-
cipa, un recull de les pràctiques comunica-
tives dels diferents ens que ve acompanyat 
d’una valoració dels resultats.

La cerimònia de lliurament de la nove-
na edició del Segell Infoparticipa va tenir 

lloc el passat dilluns 9 de maig a les 17.00 h 
a l’auditori de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Un total de 136 ajuntaments, 
onze consells comarcals i tres diputacions 
de Catalunya, dels 947 avaluats,  han rebut 
enguany el Segell Infoparticipa, millorant els 
resultats respecte a l’edició anterior gràcies 
al fet que quinze ajuntaments més que l’any 
passat obtindran el reconeixement. 

En el cas de Calaf, aquest és el tercer any 
consecutiu que la web www.calaf.cat obté 
aquest reconeixement des del 2019



E
l diumenge 29 de maig, Calaf 
va posar punt final als actes de 
celebració de la Setmana de la 
Gent Gran d’aquest 2022. En-
guany, el programa comptava 

amb prop d’una vintena d’activitats cultu-
rals, artístiques, musicals i esportives amb 
l’objectiu de promocionar el benestar de 
les persones grans del municipi i posar-les 
en valor.Tot i que una de les novetats pre-
vistes d’aquest any eren les Olimpíades 
per a la Gent Gran, aquestes es van haver 
d’anul·lar per manca d’inscrits. Tot i això, 
la resta d’actes van comptar cada dia amb 
nombrosos participants.
Entre d’altres, del 22 al 29 de maig, es van 
realitzar tallers com el de cuina saludable 
amb Eva Oliva, de treballs manuals amb 
Marisol Franco i de realitat virtual a càrrec 
de la Fundació Àuria. També es van dur 
a terme dues sortides a l’Espai Xocolata 
Simon Coll de Sant Sadurní d’Anoia i als 
voltants de Calaf per conèixer les plantes 
silvestres de l’entorn a càrrec d’Eixarcolant 
i  una visita guiada a Les botigues antigues 
i a la casa senyorial de Cal Matrícules in-
augurada aquest any com a espai històric 
turístic.
Les propostes culturals tampoc no van fal-
tar durant aquesta setmana dedicada als 
majors de 65 anys amb el musical “Ja us he 
reconegut” de la Cia. Feliuettes i el ja tradi-

cional Festival d’Havaneres de Secà, que 
enguany, va celebrar la seva IV edició el dis-
sabte 28 de maig a la tarda amb els grups 
Arjau de Palafrugell i Barcarola de Vilassar 
de Mar. 

La proposta va acollir prop de dues-centes 
persones al Casino de Calaf i les dues ban-
des van oferir al llarg de dues hores un re-
pertori caracteritzat per temes propis i per 
alguns dels grans clàssics de les havane-

res. A més, ambdós grups van interpretar 
conjuntament “El meu avi” i “La vella Lola” 
que van comptar amb la participació i en-
trega del públic. El moment més emotiu del 
festival es va viure en la darrera cançó, ja 

que com a homenatge a Josep Vilaseca, el 
Segarrenc, - qui va morir el març del 2020 
- es va cloure l’acte amb “L’havanera de Ca-
laf”, una peça escrita per ell i musicada des-
prés pel grup Espingari.
Finalment, diumenge, després de la Missa 
i el concert de la Coral Ressons, es va ce-
lebrar el tradicional dinar popular on també 
hi van participar gairebé dos centenars de 
persones. En acabar, l’heureu i la pubilla 
sortints i els entrants van repartir els ob-
sequis i es va donar pas al ball amb Joan 
Vilandeny per acabar els actes. L’alcalde 
Jordi Badia, va dedicar unes paraules als 
assistents on va  assegurar que cal desti-
nar cura i dedicació a les persones majors 
cada dia de l’any i no tan sols en els Dies 
Internacionals.  A més, va repassar alguns 
dels projectes destinats a la Gent Gran en-
gegats el darrer any pel consistori com és la 
futura residència o biblioteca 1 d’octubre i el 
tanatori, entre d’altres. 
Al llarg de tota la setmana, es va poder 
gaudir de les portes obertes a l’Esplai de la 
Gent Gran i també visitar una exposició de 
treballs de punta fets per l’Associació de 
Dones Arca a l’Esplai Carmen Arrojo.
L’Ajuntament vol agrair la col·laboració a 
totes les entitats que han fet possible nova-
ment que la Setmana de la Gent Gran sigui 
un èxit.
 

la gent gran 

Calaf tanca una nova Setmana de la 
Gent Gran amb molta participació 

Els grups Arjau i Barcarola 
protagonitzen el IV Festival 

d’Havaneres de Secà

Recuperem la revetlla de 
Sant Joan més popular!

C
alaf recupera aquest 2022 
una proposta de revetlla 
de Sant Joan molt popular 
i festiva organitzada pels 
Diables de l’Alta Segarra i 

l’Ajuntament de Calaf i amb la col·laboració 
dels Geganters i Grallers i el BikeCalaf.

Els actes començaran a partir de les 17 h 
de la tarda a la plaça dels Arbres amb un ta-
ller de capgrossos pensat per als infants. 
No caldrà inscripció prèvia, però estarà li-
mitat al material disponible. Paral·lelament, 
es repartirà coca i xocolata i es realitzarà el 
sorteig de la campanya comercial “Com-
pra i Descobreix Catalunya”. A partir de les 
18 h és realitzaran balls de gegants i Dia-
bles i s’obre les 19 h està previst que els ci-
clistes del Bike Calaf arribin  a la plaça dels 
Arbres amb la flama encesa dalt del cim del 
Canigó amb què s’encendran durant la nit 
les diferents fogueres veïnals inscrites. 

Enguany també hi haurà un sopar po-
pular al carrer Mestre Manel Giralt a les 
21h. Aquest consistirà en un pica pica, bo-
tifarra amb mongetes/amanida, beguda (vi, 
aigua, i/o refresc) i de postres coca i cava. 
El preu és de 10 euros si es compren els 
tiquets de forma anticipada al Ke Diví o al 

Punt d’Informació i 12 euros si es compren 
el mateix dia.

Tampoc faltarà a la revetlla el tradicio-
nal correfoc. Començarà a la plaça dels 
Arbres a les 23.30 h i farà un itinerari pels 
carrers de la vila fins davant de l’Escola de 
Música de Calaf al carrer Mestre Manel Gi-
ralt. En acabar el correfoc, a la mateixa ubi-
cació, sobre les 24 h els punxa discs Ceba 
Dj i Dj Campa tancaran la festa.

9
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El Desfolca’t ce-
lebra 30 anys! 

Doctor Prats, cap de cartell 
de la Festa Major

L
a Festa Major de Calaf, que es 
celebrarà com sempre el primer 
cap de setmana de setembre, 
comptarà enguany amb el grup 
de Terrassa Doctor Prats pre-

sentant el seu quart disc “Pel cantó bo” 
(Música Global 2022). La banda actuarà 
la nit del dissabte 3 de setembre a la plaça 
dels Arbres i compartirà escenari amb el 
grup Maruja Limón.

D’altra banda, Natxo Tarrés (ex cantant 
de Gossos)  & The Wireless faran reviure 
Bob Marley durant el concert de diven-
dres 2 de setembre a la nit. després del 
pregó. Animal Dj i Dj SendO tancaran les 
nits del cap de setmana  

Pel que fa al públic infantil, el grup 
d’animació Xiula actuarà el dissabte 3 a 
les 17.30 h amb l’espectacle “Big Chicken” 
amb què faran un repàs per tots els seus 

èxits. La gran Orquestra Selvatana serà 
un altre dels plats forts de la programa-
ció que després de l’èxit de l’any passat, 
enguany tornarà a amenitzar el concert i 
el ball del dilluns 5 de setembre a la tarda. 

Dins de la programació de la Festa Ma-
jor tampoc hi faltarà el country amb Joe 
Fields, dijous al vespre a plaça BCN 92; el 
concert de Sardanes amb la Cobla Juve-
nil Ciutat de Solsonsa, el diumenge 4 des-
prés de missa o el concert d’havaneres 
amb Havàname, el diumenge 4 a la tarda. 

D’altra banda, també hi haurà les pro-
postes més populars a càrrec de les en-
titats com la cercavila dels Geganters i 
Grallers el dissabte a la tarda o el correfoc 
amb els Diables de l’Alta Segarra el diu-
mengea la nit. 

Un gran castell de focs clourà des del 
Castell la Festa Major el dilluns al vespre. 

les festes 
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Els actes més multitudinaris van ser el dinar popular i el IV Festival 
d’Havaneres de Secà que van aglutinar prop de 200 persones cada un

El cap de setmana del 17 i 18 de juny 
Calaf ha tornat ha gaudir de la música 
tradicional i popular amb la celebració 
del Festival Desfolca’t que ha arribat a la 
seva 30a edició. 

Luar Na Lubre Ebri Knight i Korrontzi, 
han estat els caps de cartell i han com-
pletat la resta de programació grups 
com: Electrogralla, Itzipa, Pasquines, 
Moonshine Wagoon, Orquestrina Tra-
ma i La Portàtil FM.

Enguany el festival ha recuperat el 
format prepandèmia amb diferents es-
cenaris que han omplert de música els 
espais emblemàtics del nucli antic.

Un dels actes més emotius ha estat 
l’homenatge a Jordi Fàbregas, referent 
de la música d’arrel. El músic de Sallent 
va ser un dels pioners en la recuperació 
de la música d’arrel al nostre territori i va 
estar molt implicat en el Desfolca’t des 
dels inicis. Per això, el festival ha dedicat 
una mostra de música tradicional pro-
gaonitzada per músics amics. 

La 30a edició també ha potenciat 
l’oferta gastronòmica amb un espai ex-
clusiu amb ‘food trucks’ amb productes 
de proximitat. Com a novetat, el festival 
ha presentat una cervesa artesana ex-
clusiva, batejada com a “la folkie”, elabo-
rada per la cervesera Minairons que s’ha 
pogut tastar durant tot el cap de setma-
na del Desfolca’t.



Calaf participa a la Nit dels 
museus amb una visita tea-
tralitzada a Cal Matrícules 

A
quest 2022 Calaf ha recuperat 
la seva potencialitat turística i 
torna a rebre visitants a uns ni-
vells prepandèmia. 

Les dades de visites del 
2018 van recollir un total de 1.709 visitants i 
les del 2019, 2.329. Amb l’esclat de la pan-
dèmia a principis del 2020, les restriccions 
a la mobilitat i la limitació dels aforaments 
que va comportar, les dades de turisme van 

baixar a 651 persones (2020) i 1.144 (2021).
Enguany, però, les xifres han millorat 

considerablement i de gener a maig, ja s’han 

comptabilitzat 1.581 visites turístiques: 1.348 
a les botigues de la plaça Gran, 185 a Cal 
Matrícules, 22 al campanar i 28 al castell. 

Una de les claus de l’èxit ha estat el 
boca-orella i les bones ressenyes aconse-
guides. Això ha permès entrar als circuits 
d’agències de viatges especialitzades en 
un tipus de format de visites pensades per a 
grups grans que es desplacen amb autocar i 
que en un mateix dia gaudeixen de diferents 

propostes turístiques en aquella zona.
D’altra banda, des de l’Àrea de Turis-

me també s’està potenciant la possibilitat 
d’oferir Calaf com a localització d’espais de 

rodatge de cinema i televisió amb les boti-
gues antigues com a principal atractiu. 

Després del rodatge de la pel·lícula  “Es-
canyapobres”, que es preveu que s’estreni 
el febrer de 2023, també s’ha rodat un curt-
metratge de la novel·la “Crimen y castigo” 
de Fiódor Dostoyevski dirigit i produït per 
l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Au-
diovisuals de Catalunya). 

