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E ditorial
Excepcionalment solidaris
E l 27 de maig Calaf es va sumar als

actes de la Marató per la pobresa que,
de manera excepcional, ha organitzat
la Fundació de la Marató de TV3 arreu
del nostre país i que ha aconseguit
recaptar més de 4 milions d’euros.
Aquests, han de servir per finançar
projectes solidaris en els àmbits
assistencial, d’habitatge, d’inserció
sociolaboral i d’infància. En aquest
sentit, cal fer un reconeixement a
les persones i entitats del municipi
que han esmerçat el seu temps i
esforç per aconseguir fer participar
d’aquesta iniciativa a la societat
calafina, en un context econòmic
molt complicat.

respecta a la convocatòria d’una
Marató extraordinària com per la
bondat de la finalitat d’aquesta: la
lluita contra la pobresa.

Tanmateix, creiem que val la
pena “aturar-nos un moment” per
reflexionar sobre el sentit del titular
que encapçala aquesta editorial i
fer notar el doble significat de la
paraula excepcional.

De ben segur que els “complicats
temps que estem vivint” feien
del tot recomanable —i fins i tot
necessària— la convocatòria d’un
esdeveniment amb un potencial com
el que la Marató té al nostre país. I
no solament pel fet de recaptar
fons per fer front a un problema,
la pobresa, que malauradament
cada vegada afecta més gent;
sinó també per fer despertar la
consciència social, més enllà de
les xifres i les estadístiques, sobre
les conseqüències que la manca de
recursos econòmics té sobre moltes
persones que, com la majoria de
nosaltres, no fa pas massa temps
també creien impossible trobar-se
en aquesta situació.

Per una banda, es pot entendre com
a “inusual o poc freqüent”, i per
l’altra fa esment a “l’excel·lència
o bondat d’una activitat”. En el
cas que ens ocupa, creiem que
l’expressió s’ajusta plenament a
les dues accepcions —tant pel que

Calaf no ha estat aliè a la crida
que, des de la Marató, s’ha fet
a tota la societat catalana. Així,
tant des del nivell més particular
com des de diferents entitats com
l’Associació de Veïns del Casc Antic,
Bike-Calaf.Cat, el Casal de Calaf,

Family Gospel, l’Associació de Gent
Gran d’Igualada o Convergència
Democràtica
de
Catalunya,
s’ha donat resposta a aquesta
convocatòria, portant a terme actes
populars per aconseguir recursos
que permetin lluitar contra la xacra
de la pobresa que, malauradament,
cada dia es fa més gran.
Tanmateix, a part del merescut
reconeixement als organitzadors i
participants dels actes d’aquesta
lloable iniciativa, no podem oblidarnos de la tasca excepcional —des
del punt de vista de la bondat—
que des de diferents entitats i
organitzacions com la Parròquia,
Càritas o el Banc d’Aliments, entre
d’altres, es porten a terme de
manera constant i alhora discreta
ajudant les persones de la nostra
comunitat que, independentment
del seu origen, més ho necessiten.
Per aquest motiu volem agrair-los a
tots ells, tant si participen d’aquesta
lluita de manera puntual com si ho
fan de manera constant, la seva
tasca i dedicació; demostrant, una
vegada més, que a Calaf tenim gent
excepcional i que la tenim en tots
els sentits.

E conomia
La persistència de la crisi i el Govern Central
obliguen a una significativa pujada de l’IBI
L’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) de Calaf ha experimentat
enguany un notable increment.
Aquest és fruit, d’una banda, de la
necessària actualització dels impostos
municipals: cal recordar que durant
cinc anys el consistori ha aplicat una
política de contenció impositiva —amb
pujades iguals o inferiors a l’IPC—,
que tenia per objectiu no agreujar les
dificultats econòmiques que poguessin
tenir els veïns a causa de la crisi.
Malauradament, però, la persistència
d’aquesta i la conseqüent disminució
d’ingressos molt significatius per
a la Corporació (com l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres),
ha tornat la situació insostenible
forçant l’Ajuntament a incrementar
l’IBI per a aquest 2012 que, en el
tràmit d’aprovació de les ordenances
fiscals per al 2012, va augmentar el
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coeficient en 0,07 punts
(passant
del 0,94 a l’1,1). Tanmateix, després
d’aquest augment, el Govern Central
va publicar un decret obligant els
ajuntaments a augmentar aquest
impost en funció de l’antiguitat de
la darrera revisió cadastral (que en
el cas de Calaf fa uns 25 anys que
no es revisa), fet que suposava un
increment addicional de 0,1 punts
però que va quedar reduït a l’augment
d’un 0,06 del coeficient perquè va
arribar al topall màxim legal de l’1,16,
essent aquest el coeficient resultant
aplicable el 2012.
En aquest sentit, cal dir que
aquesta no ha estat una mesura
fàcil ni agradable de prendre, però
l’excepcionalitat de la crisi que ens ha
tocat viure i les mesures aprovades
pel Govern Central ha fet obligatòria

la seva aplicació a fi de garantir
l’estabilitat pressupostària que ha
permès accedir al pla de pagaments a
proveïdors del Govern Central.
Tot i això, el Govern municipal ja porta
temps treballant intensament en la
implementació d’un pla d’estalvi i
d’optimització de recursos basat en la
forta contenció de la despesa corrent
de totes les àrees, la reordenació
dels serveis i del personal adscrit, i la
recerca de subvencions i noves vies
de finançament, entre d’altres. Tot
plegat ha permès, per una banda,
mantenir els serveis que, fossin
obligatoris o no, es creia necessaris
de mantenir per part de la Corporació
i, per l’altra, ha permès millorar la
seva situació financera i de liquiditat
amb la conseqüent millora de terminis
de pagament.

T erritori
Lliurades les claus
dels pisos protegits
El dimecres 6 de juny, la Sala Felip
de Calaf va acollir l’acte de lliurament
de les claus dels habitatges protegits
que s’han adjudicat recentment.
L’alcaldessa del municipi, Maria
Antònia Trullàs, va felicitar els nous
llogaters per haver accedit a aquests
pisos de protecció oficial, i va
destacar que és una satisfacció pel
consistori el fet d’anar-los omplint.
Per la seva banda, el subdirector
general de Promoció de l’Habitatge
Protegit i de Sòl Residencial de la
Generalitat, Antoni
Teignier, va
parlar del treball en equip entre el
departament i l’Ajuntament calafí per
tal de poder tirar endavant aquestes
dues promocions.
Van ser vuit els llogaters que van
signar el contracte i van recollir les
claus aquest 6 de juny: tres per a la
promoció del carrer de Sant Antoni, i
cinc més per als habitatges destinats
a la gent gran, a l’avinguda de Josep
Tarradellas.
Si voleu accedir a un dels pisos de
lloguer protegit, contacteu amb
el departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament.

La Generalitat garanteix la continuïtat
de la Llei de Barris, tot i condicionar-la a
les disponibilitats pressupostàries
L’alcaldessa de Calaf, Maria
Antònia Trullàs, i el primer tinent
d’Alcalde, Joan Caballol, van
reunir-se el 10 d’abril passat amb
el secretari general d’Habitatge
i Millora Urbana, Carles Sala,
així com amb tècnics del mateix
departament
de
Territori
i
Sostenibilitat de la Generalitat.
L’estat de la Llei de Barris va
centrar bona part de la trobada,
ja
que
els
representants
calafins van fer palesa la seva
preocupació
pel
que
fa
al
finançament d’aquest programa,
tant en l’àmbit de les obres
públiques com en les obres
de rehabilitació i millora que
executen els particulars, i van
preguntar al secretari general per
les previsions de reactivació.

Carles Sala va fer explícit el
compromís de continuïtat de la
Llei de Barris, tot i que va recordar
que forçosament haurà d’estar
condicionada per la disponibilitat
pressupostària d’aquest any i dels
exercicis següents.
Així doncs, en aquests propers
dies es convocarà en primer lloc
totes aquelles persones que van
sol·licitar una subvenció per a la
rehabilitació i millora d’immobles,
per tal d’exposar-los clarament
com es resoldrà aquesta situació.
Posteriorment hi haurà una reunió
informativa oberta a tots els veïns
del nucli antic, on s’explicarà
quina
programació
d’accions
podrà haver-hi per a aquest 2012
i per l’any vinent.

Bona acollida de l’emotiu documental “Pensaments”,
dels Reporters i Reporteres de Calaf
El grup de Reporters i Reporteres
de Calaf va presentar en públic el 5
de maig el seu treball, “Pensaments”,
un emotiu documental sobre la
desaparició del comerç al nucli
antic del municipi. El reportatge
donava veu a diverses persones
que havien tingut un establiment
o que havien treballat al barri:
explicaven part dels seus records i
el seu vincle amb el centre històric
de Calaf, contraposant-los amb la
situació actual. Malgrat la nostàlgia
que despertaven les paraules dels
testimonis, el grup de Reporters
volia donar-hi un contrapunt positiu,
i és per això que regalaven a cada
un dels entrevistats una petita flor,
un pensament, com a símbol de
creixement i d’esperança.
Per aquest motiu, es va lliurar a
cada un dels assistents unes postals
on es podia escriure un pensament
per al nucli antic. Les aportacions
del públic van ser diverses, i
parlaven dels records (“Els records
formen part de nosaltres, ens

fan créixer com a persones i ens
haurien de fer millors. L’enhorabona
pel
reportatge”)
però
també
d’esperança (“El casc antic és
l’essència del nostre poble, on TOT
va començar. És una llàstima que
espais tan genuïns i amb tanta
història es vagin perdent. Però
som optimistes, per això dono
un pensament d’esperança per

tornar a omplir de vida del Casc
Antic. Gràcies per la feina que heu
fet!”). El projecte de Reporters i
Reporteres de Calaf, impulsat per
Marta Ricart i per l’Arada, amb la
col·laboració de l’Ajuntament i a
través del Pla Comunitari “Barri
Amunt, s’emmarcava dins del
programa de recuperació del nucli
antic de Calaf – Llei de Barris.

Moments abans d’iniciar la projecció de “Pensaments”.
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F ormació
Anglès, informàtica i intel·ligència emocional,
nous cursos al Centre de Recursos per a l’Ocupació
Els mesos de juny i de juliol seran
intensos al Centre de Recursos per a
l’Ocupació de Calaf, amb una completa
programació de cursos de tot tipus.
Per exemple, en l’àmbit d’informàtica,
s’impartirà un curs d’Excel avançat de
35 hores, un altre de Word avançat de
30 hores, un tercer d’Internet i correu
electrònic de 30 hores i, finalment,
un curs de Facebook, Twitter i
Linkedin (nivell expert) de 15 hores.
Aquestes propostes estan adreçades
a treballadors en actiu de qualsevol
sector i també a autònoms. D’altra
banda, també s’ha organitzat un curs
d’anglès intermedi (50 hores) i un
nou curs de gestió de la intel·ligència
emocional: “Els set hàbits de la gent
altament eficaç”, de 30 hores de
durada.
De fet, el primer trimestre de l’any
també s’han impartit nombrosos
accions formatives de tot tipus,
i han finalitzat els dos cursos de
formació ocupacional del Servei
d’Ocupació de Catalunya. D’altra
banda, s’han organitzat diverses
activitats paral·leles, com per exemple
una xerrada sobre els programes
de finançament per a empreses de
l’Institut Català de Finances, o bé un
interessant taller introductori a les
xarxes socials.
Us recordem que per obtenir més
informació sobre els diferents cursos
i activitats, així com per a inscriures’hi, cal contactar amb el Centre
de Recursos per a l’Ocupació (C/
Xuriguera, 42 – tel. 93 869 82 49).

