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Us desitgem bon Nadal
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Tot a mà
Renfe    T. 902 320 320 o http://rodalies.gencat/cat

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 9:54 10:36 11:50 11:55

15:13 16:24 17:06 18:20 18:25

19:29 20:39 21:22 22:38 22:43

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

6:30 — 7:45 — 10:15
14:45 — 15:45 —  18:25  
20:20

7:30 — 8:20 — 10:50 
15:45 — 16:20 — 19:00
20:55

7:35 — 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

07.45 —10:15  — 14:45
 15:45—18:25  — 20:20

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

*Actualització: 27/12/2022. Recomanem que confi rmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

  93 869 87 79

  Urgències: 112

  CatSalut Respon: 061

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

Ajuntament de Calaf Espai Social i Cultural Ofi cina 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

Atenció presencial: cada DILLUNS, DIMECRES I DIVEN-
DRES de 09.00 a 14.00 hores  a l’Ajunament de Calaf. 
Telèfon de cita prèvia: 662 926 154
Avaries: 669 050 665 (empresa TRANSPARENTA)

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

Divendres: de 9.30 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

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 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
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Moltes gràcies!
És la vuitena vegada que m’adreço des d’aquest espai per desitjar-los que tin-
guin unes bones festes de Nadal i per encoratjar-los a afrontar l’any que ve amb 
confi ança i sense escatimar cap esperança. Quan dic que és la vuitena vegada, 
vull dir que és la darrera. Ja deuen saber que no em presentaré a la reelecció a 
les eleccions municipals del maig de 2023. L’Altiplà em sembla un mitjà idoni per 
parlar-ne. En un temps en què sembla que tot ho hem de fer passar per les xarxes 
socials i fi ar-ho a l’algoritme, disposar d’un mitjà en paper que arriba a totes les 
cases i que ens permet la lectura reposada i confortable, que ens convida a la re-
fl exió conscient, em sembla una sort que fa de bon aprofi tar.

No presentar-me a la reelecció era una decisió presa i comunicada des del dia en 
què vaig anunciar que concorreria a les eleccions municipals del 2015 com a cap 
de llista de la candidatura de Junts per Calaf. Considero que complir dos mandats 
és un temps adequat. En algunes circumstàncies, entenc que un tercer mandat 
podria ser aconsellable. Anar més enllà, em sembla excessiu. Ara: respecto qual-
sevol altra decisió i accepto que un altre alcalde o candidat cregui que fa bé de 
repetir elecció rere elecció, com si fos un vitalici. A mi em sembla que no és bo. En 
tot cas, era un compromís personal i familiar no superar els vuit anys.

Amb tot, no em fa res confessar que no ha estat una decisió fàcil. Per dues raons, 
almenys. La primera, perquè la pandèmia del Covid-19 ens ha pres dos anys. Vull 
dir que alguns compromisos que havíem adquirit no els hem pogut complir. Els 
deixarem ben encarrilats, a punt per ser conclosos a l’inici del següent mandat, 
però ens hauran quedat a mitges. Penso, sobretot, en la Residència per a la Gent 
Gran i la Biblioteca 1-O que eren dos projectes que em feien una il·lusió especial 
per tot el signifi quen i per la transcendència que tindran per a la vida social i cul-
tural de Calaf. Tant se val. L’equip que surti de les eleccions del maig que ve ja els 
sabrà valorar i els sabrà completar. Perquè és així com entenc l’exercici del servei 
públic: recollir i lliurar el testimoni que ens atorguen els electors, fer-se el propòsit 
de treballar per deixar un Ajuntament –en aquest cas– millor que el que vam tro-
bar amb el desig i el convenciment que els qui ens succeeixin faran més i millor.

La segona raó és més personal. Fer d’alcalde haurà estat la feina més apassionant 
i més enriquidora que hauré fet. No sé com deu ser fer d’alcalde d’un poble petit 
o d’una ciutat gran. Però, per a mi, Calaf ofereix dos avantatges: disposa de prou 
pressupost com per plantejar-se polítiques i projectes efectius i transformadors, 
vol dir incidir en la vida col·lectiva, i, alhora, té un nombre d’habitants abastable, a 
qui pots escoltar i rebre personalment, i provar de resoldre els problemes que els 
sorgeixen. No és fàcil. Aquesta personalització de la política, de la gestió pública 
de la quotidianitat, també té els seus maldecaps, esclar. Però, passen i s’obliden. I 
enriqueixen, també, i ensenyen i et fan més fort.

Els desitjo un Bon Nadal i que en el 2023 obtinguin tot allò que es proposin.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf 

l’editorial
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Les polítiques d’habitatge a Calaf 

el reportatge

L
a manca d’habitatge és un dels 
grans reptes del món rural. Tot i 
que l’anàlisi es fa sempre des d’una 
òptica urbana, en què els preus 
són sovint el principial problema 

per accedir-hi, als municipis com Calaf, en 
canvi, la problemàtica és més diversa. A 
l’entorn rural, la primera i més important raó 

de la difi cultad de l’accès a l’habitatge és 
que no n’hi ha prou disponible: no hi ha ca-
ses per llogar o comprar amb condicions, ja 
que moltes són velles  i/o estan en mal estat 
i per tant, es mantenen tancades.  En aquest 
sentit, des de l’Ajuntament de Calaf, al llarg 
dels darrers anys, s’han impulsat diverses 
actuacions i instruments per tal de crear un 

parc d’habitatge públic  propi i  augmentar les 
opcions  d’habitatge disponible assequible i 
de qualitat al municipi. Principalment, podem 
parlar de dos iniciatives vinculades amb la 
masoveria urbana: el projecte de les casetes 
dels mestres i l’aprovació de l’ordenança re-
guladora de la masoveria urbana. 

Les casetes dels mestres, un projecte en fases que s’inicia el 2020 

L’Ajuntament de Calaf és titular d’un conjunt 
de vuit habitatges, que es coneixen com 
les “casetes dels mestres”. El 2020 dos 
d’aquests habitatges es trobaven rehabilitats 
i cedits a tercers i els altres sis, es trobaven 
desocupats i requerien actuacions de reha-
bilitació. 