D’altra banda, recentment els reco-
neguts directors Javier Ambrossi i Javier 
Calvo, coneguts com “los Javis”, han visitat 
Calaf per valorar la possibilitat que sigui 
l’escenari d’una sèrie que estan rodant per 
Movistar+.

La Nit dels Museus és un esdeveni-
ment global que va de la mà de la celebra-
ció el 18 de maig del Dia Internacional dels 
Museus, que va començar a Berlín el 1997 
i que avui dia té 
lloc a molts mu-
seus europeus.

Aquest 2022 
Calaf es va su-
mar a aquesta 
iniciativa orga-
nitzant una visita 
teatralitzada a 
Cal Matrícules la 
nit del dissabte 
21 de maig. 

La visita era 
gratuïta i tenia 
una durada 
aproximada de 
40 minuts i el 
recorregut es 
realitzava en 
torns màxims de 
15 persones des 
de les 21 h fins 
les 24 h. 

La proposta  va estar dirigida per Car-
me Sala i Gubianes i hi van participaran 

una desena d’actors i actrius locals que  
van interpretaran personatges com: la 
minyona, el mosso, la mestressa i l’amo 
de la casa; el Duc de Vendôme, la Gover-

nanta, en Laureà 
Figuerola o un 
soldat borbònic. 

La mateixa 
interacció amb 
els personatges 
és la que feia 
avançar al públic 
per un recorre-
gut a través de 
les diferents sa-
les de la galeria 
de personatges 
històrics i els 
passadissos se-
crets de la casa.

La proposta 
va tenir molt èxit, 
ja que es van es-
gotar les entra-
des per a tots els 
grups i fins i tot, 

es va haver d’ampliar a causa de la llarga 
llista d’espera. 

El turisme a Calaf recupera nivells pre-
pandèmia amb més de 1.500 visitants 

Dissabte 23 de juliol, Tasta la plaça! 

E
l proper dissabte 23 de juliol la 
plaça Gran de Calaf tornarà a 
acollir el “Tasta la plaça!” un ma-
ridatge gastronòmic amb més 
de 12 restauradors de Calaf i 

l’Alta Segarra. 
La iniciativa pretén donar valor al pro-

ducte local i de proximitat i també al nucli 
antic de Calaf, en especial, la plaça Gran, 
plaça porxada que durant el passat va 
ser el centre neuràlgic del comerç i on 
s’ubicava el mercat de Calaf.  

De les 20h a les 24h, les persones in-
teressades podran comprar un tiquet de 
10€ que tindrà 8 monedes de pesseta de 
cartró. Amb aquestes, podran adquirir les 
tapes o begudes que més desitgin de la 
variada oferta. 

Enguany, la vetllada estarà amenitzada 

amb música en directe i també s’han dis-
senyat unes copes serigrafiades especial-
ment per a l’ocasió com a recordatori.
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Ja tenim nou 
hereu i pubilla!

D
urant el dinar popular de 
cloenda de la Setmana de la 
Gent Gran es va fer la pre-
sentació oficial dels nous he-

reu i pubilla del 2022-2023. Bern Regí i 
Reñé serà el nou hereu en substitució 
de Pui Fonoll i Colell. D’altra banda, de 
forma conjunta, Natàlia Miquel Navas i 
Lola Rubio Biosca seran les noves pu-
billes en relleu de l’Andrea Fernández 
Romero.

Enguany, només es van presentar 
tres infants a aquest càrrec i per això, no 
es va realitzar sorteig i es va decidir que 
tots poguessin gaudir d’aquesta expe-
riència com a representants de Calaf.

Èxit de la 27a Tro-
bada de Puntaires

El 4 de juny Calaf va organitzar la 27 edi-
ció de la Trobada de puntaires. Durant 
el matí, unes 170 puntaires d’arreu de 
Catalunya van reunir-se a la plaça dels 
Arbres per practicar aquest art tèxtil.

L’encontre, organitzat per l’associació 
ARCA amb el suport de l’Ajuntament, 
també va comptar amb l’assistència de 
la presidenta de l’Associació Catalana 
de Puntaires, Rosa Maria Provencio, 
que va felicitar als organitzadors per re-
cuperar en el format més ampli possible 
aquesta iniciativa.

Calaf, un escenari de 
pel·lícula 

el turisme 
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Fins al maig, 1.581 per-
sones han visitat algun 

atractiu turístic



Coneixes Reempresa?
Un nou camí cap a l’èxit empresarial

E
l Centre de Recursos per 
l’Ocupació (CRO) està adherit 
al projecte Centre Reempre-
sa, impulsat per la Diputació 
de Barcelona. 

Consisteix en la posada en marxa d’un 
sistema generalitzat a la província de Bar-
celona, pel qual un empresari que vulgui 
cedir la seva empresa a una altra persona 
per a què en continuï l’activitat, tingui la in-
formació al seu abast de com fer-ho, pugui 
sol·licitar assessorament i col·laboració 
de les institucions i disposi d’un mercat 
transparent a internet o fer la seva pro-

posta amb assistència tècnica. 
S’hi pot adreçar qualsevol persona de 

Calaf o l’Alta Segarra que per jubilació, 
canvi de domicili o qualsevol motiu per-
sonal vulqui deixar de gestionar el negoci 
i deixar-lo en bones mans. I també, qual-
sevol persona que vulgui posar en marxa 
un negoci com a alternativa a trobar una 
feina. 

En qualsevol cas podeu contactar amb 
el CRO o entrar a www.reempresa.org/
diba.

34 persones troben feina 
gràcies al CRO aquest 2022

L
es dades de l’atur a Calaf han 
millorat aquests darrers dos 
mesos. Al març hi havia 192 
persones aturades (un 11,97%) 
i a l’abril van baixar a 186 (un 

11,64%). A banda d’aquest descens entre 
els mesos de primavera, les dades també 
ens mostren una tendència a la baixa si 
les comparem amb les del 2021, ja que a 
l’abril de l’any passat l’atur a Calaf estava 
al 14,32%, amb 236 persones sense feina.

Cal destacar que un total de 34 per-
sones de Calaf han trobat feina aquest 
2022 gràcies al Centre de Recursos per 
l’Ocupació (CRO). Vint ho han fet de for-
ma directa, a través de les ofertes gestio-
nades pel mateix CRO. La resta, catorze, 

han aconseguit inserir-se al mercat labo-
ral gràcies a estar inscrits com a usuaris 
del centre i gaudir dels recursos i serveis 
que s’ofereixen en aquesta línia com: 
l’enviament d’ofertes de la borsa de treball 
de l’Anoia, l’acompanyament en la realitza-
ció del currículum o el suport en la inscrip-
ció a les ofertes, entre d’altres. 

Alguns dels perfils professionals que 
s’han pogut inserir són: cuidador/a (treball 
familiar), administratiu/va, neteja, ajudant 
de cuina, entre d’altres.

Actualment, les dades de l’atur a la co-
marca de l’Anoia també són un punt més 
altes que a Calaf, ja que la taxa es situa al 
12,93%.
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Torna la campanya 
‘Compra i desco-
breix Catalunya’

L’1 de juny va començar la 12a cam-
panya ‘Compra i descobreix Catalunya’ 
amb l’objectiu de donar suport al petit 
comerç i promocionar el turisme local i 
de proximitat.

 La iniciativa està organitzada per 
la XARXA DE BARRIS ANTICS AMB 
PROJECTES, formada per un total de 
33 municipis, i amb el suport de les Di-
putacions de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona.

Durant el mes de juny, les persones 
que comprin a les botigues adherides 
a la campanya, que estaran senyalitza-
des amb el cartell de la dotzena edició, 
podran participar en el sorteig de pre-
mis per visitar els 33 municipis orga-
nitzadors. Les experiències inclouen 
visites guiades, visites teatralitzades, 
dinars, coneixement de l’entorn natural, 
tastos, nits d’hotel, participar en festes i 
fires locals, entre altres.

A Calaf, hi participa:
Forn de pa Fitó - Burgés Regí - Cal 
Gatells - Perruqueria Anna Roldan - 
L’Escarpí - Óptica Calaf -  La Carolina 
- L’Espigol - Imatge - Frankfurt - Karma 
- El Gebre - La Coppe - Tot Punt - Perru-
queria Elvira - La Vedella - Perruqueria 
Arrels - Caprici - Hortum - Supermer-
cat Prat - La Senalla - Quemposo - Bon 
Area - Condis Supermercat - Super T 
- Perruqueria Pilar -  Lilula - Peixateria 
Salvador - Farmàcia Font Sabala - La 
Lionesa - Higiensec

El sorteig es realitzarà el 23 de juny 
a la plaça dels Arbres, durant els actes 
de de la revetlla de Sant Joan, a partir de 
les 17h de la tarda.

Per primer cop, es posa en marxa 
una butlleta digital. Els i les participants 
només hauran d’omplir un formulari 
amb les dades personals, a través del 
participa.xarxabarris.cat, i adjuntant-hi 
una fotografia del tiquet de compra.

12

Campanya per promoure la tinença res-
ponsable d’animals de companyia

el Medi Ambient 
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la promoció econòmica 

El decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, estableix que són animals de 
companyia aquells animals domèstics que 
les persones mantenen generalment a la 
llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. 
Tenen aquesta consideració doncs, els 
gossos, gats i fures. 

La tinença responsable d’animals de 
companyia suposa el compliment de les 
següents obligacions:

1. Identificar-los amb un microxip ho-
mologat. 

Un microxip és la identitat de l’animal i 
permet recuperar-lo amb més garanties 
en cas de pèrdua ja que conté la informa-
ció del propietari, emmagatzemada en una 
base de dades. La probabilitat de trobar un 
animal de companyia perdut és d’un 90% 
si està identificat, però es redueix a un 15% 
si no ho està. Aquest microxip dura tota la 
vida, s’implanta sota la pell, és indolor i in-
nocu, i no produeix al•lèrgies. És obligatori 
identificar-los.

2. Censar-los a l’Ajuntament del muni-
cipi on resideixen habitualment. 

Quan l’animal mor o canvia de municipi, 
també s’ha de comunicar. Aquest tràmit 
és gratuït i obligatori. L’Ajuntament el dóna 
d’alta al Registre General d’Animals de 
Companyia (ANICOM). Per censar-los, cal 
presentar la següent documentació: 

•Sol•licitud de d’alta, baixa o modificació 

de dades en el Registre d’Animals.
•NIF de la persona propietària de 

l’animal.
•Cartilla de vacunació de l’animal.
•Document acreditatiu del número del 

microxip.
•Fotografia de l’animal. 
3. No abandonar-los ni mutilar-los els 

òrgans. 
4. Mantenir-los en bones condicions 

higièniques i sanitàries, de benestar i de 
seguretat.

5. Donar-los l’atenció veterinària bà-
sica per garantir-ne la salut, i vacunar-los 
adequadament. 

6. Portar-los lligats dins la zona urbana. 
A més, cal evitar que orinin i defequin en 

espais destinats a infants, jardins i parcs i 
façanes. En qualsevol cas, cal recollir sem-
pre els seus excrements i dipositar-los a les 
papereres. 

7. És recomanable esterilitzar-los.
 L’esterilització és beneficiosa pels ma-

teixos animals. En el cas de les femelles, 
evita infeccions d’úter i càncer de mama, 
evita fugides i, en el cas de les gates, a més, 
evita que tinguin zels continuadament. En 
el cas dels mascles, redueix el risc de pros-
tatitis, càncer testicular, prostàtic i anal; 
preveu problemes d’agressivitat i defensa 
del territori; evita problemes de marcatge i 
evita fugides. L’esterilització també ajuda a 
mantenir el control de la població i a dismi-

nuir els abandonaments.
8. És recomanable comunicar a 

l’assegurança de la llar el fet de tenir un 
animal de companyia per tal que cobreixi 
possibles danys i perjudicis a terceres per-
sones. 