Xerrada sobre les aplicacions empresarials de les xarxes socials.

Lliurament dels diplomes del curs de formació ocupacional d’informàtica d’usuari.

Molt bon resultat dels alumnes calafins
a la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
El passat divendres 11 de maig
es van publicar els resultats de la
Prova d’Accés als Cicles Formatius
de Grau Mitjà, que es va realitzar
el dia 2 de maig a l’IES Milà i
Fontanals d’Igualada i a l’IES Pla
de les Moreres, de Vilanova del
Camí. Dels 13 alumnes que s’hi
han presentat i que han realitzat
el curs al Centre de Recursos per a
l’Ocupació de Calaf, 10 han superat
l’examen, amb una nota mitjana de
7. Això suposa un 77% d’aprovats
entre els alumnes calafins, una
xifra força superior a la mitjana
d’aprovats entre els presentats a
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l’IES Milà i Fontanals, que se situa
en el 55%.
Han estat 16 els alumnes que han
seguit el Curs de Preparació a les
Proves d’Accés a Cicle Formatiu de
Grau Mitjà, iniciat el 17 d’octubre
de 2011 al Centre de Recursos per
a l’Ocupació i amb la participació
de quatre professors calafins de
diferents matèries. Durant el curs,
que es va realitzar de dilluns a
divendres de 6 a 9 de la tarda, amb
un total de 330 hores lectives, va
haver-hi 2 incorporacions i un total
de 5 baixes per motius laborals
i personals, finalitzant el curs, el

passat 27 d’abril, amb 13 alumnes.
El curs ha estat organitzat per
la regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Calaf, amb el
suport econòmic de la Diputació de
Barcelona, i amb l’objectiu de donar
resposta a la manca d’oportunitats
de totes aquelles persones que
han abandonat el sistema educatiu
sense qualificació i, per tant, amb
poques possibilitats d’ocupació.
Donats els excel·lents resultats
obtinguts està prevista la realització
d’un nou curs que començarà el
proper mes d’octubre i del qual
s’informarà oportunament.

B enestar social
Calaf exposa la seva realitat social
al director general d’Immigració
El director general d’Immigració
de la Generalitat de Catalunya,
Xavier Bosch, va visitar Calaf el
passat mes de març acompanyat
de la tècnica territorial, Mireia
Vall, i del responsable de l’àrea
al Consell Comarcal, Jordi Barón.
En primer lloc van ser rebuts per
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
i els regidors Jesús López i Pilar
Cardona, amb els quals es van
reunir a les oficines municipals.
Els regidors calafins van explicar a
Bosch la situació social i econòmica
de Calaf, amb una significativa
taxa d’immigració, i van exposarli les diverses accions que s’estan
portant a terme en aquest àmbit
per fomentar la integració d’aquests
col·lectius. Així mateix van sol·licitar
al seu departament que continuï
donant-hi suport, i que l’ampliï en la
mesura del possible. Després de la

reunió es va poder visitar el Centre
de Recursos per a l’Ocupació que,
a més d’assessorament i formació,
acull actualment també les classes
d’alfabetització i de nivell bàsic de

català. Bosch va poder veure de
prop la feina que s’està fent en
aquest centre, que aquest mes de
març complia un any des de la seva
posada en marxa.

El director general d’Immigració va ser rebut al despatx d’Alcaldia.

Medi ambient

Siguem cívics, siusplau!
Des de la regidoria de Medi Ambient
volem insistir una altra vegada en la
necessitat de tenir cura dels nostres
carrers i places. Al capdavall, són
espais de tots i totes, de les persones
grans, dels nens i nenes, d’adults i
joves, de les nostres mascotes i altres
animalons...
Però cal que recordem que aquesta
“propietat” té una doble vessant que
hem de tenir en compte: d’una banda,

és cert que podem gaudir de tots
els carrers i places, passejar-hi,
seure als seus bancs, jugar-hi, xerrarhi, celebrar-hi activitats... I més ara,
en aquesta època de l’any, en què les
bones temperatures ens hi conviden!
Gaudim-ne, doncs, però recordem
també que això implica una petita
dosi de responsabilitat: cal utilitzar
el sentit comú i tenir un mínim
respecte per allò que és de tots.

Aquestes “normes” són ben conegudes
per tothom, però convé anar-les
refrescant: respectar el mobiliari urbà,
recollir els excrements del nostre gos,
no llençar brossa ni residus al terra...
En definitiva, i en una sola paraula:
ser CÍVICS i fer que els nostres
fills i filles també ho siguin. Només
cal donar-los exemple i ensenyarlos a gaudir cívicament del nostre
poble!

CIRCULACIÓ I APARCAMENT RAVAL ST. JAUME

NOTA INFORMATIVA: DEIXALLERIA MUNICIPAL

Us recordem que, a causa del mercat setmanal, els dissabtes
està prohibit aparcar i circular pel Raval de Sant Jaume
entre les 6.00 h i les 18.00 h. Gràcies per la vostra
col·laboració!

Temporalment, i per motius de seguretat, no es podrà anar
a buscar objectes de cap tipus a la deixalleria municipal. Us
recordem que la deixalleria està oberta els dimecres de 14.30
h a 16.30 h i els dissabtes d’11.00 h a 13.00 h.
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C ultura
Una quinzena d’infants i joves participaren
al Dictat Català, organitzat per Sant Jordi
La plaça dels Arbres de Calaf va
acollir el 23 d’abril a la tarda el 1r
Dictat Català Infantil i Juvenil, una
iniciativa organitzada per la regidoria
de Cultura i la responsable de les
classes de català, que finalment
va comptar amb una quinzena de
participants de diverses edats. Els
concursants van escoltar atentament
el text escollit —relacionat amb la
Diada de Sant Jordi— per intentar
escriure’l amb el mínim nombre
possible d’errades.
Es van establir dues categories:
en la dels participants més petits,
Jordi Carrillo es va endur el primer
premi i Jana Perramon el segon.
En la de joves, el primer premi va
ser per a Joan Solà, mentre que el
segon se’l va endur Jaume Busquets.
L’Ajuntament de Calaf va obsequiar
els guanyadors amb llibres.

Nens i nenes de totes les edats van participar en el Dictat Català.

E nsenyament
Els centres educatius també celebren Sant Jordi
A l’IES Alexandre de Riquer, diversos alumnes van
instal·lar a la plaça dels Arbres una parada de venda
de roses, que va ambientar durant tot el dia la cèntrica
plaça calafina. A l’Escola Alta Segarra, a les 12 del
migdia es van obrir les portes a tots els pares i mares
que volguessin passejar pel pati, ple de parades de
roses i de llibres. També va tenir lloc una nova edició
de la mostra gastronòmica, una iniciativa en la qual
participen nombroses mares de l’escola preparant
pastissos, coques, plats i postres d’arreu del món. També
van celebrar Sant Jordi els més menuts, els alumnes de
la Llar d’Infants Municipal “La Boireta”: les educadores
van explicar-los la llegenda de Sant Jordi amb titelles,
i van ajudar-los a crear una bonica rosa i un divertit
drac per a mares i pares. També van fer-se fotografies
caracteritzats de Sants Jordis i Princeses.

La Vinyet i en Teo, vestits de princesa i de Sant Jordi.
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Algunes de les originals propostes, a l’Escola Alta Segarra.

Venda de roses per part dels alumnes de l’Institut.

C ultura
L’Escola de Música viu un darrer trimestre intens
i ja prepara el curs vinent
Aquest mes de maig hem celebrat
la setmana cultural, i la valoració és
molt positiva. Dilluns vam veure un
parell de projeccions que ensenyaven
exemples de la relació entre la música
i la natura en certes composicions.
Dimecres vam fer un tast d’instruments
a la trentena de persones que estaven
encuriosides en algun instrument dels
que oferíem. Dijous vam fer per primer
cop una xaranga pels carrers del poble
que va tenir molt bona acceptació. Els
alumnes van demostrar un bon nivell
tocant i caminant alhora un parell
de cançons que havien preparat les
últimes setmanes. Divendres vam
farcir l’escola de pintures de Ramon
Puigpelat embolcallades amb música
interpretada per alumnes de l’escola.
I dissabte vam fer una audició de
músiques de pel·lícula amb alumnes
de piano de l’Escola Municipal de
Música de Guissona i de Calaf.
Per una altra banda, del 28 de maig
al 8 de juny hi ha hagut el període de
matriculacions per al curs 2012-2013.
Encara que s’hagi acabat el termini,
si us ve de gust cursar algun estudi a
l’Escola no dubteu a posar-vos en
contacte amb la Secretaria abans
no s’acabi el curs, i pregunteu si
encara hi ha places disponibles.
A causa de la falta de subvencions de
la Generalitat hem hagut de prendre
un seguit de mesures per ajustar la
despesa de l’escola, entre les quals
una puja d’un 10% de les taxes per
als alumnes que fan estudis reglats.
Com a novetats per al curs vinent serem
una escola de música reconeguda
pel Departament d’Ensenyament

Tast d’instruments a l’Escola de Música.

Una animada xaranga va recórrer els carrers i places de Calaf.

de la Generalitat de Catalunya que
comportarà, entre d’altres coses, que
els alumnes d’ESO puguin demanar
la simultaneïtat d’estudis, cosa que
els lliurarà d’alguna hora a l’Institut
segons curs musical i d’estudis.
Una altra novetat afecta els més
petits (4-8 anys): hi haurà un servei
d’acompanyament des del CEIP
Alta Segarra fins a l’Escola de

Relleu al Consell Municipal d’Infants

Música els dilluns i els dimecres (que
és quan tenen classe de 17.15 a 18.00
h).
Finalment, us convidem al concert de
final de curs que farem, si el temps
ens respecta, al Castell de Calaf el
divendres 22 de juny a les 19.30
h. L’estrenarem musicalment parlant i
ens agradaria compartir-ho amb tots
vosaltres!