Des de la Regidoria d’Habitatge es va 
sol·licitar a l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona rea-
litzar un estudi de viabilitat per la gestió en 
règim de masoveria urbana en lloguer asse-
quible i lloguer social d’aquestes sis casetes. 
L’estudi recollia totes les consideracions ar-
quitectòniques, juridicopatrimonials, econò-
miques i de gestió per tal de poder-lo tirar 
endavant amb garanties.

D’altra banda, també es va sol·licitar una 
subvenció a la Diputació per realitzar mesu-
res d’efi ciència energètica i adequacions bà-
siques a dues de les casetes per tal d’oferir-
les a lloguer social. 

Al juliol del 2021 la Diputació de Barce-
lona va resoldre concedir la subvenció a 
l’Ajuntament i durant l’estiu es van realitzar 
les obres per part de l’Ajuntament a les dues 
casetes. Paral·lelament, es va treballar en la 
redacció de les bases de sol·licitud i adjudi-
cació del projecte de masoveria. 

Al setembre d’aquell any es va realitzar 
una jornada de portes obertes on hi van as-
sistir una desena de persones interessades 
pel projecte i es van publicar les bases. Du-
rant el mes de novebre es va obrir el primer 
període de sol·licitud destinat a persones 
empradonades a Calaf. Després d’estudiar 
els casos, es va adjudicar una de les dues ca-
setes i l’altra es va quedar deserta. 

Per aquest motiu, al gener del 2022, es 
va obrir una segona convocatòria destinada 
també a persones no empadronades a la vila. 
Finalment, al febrer de 2022 es va adjudicar 
la segona caseta. 

Una aposta per fomentar la masoveria urbana

La masoveria urbana és un model d’habitatge semblant al llo-
guer però en el qual el pagament es realitza mitjançant el treball, 
en comptes de diners.  Aquesta fòrmula, s’utilitza en habitatges 

que requereixen obres de millora i manteniment.

2020

2022

2021

(febrer) 
Estudi de viabilitat 

del projecte

(setembre) 
Portes obertes i 

publicació bases 

—

(juliol)
Subvenció i treballs 
bàsics adeqüació  

(novembre) 
Primera convoca-
tòria de sol·licitud

  (desembre) 
S’adjudica 1a caseta—

(gener) 
Segona convocatòria 

(febrer) 
S’adjudica 2a caseta 

Al 2023 està previst  oferir dues noves ca-
setes també  com a contracte de  masoveria 

Durant el 2022 s’han iniciat diferents 
treballs d’adeqüació i mesures d’efi ciència 
energètica per tal de rehabilitar dues casetes 
més, la 26 i 28,  que es sumaran a les casetes 
30 i 32 que actualment ja estan en contracte 
de masoveria.  

El cost per part de l’Ajuntament destinat 
a les rehabilitacions de les quatre castes ha 
estat d’uns 200.000,00€ fi nançat al 100% 
per la subvenció del Catàleg de la Diputació 

de Barcelona. 
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En una primera fase, les tasques que han 
realitzat els masovers que habiten a les ca-
setes 30 i 32 han consistit principalment en 
pintar l’interior, col·locar parquet, arranjar 
les portes interiors i exteriors, contractar i 
instal·lar un comptador d’aigua i  obtenir la 
cèdula d’habitabilitat i certifi cat d’efi ciència 
energètica.  D’altra banda,  en una sego-
na fase, ara han d’instal·lar una pèrgola 
metàl·lica al jardí, preparar el suport i pintar  
la reixa de la fi nestra  de la façana principal i 
instal·lar una antena receptora de televisió i 

un nou màstil a la coberta i connectar-la a la 
instal·lació de telecomunicacions existents, 
tal com preveu el contracte de masoveria. 

E
l Víctor és un dels masovers 
que actualment viu a una de 
les casetes dels mestres. 
Des de l’Ajuntament, li van 
entregar les claus a fi nals 

del mes de febrer i durant uns mesos ell 
i l’Ariadna, persona amb qui comparteix 
l’habitatge, han estat fent les diferents 
reformes i acabats per poder-hi entrar 
a viure. 

Us ha estat complicat assumir les 
tasques de reforma?

La veritat és que hem tingut sort per-
què hem comptat amb l’ajuda de pares 
i amics entesos en la matèria en aque-
lles coses més complicades com po-
sar el parquet, per exemple. Nosaltres 
sí que hem assumit polir i pintar portes i 
pintar tota la casa de blanc. No ha estat 
complicat, però sí que com que ho hem 
hagut de fer a estones, perquè treba-
llem i/o estudiem, doncs no ens hi hem 
pogut dedicar d’una forma intensa. 

Què és el que més us agrada de la 
casa?  

La veritat és que està molt ben aïlla-
da i això es nota, tot i que faci molt fred 
o molta calor a fora, a dins s’hi està bé. I 
la veritat, tot i que tot va amb electricitat 
- aerotèrmia -  no ens han arribant fac-
tures molt elevades de moment. Per-
sonalment, jo que ara estic estudiant, 
he pogut aprofi tar una de les tres habi-
tacions per fer-m’hi un despatx a mida 
que em permetrà tenir un lloc ideal per 
concentrar-me. És una de les coses 
que més m’agrada.

Què us queda pendent? 
A banda d’elements com la mampara 

de la dutxa, la pèrgola pel jardí, etc. Ara, 
acabades les coses més estrucurals,  
queda pendent donar-li el toc personal 
de “llar”: cortines, quadres a les parets, 
mobles defi nitius de les habitacions... 

Entrevista a 
Víctor Lacruz,
masover 

Els masovers han realitzat 
treballs de millora per valor 
d’uns 6.000€  a canvi de no 

pagar lloguer durant 
37 mesos

A Catalunya la inversió pública i el pressupost destinat a les po-
lítiques d’habitatge no ha arribat mai al 0’1% del PIB anual, quan 
els estàndards dels països europeus amb polítiques d’habitatge 

avançades oscil·la entre l’1-2% del seu PIB anual. 

L’abans i el després...