Habitualment aquesta cobertura ja està 
inclosa en l’assegurança, però cal fer la 
comunicació explícita amb les dades de 
l’animal. 

9. Obtenir una llicència per gossos po-
tencialment perillosos. 

Aquest tràmit es fa a l’Ajuntament, és 
gratuït i obligatori. Cada persona que porti 
el gos pel carrer ha d’obtenir la llicència. 

Per obtenir-la, cal presentar la següent 
documentació:

•NIF de la persona que sol•licita la llicèn-
cia.

•Fitxa veterinària de l’animal on hi cons-
tin les vacunes i el número de xip.

•Certificat d’antecedents penals.
•Certificat de revisió mèdica de la capa-

citat física i aptitud psicològica.
•Acreditació d’haver formalitzat una 

assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb una cobertura no infe-
rior a 150.253 euros. En aquesta pòlissa hi 
haurà de figurar les dades d’identificació de 
l’animal. Anualment, coincidint amb la reno-
vació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una 
còpia a l’Ajuntament per tal que es pugui 
comprovar la seva vigència. 

Si tens animals de 
companyia,  cal 

complir amb 
algunes obligacions 

Un microxip és la mi-
llor garantia per poder 

recuperar un animal  

L’esterilització ajuda a 
mantenir el control de 
la població i es benefi-

ciosa pels animals



les entrevistes

Des de quan tens aquesta afició pel ciclisme?

A part de la pràctica de la bicicleta de quan érem pe-
tits, jo vaig entrar al ciclisme gran, després de fer la “mili”. 
Jo feia motocròs i al tornar del servei militar em vaig fer 
mal a la primera cursa on vaig participar i em vaig trencar 
els lligaments del genoll. Era el 1987.

La recuperació va ser un procés molt llarg i vaig co-
mençar a fer bicicleta per ajudar, la cosa em va anar en-
ganxant… i ja m’hi vaig quedar.

Com vas conèixer el món dels  brevets? 

Feia uns anys que fent ciclisme amb el club Associa-
ció Ciclista Calaf  - de què n’era secretari -, quan rebia els 
resums de la federació, vèiem que la Penya Bonavista de 
Manresa feia unes proves que anomenaven brevet que 
tenien una distància molt gran, 200, 300, 400, 600 i fins 
i tot 1.000 Km, però no sabíem com anava aquest tema.

El 14 d’abril del 1996 amb en Pep Caballol i en Salva-
dor Closa, aprofitant que estrenàvem l’equipació groga 
fosforescent del Club Ciclista Calonge de Segarra, ens 
vàrem apuntar a fer el primer brevet 200.

Després amb en Pep vàrem fer tota la sèrie completa 
de brevets per l’any 1999 i aquell mateix any vàrem fer la 
primera París-Brest-París (PBP), una prova amb molta 
solera, que es celebra cada quatre anys, més vella que 
el mateix Tour de France. De fet, el primer guanyador 
del Tour, l’any 1903, era el que havia guanyat la darrera 
París-Brest-París (PBP)!

A algú que no coneix que és un brevet? Com li ex-
plicaries breument?

La París-Brest-París era una prova on participaven 
ciclistes professionals fins a l’any 1950, llavors es va 
considerar que era perillosa, ja que a diferència del Tour 
que era per etapes, aquesta era tota seguida, “non stop”.

Llavors un club, l’Audax Club Parisienne, va decidir 
fer aquesta prova per cicloturistes, i la va obrir a dues 
modalitats: el mode audax, amb un pilot de ciclistes a 
una velocitat de grup i el mode randonneur a velocitat 
lliure, però tenint uns controls de pas on calia passar en 

“
Vaig començar 
a fer bicicleta 
per ajudar a 
recuperar-me 
d’una lesió de 
motocròs i em 
va enganxar

”

Ramon Catalan  i Miró

Ciclista i membre  
del BikeCalaf              

Ramon Catalan i Miró  ha estat 
pioner en el ciclisme de llarga dis-
tància que ha arrelat a Calaf amb 
ciclistes practicant-lo de manera 
regular els darrers anys. 

Va ser el promotor de la primera 
prova brevet amb inici a Calaf el 
2017  amb una distància de 400km 
de Calaf-Soual amb motiu dels 10 
anys de l’agermanament de les 
dues viles. 

Enguany, que es celebren els 15 
anys de l’agermanament, vol repe-
tir la iniciativa amb una nova brevet 
de 1.000 km que tindrà Soual com 
a punt entremig. 
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un interval de temps.
Per garantir que un ciclista no professional podria 

arribar a fer els 1.200 km de la prova, varen fer obligatori 
que abans de fer-la els participants hagin de presentar 
unes acreditacions. Aquestes acreditacions són els  
brevets, i cal fer-ne de 200 km, de 300 km , de 400 km 
i de 600 km que és la sèrie completa de brevets obliga-
tòria per poder participar a la  PBP.

Per això, aquestes curses s’anomenen brevets, no 
vol dir pas breu sinó homologat.

El 2017 el Bike Calaf vau organitzar un brevet de 
400 km  per sumar-vos als actes del 10è aniversari 
de l’agermanament Calaf-Soual on hi van participar 
43 ciclistes.  Us esperàveu l’èxit?

Va ser complex. Els brevets normalment són circu-
lars, surten d’un punt i tornen al mateix lloc. En canvi, 
aquella edició vam fer un brevet diferent, lineal, amb sor-
tida a Calaf i arribada a Soual. 

Aquest fet podia fer tirar enrere als participants si no 
els podíem assegurar un retorn d’ells i de les seves bici-
cletes.

Llavors entrava tot un tema logístic que gràcies a 
l’Ajuntament i la comissió d’aquell acte es va poder fer.

Així doncs, va ser complicada la logística?

Teníem 44 places d’inscripció,  ja que sols hi cabien 
22 bicicletes a cadascun dels dos autocars que tenia la 
comissió de la festa de l’agermanament.

L’Ajuntament de Soual va fer una tasca increïble 
d’allotjament, habilitant un pavelló amb matalassos i lli-
teres on els corredors a mesura que arribaven podien 
descansar. També ens varen preparar menjar una mica 
abans d’anar a dormir i esmorzar pel diumenge. Va ser 
una experiència brutal i única. 

Tinc encara al cap aquells moments i el mateix dia 
vàrem dir que hi tornaríem i per això, ara a finals de juliol 
volem organitzar un nou brevet  que passi per Soual.

Quins records en guardes? 

Tinc un parell de moments màgics, un l’arribada 
just amb els darrers raigs de llum a Carcasona on te-
níem un control de pas. Allà hi vàrem sopar abans de 
fer els darrers quilòmetres ja de nit fins a Soual. L’altre  
és sens dubte l’arribada que ens van donar la gent de 
Soual. Va ser un moment màgic .

Malauradament un dels companys que va córrer en 
aquella edició, en Manuel Bláquez, en Manu, va morir 
fa poc de càncer. El tram de Berga a Ripoll el vàrem fer 
junts, ja que en Manu venia amb dos companys més, 
en Rémi Souské i n’Adrià Arriaza que anava gravant 
amb vídeo tota la prova. Les imatges estan penjades a 
la nostra web i ens porten el record d’en Manu. Allà on 
siguis Manu, un trosset d’aquesta prova va per tu.

Amb motiu del 15è aniversari repetiu la ini-
ciativa, però es tracta d’un brevet de 1.000 km 
amb Soual com a punt intermedi. Es complica 
l’organització?

A priori no, la logística del retorn cap a Calaf amb 
bus queda eliminada. A més amb la covid els clubs han 
obert la possibilitat de controls fotogràfics, de manera 
que no cal que hi hagi un establiment obert o una per-
sona fent de control.

Us dona temps de gaudir del paisatge?

Sí, el pedalar del ciclista randonneur, no és com-
petitiu, encara que no ho sembli et permet gaudir dels 
paisatges.

Com animaries a algú que  està pensant si fer 
un brevet, però no ho té clar? 

Que vagi provant a poc a poc fins a arribar a la dis-
tància mínima del brevet 200. A vegades, però, es fan 
més durs  els brevets curts perquè hi participen ci-
clistes d’altres modalitats que s’ho agafen com un en-
trenament, però també encenen els ànims dels més 
incendiaris... i llavors campi qui pugui!

“
El mateix dia 
que vam arri-
bar a Soual 
vam dir que hi 
tornaríem

”
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"Allà on siguis Manu, 
un trosset d’aquesta 

prova anirà per tu" 

Ramon Catalan amb Eliane Salvat de Niort, regidora de Patrimoni, Entorn i Turisme de Soual Ciclistes de la brevet Calaf-Soual a Carcasona



Finalitzen les obres de mi-
llora de la piscina municipal

L’Ajuntament de Calaf va iniciar a mi-
tjans de maig les obres de millora de la pis-
cina municipal amb l’objectiu d’eliminar les 
fugues d’aigua actuals i reforçar estructu-
ralment la solera i les parets del vas interior.

Les actuacions es van centrar princi-
palment a la piscina gran. D’una banda, 
s’ha fet més autoestable el vas interior 
(és a dir, al forat de la instal·lació). Per 
això, s’ha construït una nova solera de 
parets armades amb projecció de formi-
gó i amb acabat allisat i pintat. A més, s’ha 
enretirat el paviment de la platja (és a dir, 
el terra que voreja la instal·lació) per tal 
de col·locar una nova pulsió d’aigua a les 
dues cares llargues de la piscina i també 

s’ha intervingut en els desaigües. Final-
ment, s’ha tornat a fer el paviment amb 
formigó imprès.

D’altra banda, a la sala tècnica s’ha 
incorporat una nova bomba d’impulsió i 
també s’ha actuat a les 4 dutxes, portant 
una nova canonada de subministrament i 
incorporant nous sortidors d’aigua.

Les obres han durat un mes apro-
ximadament. Ara està en procés 
d’assecament i a partir del 21 i 22 de juny 
s’omplirà d’aigua i així, es podrà tenir la 
piscina a punt per obrir-la l’1 de juliol per a 
la temporada d’estiu.

El cost ha estat de 119.203,16 €.

Acaba la 1a fase dels treballs 
al jardí de la Casa Bertran 

L
a compra dels abonaments 
es podrà fer el dimarts 21 i el 
dilluns 27 de juny a l’Espai So-
cial i Cultural Carmen Arrojo 
Maroto de 10h a 13h i de 17h 

a 20h. A partir d’aleshores, la compra 
d’abonaments o entrades es podrà fer a 
la pròpia piscina. Els preus per aquesta 
temporada són: 

Abonaments individuals: 
De 4 a 14 anys d’edat  - 48€
A partir de 15 anys d’edat - 70€
A partir de 65 anys i pensionistes  - 21€
Abonaments familiars: 
Cònjuges o parella: 112€
Per a cada fill fins a 18 anys: 14€
Família monoparental: 55€
Abonaments de 15 serveis indivi-
duals: 
De 4 a 14 anys d’edat  - 19€
A partir de 15 anys d’edat - 28€
A partir de 65 anys i pensionistes  - 8€
Abonaments de 30 serveis: 
De 4 a 14 anys d’edat  - 29€
A partir de 15 anys d’edat - 42€
A partir de 65 anys i pensionistes  - 13€
Entrades  de dia,  laborables i festius: 
De 4 a 14 anys: 3€ laborable i 4€ festiu 
Des dels 15 anys: 4€ laborable i 5€ fes-
tiu
A partir de 65 anys : 1€ laborable i 2€ 
festiu

La piscina obrirà 
de l’1 de juliol al 5 
de setembre 

D
urant el mes de maig tam-
bé s’ha reparat el ferm de 
l’aparcament de la plaça Bar-
celona 92. Entre d’altres, els 

treballs han consistit en demolir el pa-
vimentat existent i pavimentar de nou la 
zona amb acabat reglejat, formació de 
pendents i juntes de dilatació incloses. 
Per acabar, s’han pintat les diferents 
línies d’aparcament. El cost d’aquests 
treballs ha estat de 19.118,00 €.