E nsenyament

El 22 d’abril, dins de la plantada de
l’Arrela’t a Calaf, va tenir lloc el relleu
oficial de tres membres del Consell
Municipal
d’Infants.
L’alcaldessa,
M. Antònia Trullàs, i el regidor
d’Ensenyament, Josep Manel Navarro,
van agrair la tasca dels infants i van
recordar la importància d’aquest òrgan
participatiu. Joel Reñé, Youssou Diagne
i Martí Garriga deixen el seu càrrec
per començar l’educació secundària.
El Consell estarà format a partir d’ara
per Maria Prat, Bernat Busquets, Arnau
Molina, Cristina Esteban, Guillem
Garcia, Carla Molina i Ramon Closa.
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E sports
Calaf viu una Festa de l’Esport plena d’activitats
Les entitats de Calaf van implicarse un any més el passat 5 de juny
en la Festa de l’Esport, promoguda
com sempre per la Diputació de
Barcelona. De bon matí va tenir lloc
al poliesportiu un taller de tècnica
de futbol-sala dirigit a nens i nenes
de 10 a 13 anys, a càrrec de l’Escola
de Futbol Sala Alta Segarra. Cap a
les 11.30 h va començar, al camp de
futbol municipal, el partit amistós que
enfrontava la Penya Barcelonista de
Calaf i la d’Igualada, un esdeveniment
organitzat per la UE Calaf i per la PB
de Calaf i Comarca.
A la tarda, una quinzena de ciclistes
de totes les edats van sortir des
de la plaça dels Arbres en direcció
al camp d’aviació, participant en la
pedalada que muntava BikeCalaf.Cat.
Mentrestant, al poliesportiu, els pares

i mares jugaven a bàsquet amb els
infants, en el marc de les activitats
de promoció del bàsquet que portava
a terme el CB Calaf. Les activitats
van finalitzar cap a quarts de set,
amb una deliciosa xocolata desfeta

que oferia l’Ajuntament i que havia
preparat l’associació ARCA. Després
del berenar, tothom qui ho va voler va
assistir a la conferència sobre trekking
que portava a terme a la Sala Felip la
guia de muntanya Anna González.

En marxa les obres per a renovar les instal·lacions de la piscina
Ja fa uns dies que han començat
les obres de millora de la piscina
municipal, que porta a terme
l’empresa Constructora de Calaf
SAU segons l’adaptació del projecte
inicial —que preveia la construcció
d’una piscina coberta, i que s’ha
reconduït cap a una millora global
de les instal·lacions actuals per tal de
no perdre l’import de les subvencions
concedides. Aquesta primera fase

permetrà adequar tot l’espai de
la piscina a la normativa vigent,
així com fer una revisió general i
un condicionament general de les
instal·lacions. A més, es preveu fer
una remodelació completa de l’edifici
que acull l’entrada, els vestuaris i el
bar, fet que millorarà notablement les
condicions d’aquest espai, fent-lo més
pràctic i adaptat a les necessitats dels
usuaris. El projecte inclou una segona

fase d’intervenció que s’iniciarà més
endavant, i que contempla estendre
la millora cap al poliesportiu, annex a
les instal·lacions de la piscina.
La piscina encetarà la temporada el
diumenge 24 de juny, com sempre
amb una jornada de portes obertes.
Hi haurà cursets de natació del 2
al 27 de juliol —i si hi ha un mínim
d’inscrits, també durant l’agost—, així
com classes gratuïtes d’aquagym.

Un dia primaveral per a una completa caminada
amb torna per la “ruta de la balena”
Un 25 de març ja gairebé de
primavera
va
acompanyar
la
vuitantena de participants de la
“caminada amb torna” organitzada
per l’Ajuntament de Calaf i Antonino
Mestres. Una matinal que va
resultar molt enriquidora, ja que a
més de caminar es van descobrir
interessants indrets i històries de
l’entorn. Per exemple, l’enorme
costella de balena que es pot
veure a l’església de Sant Pere de
Boixadors, la història de la qual va
explicar detalladament l’alcaldessa
de Sant Pere Sallavinera, Montserrat
Noguera.
Els participants van retrocedir
després milions d’anys observant els
sediments de les antigues aigües.
A continuació, Pere Tardà es va
encarregar d’explicar de manera
ben didàctica el funcionament d’un
antic forn de calç, amb experiments
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inclosos —per exemple fent observar
els canvis físics i químics de la calç
en escalfar-se. Finalment, Antonino
Mestres va presentar la famosa
“Font Puda”, i els participants van
poder comprovar de ben a prop

l’olor característica que li dóna
nom. Diversos participants van fer
fotos de la sortida, imatges que van
enviar després a l’Ajuntament i que
es van publicar al web municipal i a
la pàgina de Facebook.

Els participants en la caminada “La ruta de la balena”.

C ultura

E ntitats
Coral
Ressons
Amb la satisfacció de la feina ben
feta, volem agrair la col·laboració
de tots els qui han fet possible el
magnífic concert “Calaf canta Sant
Jordi”, del passat 28 d’abril. Podem
sentir-nos immensament contents
pel magnífic espectacle que va
tenir lloc al Casal de Calaf. Ha estat
una experiència realment única i
immesurable, en la qual s’ha assolit
un veritable prodigi: la simbiosi
d’estils musicals tan diversos en un
mateix escenari.
L’agermanament del nostre poble
amb la vila francesa de Soual també
ha afavorit un veritable intercanvi,
tant a nivell esportiu com a hores
d’ara musical. Aquest fet ens ha
permès de conèixer els components
del “Choeur d’hommes Brugeria” i
desplaçar-nos l’any passat a França.
Enguany hem estat nosaltres els
amfitrions i hem pogut gaudir de la
seva presència i “savoir faire” a casa
nostra. Han estat dos dies intensos,
carregats
d’esdeveniments,
de
festa, de música, de lleure i d’una
singular cordialitat que traspassa
fronteres. Són esdeveniments com
aquest els que ens encoratgen a
seguir gaudint de la música, tant
la que podem oferir nosaltres com
de l’ampli ventall d’estils que ens
ofereixen les diverses agrupacions
musicals que ens envolten.
Amb la il·lusió de repetir una
experiència tan inoblidable com
aquesta, continuarem endavant
amb la nostra trajectòria musical,
alhora que convidem tothom qui
vulgui gaudir amb nosaltres, a
formar part de la Coral Ressons de
Calaf.

Nou servei
“Què a-prens?”
El Consell Comarcal i l’Ajuntament
d’Igualada han posat en marxa el
servei “Què a-prens?”, d’orientació
amb relació al consum de drogues.
L’atenció s’adreça a joves i
adolescents, però també a les
famílies. Per a més informació i
reservar cita, cal que envieu un
mail a info@queaprens.org o bé
truqueu al 654 939 702.

Set formacions musicals van participar
al multitudinari concert de Sant Jordi
El dissabte 28 d’abril va tenir lloc
la tercera edició del concert “Calaf
canta Sant Jordi”, un esdeveniment
organitzat per la Coral Ressons amb
la col·laboració de l’Ajuntament i del
Casal de Calaf, i que va comptar amb
la participació de nombrosos grups
i formacions. També cal destacar
la bona resposta del públic, que va
omplir gran part del pati de butaques
del Casal, i que va aplaudir llargament
totes les actuacions.
L’amfitriona Coral Ressons va encetar
el concert amb tres boniques peces,
i després van afegir-se a l’escenari
representants
dels
grups
de
caramelles de Calaf i Sant Martí per
interpretar conjuntament la sardana
“Les roselles”. A continuació va ser
el torn dels cinc membres dels Amics
de la Música Ucraïna-Calaf, que van
portar al Casal animades melodies
ucraïneses, a més de la peça catalana
“Petons i cireres”.
Després, diversos alumnes de l’Escola
de Música van demostrar el seu bon
nivell i van interpretar, en formació

d’orquestra, tres conegudes peces.
I amb l’energia i el positivisme dels
més de quaranta integrants del cor
Family Gospel —creat fa poc més de
tres mesos—, es va arribar a la mitja
part.
Humor i clàssics
La segona part es va iniciar
amb les bromes i les cançons
populars de la taverna de Conya
Marinera Mix, i va continuar amb
l’actuació de la formació vinguda
expressament de Soual (França),
el Choeur d’Hommes Brugeria. Les
harmonioses veus dels francesos,
amb un repertori de gran qualitat,
van comptar també en algunes
peces amb la magnífica veu de la
directora de la Coral Ressons, la
soprano M. Assumpta Cribillers.
El concert va finalitzar amb tots
els participants dalt de l’escenari
interpretant
conjuntament
“Se
canto”, una bona imatge dels valors
que va aportar l’espectacle més
enllà de l’alta qualitat musical.

Cant final comú, amb totes les formacions dalt de l’escenari.

Valoració positiva del
programa PIDCES

J oventut

El programa de Punt d’informació i
dinamització en centres educatius
de Calaf, que desenvolupa el tècnicdinamitzador compartit, va ser un dels
seleccionats com a “bones pràctiques
professionals” en la recent Trobada
d’Informadors Juvenils. Recordem
que el punt d’informació de l’IES
Alexandre de Riquer funciona cada
dimarts de 10.50 h a 11.15 h.
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E nsenyament
Bona participació en la festa del 10è aniversari
i les portes obertes de la Llar d’Infants “La Boireta”
La Llar d’Infants Municipal “la
Boireta” de Calaf va celebrar el 5 de
maig els seus deu anys d’existència,
amb una festa que va resultar d’allò
més participada. Les activitats
incloïen una jornada de portes
obertes a les instal·lacions del
centre, de manera que les famílies
actuals i futures usuàries poguessin
conèixer-lo de més a prop: veure les
classes, els treballs dels alumnes,
els espais de joc, de descans... Tot
plegat, amb el guiatge i explicacions
de l’equip d’educadores.
Van ser també les mestres de la
Llar d’Infants les encarregades
d’organitzar alguns tallers i activitats
per als infants, just després del
divertit espectacle d’animació de la
companyia deParranda. La festa del
10è aniversari de la Llar d’Infants
l’organitzaven l’Ajuntament de Calaf,
l’AMPA del centre —que va obsequiar
els assistents amb coca i xocolata— i
el Pla Educatiu d’Entorn —que es
feia càrrec de l’espectacle, amb
l’objectiu que en gaudissin tots els
nens i nenes del municipi, usuaris
o no de la Llar, com una activitat
oberta i integradora per a tots els
infants de Calaf.

Pares i mares també van participar en la festa.

La companyia deParranda va combinar les històries amb la música.

L’Escola Alta Segarra celebra
el Dia Mundial de l’Activitat Física

II Trobada esportiva
de 2n de primària a l’Anoia

El passat divendres 13 d’abril, l’Escola Alta Segarra va
celebrar la 1a cursa “Desmanegada” inscrita dins del Dia
Mundial de l’Activitat física, l’esport i la salut. Aquest dia
se celebra per lluitar contra les malalties relacionades
amb el sedentarisme. Els alumnes van realitzar proves
variades com curses de sacs, relleus amb culleres i ous,
curses d’esquís, entre d’altres activitats. Tota l’escola va
gaudir d’una tarda d’activitat física conjunta en la qual
van participar els alumnes i professors del centre.