Sabies que...
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el  ple municipal

El Pressupost de Calaf aposta 
per l’esforç inversor sense 
incrementar la pressió fi scal

E
l Ple de l’Ajuntament de Calaf va apro-l Ple de l’Ajuntament de Calaf va apro-
var inicialment, aquest dilluns 28 de var inicialment, aquest dilluns 28 de 
novembre, el Pressupost de la corpo-novembre, el Pressupost de la corpo-
ració per a l’exercici del 2023. Aquest ració per a l’exercici del 2023. Aquest 

va comptar amb 7 vots a favor per part de va comptar amb 7 vots a favor per part de 
Junts per Calaf i 3 vots en contra per part dels Junts per Calaf i 3 vots en contra per part dels 
grups de l’oposició.grups de l’oposició.

El Pressupost General d’enguany aug-El Pressupost General d’enguany aug-
menta en un 31,10% respecte a l’any anterior, menta en un 31,10% respecte a l’any anterior, 
amb un total de 6.583.007,08 € d’ingressos i amb un total de 6.583.007,08 € d’ingressos i 
6.504.472,40 € de despesa i, per tant, un equi-6.504.472,40 € de despesa i, per tant, un equi-
libri pressupostari de 78.534,68 € positius. libri pressupostari de 78.534,68 € positius. 

La part més rellevant del Pressupost són La part més rellevant del Pressupost són 
les inversions previstes, que sumen un total de les inversions previstes, que sumen un total de 
2.186.321,05 €, el que suposa un 33% del total. 2.186.321,05 €, el que suposa un 33% del total. 
D’aquestes, destaquen la reforma d’una nova D’aquestes, destaquen la reforma d’una nova 
caseta dels mestres per oferir-la en contracte caseta dels mestres per oferir-la en contracte 
de masoveria; la millora de la sala d’actes, la de masoveria; la millora de la sala d’actes, la 
llar d’infants, el cementiri, l’edifi ci dels bombers, llar d’infants, el cementiri, l’edifi ci dels bombers, 
el camp de futbol i la piscina; l’adequació de la el camp de futbol i la piscina; l’adequació de la 
capella del CRO, per al futur museu Alexandre capella del CRO, per al futur museu Alexandre 
de Riquer i el manteniment de carrers i camins, de Riquer i el manteniment de carrers i camins, 
entre d’altres. entre d’altres. 

A més, també s’han aconseguit tres sub-A més, també s’han aconseguit tres sub-
vencions vinculades amb temes de sosteni-vencions vinculades amb temes de sosteni-
bilitat i acció climàtica, que permetran canviar bilitat i acció climàtica, que permetran canviar 
tot l’enllumenat públic, millorar l’efi ciència tot l’enllumenat públic, millorar l’efi ciència 
energètica de l’Ajuntament de Calaf i comprar energètica de l’Ajuntament de Calaf i comprar 
i instal•lar plaques fotovoltaiques. Un 72,73% i instal•lar plaques fotovoltaiques. Un 72,73% 
del cost de les inversions, és a dir 1.590.166,15 del cost de les inversions, és a dir 1.590.166,15 
€ estan subvencionats. “Pel 2023 es preveu € estan subvencionats. “Pel 2023 es preveu 
que els preus es mantinguin a l’alça, cosa que que els preus es mantinguin a l’alça, cosa que 
augmentarà els costos de la despesa. Tot i augmentarà els costos de la despesa. Tot i 
això, no hem incrementat els impostos ni les això, no hem incrementat els impostos ni les 
taxes”, va destacar Montse Mases, regidora taxes”, va destacar Montse Mases, regidora 
d’Economia i Hisenda.d’Economia i Hisenda.

Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va 
assenyalar que la despesa de personal supo-assenyalar que la despesa de personal supo-
sa un problema, ja que representa el 50% del sa un problema, ja que representa el 50% del 
pressupost. A més, considera la inversió de pressupost. A més, considera la inversió de 
més d’un milió d’euros per canviar l’enllumenat més d’un milió d’euros per canviar l’enllumenat 
públic “forassenyada” tot i que estigui sub-públic “forassenyada” tot i que estigui sub-
vencionada per un fons Next Generation. Fi-vencionada per un fons Next Generation. Fi-
nalment, va considerar que es continua des-nalment, va considerar que es continua des-
atenent altres immobles municipals com el atenent altres immobles municipals com el 
Convent de Sant Francesc i troben a faltar al Convent de Sant Francesc i troben a faltar al 
pressupost els projectes de la residència o la pressupost els projectes de la residència o la 
biblioteca.biblioteca.

Per la seva banda, Salvador Prat del GiC Per la seva banda, Salvador Prat del GiC 
va considerar que el pressupost “no s’aguanta va considerar que el pressupost “no s’aguanta 
per enlloc”, ja que hi ha molta despesa de per-per enlloc”, ja que hi ha molta despesa de per-
sonal, d’aigua, d’escombraries... i que no es co-sonal, d’aigua, d’escombraries... i que no es co-
breix amb el que es cobra.breix amb el que es cobra.

La regidora Montse Mases va aclarir que la La regidora Montse Mases va aclarir que la 
despesa de personal, pel que fa als serveis bà-despesa de personal, pel que fa als serveis bà-

sics d’un Ajuntament – administratiu, brigada, sics d’un Ajuntament – administratiu, brigada, 
neteja i vigilància - suposa un import d’un 25% neteja i vigilància - suposa un import d’un 25% 
del pressupost. Ara bé, l’Ajuntament de Ca-del pressupost. Ara bé, l’Ajuntament de Ca-
laf ofereix altres serveis com la Llar d’Infants, laf ofereix altres serveis com la Llar d’Infants, 
l’Escola de Música i el Centre de Recursos l’Escola de Música i el Centre de Recursos 
per l’Ocupació que són el que fan pujar aquest per l’Ocupació que són el que fan pujar aquest 
cost. Finalment, va assegurar que el personal cost. Finalment, va assegurar que el personal 
que hi ha l’Ajuntament és el necessari, a cau-que hi ha l’Ajuntament és el necessari, a cau-

sa de les obligacions administratives actuals i sa de les obligacions administratives actuals i 
serveis que es donen.serveis que es donen.