Millores a 
l’aparcament de 
la pl. BCN 92 

les notícies les obres 

E
l passat mes de maig es 
van començar les obres 
d’arranjament del pati de 
l’Esplai de la Gent Gran. De 
moment, s’ha extret el pa-

viment de rodones per col·locar-lo en 
un nou emplaçament, s’ha instal·lat un 
sistema de recollida d’aigües que pro-
picii l’evacuació d’aigües a la xarxa de 
clavegueram i s’ha creat un nou accés a 
l’exterior per facilitar la funcionalitat.

En una segona fase, que començarà a 
principis de juliol, es pavimentarà el jardí 
de color marró i verd i es col·locaran tots 
els elements.

Aquests treballs responen a la deman-
da de les persones usuàries de l’Esplai 
que volien poder aprofitar el jardí de la 

Casa Bertran per a realitzar-hi algunes de 
les activitats esportives que actualment 
fan a les sales interiors.

Es preveu que aquestes obres tinguin 
un cost de 58.959,43 € (impostos inclo-
sos).

Tot a punt per instal·lar un nou parc de 
cal·listènia al pàrquing de la piscina

A 
partir de l’1 de juliol està previst 
que es pugui utilitzar el nou parc 
de cal·listènia ubicat al camí vell 
de Manresa s/n (al pàrquing de 

la piscina). 
S’ha optat per una estructura compacta 

per aprofitar més l’espai i completa pel que 
fa a elements, ja que a banda de les barres 
i paral·leles altes, també inclou anelles, 
paral·leles baixes i bancs d’abdominals in-
clinats. El seu cost és de 11.104,90€.

Cal recordar que aquest equipament és 
una demanda amb molt suport al municipi, 
ja que dos joves calafins Carles Duocaste-
lla i Guillem Busquests van recollir fins a 274 
signatures per tal de tirar endavant aquest 
projecte. L’Ajuntament va recollir la propos-
ta i hi ha estat treballant per tal de poder-la 
materialitzar. 

la seguretat ciutadana 

El conseller Elena, es troba amb alcaldes i 
alcaldesses de l’Alta Segarra per parlar de 
seguretat ciutadana

L’Ajuntament de Calaf va rebre el passat 
29 d’abril la visita de Joan Ignasi Elena, con-
seller d’Interior, per mantenir una 
reunió en matèria de seguretat on 
hi van participar l’alcalde de Calaf 
i president de la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra, Jordi Badia; Àlex 
Prehn, alcalde de Copons; Cristi-
na Mas, alcaldessa d’Els Prats de 
Rei i vicepresidenta de la Manco-
munitat; Rosa Narbona, alcaldes-
sa de Sant Martí de Sesgueioles i 
Xavier Nadal, alcalde de Calonge 
de Segarra.

A la reunió de treball es va par-
lar, entre d’altres, de la millora de 
la seguretat als diferents munici-
pis de l’Alta Segarra, després que 
s’hagi vist un increment de roba-
toris a cases particulars, furts, des-
trosses de mobiliari urbà, etc. 

Els representats municipals van recla-
mar més presència i vigilància policial i 

van expressar al conseller la necessitat de 
l’obertura de la futura oficina dels Mossos 

d’Esquadra a Calaf, per garantir més proxi-
mitat del cos i facilitar tràmits, ja que molts 
cops no s’arriba a denunciar per la dificultat 

del desplaçament.
En aquest sentit, el conseller d’Interior 

es va  comprometre a continuar 
treballant en aquesta direcció i va 
instar als assistents a tornar-se a 
reunir a l’estiu.

A la trobada, també hi van as-
sistir la Dir. dels Serveis Territorials 
d’Interior de la Catalunya Central, 
Elena Roca, qui va convidar als 
Ajuntaments de l’Alta Segarra a fer 
una reunió de treball amb tots els 
cossos de protecció civil i segure-
tat ciutadana - Mossos, Bombers, 
Agents Forestals...- per tal de defi-
nir un Pla de Seguretat.

El passat 31 de maig, es va cele-
brar  aquesta trobada a la Sala Felip 
de Calaf on es va compartir el Pla 

especial d’emergències per incen-
dis forestals de Catalunya (INFOCAT) i es 
va compartir altres temes i preocupacions 
vinculats amb la seguretat  a l’Alta Segarra. 
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l’esport 

Acte de cloenda del cicle 
de marxa nòrdica

E
l passat 1 de juny un grup de 
persones de Calaf que durant 
el 2022 havia participat a les 
diferents sortides del cicle de 
marxa nòrdica, va assistir a 

l’acte de cloenda a Santa Coloma de Gra-
manet. 

En aquest, es van trobar amb altres per-

sones de 35 localitats diferents que també 
havien realitzat el cicle als diferents munici-
pis. En total, a la jornada s’hi van congregar  
un total de 1.074 persones. 

Davant el gran èxit de la proposta, du-
rant el mes vinent de setembre s’iniciarà la 
temporada de passejades 2022-23. 

Us informarem ben aviat de com apun-
tar-vos-hi! 

Finalitza el projecte ‘Aprèn 
a nedar a l’Escola’

L
es inscripcions als cursets es 
podran fer el dimarts 21 i el di-
lluns 27 de juny a l’Espai Social i 
Cultural Carmen Arrojo Maroto 

de 10h a 13h i de 17h a 20h.
Tindran una durada d’1h diària i hi 

hauran els següents nivells i horaris: 

Iniciació:  14.30 h
Nivell intermig: 15.30 h
Perfeccionament: 16.30 h
Adults a partir de 12 anys: 17.30 h

Els preus són: 
Sense abonament a la piscina (inclou 
entrada a la piscina durant els dies del 
curset) 
De 3 a 14 anys: 62€
Des dels 15 anys: 85€
A partir de 65 anys i pensionistes: 25€
Amb abonament de temporada 
De 3 a 14 anys:  29€
Des dels 15 anys: 40€
 A partir de 65 anys i pensionistes: 12€

Del 4 fins al 29 de 
juliol hi haurà cur-
sets de natació 

Després que a finals de juny del 2020 un 
exalumne de l’Escola Alta Segarra, durant 
una sortida amb l’Institut, s’hagués ofegat, 
des de l’AFA de l’Escola van decidir tirar 
endavant un projecte per garantir que tots 
els alumnes, independentment de la seva 
situació econòmica, tinguessin nocions 
de natació.

En aquest sentit, es va engegar el pro-
jecte APE - Aprèn a nedar a l’Escola amb 
què els alumnes de 2n de primària han 
rebut cada dimecres des de gener a prin-
cipis de juny classes de natació al centre 
esportiu Infinit d’Igualada dins el Pla Edu-
catiu d’Entorn.

En total, s’han realitzat fins a 20 ses-

sions i el preu ha estat de 20 € per a les 
famílies (1 € per sessió). Aquest incloïa el 
trasllat amb autocar de Calaf a Igualada i 
tornar, el preu de la piscina amb monitor 
especialitzat i el monitoratge de suport 
dels mestres. El cost real de l’activitat 
era de 170 €, però entre l’AFA, l’Escola, 
l’Ajuntament de Calaf i, finalment també, 
l’Ajuntament de Calonge s’ha sufragat la 
resta de la despesa.

La valoració  final, tant de mestres com 
de famílies és molt positiva, per això, la vo-
luntat és mantenir aquest projecte de cara 
al futur amb els nous alumnes.

l’educació

les notícies 

Més d’un cen-
tenar d’ infants 
gaudiran del Ca-
sal del Poble
aquest estiu 

D
’entre les diferents accions que 
es fan des del Servei de prime-
ra acollida, aquest juny s’han 
entregat els certificats del curs 
d’alfabetització. 

La formació era per a persones migrades 
que desconeixen l’alfabet llatí per promoure 
la iniciació en la seva lectura i escriptura i així 
incentivar la seva participació en la vida so-
cial i col·lectiva! 

El curs s’ha fet de febrer a maig amb una 
durada de 45h i es reprendrà al setembre.

Entrega dels diplomes del curs d’alfabetització  

Del 27 de juny al 29 de juliol i per se-
gon any consecutiu, els infants de Calaf 
gaudiran d’un casal d’estiu organitzat 
conjuntament entre diferents entitats i 
l’Ajuntament. 

Enguany, s’hi han inscrit poc més de 
100 nens i nenes. L’atractiu d’aquesta 
proposta innovadora pel que fa als ca-
sals tradicionals,  és que cada dia es 
farà una activitat completament diferent 
en quant a temàtica, format i ubicació i 
que normalment no tenen al seu abast 
com hípica, tenis, cinema, bàsquet... 

Les entitats organitzadores són 
l’AFA de l’ Escola Alta Segarra, el Casi-
no de Calaf, el Club de Bàsquet Calaf, el 
Tennis Taula Calaf i Cal Graells.

 

El Consell d’infants promou la campanya: 
“Fem Calaf, un poble més bonic”

El passat dissabte 28 de maig al matí, 
durant la celebració del Mercat de Calaf, 
els membres del Consell d’infants de Calaf 
van presentar la campanya “Fem Calaf un 
poble més bonic”.

Aquesta ha estat promoguda per ells 
amb la col·laboració de la resta d’alumnes 
de totes les classes de l’Escola Alta Sega-
rra i té l’objectiu de fomentar la correspon-
sabilitat ciutadana en la preservació i millo-
ra del nostre entorn.

Els infants han escollit i il·lustrat diferents 
lemes vinculats amb temes de neteja i res-
pecte de l’espai públic, convivència ciuta-
dana, medi ambient, tinença responsable 
d’animals.

Aquests cartells s’han penjat per dife-
rents espais del poble per tal de conscien-
ciar a la gent que també depèn de les seves 
accions que Calaf sigui un poble millor per 
viure-hi.

la participació ciutadana 
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el reportatge fotogràfic

Nou material a La Boi-
reta per a l’estimulació 
sensorial i cognitiva  

La Llar d’infants La Boireta de Calaf està implantant el treball per am-
bients d’aprenentatge i introduint l’educació multisensorial en el seu 
projecte educatiu. Aquesta metodologia és molt important en el des-
envolupament de l’infant, ja que el primer contacte amb l’entorn el fa a 
partir dels sentits i aquest coneixement és la base del desenvolupa-
ment posterior  de les  seves capacitats cognitives i motores.

A partir d’una subvenció de 20.531,98 € del catàleg de la Diputació 
de Barcelona s’han comprat diferents materials per crear espais que 
permetin promoure experiències d’aprenentatge autònomes, lliures, 
col·laboratives i motivadores.  A partir de l’adquisició de taules, miralls i 
esferes s’ha creat una àrea d’experimentació i minimons. Amb la com-
pra de coixins, estores i altres elements càlids i decoratius s’ha fet una 
àrea de biblioteca i relaxació. També s’han comprat materials reals 

com cunetes equipades, cotxes de fusta i mobiliari de l’alçada dels 
infants per crear una àrea de jocs simbòlics i s’ha creat una àrea de 
psicomotricitat a partir de circuits, tobogans de fusta, etc. Destaca 
l’adquisició de materials rics en textures, sons, olors, colors, pantalles, 
aparells de música, filaments de llum, làmpades, etc. per a l’àrea multi-
sensorial. Finalment, el pati també s’ha equipat amb material de fusta, 
elements naturals, terraris... per potenciar la descoberta de l’entorn. 
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Commemoració 150 anys arribada de l’aigua 

Xerrada i exposició

El divendres 29 d’abril, l’Espai Social i Cul-
tural Carmen Arrojo i Maroto va acollir el 
tret de sortida dels actes commemoratius 
amb una xerrada presentada per Jordi Ba-
dia i va comptar amb Joan Graells, Òscar 
Alquézar, Francesc Solé i Sergi Fitó que 
van parlar sobre l’evolució del sistema de 
subministrament de l’aigua al municipi al 
llarg dels anys. 