L’Escola Alta Segarra va participar a la II Trobada
Esportiva de Centres Educatius de 2n de primària del
PCEE de l’Anoia. Aquesta trobada es va celebrar el 17
d’abril a la zona esportiva “Can Titó” de Vilanova del
Camí. Allí els nens i nenes del nostre centre van gaudir
d’activitats lúdico-esportives de tot tipus: paracaigudes,
mazaball, balonkorf, xanques, relleus... tot, dinamitzat
per nombrosos monitors. Va ser una jornada molt
divertida i entretinguda.

Una de les proves de la 1a cursa “Desmanegada”.

Els alumnes de Calaf van participar en aquesta II Trobada.
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E nsenyament
Presentat a Calaf l’estudi sobre les llengües
de la immigració a l’escola
La lingüista Maria Carme Junyent
va ser el passat 2 de maig a Calaf
amb l’objectiu de presentar-hi els
resultats del treball que ha portat a
terme el Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades (GELA) que dirigeix,
i que es titula “Les llengües de la
immigració a l’escola. Un estudi
anoienc”. L’anàlisi es basa en 1.200
enquestes
que
van
respondre
professors d’institut de la comarca,
directors d’escoles de primària,
representants
d’associacions
de mares i pares i regidors
d’ajuntaments.
Davant
d’un
públic
format
majoritàriament per docents, Maria
Carme Junyent va presentar les
diverses dades obtingudes amb
l’estudi, de les quals se’n extreuen
nombroses
conclusions.
Per
exemple, que encara hi ha força
desconeixement entre la comunitat
educativa de les llegües familiars dels

La lingüista, presentant els resultats de l’estudi.

alumnes nouvinguts, i que tampoc
no hi ha una opinió unànime sobre
quin rol han de tenir a l’escola.
Segons la lingüista, el que cal és
“conèixer i mostrar respecte per les
llengües d’origen de totes aquestes
persones”, ja que això podria

Els nens i nenes de 3r de primària
descobreixen com funciona l’Ajuntament
El 19 de març, més d’una trentena
d’alumnes de l’Escola Alta Segarra
de Calaf van desplaçar-se fins al
nucli antic per visitar juntament
amb les seves mestres les oficines
del consistori calafí. Es tractava
dels nens i nenes de 3r de primària,
que van ser rebuts pel primer
tinent d’Alcalde, Joan Caballol, i la
regidora de Benestar Social, Pilar
Cardona. Els infants van recórrer les
diverses dependències municipals,
mentre els regidors els explicaven
quines tasques es realitzen en cada
un dels departaments. Van visitar

també el despatx d’Alcaldia, on van
fer diverses preguntes relacionades
amb l’escut de Calaf o amb la
història del municipi.
La visita guiada va finalitzar a la
sala de plens, un espai que els
interessava de veure perquè a
classe ja els havien explicat com
funciona el Ple Municipal: qui hi
participa, com es fan les votacions,
què s’hi decideix... Abans de marxar
de l’Ajuntament i tornar cap a
l’escola, els infants van rebre un
pin dels gegants de Calaf, Jaume i
Calamanda, com a obsequi.

generar una resposta similar envers
la llengua catalana, fent que aquesta
sumés nous parlants. D’aquesta
manera, el català es convertiria en
una llengua identitària i milloraria
la seva situació, actualment prou
crítica.

L’IES arribarà al 25è
aniversari el curs vinent
El curs 2012-2013 farà 25 anys que
va ser creat l’Institut d’Educació
Secundària Alexandre de Riquer, i
és per això que des de la direcció
del centre i tota la comunitat
educativa s’organitzaran diversos
actes per a celebrar l’efemèride.
De moment ja ha sortit al carrer
el número 47 de la revista
L’alumnàtica, que estrena nou
format, i que inclou al seu interior
un pòster que anuncia la proximitat
del 25è aniversari. Des de l’Editorial
de la revista es convida tothom
—alumnes i famílies actuals,
passades i futures— a participar
dels actes que s’aniran anunciant
properament.

E ntitats
L’AMPA de l’IES va organitzar
una nova caminada

Els alumnes de 3r, a la recepció de l’Ajuntament.

El 20 de maig va tenir lloc una nova
caminada organitzada per l’AMPA de
l’IES Alexandre de Riquer, aquesta
vegada cap a la Guàrdia Pilosa i
amb un taller de botànica inclòs, en
col·laboració amb l’associació la Sitja
i en el marc del Pla Català de l’Esport
a l’Escola.
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B enestar social
La gent gran de Calaf va viure una nova edició
de la seva entranyable festa
Com ja és tradició, el 13 de maig
va tenir lloc la festa-homenatge a la
gent gran, una diada organitzada per
l’Ajuntament i dedicada a les persones
grans del poble. En primer lloc es
va celebrar una participada missa
solemne. En sortir, i com ja va essent
habitual, es realitzà la fotografia
de grup de tots els participants en
la jornada. Després, avis i àvies es
desplaçaren pel seu compte o bé
amb el servei de transport habilitat
cap a la Sala de Festes Bogart, on
tenia lloc el dinar de germanor per
a unes 130 persones. Abans de
començar, la regidora de Benestar,
Pilar Cardona, i l’alcaldessa, Maria
Antònia Trullàs, van dedicar unes
paraules als assistents, agraint-los
la seva presència, fent-los notar la
importància que té la gent gran en la
societat, i recordant-los la necessitat
d’un envelliment actiu. Després del
dinar, els assistents van poder gaudir
d’una tarda ben entretinguda, amb
l’espectacle-show de Bogart i amb el
posterior ball de tarda.
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Més de 130 persones van participar en el dinar de germanor a la Sala de Festes Bogart.
A sota, la fotografia “de família” en sortir de missa.

A rrela’t a Calaf
El Bosc dels Nadons ja té prop de 240 alzines,
noves arrels dels infants amb Calaf
El diumenge 22 d’abril va tenir
lloc la setena plantada d’alzines del
projecte Arrela’t a Calaf, una festa
en la qual van participar prop de
40 famílies calafines. Com sempre,
cada nen i nena té assignat el seu
propi lloc per a plantar l’alzina,
assenyalat amb una placa amb el
seu nom i la data de naixement;
d’aquesta manera, cada infant
podrà reconèixer el “seu” arbre a
mesura que passin els anys.
La setena plantada d’alzines va
comptar amb la presència de la
diputada anoienca al Parlament de
Catalunya, Maria Senserrich, que va
ser acompanyada per l’alcaldessa,
M. Antònia Trullàs, i la resta de
l’equip
de
govern.
Senserrich
va
valorar
molt
positivament
la iniciativa de l’Arrela’t, i va
encoratjar els pares i mares en la
seva tasca d’educar i fer créixer els
seus fills i filles. La diputada també
va recordar que “tots plegats som
com un bosc: Tots som arbres,
però tots som diferents”. Per la
seva banda, l’alcaldessa va agrair

Actualment ja hi ha prop de 240 alzines al Bosc dels Nadons.

la participació de les famílies en el
projecte, recordant la seva doble
vessant: donar la benvinguda als
nadons i fomentar el respecte per
la natura. Després dels parlaments,
diversos alumnes de l’Escola de
Música,
acompanyats
de
dos

professors, van oferir un petit
concert amb peces conegudes com,
per exemple, “O sole mio!”. Després
de la bonica actuació musical, molt
aplaudida, les famílies van disposarse a plantar l’alzina del seu fill o filla
al lloc assignat.
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C ultura
El dissabte 30 de juny arriba el 21è desFOLCa’t!
Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf
Un any més la música tornarà a
omplir els carrers, els bars i les places
de la vila de Calaf. Enguany, arribem
a la 21a edició del desFOLCa’t!
Festival de Música Popular i
Tradicional de Calaf, i la data
escollida és el darrer cap de setmana
de juny, el dissabte 30.
Enguany la complicada situació
econòmica
ha
suposat
que
l’Ajuntament de Calaf i la COMTCASE
hagin hagut de fer un gran esforç per
trobar estratègies d’economització
d’espais i d’infraestructures, així com
reducció de les despeses per poder dur
a terme, un any més, el Festival.
Un dia intens
Per escalfar motors, a la tarda, a les
19.30 h, podrem gaudir d’una divertida
Jornada de glosa i cant improvisat
a la Sala d’Actes de l’Escola de Música.
Per tal de contribuir en el finançament
de la Jornada, s’ha establert un preu
popular per a l’entrada a l’acte, de 2
EUR, i hi haurà servei de barra i tapes
a càrrec de la COMTCASE. Segur que
les improvisades lletres i rèpliques
entre equips d’aquest original concurs
ens ho faran passar d’allò més bé!
Ja al vespre, a les 22.00 h, tots els
artistes i solistes pujaran a l’escenari
de la plaça Gran per participar en la
21a Mostra de Música Popular
i Tradicional de Calaf. Gaudirem
d’aquest espectacle conjunt amb
les
interpretacions
dels
grups
Quico el Célio, el Mut i el Noi de
Ferreries, Pascuala Ilabaca y
Fauna, Kherau, Demà per mi, Ebri
Knight i Lou Dalfin i de destacats
acordionistes. I, tant bon punt acabi
la Mostra, arrencarà l’actuació de
Quico el Célio, el Mut i el Noi de
Ferreries amb l’espectacle de jotes
i homenatge al vers cantat “Voldria
tindre el talent”. Enguany, a causa de
la difícil conjuntura econòmica, i amb
la finalitat de contribuir al finançament
de l’acte, demanem una col·laboració
com a entrada, que serà de 3 EUR i
inclourà la Mostra i l’actuació posterior
de Quico el Célio, el Mut i el Noi de
Ferreries.
Gairebé a mitjanit, a les 23.59 h, el
bar Canet serà l’encarregat d’obrir les
actuacions als bars amb l’actuació del
grup basc Kherau i el seu folk acústic
contemporani. A les 00.30 h, a la plaça
dels Arbres, arrencarà l’actuació de la
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Pascuala Ilabaca y Fauna

desacomplexada i efervescent artista
xilena Pascuala Ilabaca y Fauna,
que ens torna a visitar dins la gira

PROGRAMACIÓ
TARDA:
19.30 h · Sala d’Actes Municipal
2 EUR
Glosa i Tapes
NIT:
22.00 h · Plaça Gran · 3 EUR*
21a Mostra de Música Popular
i Tradicional amb els grups
de la 21a edició i solistes
convidats
23.30 h · Plaça Gran*
Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries (Catalunya)
23.59 h · Bar Canet · GRATUÏT
Kherau (País Basc)

“Busco Paraíso Tour”. A la 1.00 h, el
grup català Demà per mi, inaugurarà
un nou espai, l’Atelier, que acollirà la
proposta insòlita i intimista d’aquest
formació. I a la 01.30 h serà el torn
dels catalans Ebri Knight, que amb
la seva proposta de folk rock faran
tremolar el Pub Skàndol.
Però la nit no acaba aquí! Un cop
acabades les actuacions dels bars, a
les 02.30 h, a la plaça dels Arbres,
ens tornaran a visitar els màxims
exponents de la música occitana, Lou
Dalfin, que amb el seu contundent i
potent directe clausuraran el festival.
No hi pot faltar ningú! I, per acabar de
rematar la nit, l’organització punxarà
música fins a les 5 de la matinada.
També hi haurà barra a càrrec de la
COMTCASE.
Des de l’organització esperem la vostra
col·laboració amb l’assistència a tots
els actes i que, entre tots, puguem fer
un festival molt gran!
La COMTCASE

00.30 h · Pl. dels Arbres · GRATUÏT
Pascuala Ilabaca y Fauna (Xile)
01.00 h · L’Atelier · GRATUÏT
Demà per mi (Catalunya)
01.30 h · Pub Skàndol · GRATUÏT
Ebri Knight (Catalunya)
02.30 h · Pl. dels Arbres · GRATUÏT
Lou Dalfin (Piemont)
*L’entrada de 3 EUR inclou l’espectacle
21a Mostra de Música Popular i Tradicional
i l’actuació posterior del grup Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
*Accessos plaça Gran: carrer St. Jaume
i carrer del Born.