D’altra banda, al Ple també es va aprovar D’altra banda, al Ple també es va aprovar 
l’increment de l’1,5% de retribucions del perso-l’increment de l’1,5% de retribucions del perso-
nal, una modifi cació de crèdit, el nou conveni nal, una modifi cació de crèdit, el nou conveni 
col•lectiu dels treballa-dors/es, una modifi ca-col•lectiu dels treballa-dors/es, una modifi ca-
ció de crèdit i l’aprovació defi nitiva de l’alteració ció de crèdit i l’aprovació defi nitiva de l’alteració 
del terme municipal amb Pujalt.del terme municipal amb Pujalt.

Altres punts del Ple

Dels 6M d’euros del Pressupost, 2.186.321,05 € s’invertiran 
en necessitats dels equipaments municipals

Es canviarà l’enllumenat 
públic, es millorarà 

l’efi ciència energètica de 
l’Ajuntament i s’instal·laran 

plaques fotovoltaiques
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El pressupost del 2022 en xifres
Detall de les inversions 

Com es distribueixen
els recursos
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Calaf comptarà amb un Parc de Na-
dal durant les tardes de les Festes

Des de l’AFA (Associació de Familiars de 
l’Alumnat)  de l’Escola Alta Segarra, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Calaf, s’ha 
organitzat un Parc de Nadal per tal d’oferir 
una proposta de lleure als infants d’entre 2 
a 12 anys durant les tardes de les festes de 
Nadal. 

Aquest es farà del 27 al 30 de desembre 
de 2022 i del 2 al 4 de gener del 2023 al 
Poliesportiu de Calaf. D’entre les diferents 
activitats que s’hi podran trobar hi haurà: 
tallers i manualitats, infl ables, pintacares,  
jocs motrius, jocs d’exploració i manipulació, 
grans jocs populars i tradicionals i activitats 
de realitat virtual. A més, cada dia hi haurà 
una actuació o activitat de tancament. 

Abonaments anticipats fi ns al 
21 de desembre

El preu del Parc de Nadal serà de 5€ 
/infant per cada dia. També es donarà 
l’opció d’adquirir abonaments anticipants 
per tots els dies per un preu de 25€  - 
què és podran comprar fi ns al dia 21 de 
desembre directament a l’AFA - o de 30 € si 
s’adquireixen després d’aquesta data. 

Enguany, el CAU de Calaf també oferirà 
servei de barra  amb begudes i berenars per 
als infants. 

el Nadal 

Serà del 27 al 30 de desembre i del 2 al 
4 de gener de 16h a 20h al Poliesportiu i 
estarà destinat a infants de 2 a 12 anys

El Reis tornaran a la vila amb una cavalcada 
d’itinerari únic que es retransmetrà en directe

S
es Majestats els Reis d’Orient 
tornaran a visitar Calaf durant la nit 
màgica del  dijous 5 de gener. La 
comissió de Reis, amb el suport de 

l’Ajuntament,  estan organitzant l’arribada i 
els actes previs. 

Recollida de cartes 
26 de desembre

El dilluns 26 de desembre a les 17.30h 
arribarà la bústia reial a la plaça dels Ar-
bres. Seguidament, els patges Farik, Farak 
i Faruk es desplaçaran amb una rua fi ns al 
Casal de Calaf per fer la recollida de cartes 

presencialmen. 
D’altra banda, fi ns al 4 de gener, els in-

fants que vulguin, trobaran la bústia reial 
ubicada a la pl. dels Arbres durant el dia per 
tirar les seves cartes. 

Els dies 3 i 4 de gener de 19h a 20h, les 
persones que ho destigin podran portar “els 
paquets”  a la comissió a la sala d’actes.

Cavalcada reial 
des de la plaça Gran

Enguany, es recupera el format tradicional 
de cavalcada. Els reis arribaran a la plaça 
Gran a les 18h en cavalls.  

Abans d’iniciar la rua, Melcior, Gaspar i 
Baltasar entraran a l’església per celebrar 
l’acte d’adoració pública al nen Jesús. En 
acabar, començarà la cavalcada amb un únic 
itinerari que recorerrà alguns dels carrers 
més cèntrics del municipi: avinguda de la Pau, 
raval de Sant Jaume i plaça dels Arbres on hi 
haurà  un espectacle pirotècnic en acabar a 
càrrec dels Diables de l’Alta Segarra. 

Igual que  els darrers dos anys, tant la re-

buda, com la cavalcada, com l’adorament es 
podrà seguir en directe des de casa de forma 
telemàtica a través del canal de youtube de 
l’Ajuntament.  

Missatges personalitzats de 
SSMM als infants de Calaf
 

Finalment, continuarà activa la web www.
reiscalaf.cat des d’on la ciutadania podrà 
trobar de forma àgil  tota la informació actua-
litzada  i recursos vinculats amb els actes de 
reis de Calaf: carta per descarregar, enllaç a 
la retransmissió, horaris... 

A més, la plataforma permetrà que els 
Reis facin arribar missatges personalitzats 
als infants per totes les famílies que ho de-
manin fi ns al 29 de desembre. 
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les notícies

Festa de Cap 
d’Any a la sala 
d’actes 

Torna la festa de Cap d’Any amb 
La Polseguera de Calaf i el suport de 
l’Ajuntament. 

A partir de la 01h de la nit,  la sala d’actes 
Teresa Escolà i Torres s’omplirà de música 
amb PD Pol Seguera, Stop The Drama i DJ 
Ceba per començar l’any com cal. 

No cal reserva prèvia i l’entrada és gra-
tuïta. 

El Pastorets de Calaf a 
escena amb molta for-
ça  i novetats

D
urant unes setmanes Calaf, la 
capital dels Pastorets, s’omple 
de gent que s’acosta al poble per 
assistir a la seva cita amb els Pas-

torets de Calaf, un espectacle que compta 
amb 98 anys d’història i que edició rere edi-
ció, sorprèn per la qualitat interpretativa, per 
una posada en escena impressionant i per 
un treball de direcció curós i estudiat.

Eloi Fonoll, director dels Pastorets de 
Calaf, torna a sorprendre’ns creant un es-
pectacle on la tradició i la modernitat con-
viuen harmònicament amb una posada en 
escena que arriba a punts àlgids realment 
espectaculars gràcies a uns estudiats i in-
novadors efectes especials.

La gran qualitat interpretativa d’un l’elenc 
format per més de 110 actors i actrius, afegit 
als esforços tècnics i al precís treball de di-
recció de Fonoll, ha donat lloc a un especta-
cle per viure amb els cinc sentits que emo-
ciona i atrapa al públic des del primer minut.