D’altra banda, també es va inaugurar 
una exposició amb un recull d’una vintena 
d’imatges dels anys 70 extretes de l’arxiu 
municipal, on es podia veure les diferents 
obres que es van realitzar per fer arribar 
l’aigua potable i també algunes de les esce-
nes i actes que es van viure en aquella època 
entorn d’aquesta fita.  

L’exposició es podia visitar a l’Espai cada 
tarda durant els mesos d’abril i maig i també 
incloïa el joc del personatge misteriós, on 
s’animava a la gent a trobar una persona fa-
mosa que s’havia colat a una de les imatges.

Visites guiades 

Els dissabtes  7 i 21 de maig a les 12h es va fer 
una visita guiada gratuïta als dipòsits de Ca-
laf i a la planta de neteja de nitrats. 
En aquestes, on hi van participar una quinze-
na de persones,  es va explicar el funciona-
ment de les dues instal·lacions i les millores 
que han suposat respecte a la qualitat de 
l’aigua. 

Festa de l’aigua 

Aigua a raig per tancar la comme-
moració de l’arribada d’aquest bé 
bàsic a Calaf el 1972

Un dels grans actes de la commemoració 
va ser la recreació del moment de l’arribada 
de l’aigua que aquell dia del 72 va córrer lliu-
rement pels carrers de la vila (Xuriguera, 
plaça de l’Església, Sant Jaume...) i va es-
devenir una celebració popular amb dife-
rents accions vinculades amb l’aigua.

Per això, el dissabte 28 de maig a la tarda 
a la plaça dels Arbres, amb la col·laboració 
del parc dels bombers de Calaf, es va pro-
jectar un raig d’aigua gegant a l’aire simulant 
el mateix que es va llençar històricament 

i que recull una de les imatges que hi ha a 
l’arxiu municipal.

Paral·lelament, gràcies al Cau de Calaf, 
es van realitzar diferents jocs d’aigua i una 
festa de l’escuma projectada amb un canó 
que va divertir i refrescar petits i grans.

El dissabte 29 d’abril de 1972 va ser la data de l’arribada i dis-
tribució de l’aigua potable a Calaf i enguany es commemoren 
els 50 anys d’aquesta efemèride. Fins aleshores, el muni-
cipi no disposava de cap xarxa d’aigua i les cases i famílies 
havien de recórrer a pous, cisternes o fonts. En aquest sentit, 
l’arribada de l’aigua va suposar una millora molt esperada per 
la qualitat de vida de la població calafina. Per això, durant els 
mesos d’abril i maig s’han organitzat un seguit d’actes entorn 
aquesta fita històrica tan important.

Durant el mes d’abril i maig, s’han realitzat diferents actes per 
recordar l’arribada de l’aigua potable al municipi el 1972. Entre 
ells, una exposició de fotografies, una taula rodona i dues 
visites guiades als dipòsits de Calaf i a la planta de neteja de 
nitrats. 

Finalment, el dissabte 28 a la tarda, es va recrear el moment 
de l’arribada amb un raig d’aigua gegant a la plaça dels Arbres 
projectat amb col·laboració del parc de bombers local i 
seguidament, es va acabar amb una festa de l’escuma per als 
infants.
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la prevenció

Catalunya és un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l’estiu, la sequera eleva sovint el risc d’incendi forestal, però cal 
tenir en compte que aquest risc també es pot produir en períodes de sequera durant l’hivern. Per això cal tenir algunes precaucions:

En situació d’emergència segueix les informacions i 
les indicacions de les autoritats. Informa’t a través dels 
mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, 
televisió, web, Twitter, etc.).

Recorda, si necessites ajuda durant l’emergència, 
truca al 112.

No llencis burilles enceses ni llumins, 
ni caminant ni per la finestra del cotxe.

Si vas al medi natural amb vehicle 
particular, aparca bé, sense envair 
camins i pistes. Cal deixar lliures les 
vies d’accés perquè hi puguin circular 
els vehicles d’emergència si fos 
necessari. S’ha d’aparcar als espais 
habilitats, i sempre fora de les finques 
particulars.

Si vius en una casa, neteja el jardí de 
vegetació, mantingues una distància 
de 6 metres entre els arbres i evita que 
les capçades es toquin entre elles i a la 
façana. Mantingues netes les franges 
de protecció perimetral.

No llancis coets, petards, focs d’artifici, 
globus (com ara fanalets) o altres 
artefactes que continguin foc en zones 
de perill, ni que sigui a camp ras, ni 
en terrenys agrícoles ni, sobretot, en 
urbanitzacions envoltades per bosc 
ni a menys de 500 metres de zones 
boscoses.

No utilitzis barbacoes que no estiguin 
autoritzades. Recorda que han de ser 
d’obra i amb mataguspires.

Les cremes de residus al jardí estan 
prohibides, cal portar-los a l’abocador 
o triturar-los, i en faran compost.

No deixis mai escombraries ni 
deixalles al bosc. Utilitza els serveis de 
recollida i els contenidors adients.

Elimina les branques que toquin la 
façana i allunya de la casa les reserves 
de llenya.

Tingues a punt eines bàsiques contra 
incendis (mànegues, destrals) i alguna 
reserva d’aigua.

Amb l’arribada de la calor cal 
extremar les precaucions per a 
prevenir incendis forestals

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ

INCENDIS 
FORESTALS

1.No llencis 
burilles 

enceses  
ni llumins,  
ni caminant  
ni per la finestra 
del cotxe

3.Si vius en una casa neteja el 
jardí de vegetació, mantén una 

distància de 6 metres entre els arbres i 
evita que les capçades es toquin entre 
elles i toquin la façana. Mantingueu 
netes les franges de 
protecció perimetral

2.No llencis coets, petards, focs 
d’artifici, globus (per exemple 

fanalets) o altres artefactes que 
continguin foc

4.Si un incendi et sorprèn  
a camp obert, allunya’t-en en 

direcció oposada al vent i, si pots, 
entra en zona ja cremada

5. Si us fan evacuar, tanqueu  
les portes i les finestres  

i les claus de pas dels combustibles 
(gas, gasoil...)

6. Si us heu de confinar,  
entreu a casa amb tota la família 

i els animals domèstics

7. Les barbacoes han d’estar 
envoltades per una franja de 

terreny sense vegetació. Només es 
poden utilitzar si són d’obra amb 
mataguspires i tancament

interior.gencat.cat/incendisforestals #infocatemergenciescat@emergenciescat

Truca al 112 i segueix en tot cas les 
indicacions de les autoritats.

Si l’incendi s’apropa a casa teva, 
refugia’t a l’interior, tanca portes i 
finestres, tapa qualsevol forat per on 
pugui entrar aire de fora i no marxis si no 
t’ho indiquen els serveis d’emergència.

Si et fan desallotjar, tanca els 
interruptors de la llum i del gas, 
agafa el que sigui imprescindible 
(documentació, diners i medicaments) 
i marxa on et diguin els serveis de 
seguretat.

Omple d’aigua la banyera i les piques, 
ruixa d’aigua les portes i les finestres 
i col·loca tovalloles molles sota les 
portes.

Tanca tots els subministraments de 
combustible i protegeix-te amb roba 
de cotó o de llana. Si hi ha molt de fum, 
deixa els llums encesos i respira arran 
de terra.

Si l’incendi arriba a 
casa teva

Si un incendi et sorprèn a camp obert, 
allunya-te’n en direcció oposada al 
vent i, si pots, entra en zona ja cremada.

Mulla un mocador i tapa’t la cara per 
evitar el fum. No et refugiïs en pous 
ni en coves. A prop del mar o de rius, 
acosta’t a l’aigua i, si cal, fica-t’hi.

Si ets al cotxe, atura’t en un lloc protegit, 
tanca les portes i les finestres i apaga la 
ventilació del cotxe.
Encén els fars perquè et puguin trobar 
enmig del fum.

Si l’incendi et sorprèn 
al bosc o a camp obert
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els grups municipals

Un any de porta a porta
El 25 de maig es va complir un any de la 
instauració del servei de recollida porta 
a porta. És a dir, que el nou sistema ja té 
més d’un any de funcionament. El balanç 
que en fem és altament positiu. Les dades 

ens avalen. L’any 2020, el percentatge de recollida selectiva de les 
5 fraccions d’orgànica, paper, cartró, envasos, vidre i resta a penes 
arribava al 32 per cent. Durant aquest any, i ja de del primer mes, el 
percentatge s’ha situat per damunt del 80 per cent.

És cert que encara no hem assolit l’eficiència màxima possible. Però, 
ens hi hem acostat molt. Que el sistema funciona relativament bé, 
però que hi ha força marge de millora encara. Per part nostra, des 
de l’Ajuntament, però també per part d ela ciutadania. La recollida 
selectiva, emmarcada en les polítiques de sostenibilitat, és una tasca 
col·lectiva. La crisi climàtica que patim ens interpel·la a tots.

Tornem al porta a porta a Calaf. La decisió d’implantar-lo va coincidir 
en el temps amb la del Consell comarcal. Se’ns va demanar que Calaf 
s’hi afegís. Vam declinar la proposta. Era clar que traspassar la recollida 
al Consell comarcal ens hagués estalviat una feinada enorme i ens 
hagués permès descarregar-nos de responsabilitats. I, no obstant, vam 
entestar-nos a mantenir la gestió municipal d’aquest servei essencial. 
Per dos motius bàsics. El primer, perquè el model de concessió privada 
que implantava el Consell Comarcal no ens convencia. I, el segon, 
perquè creiem que els Ajuntaments hem de mantenir el control sobre 
els serveis essencials per raons d’eficiència i independència.

Amb el pas del temps, i en un moment en què el Consell Comarcal està 
en fase de prorrogar el contracte, ens ratifiquem en què la decisió que 
vam prendre va ser la més encertada. També, i sobretot, per la resposta 
i el bon comportament de la majoria de veïns de Calaf. Moltes gràcies.

Un regidor excepcional
Tot i que habitualment aprofitem aquest 
petit espai per intentar de resumir el que 
fa l’Equip de Govern, aquesta vegada però 
creiem que és de justícia fer una excepció 
i us volem parlar de l’oposició.

Ho volem fer perquè -com molts de vosaltres ja sabreu- fa molt 
poc que el regidor de l’ajuntament i portaveu del GIC; en Jaume 
Simó, ens ha deixat d’una manera tan precipitada que encara no 
ens fem a la idea d’haver perdut una persona tan excepcional i 
propera.
Per aquelles persones que pensin que exagerem, només cal 
que es preguntin perquè fem un escrit elogiant a una persona 
que pertany al grup polític amb el que històricament hem estat 
radicalment confrontats.
Doncs ho fem perquè en Jaume, amb la seva bonhomia, ha estat 
capaç d’aconseguir que deixem de banda les nostres diferències 
i que ens adonem de que -encara que sigui des de punts de vista 
diferents i que sovint discrepem en la manera- els dos grups 

volem essencialment el millor per la nostra vila i ho volem fer de 
manera justa, sense favoritismes ni “jocs de sota mà”.
Des del primer dia en Jaume va demostrar el seu compromís amb 
la nostra vila i no va dubtar a estendre ponts entre els dos grups 
per intercanviar idees, preguntes i informació i es va esforçar al 
màxim per poder fer la millor feina possible des de l’oposició i ho 
va fer de manera constructiva, persistent i respectuosa alhora.
De ben segur que molts regidors s’impliquen en la seva feina 
-ja sigui al Govern o a l’oposició- però no és menys cert que en 
Jaume va demostrar una dedicació i una voluntat de servei a 
Calaf com pocs hem conegut.
A nosaltres només ens resta dir que el trobarem a faltar i 
expressar també el nostre reconeixement per el seu servei 
desinteressat a la nostra vila.
Ens ha deixat un regidor excepcional però -sobretot- una gran 
persona.