Lou Dalfin

C ultura
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries (Catalunya),
homenatge a la jota

Arturo Gaya és Quico el Célio, veu
Quique Pedret és Lo Noi, veu
Jordi Fusté és Lo Mut de Ferreries,
guitarres espanyola i acústica
Josep Lanau és Jaumet, veus,
acordió cromàtic i teclats
Sergi Molina és Lo senyor Bertomeu,
percussions
Quique Pellicer és Vicent Ferrer,
baix elèctric i contrabaix
La jota cantada, una de les més
antigues formes d’expressió a les
terres de l’Ebre, és la base del
show “Voldria tindre el talent”, un
espectacle concebut per la formació
que més bé interpreta la jota: Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Un
espectacle interactiu, espontani i amè
on ens ho passarem d’allò més bé!

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

Pascuala Ilabaca y Fauna
(Xile), gira “Busco Paraíso
Tour”

Pascuala Ilabaca, veu principal,
acordió, piano, tambor, ‘trompe’
Cristian Retamal, guitarres i veus
Christian Chiang baix, ‘cucharas’
i veus
Jaime Frez bateria, ‘tormento’,
‘trompe’ i veus
Miguel Razzouk, saxo alt i clarinet
Dins la gira d’estiu “Busco Paraíso
Tour”, l’artista xilena Pascula Ilabaca,
acompanya per la banda Fauna, ens
tornarà a visitar. Pascuala, una
cantat fresca, desacomplexada i
efervescent, que barreja la sonoritat
d’arrel del seu país, amb ritmes
actuals, recull l’herència de la
coneguda Violeta Parra. Un animal
escènic de primera categoria. Ja
sigui al teclat, o amb un enorme
acordió entre els braços, ens farà
vibrar de valent!

Adrià Díaz, bateria
Bernat Duran, violí i veus
Albert Avilés, baix
Adrià Maymó, acordió i veus
David Delgado, guitarra elèctrica
i guitarra acústica
Arnau Aymerich, veu, mandolina
i guitarra acústica
El caràcter del grup parla per si sol.
Ebri Knight beu de la tradició musical
celta i folk però es projecta cap al rock
amb aires punk. Un espectacle proper
on hi entra des del violí tradicional fins
l’elèctrica de l’ska. Una combinació
de sons esvalotadors i festius que
condueixen a un directe etílic. Arriben
per presentar-nos el seu segon treball
Tonades de fa temps.

Marc del Pino, acordió
Adrià Plana, guitarra
Quico Pugés, violoncel
Ildefons Alonso, bateria

Demà per mi és una proposta insòlita
i nova. Un quartet amb guitarra,
acordió, violoncel i bateria que ens
proposen Música del món mundial.
No tenen límit a l’hora de tocar: jazz,
folk, bossa nova, jota, pop i, fins i
tot, la banda sonora d’una pel·lícula o
d’un videojoc!

Kherau (País Basc),
folk acústic contemporani

Gaizka Andollo, calaix i darbouka
Aitor Esteban Etxebarria, baix
elèctric
Iker Lope de Bergara, alboka,
flautes vàries i veu
Ibon Ordoñez, veu, bouzouki
irlandès, guitarra, mandolina,
bodhran, pandero, baix, djembé,
calaix i udu
Alex Garcia, triki
Kherau, que significa ‘fer’ en la
varietat lingüística dels gitanos
bascos, arriben per presentar-nos el
seu primer disc “Munduan Ortozik”
(descalços pel món). Tal com són.
Música senzilla i directa, sense
virtuosismes ni sofisticacions. Una
fresca proposta de
folk acústic,
potent i amb caràcter propi, on
uneixen els dos enfocaments de
la música folk: base en la tradició
i
una
reflexiva
interpretació
contemporània. L’esperit musical
de Kherau és jovial i juganer i s’ho
passen bé fent música i que el públic
s’entregui a ells. Kherau: creació
col·lectiva pels camins del folk.

Demà per mi

Lou Dalfin (Piemont), música
occitana contundent i potent

Sergio Berardo, veu, viola de roda,
acordió diatònic i flautes
Dino Tron, acordió cromàtic, acordió
diatònic i cornamusa
Riccardo Serra, bateria
Daniele Giordano, baix
Mario Poletti, mandolina, bouzouki
i banjo
Enrico Gosmar, guitarra
Chiara Cesano, violí
Amb una trajectòria de més de 30
anys, el grup Lou Dalfin torna a
actuar al Festival amb el seu darrer
treball “Cavalièr faidit” (2011). El
grup fundat per Sergio Berardo l’any
1982 amb l’objectiu de ressuscitar
la
música
occitana
tradicional,
n’és actualment un dels màxims
exponents. La tradició occitana unida
als sons moderns, un llenguatge
musical
polivalent,
personal,
i
respectuós amb el seu propi passat,
on conviuen les melodies mil·lenàries,
els riff de guitarra, les lletres d’autor,
el rap, el ragga... Són els màxims
difusors de la cultura occitana arreu
del món! Imperdible!!
Espais previstos en cas de pluja

Ebri Knight (Catalunya), folk
rock hooligan en català
des del Maresme
Víctor Launes, flauta travessera,
whistel, flautí i veus

Demà per mi (Catalunya),
música del món mundial

Kherau

En cas de pluja, la 21a Mostra de
Música Popular i Tradicional i el
concert posterior a càrrec del grup
Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries es traslladaria al Casal de
Calaf. I les actuacions previstes a la
plaça dels Arbres, Pascuala Ilabaca y
Fauna i Lou Dalfin, es traslladarien al
Casino de Calaf.
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F estes
El turó i l’ermita de Sant Sebastià,
protagonistes de l’1 de maig calafí
Nombrosos calafins van reviure
el passat dimarts 1 de maig
el tradicional aplec de Sant
Sebastià, una festa que cada any
aplega centenars de persones al
capdamunt de l’emblemàtic turó.
Va ser un dia de retrobades, una
jornada que algunes famílies i
colles van aprofitar per quedar-se a
dinar i gaudir de l’aire lliure.
Una participada processó va sortir
a les onze del matí des de la plaça
Gran en direcció al turó, amb les
corresponents aturades per a les
pregàries.
Aquest any, taller de circ
Mentrestant, a dalt de l’esplanada
començaven les activitats per als
infants: aquesta vegada a càrrec
de la companyia coponenca Tot
Circ, que van animar petits i
grans a practicar malabars, fer
d’equilibristes per un dia o atrevirse a caminar amb xanques.
A les dotze del migdia, un cop la
processó va arribar a l’ermita, va
començar una multitudinària missa
a l’aire lliure, oficiada per Mn. Joan
Sanglas.
Després de l’ofici religiós es va
poder ballar sardanes amb la Unió
Musical Principal de Berga, activitat
que va posar fi a la tradicional
jornada.

La processó d’enguany, força concorreguda.

Els infants s’ho van passar bé al taller de circ.

Calaf va celebrar una assolellada diada de Pasqua
El sol va acompanyar el diumenge
8 de maig els cants de les caramelles
pels carrers i places de Calaf. I és
que els Amics de Calaf van participar
un any més d’aquesta tradició,
enguany amb la sardana “Les
roselles” —amb música de Francesc
Vives, coincidint amb el centenari
del seu naixement— i amb l’original
cant gospel “Cantem al Senyor”. En
acabar la missa, els caramellaires
van cantar a l’interior de l’església
i també a la plaça Gran, davant de
diversos calafins i dels representants
municipals. Va ser al voltant de la
una del migdia quan va començar
la ballada de sardanes a la plaça
dels Arbres, amb la Cobla Ciutat de
Cervera. La celebració de la Pasqua
a Calaf encara va continuar amb el
ball de tarda a la Unió Calafina, amb
el grup Madison.
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Cantada de caramelles a la plaça Gran, després de missa.

E ntitats
Unu du maiu: Concerts i activitats paral·leles
El dilluns 30 d’abril va tenir lloc a
Calaf una nova edició dels concerts
de l’Unu du Maiu, aquesta vegada a la
Sala d’Actes i amb l’actuació de Kodul
(Manresa), Ze Esatek (Euskadi), La
Terrasseta de Preixens (Tàrrega) i
Columna ATK Pd’s (Manresa). A més
de la cita musical, ja el dissabte van
tenir lloc dues activitats paral·leles,
novetat d’enguany: una exposició
fotogràfica a la plaça dels Arbres,
que va comptar amb un bon
nombre de visitants, i la interessant
presentació del llibre “Memòria
llibertària, 100 anys de moviment
llibertari a Ponent”.

Parròquia: Conferència de Josep M. Solà sobre Mn. Mirambell
Dissabte 28 d’abril, a 2/4 de 5
de la tarda, dins de les Trobades
interparroquials de formació, tingué
lloc la conferència intitulada “Mn
Mirambell i el segle XVIII”, a càrrec
de l’humanista i professor Josep
Maria Solà. Considerat com un
paradigma de rector il·lustrat del setcents, Francesc Mirambell i Giol (Can
Mirambell, 1761- Prats de Lluçanès,
1822), fou rector de St Martí de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804), des d’on actuà notablement
en tres camps: l’arxivística (ordenà
i indexà tot l’arxiu de St. Martí);

l’antiquària (hi escriví 3 llibres
magnífics que es poden consultar
a l’arxiu parroquial de Calaf) i
l’agricultura (introduí el conreu de la
patata a la nostra comarca (1792).
Esmentarem un parell de curiositats
d’aquest savi rector: documenta i
transcriu per primer cop les làpides
romanes dels Prats de Rei; en el seu
“Mapa de la parroquia de St Martín
de Sesgleyoles y sus contornos”
(1798) informa de l’existència de
vetes de carbó pedra (encara no
explotades: ho seran a partir de
1841), i, finalment, testimonia la

Josep M. Solà

donació dels puigs de Calaf i Ferrera,
l’any 1015, “a un Caballero Levita
llamado Guillermo” (vol dir Guillem
d’Oló, el fundador de Calaf: un fet del
qual celebrarem el mil·lenari d’aquí
tres anys).