Un dels aspectes diferencials dels Pas-
torets de Calaf respecte als altres Pasto-
rets que se celebren durant el Nadal a tot 
Catalunya, és la voluntat d’experimentació 
dramatúrgica i la capacitat d’involucrar 
l’espectador en la història que s’explica al 
llarg de l’obra ja sigui a través dels efectes 
especials o bé, escurçant la distància que 

separa l’escenari de la platea tot trencant 
la sensació de la quarta paret, alhora que 
interpel·la al públic a través de la dansa, la 
música, la il·luminació o la interpretació.

Els jocs lumínics, el vestuari dissenyat i 
confeccionat per membres de

l’equip dels Pastorets de Calaf, la impe-
cable sonorització, els efectes especials 
moderns i una impecable coreografi a, jun-
tament amb el treball de direcció i el mes-
tratge dels actors i actrius han convertit Els

Pastorets de Calaf en una obra de teatre 
que està a l’altura de les grans produccions 
professionals del panorama teatral de Cata-
lunya.

I és que els Pastorets de Calaf, és un es-
pectacle que ha aconseguit implicar a gran 
part del poble, alhora que ha sabut posar 
en valor aspectes fonamentals com són el 
comerç de proximitat i els productes de la 
terra, un factor més que ajuda a escurçar la 
distància que separa el segle XIX del XXI a 
través de la cultura popular.

En fi nalitzar la representació, es convi-
darà a tots els espectadors a fer un mos de 
botifarra i pa, regat amb vi de la comarca i 
càntirs d’aigua, una iniciativa pionera que 
confi rma, una vegada més, que els Pasto-
rets de Calaf és un espectacle per ser viscut 
amb els cinc sentits!
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El Gran Laureanu torna 
amb més premis!  

Durant el mes de desembre ha tornat el 
‘Gran Laureanu’, la campanya de Nadal que 
promouen trenta-quatre comerços de Calaf. 
Des del 6 de desembre, per la compra a qual-
sevol dels establiments comercials adherits 

a la campanya, es pot aconseguir bitllets ‘lau-
reanus’ per valor de 0,10 € amb un número 
per entrar al sorteig del ‘Gran Laureanu’. En-
guany, s’han mantigut els tres premis de l’any 
passat: el Gran Laureanu d’or (valorat en 500 
€), el de plata (valorat en 300 €) i el de bronze 
(valorat en 100 €).

El sorteig dels ‘Grans Laureanus’ entre 
tots els números repartits se celebrarà de 
forma presencial el 7 de gener a les 17.00 h 
al Casal de Calaf. El mateix dia es publicarà la 
llista dels números guanyadors a les xarxes 
socials del consistori. Els premis consistiran 
en tres bitllets gegants d’or, plata i bronze que 
es lliuraran per a gastar a les botigues partici-
pants en la campanya en un únic dia.

Des del 8 de gener  fi ns al 28 de febrer del 
2023 tots els bitllets ‘laureanus’ no premiats 
adquirits durant les festes es podran acumu-
lar i deduir en l’import de les compres.

En total, es repartiran fi ns a 34.000 but-
lletes, el que suposarà obsequiar els clients 
amb 4.300 € entre premis i descomptes.

la promoció econòmica 

Llistat de comerços participants
• Almansa • Arrels Perruqueria • Basar Xinès • Bonàrea • Burgès i Regí  • Cal Gatells • Ca-
prici • Carnisseria Laura • Carnisseria Mercè • Condis • Dietètica l’Espígol • Efi car Motor 
• El cosidor de Calaf • El Gebre • Elvira Perruquers • Farmàcia Font Sabala • Forn de Pa 
Fitó • Imatge Bellesa i Benestar• La Coppe • La Senalla • La Vedella • Mobles Pérez • Òp-
tica Calaf • Papereria Anna • Pastisseria La Lionesa • Pastisseria La Carolina • Peixateria 
Calaf • Perruqueria & Estètica Anna Roldán • Supermercat  Prat• Quemposo • Super T • 
Tot Punt • Vitaespai

les notícies 

Mercat d’artesania i activitats nadalenques 

E
l dissabte 17 de desembre, el Mer-
cat de Calaf va comptar amb un 
mercat temàtic d’artesania a la 
plaça dels Arbres.

A més, a partir de les 11h els infants van 
poder gaudir de diverses activitats de Nadal 
com el recull a la carta dels Reis Mags o d’un 
taller per elaborar el seu propi fanalet per 
rebre a Ses Majestats durant la cavalcada 
del dia 5 de gener. 

 

Es mantenen els tres premis de 500€, 300€ i 100€ i es 
repartiran més de 32.000 butlletes amb 0,10€ de des-
compte 

El CRO de Calaf 
acompanya més 
d’un centenar de 
persones en la  
recerca de feina

El passat mes de juny va fi nalitzar el 
Certifi cat de Professionalitat d’Atenció 
Sociosanitària a Persones Dependents 
en Institucions Socials, subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Els i les alumnes, van realitzar les pràc-
tiques en diferents Centres de l’Anoia, 
Segarra i el Bages. Un cop fi nalitzada la 
formació, 2 alumnes van ser contractes 
perles famílies per fer tasques d’atenció 
domiciliària i 8 estan treballant en resi-
dències de la zona.

Pel que fa a la resta d’usuaris/es del 
Centre, durant aquest any 2022 (dades 
fi ns al mes de novembre) 76 persones 
han trobat feina (47 de les quals amb 
ofertes gestionades pel CRO directa-
ment).

A més, al llarg d’aquest any, s’han dut 
a terme 61 noves altes de persones de-
mandants dels serveis del CRO i s’han 
gestionat altes a 15 noves empreses.