Descansi en pau.

Descansa en pau Jaume

Jaume, gràcies per tot el que has fet.

El teu optimisme, pragmatisme i determinació no deixaran de ser presents en tot allò que, 
sense cap mena de dubte, continuarem fent per tu, per Calaf i per la seva gent.
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Un altre estiu al pati

Els darrers dos estius els sopars amb con-
cert al pati del Casal van ser les úniques 
activitats que es van poder desenvolupar 
amb certa “normalitat” a causa de les res-
triccions que les autoritats sanitàries van 
recomanar a causa de la COVID-19, i tot i 
això, l’any passat aquesta activitat va aga-
far un nou impuls amb el cicle CAP, COR, 
PUNY, que ens oferia petites i interessants  
xerrades o conferències amb un concert 
posterior acompanyat de sopar.

Enguany hi tornem!

Hem treballat molt per aconseguir xe-
rrades i concerts amb protagonistes de 
proximitat que ens faran passar una bona 
colla de vespres de divendres d’estiu 

d’allò més bé. En el moment de tancament 
d’aquest número de l’Altiplà encara hi ha 
alguna de les activitats per confirmar, i 
és per això que no us ho podem avançar. 
Però us ho farem saber, ja sigui a través 
dels cartells que publicarem, o de les xar-
xes socials.

L’ATC també està treballant de valent per 
poder oferir-vos, per Festa Major, l’obra 
de Tracy Letts, Agost. Una comèdia àcida i 
punyent sobre la família del segle XXI. Una 
bona colla d’actors de la comarca, dirigits 
per Angèlica C. Quingles, que ens faran 
gaudir de debò.

Esperem veure-us pel Casal aquest estiu.

AFA Escola Alta Segarra

Aquest últim trimestre han retornat els somriures
Ja teníem ganes de veure’ns sense 
mascareta: aquest tercer trimestre de curs 
hem pogut tornar a veure’ns els somriures 
després de dos anys de pandèmia; alumnes, 
mestres i famílies. I és que de mica en mica 
sembla que tot ha tornat a la normalitat.

A la festa de final de curs ens hem pogut 
reunir famílies i escola, compartint al pati una 
tarda de jocs, berenar i rialles per donar punt 
final aquest curs. A principis de mes l’alumnat 
de sisè també va gaudir del seu comiat 
escolar en una festa on els seus familiars 
van preparar amb molt d’entusiasme: orles, 
birrets, discursos i retrobaments que van fer 
emocionar a petits i grans. La veritat és que 
després de tant temps totes teníem ganes 
de festa!

Acabem el curs contentes, per continuar fent 
camí al costat de l’Escola per tal de millorar i 
aportar tot el que sigui possible en l’àmbit 
escolar. Des de l’AFA, es gestionen diversos 
serveis com ara les extraescolars, el servei 
d’acollida i canguratge de tarda, les festes 
de l’escola, els presents de Nadal i final de 
curs..., es vetlla per la gestió del menjador 
escolar, les tardes de juny i l’adquisició de 
llibres i també s’impulsen diversos projectes 

com ara el d’”Adequació de patis”, el projecte 
“Aprèn a nedar a l’escola” o el del “Casal del 
poble”.

Són les ganes de fer coses pels nostres 
infants que ens fan continuar endavant, 
formant un grup de famílies implicades 
que creuen en el sentiment de pertinença i 
comunitat, que creuen que juntes es pot fer 
més i millor que individualment. La junta de 
l’AFA està formada per una representació 
molt petita de totes les famílies de l’escola. 
Per tant, des d’aquí, com sempre fem de 
nou una crida a la participació i implicació

per començar el nou curs amb un grup fort i 
estable de famílies amb ganes de fer coses 
pels seus infants.

Dit això, ara ens prenem unes bones 
vacances i ens retrobem al setembre amb 
més ganes que mai! Gràcies, famílies, 
gràcies, Escola i gràcies a totes les persones 
que aporten el seu granet de sorra perquè 
continuem veient somriures a la nostra 
escola.

Bon estiu!

Somriures als patis

Casal de Calaf
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Sardanistes de Calaf

A ballar Sardanes
Sembla que enguany sí, que de debò podrem organitzar les Sardanes a la Fresca 
aquest estiu.
 
Ha estat dos estius estranys: Amb  distància, amb mascaretes... Sense festes, 
sense balls, amb el record de les persones que ens han deixat a causa d’aquesta 
“pesta”. I esperem que mai més haguem de tornar a viure quelcom semblant.

Tots els dimecres d’estiu, a partir del 29 de juny i fins al 24 d’agost a les 21:30 h, 
tindrem ballada de sardanes amb mitjans mecànics a la Plaça Barcelona 92. A 
excepció de la setmana que s’organitzi el 3x3 de futbol, que traslladarem la ballada 
a la plaça dels Arbres.

L’últim dimecres d’agost, el dia 31, la ballada serà amb la cobla Lluïsos, que com 
cada any ens visita.

Us volem animar a venir a la plaça aquests dimecres d’estiu. Els que sabeu ballar, i 
els que no en sabeu també, que si voleu us n’ensenyarem.
Ens veiem a la plaça?

Penya barcelonista de Calaf i comarca

Ja hi tornem a ser!!!

Els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol torna una nova 
edició del campionat de futbol 3×3. Aquesta 
vegada ja serà la 18a edició del campionat i 
el 14è memorial Jordi Borràs. Després de 
superar l’edició de l’any passat en època 
covid, aquest any tornem al 100%.

La principal novetat d’aquest any són les 
inscripcions que passen a ser totalment 
de forma telemàtica deixant enrere les 
inscripcions presencials en el taller Auto-
Calaf. Des d’aquí volem agrair la paciència i la 
col·laboració altruista dels seus propietaris 
que mai van tenir un no per resposta en 
aquesta ajuda.

Tornant a les inscripcions d’aquest any, us 
recordem que tant a les xarxes socials com 
a les cartelleres del poble, podreu trobar el 
codi QR on us portarà al lloc on realitzar la 
inscripció. També ho podeu fer entrant a la 
web www.pbcalaf.cat.

Com sempre les inscripcions són limitades. 
El dia 1 de juliol a les 21:00 h finalitzarà el 

període per fer-les. No espereu a l’últim 
moment!!

Moltes gràcies a tots per continuar fent 
d’aquest torneig una festa de tot el poble, 
de petits i grans i esperem amb molta il·lusió 
gaudir al màxim d’aquests dies a la Plaça 
Barcelona ‘92.
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Tornen els Festivals Alta Segarra
El Casino de Calaf

El proper mes de juliol el Casino de Calaf agafa el testimoni d’Àgora 
Alta Segarra i organitzarà la cinquena edició dels FESTIVALS 
ALTA SEGARRA.

Començaran el 8 de juliol al Bosquet del Rentador de Calaf de la 
mà d’EL PETIT DE CAL ERIL i clourà l’edició al Gorg del Nafre de 
Copons el 30 de juliol amb MARCOS MEZQUIDA.

Com a novetat aquest any és que incrementem un cap de setmana, 
visitant també Veciana i Calonge de Segarra, a Pereres i l’Església 
de Santa Fe per completar 8 concerts amb una varietat per tal que 
tothom hi pugui trobar el seu concert.

El Petit de Cal Eril, amb el seu grup, presentarà el 8 de juliol a Calaf 
“N.S.C.A.L.H.” (No sabràs com acabarà la història). L’endemà 
SALVA RACERO amb Marc Quintilla i Jordi Campoy presentarà 
“TORNO A RESPIRAR” on prèviament es donaran a conèixer els 
guanyadors del 2n. Concurs de Microtextes Casino de Calaf.

El cap de setmana del 15 i 16 de juliol anirem cap a VECIANA, 
on el divendres actuarà MANU GUIX amb la seva mítica banda 
The Veterans, presentant “MOMENTS” i dissabte LA COBLA 
MARINADA acompanyarà el cantant PERE MARTINEZ amb 
l’espectacle “LLUM”.

El cap de setmana del 22 i 23 de juliol li tocarà el torn a l’Església 
de Santa Fe de Calonge de Segarra amb dos concerts íntims: el 
divendres amb el folk intimista i evocador de JOANA SERRAT i la 
seva germana Carla i el dissabte amb “NATURAL WOMEN” amb 
BETH RODERGAS i LAURA ANDRES al piano.

I per cloure el Festival ens desplaçarem al Gorg del Nafre de 
Copons per escoltar una Big Band “DREAMS BIG FUNK BAND” 
que ens acostarà la música de Prince, Michael Jackson i Stevie 
Wonder sota la direcció de Vicens Martín. Això serà el divendres 
dia 29 i dissabte dia 30 un altre plat fort MARCOS MEZQUIDA 
acompanyat del seu grup presentarà “Letter to Milos”, una carta 
d’amor al seu fill Milos.

Tots els concerts seran a les 22 hores de la nit i prèviament o 
després del concert, es podrà degustar un tast gastronòmic a 
càrrec d’ANIFALAC maridat amb vins i caves del MASET.

Es poden comprar les entrades (numerades) al portal 
ENTRAPOLIS del Casino de Calaf.

Arriba l’estiu, bon temps... i les festes 
majors. Festes que han estat congelades 
en els darrers 2 anys i ara recuperem.

Des de la Pineda tornem a organitzar de 
nou la Festa Major. Enguany la situació 
econòmica ens ha fet prendre algunes 
decisions prescindint d’algun acte, com és 
l’Scala en hi-fi.
L’any vinent el reprendrem!

L’altra decisió ha estat englobar tots els 
actes en un sol dia: missa matinal, jocs pels 
menuts i
sopar ball.

El proper dia 2 de juliol us hi esperem amb 
moltes ganes.

Bon estiu

Tornem amb la festa major
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Coral Ressons 

Cor Trinvant

Després de dos anys d’aturada gairebé 
forçosa, la Coral Ressons ha pogut oferir un 
nou Concert de Sant Jordi a l’escenari del 
Casal de Calaf.

Sota el lema, Catalunya Canta hem gaudit de 
la companyia del Cor i l’Orquestra de Cambra 
Harmonia, la Coral Mare de Déu del Portal i 
la Coral Collserola Vallvidrera, amb qui ens 
uneix, de quatre anys ençà, tres projectes en 
comú. El repertori d’enguany incloïa cançons 
catalanes d’ara i de sempre.

Cal destacar, com és de costum, les 
interpretacions d’Albert Deprius i Assumpta 
Cribillers com a solistes amb les seves 
incomparables i autèntiques veus.

Retrobar els amics amb qui hem compartit 
escenari unes quantes vegades ha estat un 
luxe i una festa més enllà del tema merament 
musical.

Desitgem que el públic assistent a aquest 
darrer concert l’hagi gaudit des de la butaca, 
tant com nosaltres dalt de l’escenari. Només 
ens queda agrair l’assistència als qui ens van 
acompanyar en el més semblant a una “nova 
estrena”.