Mn. Francesc
Mirambell
Dibuix de
Ramon Planella

UE Calaf: el IV Campus posarà fi a una excel·lent temporada
La
temporada
avança
inexorablement, sembla increïble com
recordem encara els primers partits
de lliga, aquella fantàstica parada del
porter o l’ocasió de gol que s’estavella
en el travesser i acaba en no res...
Molts records i moments màgics han
tingut lloc al llarg d’aquesta temporada
que s’està a punt d’acabar i, tot i que
encara no toca fer balanç, la sensació
que tenim tots és molt positiva.
Els més petits de la casa, que són
la nostra raó de ser i la base per
aconseguir un futur prometedor
per a l’entitat, estan desenvolupant
un futbol cada cop més elaborat i
atractiu. Els quatre equips que formen
aquesta base; els dos prebenjamins,
els benjamins i els alevins, ens estan
demostrant partit a partit que l’esforç,
la constància i el treball en equip són
els millors ingredients per aconseguir
un menjar exquisit, en aquest cas un
futbol de molta qualitat.

Així, en el moment d’escriure
aquestes línies, el nostre equip aleví
s’havia guanyat el dret a participar en
la fase prèvia del prestigiós torneig
Danone Nations Cup, una autèntica
copa mundial de categoria aleví.
D’altra banda l’equip amateur està
travessant el millor moment de la
temporada, ha aconseguit guanyar 7
dels últims 8 partits i, tot i no poder
optar a l’ascens, està demostrant
que les coses s’estan fent bé i que la
il·lusió i la mentalitat és la mateixa
que la de principi de temporada.
A més a més cal destacar l’efecte
“imant” d’aquest equip, que està
aconseguint que “Les Garrigues”
torni a presentar un gran aspecte i
que cada dia i hagi més públic a les
grades.
Així doncs, les coses van molt bé,
la gran família de la UE Calaf està
creixent i, el més important, és que
s’està enfortint. El sentiment de

pertinença a aquesta família va en
augment, i la junta directiva, equips
tècnics, jugadors i aficionats ho
celebren.
En aquesta mateixa línia, cal destacar
que un cop acabada la temporada
tots aquells nens i nenes que ho
desitgin podran continuar aprenent
i gaudint d’aquest esport que ens
fa créixer com a persones, ja que el
club organitza del dia 2 al dia 22
de juliol, el IV Campus de Futbol
UE Calaf. Des d’aquí també volem
animar a tots aquells nens i nenes
d’entre 6 i 14 anys que s’animin i
vinguin a formar part de la nostra
família “futbolera”. Aquest Campus
serà molt més que un Campus, amb
activitats per millorar i perfeccionar
els aspectes físics, tècnics i tàctics
del futbol, però sobretot activitats
que faran que els participants es
diverteixin, convisquin i aprenguin en
el millor ambient.
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E ntitats
AMPA de l’Escola Alta Segarra:
El grup Family Gospel continua creixent... T’hi apuntes?
Una quarantena de persones de
totes les edats ja formen part de
Family Gospel, el grup impulsat per
l’AMPA de l’Escola Alta Segarra i
dirigit per Anna Seck Roca. Per si us
hi voleu apuntar —i passar una bona
estona, riure, aprendre a cantar i
conèixer gent—, els assajos es fan
cada dimarts i cada dijous de 20.45 h
a 21.45 h a la Sala d’Actes municipal.
El cost és de 10 euros/mes per al 1r
membre de la família (i de només d’1
euro/mes a partir del 2n membre).
Animeu-vos!

Des de la Parròquia...
“Per què l’Església no mola?”
Se m’acumulen els interrogants sobre aquesta
qüestió. Per què l’Església no mola, no agrada, no resulta
agradable? Respectant les molt variades respostes
també em pregunto: és una pretensió acceptable
voler caure bé sempre a la gent? Quin preu cal pagar
per aconseguir-ho? Si es cau malament, serveix de
consol i justificació culpabilitzar els canvis de la nostra
societat?
Sovint diem: tornem a l’Església del primer segle, que
era més autèntica. Però, que no tenia també llacunes,
problemes, tensions o infidelitats?
L’Església no mola, ni pot molar, especialment per dos
motius, que de vegades s’entrecreuen. Primer, perquè
els membres que la integrem no vivim amb prou
entrega el programa evangèlic de Jesús. De fet som
persones imperfectes. Els comportaments dels cristians,
com els de qualsevol religió, ateus inclosos, presenten
incoherències. En la vida del col·lectiu cristià, amb dolor i
sofriment, es manifesta tot el repertori d’errors i pecats.
Quan això passa, la comunitat cristiana perd credibilitat,
però s’ignora de què estem fets. Si no se segueix amb
fidelitat Jesús, qualsevol sent en pròpia carn l’urpada de
l’amor als diners, l’afany de poder, la recerca de prestigi,
la manipulació de la religió per a finalitats pròpies, la
corrupció, la pederàstia... La comunitat cristiana no
agrada, no convenç.
Segon, perquè el seguiment sincer de Jesús condueix
a la contradicció amb les forces d’aquest món. Oblit
greu de les paraules de Jesús: «Si m’han perseguit
a mi, també us perseguiran a vosaltres» (Jn 15,20),
«feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran,
us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena
de calúmnies» (Mt 5,11). No hi ha cap altra sortida. La
coherència amb l’evangeli condueix a la creu i al martiri.
Avui, que ens omplim la boca amb la paraula tolerància,
democràcia, respecte, pluralisme, però els cristians
continuen essent perseguits fins a la mort. Notícies que,
quan es difonen, sovint es llegeixen amb indiferència. Els
poders d’aquest món rebutgen Jesús i el seu missatge.
En el cor de cada persona, hi ha una línia divisòria entre
l’acceptació i el rebuig de l’evangeli de Jesús.
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Amb aquest plantejament no hi ha escapatòria possible.
El mite de voler caure bé a la gent es fa miques, però
ningú no garanteix que, pel fet de caure malament, un
no sigui fidel a l’evangeli. Almenys és el que intenten
les comunitats parroquials. El problema rau a com
distingir quan el rebuig a l’Església és per alguns actes
mediocres i mals exemples o del seguiment generós i
valent (també contestatari) de Jesús. L’Església té mal
resolta la seva presència als mitjans de comunicació,
que també estan contaminats. És important la presència
de testimonis convençuts del seguiment de Jesús i no
defensors d’aspectes parcials.
Coratge! Que hi ha quelcom que mola i més pot molar.
Malgrat que aquest comentari sembla pessimista, la
nostra parròquia hem celebrat amb molta joia el procés
catequètic d’aquest joves que han rebut el sagrament de
la Confirmació (15 d’abril del 2012). Ho han fet amb tota
llibertat i il·lusió. Ara esperem que tots els acompanyem
a ser-ne conseqüents.

E ntitats
Club Bàsquet Calaf:
“The Times They Are a-Changin’ - Els temps estan canviant...”
Parafrasejant Bob Dylan, tots
tenim ben assumit que els temps, les
persones i les formes de relacionarse estan canviant. Ja fa temps que
els nostres infants i joves, per sort
no tots, han deixat enrere valors com
ara compromís, sacrifici, disciplina,
companyonia, fidelitat... i els han
substituït per valors efímers.
És indubtable que, en el món de
l’esport, com també en els altres
aspectes de la vida, hi ha valors que
són insubstituïbles, sense ells no pots
plantejar-te, ni a nivell individual ni
a nivell col·lectiu, l’assoliment d’uns
objectius mínims.
Un equip esportiu constitueix un
paradigma de la vida humana i, si
bé la tècnica juga un paper molt
important, les peces de l’engranatge
són éssers humans i dirigir-los
no és gens fàcil. L’entrenador, el

que proposa als jugadors/es és,
en realitat, un aprenentatge de la
responsabilitat donat que, en el
terreny pràctic, un equip només
existeix en base a estar format
per jugadors/es responsables i

solidaris.
L’individualisme
ens
portarà sempre a un carreró sense
sortida. “Jugar amb” per aconseguir
el mateix objectiu és anar a parar
al “nosaltres”, desterrant la inèrcia i
l’egoisme.

Derbi Sport Club – Amics de la Derbi
Benvolguts amics calafins,
Segurament, quant tingueu aquest
número de la revista L’Altiplà de Calaf
a les mans, ja s’haurà celebrat el 90è
aniversari de la marca dels 21 títols
mundials de velocitat, fixat pel dia 26
de maig al Circuit de Catalunya de
Montmeló (Barcelona).
Per aquesta ocasió tan especial, el
DSC hi tindrà habilitada una carpa
amb unes quantes motocicletes per a
exhibir. Cal destacar-ne algunes, com
la Derbi Gran Sport 74cc “Línea 70”,

la Derbi 2002 Gran Prix bicilíndrica de
184cc o la Derbi RAN carreres client
(Rèplica Ángel Nieto) de l’any 1974.
Durant tot el dia es podrà visitar
i assistir a diferents actes i
celebracions. Un d’aquests actes
rellevants serà la presentació del llibre
de les memòries d’en Pere Pi (antic
corredor oficial de motocròs a Can
Derbi durant els anys 50, fundador
de l’empresa de bicicletes Monty i
secretari de junta directiva del DSC),
la concentració de motocicletes

Derbi que faran un recorregut pels
municipis de Montmeló, Martorelles
i Mollet del Vallès, etc.
Recordem també que hi tindrem
exposat el nostre ciclomotor Derbi
reconvertit amb un motor elèctric.
Aquesta motocicleta s’ha construït
aquí al nostre municipi amb
l’experiència, suport i col·laboració
de diferents empreses calafines.
Salutacions a tots!
Jordi Giné Fontanellas

Associació Esportiva Escolar “Escola Alta Segarra”
El passat diumenge 22 d’abril es
va celebrar a la localitat de Balaguer
la 10a i darrera trobada d’aquesta
temporada pel que fa al programa
de Trobades Obertes de Basquetbol,
que organitza la Representació
Territorial de la Federació Catalana
de Basquetbol a Lleida, i en la qual
ha pres part la nostra escola per
mitjà de l’Associació Esportiva Escolar
Escola Alta Segarra que, una vegada
més i amb una alta participació,
no ha deixat d’assistir a cap de les
trobades programades. Com sempre
la Trobada Final ha reunit a tots els
participants (120 equips i més de
1.200 jugadors/es) per tal de passar
un matí especial i espectacular, on
els participants i acompanyants

podien gaudir d’una sèrie d’activitats
complementàries. Una vegada més
els nostres esportistes van deixar
constància de la seva esportivitat
i del seu bon nivell tècnic. Abans
d’acabar no podíem deixar passar

l’oportunitat de felicitar la Paula
Blasco, alumna del nostre centre
educatiu i atleta del CAI (Club Atlètic
Igualada), que es va proclamar
Campiona de Catalunya en la seva
categoria. Felicitats, Paula.
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C ol·laboradors