FInalment, a principis de novembre 
s’ha iniciat la 2a edició del projecte de 
Noves Oportunitats, on l’any passat del 
total dels 15 alumnes que varen pas-
sar pel projecte, 5 es van poder inserir 
al mercat laboral i de la resta, alguns 
s’han reincorporat al sistema educatiu 
i d’altres segueixen amb la segona part 
del projecte.
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Nova convocatòria per 
demanar un hort urbà 

les notícies 

11

L
’Ajuntament va obrir fi ns al 14 de des-’Ajuntament va obrir fi ns al 14 de des-
embre un nou període de sol·licitud embre un nou període de sol·licitud 
per a participar en la convocatòria per a participar en la convocatòria 
pública per a la concessió d’un hort pública per a la concessió d’un hort 

urbà a Calaf. urbà a Calaf. 
En total, s’oferien 19 parcel·les d’horts En total, s’oferien 19 parcel·les d’horts 

urbans als solars ubicats entre el carrer de urbans als solars ubicats entre el carrer de 
Pujalt i el carrer de Laureà Figuerola, ja que Pujalt i el carrer de Laureà Figuerola, ja que 
les concessions de la primera i segona con-les concessions de la primera i segona con-
vocatòria - realitzades el 2018 - fi nalitzen el vocatòria - realitzades el 2018 - fi nalitzen el 
31 de desembre d’aquest any. 31 de desembre d’aquest any. 

Les 3 tipologies de parcel·les disponibles Les 3 tipologies de parcel·les disponibles 
eren: eren: 
  Horts en règim de tarifa, subjectes a una   Horts en règim de tarifa, subjectes a una 
tarifa de 37,72€/any i una fi ança de 100€. tarifa de 37,72€/any i una fi ança de 100€. 
Les llicències tindran una durada de 2 anys, Les llicències tindran una durada de 2 anys, 
amb possibilitat de pròrroga de 2 anys. amb possibilitat de pròrroga de 2 anys. 
  Horts en règim educatiu, amb una llicència   Horts en règim educatiu, amb una llicència 
de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 
anys.anys.
  Horts en règim social, amb una llicència   Horts en règim social, amb una llicència 
d’un any, prorrogable any a any fi ns a un d’un any, prorrogable any a any fi ns a un 
màxim de 4 anys.màxim de 4 anys.

- Ser persona física i major d’edat i estar em-
padronat a Calaf.
- També entitats socials i ambientals o cen-
tres educatius del municipi.
- Només es podrà presentar una sol·licitud 
per unitat familiar, entenent-se per unitat fa-
miliar aquelles persones que convisquin en 
un mateix domicili.
- No disposar, a títol de propietari o en llo-
guer, de cap altre hort o terreny de conreu, 
ja sigui dins del terme municipal de Calaf o 
fora d’aquest.
- No haver-se atorgat una altra parcel·la o 
hort a un membre de la mateixa unitat fami-
liar.
- No haver estat sancionat prèviament com 
a usuari dels horts urbans.
- En el cas d’optar a un hort en règim social, 
tenir un informe faborable dels Serveis So-
cials de l’Ajuntament.

el medi ambient 

Condicions mínimes generals 

L’Ajuntament 
s’assessora per 
implantar la taxa 
justa de residus

Des del passat mes de setembre, 
l’Ajuntament de Calaf va iniciar un as-
sessorament per implantar un siste-
ma de pagament de la taxa de residus 
més just: el pagament per generació. 
Aquest sistema consisteix en el fet que 
les famílies que generen més residus, 
paguin un import més alt de la taxa, en 
aplicació del principi de qui contamina 
paga.

L’Agència de Residus de Catalun-
ya ha ofert de forma gratuïta aquest 
servei d’acompanyament a 20 entitats 
locals que formen part del projecte 
REthinkWASTE. Ha tingut una durada 
de 18 hores i ha fi nalitzat aquest mes de 
novembre. Després d’aquest assesso-
rament, l’objectiu de l’Ajuntament és 
establir un pla d’acció per poder apli-
car, a mitjà termini, un sistema de taxa 
justa de residus.

Aquesta actuació, junt amb la im-
plantació del sistema de recollida de 
residus porta a porta el 25 de maig de 
2021, permetrà la reducció de la quan-
titat de residus que es generen a Calaf.  

 

Una vintena de persones es formen en efi cièn-
cia energètica 

L’Ajuntament de Calaf, amb el suport de L’Ajuntament de Calaf, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, va organitzar du-la Diputació de Barcelona, va organitzar du-
rant el mes de novembre tres tallers sobre rant el mes de novembre tres tallers sobre 
efi ciència energètica i energies renovables efi ciència energètica i energies renovables 
enfocats a la ciutadania:enfocats a la ciutadania:

• 7 de novembre: Taller “Estalvi i efi ciència • 7 de novembre: Taller “Estalvi i efi ciència 
energètica a la llar i a la comunitat”energètica a la llar i a la comunitat”

• 14 de novembre: Taller “Autoconsum a la • 14 de novembre: Taller “Autoconsum a la 
llar i a la comunitat”llar i a la comunitat”

• 21 de novembre: Taller “Sistemes de cli-• 21 de novembre: Taller “Sistemes de cli-
matització. Biomassa i aerotèrmia”matització. Biomassa i aerotèrmia”

En total, hi van participar 19 persones, de En total, hi van participar 19 persones, de 
les quals, 15 van assistir als tres tallers. A més, les quals, 15 van assistir als tres tallers. A més, 
com a obsequi, els participants van rebre un com a obsequi, els participants van rebre un 
lot amb productes d’efi ciència energètica. lot amb productes d’efi ciència energètica. 
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l’entrevista

Com recordeu els inicis del CAU? Van ser compli-
cats?

Eulàlia:  No recordo que l’inici fos complicat, potser 
perquè ho havíem preparat amb molt de temps. Les 
primeres inscripcions van ser a la tardor del 1980, tot 
i que els caps ja feia un any que hi treballàvem. Vam 
fer tot un curs de reunions per formar-nos, planifi car... 
Aquestes formacions s’anomenaven FOCA i es feien 
a Manresa. En aquesta època ens va ajudar molt el Li-
tus (Carles Queralt) que era més gran que nosaltres i 
tenia l’experiència d’haver estat monitor del Moviment 
Júnior.

Gal·la: No va ser complicat perquè una colla de 
pares i mare s’hi van implicar molt i van garantir que es 
comencés amb un bon nombre de nois i noies a cada 
branca, uns 15-20. Recordo que hi havia 4 caps a la 
branca de Llops i Daines (nens i nenes de 8 a 10 anys) 
i 3 caps a la de Ràngers i Noies Guies (nois i noies de 
12 a 14 anys). També hi havia persones que ajudaven a 
dinamitzar algunes activitats i els campaments. 