Amb ganes de continuïtat, una vegada més, 
fem una crida a tothom qui vulgui formar part 
d’aquesta colla que estima la música i fa el 
possible per transmetre el goig de cantar 
en una coral. Per part nostra, us esperem en 
qualsevol moment de l’any!

El passat dissabte 2 d’abril, a les vuit del 
vespre, al Casino de Calaf, va tenir lloc 
l’estrena del nou concert del cor polifònic 
calafí (dirigit per Maribel Sivila) intitulat 
“Musicals de cor”. Aquest cop es tractava 
d’una acurada selecció de grans èxits del 
cinema i del teatre musicals: van ser 14 
peces (des del “Willkommen” de la pel·lícula 
Cabaret, passant per l’”Hymne à la nuit” 
de Les Choristes i el “This Is The Moment” 
(del musical Jekyll & Hyde) fins al “Medley” 

d’Els Miserables) introduïdes per la veu en 
off de Jordi Servitje i acompanyades pels 
excel·lents músics del Trio Segarrenc (Isaac 
Fonoll, Jordi Morera i Isidor Rosich).

El concert estava dividit en tres parts amb 
els temes de “Forrest Gump” i “La llista de 
Schindler” interpretats només pels músics, 
i amb la projecció al fons de l’escenari 
d’una imatge de la pel·lícula o de l’obra de 
cadascuna de les 14 peces. Amb l’entrada 

s’incloïa un programa de mà deliciosament 
editat amb la caràtula i una breu explicació de 
cada tema musical que s’interpretava.

El passat desembre el Cor Trinvant va 
celebrar 20 anys d’activitats ininterrompudes 
(la formació comença el Nadal del 2001) que 
culminen ara amb aquest concert que va 
omplir de gom a gom la sala del Casino amb 
unes 200 persones. El públic assistent va 
poder gaudir d’un concert impecable cuinat 
a foc lent (des d’abans de la pandèmia), 
magníficament il·luminat i sonoritzat, i que 
va acabar amb dos bisos: la peça “Si fos 
milionari” (d’El violinista a la teulada) i el 
fragment final d’Els Miserables.

“Musicals de cor” és un autèntic homenatge 
a aquelles músiques de pel·lícules que duem 
enregistrades al fons de tot de la memòria 
i que en aquesta ocasió van connectar 
directament amb l’emoció i amb el cor de les 
persones que hi vam assistir: un Cor Trinvant 
emocionant.

Tornem a l’escenari

Un Cor Trinvant emocionant
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De cara a la confecció d’un nou llibre de fotografies antigues sobre Calaf i rodalies (dins la col·lecció Catalunya Desapareguda de l’editorial 
efadós: vegeu-ne una mostra a la fotografia adjunta), agrairíem a tothom que tingués fotografies a casa i hi volgués col·laborar que es posi 
en contacte amb algú de l’equip coordinador: Antonino Mestres (607564323), Pere Tardà i Josep Maria Solà.

Comptem, també, amb el suport de l’Arxiu fotogràfic de l’Ajuntament de Calaf. El llibre s’elaborarà durant els propers mesos a fi de sortir al 
carrer la propera diada de St. Jordi del 2023. Vindria a ser una continuació i posada al dia d’aquell mític “Calaf. Història en imatges” (1999), 
coordinat per Jaume Mas i Jordi Torner per a Angle Editorial. 

Hi entren tots els àmbits: edificis, carrers, places, entitats, festes, cultura, esports, esdeveniments, etc. Animeu-vos i feu-nos un truc!

Crida

Recull de fotografies antigues de Calaf
Antonino Mestres, Pere Tardà i Josep Maria Solà 

Coberta del llibre “Balaguer desaparegut” pertanyent a la mateixa col·lecció
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La salut, és un concepte molt difícil de definir. Podríem simplificar i 
dir que és la situació contraposada a la malaltia. Però és molt més 
complex que això.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja en la seva constitució, 
l’any 1946, va definir la salut com l’estat de benestar físic, emocional 
i social.

Actualment diem que tenir salut vol dir tenir cobertes les 
necessitats fonamentals: sanitàries, nutricionals, afectives, 
ambientals, socials i culturals. Per tant, caldria analitzar els 
determinants de salut, per cada lloc, per cada col·lectiu, per 
cada persona, i saber que és el que determinarà tenir cobertes 
aquestes necessitats fonamentals. 
L’estiu, l’estació de la calor. Dies llargs i la sensació que les hores 
passen  més lentes. Per algunes persones la millor estació de l’any, 
per altres la pitjor. 

Aprofitar el temps d’estiu per reflexionar sobre que podem fer 
perquè la nostra salut  millori és un treball personal i podem 
considerar que té també un interès social. Si gaudim d’una bona 
salut estem fent  també una  aportació a la salut de la societat en 
general i contribuïm alhora a millorar la salut del nostre planeta, la 
Terra, el qual tenim l’obligació de protegir. 

Si preguntem quines coses poden contribuir a millorar la nostra 
salut ens trobarem que la majoria ens semblaran òbvies o que ens 
les han dit mil vegades, i aquí està la cosa, no es tracta de saber la 
teoria, es tracta de posar-la en pràctica. 

Aquí en teniu algunes:

Fer exercici diàriament, a les hores que el sol i la calor ho 
permetin.
 
Gaudir de l’aire lliure, de la natura, sols o en companyia, sempre 
que sigui possible.

Beure una quantitat d’aigua adequada a cada moment i 
situació. 

No abusar de les begudes alcohòliques. 

Menjar aliments refrescants, que hidratin, i no menjar en excés.

No comprar menjar en excés, així evitem la temptació de 
menjar-nos-el sense necessitat, i al mateix temps evitem 
haver-ne de llençar. 

No comprar aliments amb poc contingut nutritiu. No aporten 
res a la nostra salut. Tot el contrari.

Intentar dormir, si la calor ho permet, les hores que cal segons 
l’edat de cadascú.

Si aneu a la platja, anar-hi a primera hora del matí o quan el sol 
comença a baixar.

Durant les hores de màxima insolació, quedar-se a casa o 
sota una bona ombra. No fer activitats que ens facin suar 
excessivament. 

Usar cremes de protecció solar.

Si sou fumadors, pot ser un bon moment per deixar-ho, i 
en qualsevol cas,  no tireu les burilles a terra, són altament 
contaminants i un perill pel risc evident de provocar incendis.

Mirar de  no caure en addiccions. Si en teniu no penseu que no 
s’hi pot fer res. Cal recuperar  la confiança i demanar ajuda. 

Fer un ús responsable dels materials contaminats, per 
protegir-nos nosaltres mateixos, els altres i el medi ambient. 

Sortir amb la família, amb els amics. Riure i gaudir són elements 
fonamentals per  a una bona salut. 

Ser  amables, evitar enrabiades, practicar la paciència i la 
confiança amb els propers i amb els que no ho són tant. 

No deixar per demà el que pots fer avui.

Intentar, en la mesura del possible, no ser esclaus del treball. 
Hem de saber i comprendre que ningú és imprescindible. 

Gaudir dels petits i grans projectes de vida. 

La llista és interminable. Cada una d’aquestes coses determinarà 
en part la vostra salut —tot el que fem i com ho fem, té un efecte 
sobre la salut del cos i de la ment— i de retruc la dels altres i també 
la del planeta.

Us animen a canviar les coses que considereu que poden 
contribuir a millorar la vostra salut en el sentit més ampli de la 
paraula. Si en aquest camí ens necessiteu, ens trobareu al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Calaf.

El personal del CAP de Calaf us desitja que gaudiu d’un bon estiu, 
i molta salut!!

La salut i l’estiu
Equip d’Atenció Primària de Calaf

Salut/ InstitutCatalà
de la Salut
Centre d’Atenció
Primària de Calaf

Aquest article és una reelaboració del que vaig escriure per a la 
revista digital (i trimestral) “SOM Gent de l’Esplai” (núm. 43, juny 
2020), dirigida magníficament i incansablement per l’amic Sebas –i 
que aquest passat mes de març ha arribat al núm. 50: l’enhorabona!

Una Ruta Literària és una passejada, generalment pel casc antic 
d’un poble o ciutat, amb una sèrie de parades i de lectures davant 
d’uns edificis o indrets 
seleccionats on els autors es 
van inspirar per al seu text (o 
senzillament hi van néixer o hi 
van viure). L’origen d’aquesta 
Ruta Literària de Calaf és 
en la conferència que vaig 
pronunciar el divendres 2 
de gener del 2015, al Casal 
de Calaf, dins el cicle de 
ponències que van tenir lloc 
amb motiu del Mil·lenari de 
Calaf (totes 13 ponències, 
més la lletra i música de la 
cantata “Cant a Calaf”, estan 
publicades al llibre “Calaf, mil 
anys”, imprès a Ca l’Oller el 
juny del 2016).

La meva ponència, “Calaf 
en la literatura”, pretenia 
resseguir i estudiar com i 
de quina manera apareixia 
Calaf (el poble, el paisatge i 
la seva gent) dins la literatura, 
des del cançoner popular 
fins a la literatura culta (tant en prosa com en poesia). A partir de 
la conferència vaig començar a rumiar si seria possible de fer 
una Ruta Literària amb textos i autors, majoritàriament de Calaf, 
i que alhora permetés una passejada pels edificis patrimonials 
més característics del casc antic. I així contribuir a incrementar 
el patrimoni cultural i turístic de Calaf a fi que ens puguem sentir 
orgullosos del nostre petit gran poble.

Després de treballar-hi força (es tracta, com podeu endevinar, d’un 
work in progress, d’un treball en procés, que pot i hauria d’ampliar-se 
amb nous autors), em va sortir una ruta de 14 autors (amb 14 textos i 
14 parades) que us llisto a continuació (l’espai de trobada és la plaça 
dels Arbres: us poso autor i lloc on cal aturar-se per llegir-ne el text, 
tot seguint l’itinerari de la ruta): 1. Alexandre de Riquer (C/ St Jaume, 
55); 2. Laureà Figuerola (plaça Ravalet); 3. Jordi Badia (plaça 
de les Eres, 15); 4. Isidre Vilaró (C/ St Antoni, 40); 5. Joan Oller i 
Bonastre (C/ St Antoni, 1); 6. Mn Pius Forn (Plaça Gran, 9); 7. Jaume 
Cabré (carrer del Carme, 4); 8. Celdoni Fonoll (C/ Xuriguera, 34); 9. 
Vicent A. Estellés (carrer 1r de Maig); 10. Ramon Mas Domènech 
(carrer del Carme, 20); 11. Josep Vilaseca (carretera Llarga, 11); 12. 

Josep Maria Solà (avinguda de la Pau, 23); 13. Ramon Sala (C/ 
Francesc Macià); i 14. Ignasi de Llorens (passeig Sta Calamanda, 
4). Sí, teniu raó: no hi ha cap dona escriptora, i el greu que em sap. 
Estic intentant trobar-ne alguna, amb obra publicada sobre Calaf, 
m’hi ajudeu?

La passejada dura una hora (si hi llegiu tots els textos) i és molt 
agradable. La Ruta es va 
inaugurar el diumenge 22 
d’abril del 2018 (vigília de St. 
Jordi) i, gràcies a l’Ajuntament 
de Calaf, se’n van fer uns 
opuscles de paper preciosos 
el juny del 2019 (i que podeu 
obtenir gratuïtament a l’Oficina 
de Turisme de la plaça dels 
Arbres). 