Antonino Mestres

El turó del Collbaix
Avui ens arribarem a tocar dels
termes de Manresa i Sant Joan de
Vilatorrada. Allí podrem contemplar
aquestes dues importants ciutats
del Bages des d’una perspectiva
diferent. Ho farem quasi a vol d’ocell
perquè acabarem una deliciosa
caminada dalt de tot del turó del
Collbaix (543 m).
És un turó al cap mateix d’una serra
que separa les rieres de Rajadell i
de Fonollosa. Un espai que forma
part de l’anella verda de Manresa
i des del qual es té garantida una
vista espectacular del pla del Bages,
Montserrat, Sant Llorenç del Munt,
Berguedà, Serra de Castelltallat,
etc. Hi trobareu tot l’any una
estelada que oneja instal·lada en
un màstil d’altura considerable.
També un mapa de direccions us
ajudarà a situar els principals punts
geogràfics. És aquest, un punt
que gairebé tots hem contemplat
des de l’eix transversal entrant o
Aproximadament al km 123 de
la C25 Eix Transversal, agafem la
sortida 123 Rajadell-Fals. Tot seguit
agafem la BV 3012 en direcció Fals i
al km 3,200 aprox. trobarem un camí
a la dreta amb un senyal que diu:
“Torres de Fals”. Aquest camí asfaltat
ens durà al pàrquing del Pessebre
Vivent, a tocar de les Torres de Fals.
Inici de la caminada
Deixem el cotxe i baixem per un camí
engravat, només accessible a peu,
fins a les instal·lacions del Pessebre,
a tocar de la primera torre. És la torre

sortint de Manresa. Qui no recorda
els aventurers en vol de parapent
sortint prop del Collbaix i volant pels
seus voltants!
La sortida la farem des de les Torres
de Fals (segles X-XI), lloc que per si
sol ja mereix una visita. En aquest
punt s’hi escenifica cada any el
famós Pessebre Vivent de les Torres
de Fals.

La caminada es pot considerar
en dos blocs: una primera part
de caminada tranquil·la i planera
entre boixos i pins, i una segona
que s’enfila bruscament per un
corriol feréstec i que guanya alçada
ràpidament. Val molt la pena no
desistir per culpa d’aquesta segona
part, ja que la recompensa del cim
mereix l’esforç.

adossada a la rectoria i a l’església.
Descartem aquesta direcció. A la
nostra esquerra taquilles i un gran foc
a terra a recer del mal temps. Seguim
cap al cantó oposat, o sigui cap al
pont amb barana de fusta que tenim
a sota a la dreta. Passem el pont i tot
seguit agafem el corriol a l’esquerra.

El camí voreja ara per la dreta una
vall fonda amb una vista espectacular
de les torres i edificacions. Tot aquest
entorn és utilitzat intensivament per
al Pessebre Vivent que anualment s’hi
representa.

A pocs metres, apareix la segona
torre. Deixarem també la torre a
l’esquerra i seguirem recte fent cas
del pal indicador de ruta a peu, que
ens convida a agafar el corriol entre
boixos.

0,300 km
Primera cruïlla que pot generar dubtes.
Agafem l’opció de la dreta, que en
pocs metres ens situa davant de la
porta d’accés a una masia de nova
construcció. Hem d’anar a buscar el
camí de sobre i agafar direcció cap
a l’esquerra. Ens trobem en un espai
ampli utilitzat per a unes escenes molt
concretes del pessebre. Deixem aquest
espai i seguim endavant deixant la
casa a l’esquerra i ens posem en un
corriol en baixada fins a trobar un camí
una mica més ample, que seguirem
cap a la dreta.
0,700 km
Cruïlla. Acabem de travessar una
petita rasa i davant nostre un camí
força fressat i humit ja que l’aigua de la
font propera baixa fins a aquest indret.
L’agafem cap a la dreta en pujada.

Les Torres de Fals.
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0,900 km
Cruïlla. Nombroses opcions. Camins a
dreta esquerra. Però no hi ha dubte,
a partir d’ara no deixarem les marques

C ol·laboradors

Antonino Mestres
del GR (vermelles i blanques) fins al
nostre destí. Nombrosos trencalls ens
posaran a prova però cal recordar
sempre que l’opció a descartar tindrà
un pas barrat representat per les
marques vermelles i blanques en
forma d’aspa. Per contra el camí a
seguir tindrà les marques situades
en paral·lel. Seguim ara doncs cap a
l’esquerra en baixada.
1,000 km
Font dels Pins. Som entre boixos i
pins. La font a la dreta raja de forma
constant quasi tot l’any. L’indret
és acollidor i frescal. Per continuar,
seguirem marques de GR com
sempre. Però cal fer molta atenció
perquè tot just 25 metres després
de la font, aquestes marques ens
fan deixar el corriol que portem i ens
fan girar sobtadament cap a la dreta

pujada perquè així ens ho indiquen
les marques del GR.
2,700 km
Nova cruïlla. Ens incorporem en
perpendicular a un camí que seguirem
cap a l’esquerra. En aquest punt hi ha
una masia a la nostra esquerra.
3,300 km
Hem de circular entre conreus i som
ara davant un petit turó a la dreta del
camí. També un trencall a la dreta,
que ignorem.
3,500 km
Nova cruïlla. Seguim cap a l’esquerra
entre conreus.
4,200 km
Cruïlla. Pal indicador a la dreta del
camí. Cap a la dreta, indica: “La Torra

del qual, es localitza l’indret des d’on
s’enlairen els vols de parapent. També
és un mirador privilegiat i pot servir
com a final de trajecte per a qui així
ho vulgui. El retorn es faria desfent el
camí d’anada fins a les Torres de Fals.
4,700 km
Cruïlla. Des de la darrera indicació
hem perdut 50 metres de desnivell.
A la dreta un trencall i un coll que
s’obre a la vall de Monistrolet. Just
al mig de la cruïlla un morro d’argila
molt descarnat per l’aigua i pel
trànsit de persones i motos. El camí
continua per aquí i cal superar aquesta
dificultat ajudant-se de la corda que hi
acostuma a haver o vorejar per la
dreta per trobar un accés més fàcil.
Dalt sobre, el corriol es fa tot seguit
evident pel desgast de les motos que
no haurien de circular-hi.
5,400 km
El camí ha arribat a un petit turó on hi
ha una fita de pedra. No som encara a
dalt, ben al contrari, ara baixarem per
reprendre la darrera pujada al Collbaix.
A partir d’aquest punt s’incorporen,
especialment per la dreta, camins
des de la vall de Monistrolet. És per
això que a les marques vermelles
i blanques se n’incorporen ara de
grogues, que ens acompanyaran fins
dalt de tot. Descartarem doncs petits
trencalls a dreta i esquerra per seguir
pel corriol principal fins dalt al pla, on
arribarem després de superar uns
grans blocs de roca plens de senyals.

El mirador del Turó de Collbaix.

per un altre corriol força descarnat
per l’aigua. En aquest punt és fàcil
despistar-se, atenció!
1,100 km
Hem arribat a un camí molt fressat
que seguirem cap a l’esquerra.
1,600 km
Som en un collet. A l’esquerra del
camí dos pals indicadors de ruta a
peu. A la dreta un camí perpendicular
en pujada. Seguim endavant.
1,800 km
Cruïlla. A la dreta un camí en pujada
amb un pas barrat que ens indica
que no hem de seguir aquest camí.
Agafem l’opció de l’esquerra.
1,900 km
Nova cruïlla. Al contrari de l’anterior,
ara seguirem l’opció de la dreta en

4 Km”, i cap baix: “Collbaix 15 minuts”.
Comprovareu, quan sigueu dalt del
Collbaix, que el temps està indicat
de forma molt optimista. La realitat
és que fàcilment en necessitareu el
doble.
Baixem uns 50 metres i trobarem
un altre trencall a la dreta. Si estem
decidits a pujar al Collbaix cal seguir
a l’esquerra en baixada. És un destí
molt interessant per la seva ubicació
dalt d’un dels turons més alts de la
zona, talaia des d’on es pot gaudir
d’una vista panoràmica impressionant
del Bages. És una pujada exigent i
costeruda sense cap perill però que
requereix un mínim de forma física.
És per això que, si es vol desistir, ara
és el moment de fer-ho. Situats en
aquest punt, tenim com hem dit un
trencall a la dreta. També a la dreta,
just a sobre del camp de conreu,
localitzarem un pi molt alt, al peu

5,800 km
Som dalt de tot. Hem superat els
darrers graons enmig de roques
d’aglomerat. Ens incorporem a un
corriol
dreta/esquerra.
Nosaltres
seguirem a la dreta de pla fins a la
bandera i mirador. Però cal fixar-se
molt en aquest punt perquè de retorn
és fàcil despistar-se i passar de llarg.
Veureu que una fletxa vermella a terra
ens indica el punt exacte per quan
tornem.
6,000 km
Cim del Collbaix. 547 m. Una taula
d’acer ens ajuda a situar-nos i ens
indica algunes de les localitzacions
més interessants. Una senyera
oneja dalt d’un màstil. Vistes
impressionants.
El camí de retorn el farem desfent
el d’anada. Només cal estar atents
a no seguir les marques grogues que
ens portarien al fons de la vall de
Monistrolet. Nosaltres hem de seguir
el GR.
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E ntitats
Associació contra el Càncer

AGENDA ESPORTIVA D’ESTIU

Com a presidenta a Calaf de l’AECCCatalunya contra el càncer, dono les
gràcies més efusives a tot el poble per
la vostra gran col·laboració en la col·lecta
feta aquest mes de maig. També vull agrair
al grup de 40 senyores la seva dedicació
i interès, col·laborant perquè la col·lecta
doni tan bons resultats. Aquest any la
recaptació ha estat de 3.015,07 euros. A
tots, moltes gràcies i que l’any vinent ens
puguem retrobar. Salut i gràcies!

del 7 al 29 de juny
TORNEIG D’ESTIU
DE FUTBOL SALA
de dilluns a divendres, al poliesportiu
categories prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil i cadets
Organitza: EFSAS

del 2 al 22 de juliol
4t CAMPUS
DE FUTBOL
de dilluns a divendres,
al camp de futbol municipal
Organitza: UE Calaf
del 13 al 15 de juliol
9è 3X3 DE FUTBOL
DE CALAF
a la plaça Barcelona’92
Organitza: Penya Barcelonista
de Calaf i Comarca

durant el mes de juliol
TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL 7
de dilluns a divendres,
al camp de futbol municipal
Organitza: UE Calaf

Dorotea Abelló

Associació de Veïns del Casc Antic: Refer la vida al nucli vell
L’Associació de Veïns del Casc
Antic segueix temptant el camí per
on començar la seva trajectòria com
a entitat veïnal. Així, el passat mes
d’abril, el Dr. Pere Calvo, membre
també de la Junta de l’entitat, va
donar una xerrada sobre salut a la
Sala Felip a la qual hi van assistir
unes 25 persones. Aquesta va ser
la primera d’una sèrie de xerrades
que seguiran properament i que,
per començar el cicle, va tractar de
malalties òssies tan conegudes com
l’artrosi, l’artritis i l’osteoporosi.
L’exposició del metge va resultar ser
una accessible i gràfica descripció de
la definició, orígens i tractaments
d’aquests contratemps de l’esquelet
humà.
La següent proposta de l’Associació
va ser una tarda de jocs de cucanya
a la Plaça Gran, el 26 de maig, amb la
clara intenció de contribuir a refer la
vida al cor del poble. Altres activitats

previstes estan relacionades amb
un col·loqui de la “Plataforma
dels Afectats per les Hipoteques”,
prevista pel 15 de juny. A més llarg

termini, per a l’any vinent, es voldria
consultar la possibilitat de recuperar
l’antiga afició floral i promoure una
catifa de flors per a finals de maig.