Cal dir que a Calaf l’escoltisme va començar als 
anys seixanta  i avui hi ha un col·lectiu que tenen entre 
70 i 80 anys que van ser escoltes d’aquesta època. 
Per qüestions vinculades a les tradicions del franquis-
me, es va escapçar la seva dinàmica i van haver de ple-
gar, però cal agrair aquesta primera vinculació, que va 
ser l’embrió de l’agrupament actual. 

On estava situat el local  i quin tipus d’activitats hi 
fèieu? 

Gal·la:  Als baixos del Casal hi teníem un local per 
a cada branca, vam pintar les parets i va esdevenir “el 
nostre cau, el nostre lloc”.  També recordo per exem-
ple, que el primer dia de CAU vam fer un “joc de poble”, 
una gimcana on vam aprendre coses sobre llocs em-
blemàtics i personatges il·lustres de Calaf. Recordo 
especialment els campaments d’estiu a Castellcir 
on tres infants dels més grans de la branca vam fer la 
promesa escolta. O el dels rais fets amb palets i neu-
màtics al Pantà de Sant Ponç, que va ser un gran pro-
jecte de trimestre i tota una experiència de superació.

Eulàlia: Ens trobàvem al CAU cada dissabte i fèiem 
jocs i diferents projectes. Fèiem sovint excursions 
d’un dia per l’entorn de Calaf i dos campaments: el de 

“
De seguida em 
vaig adonar 
que allò era 
molt més 
potent que 
només un lloc 
on passar 
l’estona, 
perquè et feien 
pensar el motiu 
de les coses i 
tot eren reptes

”

Eulàlia Huguet i Solà i 
Gal·la Cortadellas i Bertran

La tardor del 1980 va nèixer 
l’Agrupament Escolta Alexandre de 
Riquer de Calaf gràcies a l’esforç 
d’un grup de pares i mares. 

Estava ubicat als baixos del Casal de 
Calaf i va comptar amb uns 7 caps i 
prop de 40 infants, repartits per les 
diferents branques.

12

“L’escoltisme és una 
manera de viure que 
fa estimar la natura, el 

país, la gent...”

Campaments Llops i Daines (LL/D) Castellcir 1980:  Posant insígnies un cop feta la promesa escoltaEulàlia  Huguet i Solà, durant l’època que va fer de cap al CAU

L’Eulàlia va formar part del grup que 
va impulsar l’escoltisme a Calaf els 
anys 80 i va fer de cap 7 anys. Actual-
ment és mestra d’infantil i primària. 
Viu a Girona amb els seus fi lls de 15 i 
20 anys. El seu fi ll va amb els Pioners 
d’un agrupament escolta gironí.

La Gal·la ha estat nena i cap de 
l’agrupament escolta de Calaf, i ha 
tingut diverses responsabilitats en 
l’escoltisme a nivell d’àmbit català. 
Viu a cavall entre Barcelona i Calaf 
i la seva fi lla de 12 anys gaudeix del 
cau calafí.
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Setmana Santa (3 dies a algun lloc de la comarca) i el 
d’estiu que anàvem una mica més lluny durant una se-
tmana.

Com  vau conèixer l’escoltisme?
Eulàlia: Jo a través dels meus pares que havien es-

tat tots dos escoltes i així es van conèixer. Sempre en 
parlaven amb molt d’entusiasme.

Gal·la: Jo era una nena i els pares em van dir que 
a partir d’aquell curs els dissabtes aniria als escoltes i 
que m’agradaria. I va ser ben veritat, però ja de seguida 
em vaig adonar que allò era molt més potent que no-
més un lloc on passar l’estona, perquè et feien pensar 
els motius de les coses i tot eren reptes que els infants 
superàvem amb molta alegria.

Quins valors, habilitats, competències vau ad-
quirir dins l’agrupament? 

Gal·la: A l’agrupament he après a conviure, a fer les 
coses en equip i a respectar els altres, a riure’m de mi 
mateixa, a fer esforços per coses que no em venien 
de gust que després m’han donat molta satisfacció, a 
observar la natura amb ulls profunds, a estimar el país 
i la seva gent…

Eulàlia: Crec que per a mi van ser molt importants 
els valors. Diuen que l’escoltisme és una manera de 
viure i crec que després de tants anys encara en tinc 
l’empremta pel que fa a estimar la natura i el país, a ser 
una persona lluitadora, al voler ser útil a la societat, al 
treball cooperatiu…

Què ha representat per a tu ser cap? 
Eulàlia: Va ser un aprenentatge en molts aspectes; 

començar a veure de què anava la vida d’adult. Apren-
dre a treballar amb nens i nenes, que fi nalment va es-
devenir la meva professió.

Gal·la: Ha estat una oportunitat per conèixer gent 
meravellosa, infants i adults, que m’han fet aprendre 
i créixer, i també m’ha permès trepitjar molts racons 
del país, estimar-lo i conèixer món i escoltes d’altres 
països. Mira si m’ha agradat i m’he cregut allò que deia 
en Baden Powell de “deixar el món millor de com l’hem 
trobat”, que he estat dins l’escoltisme actiu, en diver-
ses funcions, durant 25 anys!

Com encaixa actualment el mètode escolta i 
guia amb els infants? 

Gal·la: El mètode escolta, com a eina pedagògica, 
encara és vigent i necessari: treballar en petit grup per 
conèixer-se millor, educar per al compromís social, 
vetllar el progrés personal… Però les activitats han 
canviat. Els caps tenen altres referències, costa més 
fer activitats a la natura i cal motivar especialment 
els nois i noies, tasca que és una mica més difícil que 
abans, ja que avui hi ha més passatemps immediats.
Però precisament per això, els infants i joves que van al 
CAU valoren molt les experiències amb els escoltes, 
perquè són vivencials. 