La distribució d’una pàgina 
de l’opuscle s’estructura així: 
dalt de tot en vermell: nom del 
carrer i número (més nom/
renom de la casa, si n’hi ha). 
A l’angle superior dins una 
circumferència, el número 
de la Ruta. A sota, de color 
blau: el motiu pel qual s’ha triat 
aquest edifici o lloc. Foto de 
l’edifici (esquerra) i localització 
en el mapa de la Ruta (dreta). 
Text sencer (o fragment) 
seleccionat de l’obra de l’autor. 
Peu de pàgina, esquerra: foto 

o dibuix de l’autor; nom i cognoms (lloc i data de naixement/ mort), 
i en negreta, nom del llibre/revista (i data d’edició) on està publicat 
el fragment.

A principis de març d’enguany l’Ajuntament va senyalitzar la Ruta 
literària de Calaf amb uns magnífics discos de llautó encastats a 
terra (vegeu-ne la fotografia) davant mateix de cadascuna de les 14 
parades, els quals permeten ubicar de manera original i senzilla els 
14 racons d’aquest itinerari.

Si teniu l’aplicació de l’Ajuntament de Calaf, a l’apartat d’”Itineraris 
i rutes”, la hi podeu trobar sencera (la Ruta literària de Calaf), 
geolocalitzada, al costat de la Ruta de les escultures i la del 
Patrimoni. A partir d’ara, doncs, els calafins i els visitants tenim tres 
formes ben senzilles per seguir les indicacions d’aquesta ruta: la 
de vianants amb els discos a terra; a través de l’opuscle de paper, 
i la digital amb l’aplicació. Gaudiu-ne, conciutadans: es tracta de 
caminar, llegir i recordar.

DE LA TERRA DE SIGAR

Una ruta literària per a calaf
Josep Maria Solà

Disc número 2 de la “Ruta literària de Calaf” corresponent a Laureà Figuerola i Ballester.
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A l’estiu, cuidem-nos més que mai!
Cristina Berenguer Simón
Coordinadora del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

Ja tenim l’estiu aquí! I des del Centre de Dia, Casa Joan Gimferrer 
us volem explicar que durant l’estiu és molt important fer alguns 
canvis en els nostres hàbits de vida, per mantenir la salut i benestar. 
Principalment en les persones més vulnerables com nens, 
embarassades, malalts crònics i persones grans.

En el cas de les persones grans, s’ha de tenir especial atenció, 
tenint en compte que, cada cop tenim estius més llargs i amb més 
calor, i que això afecta amb molta intensitat a la seva salut. El procés 
d’envelliment, ja de per sí produeix una alteració al metabolisme 
basal, i aquest altera el sistema de termoregulació i això dificulta, 
entre altres coses, poder percebre correctament la temperatura 
ambient i altres sensacions corporals.

Aquí venen els bons consells per aquest estiu que ja fa dies que ha 
començat:

A beure aigua!
A mesura que anem fent grans, perdem la sensació de set, per això 
cada vegada ens costa més beure aigua. És important anar bevent 
aigua tot i no tenir set i en època de calor, més sovintejat, ja que el 
nostre cos perd líquid molt més ràpid.
Si ens costa beure aigua, podem agafar alguna petita drecera, 
diluint alguna beguda que ens agradi molt. L’aigua agafa gust i pot 
ser acceptada millor.

Fora sedentarisme!
No ens oblidem de sortir a l’aire lliure i fer exercici físic, dins les 
nostres possibilitats. El contacte amb l’entorn i la natura aporta 
beneficis no tan sols físics sinó també emocionals.

A prendre el sol!
El sol ens aporta vitamina D que ens ajuda a reforçar els ossos i 
a estirar els músculs, ens ajuda a prevenir el risc de caigudes i a 
mantenir l’autonomia.
Això si, hem d’evitar fer-ho en les hores de màxima calor (pot variar, 
però entres les 11 i les 18 h) i hem de protegir-nos amb protectors 
solars +50 i cobrir-nos el cos amb roba fresca i gorra!

Àpats saludables!
Atipem-nos de fruita i verdura, aliments que ens aportin valor hídric 
per mantenir una bona hidratació. Fem els nostres àpats atractius i 
agradables en colors i textures.

Temperatures altes a la vista!
Mantinguem la llar fresca, tancant les finestres en les hores de més 
calor i obrir-les quan corri l’aire.
Utilitzem roba lleugera i transpirable que afavoreixi el confort, amb 
teixits naturals com el lli i el cotó i de colors clars.
No abusem dels aires condicionats i en cas d’utilitzar-lo, refresquem 
l’habitació abans de ser-hi present.

Tinguem cura de la pell, els ulls i els peus!
Apliquem-nos crema hidratant després de dutxar-nos per mantenir 
la pell correctament hidratada i protegim-la amb protector solar 
encara que faci núvol!

Evitem la sequedat ocular que produeix el sol i els aires 
condicionats portant gorres amb visera o ulleres de sol!
Portem sabates còmodes i mantenim una bona higiene de peus, ja 
que l’excés de sudoració per la calor pot afectar la salut dels nostres 
peus, també recomanem aplicar diàriament crema hidratant 
aquesta zona. Si tenim problemes circulatoris i se’ns inflen les 
cames i els peus, és recomanable caminar i en els moments que 
estem asseguts o estirats mantenir les cames aixecades, també fer 
dutxes amb aigua fresca passant l’aigua en direcció dels peus als 
genolls.

Altres alteracions a tenir en compte!
Altres factors que es poden veure alterats amb la calor és la tensió 
arterial i les hores de son. Per això recomanem controlar la tensió 
arterial més sovint de l’habitual, i per descansar millor, mantenir uns 
horaris fixos per anar a dormir, mantenir-nos actius durant el dia i 
crear certs rituals per abans d’anar a dormir.

Sònia Garcia
Infermera del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

Foto de rawpixel.com a PxHere

 

VADECUL, l’antiheroi
Mª Lluïsa Salazar

De ben jove s’aficionà a la literatura fantàstica i de ciència-ficció. 
Més endavant incorporà el cinema, fidel a la mateixa temàtica, als 
seus petits plaers. I quantes nits somnià esdevenir un heroi de fama 
universal i lliurar a la humanitat d’un gran desastre.

Amb aquesta idea inicià la recerca d’un nom potent i fàcil de recordar, 
el seu nom de bateig no tenia cap de les dues característiques, 
Gregori.

Però amb els anys,  la vida se li complicà de tal manera que deixà de 
banda llibres i pel·lícules. De tant en tant, això si, encara pensava en 
un nom pel seu heroi. N’escriuria un conte.

Deixant-se de cabòries es lleva, un dia més, carregat de 
responsabilitats: portar la Júlia a l’escola i arribar a la feina amb el 
temps just són les més prioritàries. Aprofita el temps adjudicat de 
l’esmorzar per recollir les camises a la tintoreria i torna a la feina 
en una correguda. A l’hora de dinar, per sort la nena es queda al 
menjador, selecciona la resta de la roba abans de posar-la a la 
rentadora. En acabat de deixar els plats, vasos i coberts al rentaplats 
truca a la mare, avui no cal que hi vagi, tot està en ordre.

 Mira el rellotge de la cuina i se’n torna a l’oficina. Malgrat l’horari 
reduït, li manquen un parell d’hores i força paperassa per enllestir 
la feina del dia. Les extraescolars de la nena li donen marge per 
recollir-la a l’hora prevista. Quin encert de la tutora! Llàstima no 
poder festejar-la... 

De tornada a casa, mentre la Júlia fa els deures, ell repassa el correu 
electrònic, els xats i posa la roba a l’assecadora. Si es recorda de 
treure-la, s’estalviarà de planxar-la. 

En acabat comença a preparar el sopar  i manté l’orella a l’aguait, que 
diu que ja és prou gran per dutxar-se tota sola. No les té pas totes. 
Un darrer missatge al mòbil li trenca els plans de l’endemà: el 
dentista li canvia l’hora de visita. Haurà de demanar a l’Ester, abans 
no se n’oblidi, que reculli la nena a l’escola. Ja canviaran un dia de 
festa, i encara sort de la custòdia compartida. Ah, i posar-se una 
alerta al telèfon per recordar la modificació. 

 S’adorm tan bon punt posa el cap al coixí.

—Vadecul! Socors! —crida el seu alter ego dins un somni—.
—Ajuda’m!

Foto de Klaus Nielsena Pexels.com
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juny
Dijous 23  
Revetlla Sant Joan  
Consultar programa a part  
Organitza: Ajuntament de Calaf 
- Diables Alta Segarra - Bike Calaf - 
Geganters i Grallers de Calaf

Divendres 24  
Festivals Cap Cor Puny
Presentació + Conya marinera + 
Aftervermut 
Pati del Casal — 12.00 h
Organitza: El Casal de Calaf 

Cinema Cicle Gaudí “El ventre 
del mar” 
Casino de Calaf — 21.00 h
Públic general: 4.5€ | Socis 3€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 26
Escala en Hi-Fi  - 
Esplai de la Gent Gran 
Sala d’actes Teresa Escolà i Torra 
—18.30 h
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimecres 29  
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h  
Organitza: Sardanistes de Calaf  

juliol
Divendres 1 
Obertura de la Piscina municipal
Piscina municipal— 11.00 h  
Organitza: Ajuntament de Calaf

Festivals Cap Cor Puny
Xerrada amb El Viver d’Artesans 
+ Concert de La Clau 
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: El Casal de Calaf

Dissabte 2  
Festa Major de La Pineda
Programa a part  
Organitza: Veïns del barri de la 
Pineda

Dimecres 6
Sardanes a la fresca
Plaça dels Arbres— 21.30 h  
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dies 7, 8, 9 i 10  
18è 3x3 de futbol de Calaf i 14è 
Memorial Jordi Borràs
Plaça Barcelona ‘92
— programa a part  
Organitza: Penya Barcelonista de 
Calaf i Comarca

Divendres 8 
Festivals Cap Cor Puny
Xerrada 125 anys del Casal + 
Concert de Ferran Exceso 
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: El Casal de Calaf 

Festivals Alta Segarra – 
El petit de Cal Eril 
Bosquet del rentador —22.00 h
Públic general: 20€ | Socis: 17€ |
(Tast + 10€)
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 9 
Benedicció de cotxes  
Plaça dels Arbres —18.00 h
Organitza:  Comissió de Sant 
Cristòfol 

Final 2n Concurs de Microtextos 
Teatrals 
Castell de Calaf —18.30 h
Públic general: 5€ | Socis: 7€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Festivals Alta Segarra – 
Salva Racero 
Bosquet del rentador —22.00 h
Públic general: 20€ | Socis: 17€ |
(Tast + 10€)
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 10
Ball de Sant Cristòfol
amb Xarop de Nit    
Plaça dels Arbres—19.00h
Organitza: Comissió de Sant 
Cristòfol

Dimecres 13
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h  
Organitza: Sardanistes de Calaf   

Divendres 15 
Festivals Cap Cor Puny
Xerrada Territori de Masies + 
Concert del Pa de cada dia 
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: El Casal de Calaf 

Dimecres 20
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h  
Organitza: Sardanistes de Calaf   

Divendres 22 
Festivals Cap Cor Puny
Xerrada Metamorfosi + Concert 
Hermanas Dolor 
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: El Casal de Calaf   

Dissabte 23
Tasta la plaça     
Plaça Gran —20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dimecres 27
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h  
Organitza: Sardanistes de Calaf 

Divendres 29 
Festivals Cap Cor Puny
Xerrada Combatem la 
Gordofòbia + Concert de Carla 
Escoi 
Pati del Casal — 19.30 h
Organitza: El Casal de Calaf

Dissabte 30  
Sopar del barri Nou
Programa a part  
Organitza: Veïns del barri Nou   

agost
Dimecres 3, 10, 17, 24 i 31
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona ‘92— 21.30 h  
Organitza: Sardanistes de Calaf  

l’agenda  2022
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