C ol·laboradors

Josep Vilaseca

Una llàgrima i una rosa
Amb
la
ploma de
l’amistat
començo a
escriure, que és l’única més sincera.
I, entre lletra i lletra, sempre em diu
la veritat sense tornar-se vermella.
Aquest trimestre una vegada més
em toca escriure. He de dir les
veritats amb la ploma humida de
rosada sucada dins el tinter de la
rosa de Sant Jordi.
Una i altra vegada, cada gota de tinta
és un record i una llàgrima; un record
de la meva joventut, una llàgrima que
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dins meu va quedar glaçada. Era el
plor que m’aguantava en mirar com
la rosa de Sant Jordi es pansia, en
no saber a qui donar-la. Llavors, un
pinçà que per allà volava, on sempre
floreixen les millors roses, tot refilant
el més dolç cant, conjuntament
amb el d’una cadernera que anava
picotejant la verdura de l’hort. Era
un cant celestial, dedicat a les noies
calafines.
En sentir-lo, dels jardins del poble
varen esclatar les millors roses i
clavellines. Aquell dia el cavaller
Sant Jordi, conjuntament amb el

cant de l’escolania montserratina, a
cada casa del poble on hi havia una
noia hi varen deixar una llàgrima i
una rosa.
Amb tot el meu respecte i amb el
més alegre somriure per a les noies
calafines!

Abril 2012

C ol·laboradors

Josep Mases

Des de l’arxiu de la memòria,
un xic de Cultura Popular
Avui voldria parlar d’unes expressions populars, que hem heretat dels nostres avantpassats, moltes
d’elles encara ben vives en les nostres converses. Cada una d’elles porta més d’un missatge. Totes
són per meditar-les, unes són més crítiques, altres més genuïnes, però penso que la majoria van
néixer de persones senzilles, de poble, mentre observaven la natura i el comportament de les
persones posant-hi una gran dosi de lògica i sentit comú. Per exemple: “No es pot dir blat si no
és al sac i ben lligat i... cobrat” o “Néixer per Marquès, i quedar-se a meitat del camí”. I una gran
quantitat més!
Això sembla el mercat de Calaf.
A les penes punyalades.
Al pot petit hi ha la bona confitura.
Anar vestit de vint-i-un botó.
Anar-se’n per les “rames”.
Això sembla la cançó de l’enfadós.
Anar de bòlit.
Anar de gorra.
Anar a escampar la boira.
Arribar a misses dites.
Buscar una agulla en un paller.
Caldera vella, bony o forat.
Començar la casa per la teulada.
Contra la mandra un bon bastó.
De fam i de feina tothom se n’escapa.
De mica en mica s’omple la pica.
De brams d’ase no n’arriba cap al cel.
De porc i de senyor se n’ha de venir de mena.
Dit i fet.
Dat i beneït.
Donar duros a quatre pessetes.
El peix gros es menja el petit.
Estirar més el braç que la màniga.
El que no són pessetes, són punyetes.
El sabater és el que va més mal calçat.
Estar carregat de punyetes.
Estar espès.
Estar grillat.
Estava ple com un ou.
Els arbres no et deixen veure el bosc.
Estar tocat del bolet.
El mirall no t’enganyarà quasi... mai.
Es més “embustero” que el diari.
Els cansats fan la feina.
Fer entrar el clau per la cabota.
Fil i agulla val per mitja vestidura.
Filar prim.
Fer-se l’orni.
Gota a gota s’omple la bóta.
Gallina vella fa bon caldo.
Hi ha més dies que llonganisses.
Jugar per necessitat és perdre per obligació.
La dona borratxa i el vi al celler, no pot ser.
La seca, la meca i la vall d’Andorra.
La mar, com més té més brama.
La processó és llarga, però el ciri és curt.
Les coses clares i la xocolata espessa.
Menjar poc i pair bé.
Mig món se’n fot de l’altre mig.
Mica a mica s’omple la pica.
Matar rates a cop de sacs.
Mai és tard si s’arriba a l’hora.
Mai plou a gust de tothom.
No beure-hi més enllà del nas.
No hi ha rosa sense espines.
Només tindràs el que estalviaràs.
Néixer amb la flor al cul.
Oli amb un llum.
On no hi ha sang, botifarres no s’hi fan.

On mengen dos n’hi mengen tres.
Perdre bous i esquelles.
Ple com un ou.
Primer s’agafa un mentider que un coix.
Pas a pas, un bon tros de camí faràs.
Per arribar tard no cal córrer.
Picar en ferro fred.
Pou sense galleda.
Posar aigua al vi.
Pixar fora de test.
Portar molta llana al clatell.
Qui vulgui peixos que es mulli el cul.
Qui oli remena els dits se n’unta.
Qui dia passa any empeny .
Que no t’afaitin en sec.
Qui canta el seus mals espanta.
Que Déu hi faci més que nosaltres.
Que Déu ens agafi confessats.
Quin fàstic em fa la terra quan miro al cel.
Quan era mort el combregaven.
Qui no té un all té una ceba.
Recordar-se de Santa Bàrbara quan plou.
Roda el món i torna al Born.
Rentar la roba bruta dins de casa.
Riure l’últim.
Ser pal de paller.
Si no vols pols no vagis a l’era.
Se’n plega més amb el nas que amb un cabàs.
Sempre t’emmascararà una paella.
Ser més papista que el Papa.
Ser un pou sense galleda.
Ser com dues gotes d’aigua.
Ser un estiracordetes.
Ser un desagraït.
Semblar que vinguis de l’hort.
Ser com la nit i el dia.
Tant va el càntir a la font que es trenca.
Tal faràs tal trobaràs.
Tots els camins porten a Roma.
Tenir tot el peix venut.
Tenir un pa a l’ull.
Tenir molta mà esquerra.
Tenir un roc a la faixa.
Tenir el cap a cal seixanta.
Tirar la pedra i amagar la mà.
Tenir la mà foradada.
Tenir una flor al cul.
Tenir l’anima de càntir.
Tocar de peus a terra.
Una flor no fa estiu.
Viure del “cuento”.
Vés a poc a poc que tinc pressa.
Veure l’ampolla mig plena.
Viure de renda.
Veure-la mig buida.
Viure en un altre món.
Viure tocant de peus a terra.
Veure a galet.
Viure amb l’esquena dreta. // Viure al dia.
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

BCN Sants

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

93 869 87 79

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

112

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

93 869 92 12
93 868 09 31

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut
Emergències
Bombers (nou parc).

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

HISPANO IGUALADINA

Oficina de turisme

93 868 08 33

Calaf

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

06.40 // 15.15

07.30 // 16.00

08.35 // 17.05

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Correus

93 869 85 94

Dissabtes:
08.00 // 15.15

09.00 // 16.00

10.05// 17.05

Notaria

93 869 88 12

Barcelona

Igualada

Calaf

10.50 // 17.20

12.00 // 18.45

12.45 // 19.30

902 536 536

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

902 507 507

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

Informació Generalitat

012

FECSA Avaries
FECSA Informació
Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

10.44 // 19.29

11.18 // 20.03

12.15 // 21.00

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

07.30 // 17.00

08.27 // 17.57

09.01 // 18.31

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

tel. 93 804 44 51

Igualada

Barcelona

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 902 026 028
Calaf

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 //
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 //
15.45 // 16.00 // 19.00

93 868 00 75

Dissabtes: 7.30

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

93 868 11 40

Manresa [estació bus]

Manresa [Pompeu Fabra]

Calaf

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

10.00 // 14.30 // 14.30 //
18.30 // 19.30 // 21.00

Dissabtes: 12.35

Dissabtes: 13.30

Jutge de Pau

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

(Annie Bellot)

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf

636 480 488 / 673 062 923

De dilluns a divendres:

Taxi Ramon Manent

679 409 337

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

Taxi Domingo López

680 344 464

Dissabtes: 12.30

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S’encarrega de tot el procés de recaptació

de tributs.
Per això us hi heu d’adreçar
directament trucant de dilluns a divendres
de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40) o bé
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

nd
A ge

a

JUNY
Divendres 15
Festa fi de curs
Escola Alta Segarra
Dissabte 16
Festa fi de curs
IES Alexandre de Riquer
Dimecres 20
Jornada fisiorecreativa
Divendres 22
Concert de fi de curs de
l’Escola de Música
A les 19.30 h al Castell
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ABS CALAF

oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79

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

Dissabte 23
Arribada de la Flama
del Canigó, portada per
BikeCalaf.Cat

AIGÜES DE MANRESA

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol
consulta referent a l’aigua us heu d’adreçar directament a Aigües de Manresa:
Oficines: 93 872 55 22 (de dilluns a divendres de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)
Cada dijous de 10.00 h a 13.00 h us atendran a l’Edifici Europa de la plaça dels Arbres.

Dissabte 30
Trobada de puntaires
De 17.00 h a 20.00 h
a la plaça dels Arbres

Revetlla de Sant Joan
Ball amb el Duo Al&Ma
A les 23.00 h a la Plaça
Barcelona’92

Dilluns 2
Inici del Casal d’Estiu
de l’AMPA de l’IES
Alexandre de Riquer
Matins, de 9 h a 13h
Del 6 al 8
Festa Major del Barri
de la Pineda
AAVV Barri de la Pineda

Diumenge 24
Portes obertes a la
piscina municipal
Dilluns 25
Inici del Casal d’Estiu
de l’AMPA de l’Escola
Alta Segarra
Matins, de 9 h a 13h

JULIOL

21è DesFOLCa’t!
Festival de Música
Popular i Tradicional
de Calaf
(vegeu pàgines 14 i 15)

Dissabte 14
Festa de Sant Cristòfol
Del 13 al 15
9è 3x3 de futbol
PB Calaf i Comarca

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

HORARI D’ESTIU
DE L’OFICINA DE TURISME
Dissabtes de 10:30 h a 14:00 h
i de 16:00 h a 18:00 h
tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat
Per a consultes de caire turístic,
entre setmana, podeu adreçar-vos
a les oficines de l’Ajuntament de Calaf.

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