Eulàlia: L’escoltisme té uns 100 anys i malgrat que 
els temps canvien, hi ha moltes coses que continuen 
sent vigents. El mètode escolta va sorgir sobretot de 
l’observació que va fer Baden Powell dels infants, els 
seus interessos, necessitats i potencials. Crec que 
seria bo tornar als orígens i destriar quines coses són 
vàlides pel món d’avui i quines no. Potser del que s’ha 
anat deixant pel camí hi podem trobar valors i mèto-
des que encara ens són útils. Per mi un canvi impres-
cindible respecte als orígens va ser la coeducació i el 
que em sembla encara vigent és l’organització en pe-
tits grups (sisenes o patrulles) ajuntant tres edats dife-
rents. També em sembla molt important la llei escolta 
(revisant-ne el tipus de redactat).

Què en penseu que l’Agrupament hagi com-
plert més de 40 anys en actiu? 

Eulàlia: Em sembla una gran fi ta i em fa il·lusió que 
hi pugui seguir sent després de tant temps. Crec que 
té molt de sentit que hi sigui per al jovent de Calaf.

Gal·la: És gratifi cant veure que l’agrupament ha 
anat tenint relleu. És una sort per al poble tenir un es-
pai on nois i noies poden trobar-se i tenir experiències 
vitals, de convivència, entre persones de diferents 
grups d’edat, on aprendre per ells mateixos, però so-
bretot amb l’acompanyament de joves caps i quel·les 
que els ajuden a fer projectes amb objectius nobles i a 
veure que les coses no es fan soles, que cal lluitar-les, 
i que això dona un gran plaer.
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“
És gratifi cant 
veure que 
l’agrupament 
ha anat tenint 
relleu. És una 
sort per al 
poble tenir un 
espai on nois 
i noies poden 
trobar-se i tenir 
experiències 
vitals, de convi-
vència...

”

Gal·la Cortadellas i Bertran de petita, quan era una infant del CAU Campaments Llops i Daines (LL/D) Castellcir 1980: Últim dia, amb famílies



14

Calaf  es manifesta contra la violència 
masclista el 25N

la  igualtat i el feminisme  

S’inicia l’elaboració d’un inventari del patri-
moni miner de la Conca de l’Alta Segarra 

C
alaf va participar un any més, dels 
actes commemoratius entorn del 
25N, Dia Internacional contra la 
Violència Vers les Dones. 

Els actes van tenir lloc el mateix divendres 
25 de novembre a la tarda. A partir de les 18h, 
es va convocar a la ciutadania a la plaça dels 
Arbres per participar d’un taller de pancartes. 
En acabar, passades les 19h de la tarda, es va 
iniciar una manifestació que van concòrrer 
pels carrers més cèntrics del municipi  com 
el passeig de Santa Calamanda, el carrer Tei-

xidor, el raval de Sant Jaume, el “carrer de la 
Por” (portelles de Sant Jaume), la plaça Gran 
(Ajuntament de Calaf), el carrer del Carme i la 
carretera Llarga fi ns al casal de Calaf.

En arribar al Casal, es va llegir un manifest 
i per acabar, Barjaula Travesti va escenifi car 
una performance teatral descarada i reinvidi-
cativa que denuncia les violències masclistes.

Els actes van estar organitzats de forma 
conjunta per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques 
Feministes, la Polseguera, el CAU de Calaf i el 
Casal. 

l’alta segarra 

El passat divendres 30 de setembre es va El passat divendres 30 de setembre es va 
formalitzar l’inici dels treballs d’inventari del formalitzar l’inici dels treballs d’inventari del 
patrimoni miner conservat en els municipis patrimoni miner conservat en els municipis 
que formen part de la Mancomunitat de l’Alta que formen part de la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra (Calaf, Calonge de Segarra, Els Segarra (Calaf, Calonge de Segarra, Els 
Prats de Rei, Castellfollit de Riubregós, Sant Prats de Rei, Castellfollit de Riubregós, Sant 
Pere Sallavinera, Sant Martí Sesgueioles i Pere Sallavinera, Sant Martí Sesgueioles i 
Pujalt).Pujalt).

L’inventari permetrà localitzar, referenciar L’inventari permetrà localitzar, referenciar 
i descriure tot el patrimoni miner de la conca i descriure tot el patrimoni miner de la conca 
de l’Alta Segarra i servirà de base per a un fu-de l’Alta Segarra i servirà de base per a un fu-
tur projecte de recuperació del patrimoni mi-tur projecte de recuperació del patrimoni mi-
ner de l’Alta Segarra. Mines, carrilets, carre-ner de l’Alta Segarra. Mines, carrilets, carre-
gadors, terreres, documentació, fotografi es, gadors, terreres, documentació, fotografi es, 
edifi cis, eines, etc. són l’objecte d’aquest tre-edifi cis, eines, etc. són l’objecte d’aquest tre-
ball que tindrà diferents fases en la seva exe-ball que tindrà diferents fases en la seva exe-
cució: recerca en arxius; treball de camp de cució: recerca en arxius; treball de camp de 
localització i descripció; treball de gabinet i localització i descripció; treball de gabinet i 
redacció de l’informe-memòria on hi consta-redacció de l’informe-memòria on hi consta-

ran tots els elements patrimonials localitzats ran tots els elements patrimonials localitzats 
i inventariats, amb la fi nalitat que esdevingui i inventariats, amb la fi nalitat que esdevingui 
una important eina de coneixement i de ges-una important eina de coneixement i de ges-
tió per als municipis a l’hora de recuperar i di-tió per als municipis a l’hora de recuperar i di-
vulgar aquest ric patrimoni miner del nostre vulgar aquest ric patrimoni miner del nostre 
territori.territori.

La iniciativa està promoguda per la Man-La iniciativa està promoguda per la Man-
comunitat de l’Alta Segarra amb el suport comunitat de l’Alta Segarra amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i l’empresa Cat de la Diputació de Barcelona i l’empresa Cat 
Patrimoni serà l’encarregada de dur a terme Patrimoni serà l’encarregada de dur a terme 
l’elaboració de l’inventari.l’elaboració de l’inventari.

Els promotors fan una crida a la població Els promotors fan una crida a la població 
perquè si té o coneix algun element patri-perquè si té o coneix algun element patri-
monial relacionat amb les mines de carbó monial relacionat amb les mines de carbó 
de l’Alta Segarra, ho comuniqui a través de de l’Alta Segarra, ho comuniqui a través de 
correu electrònic a nuria@catpatrimoni.com correu electrònic a nuria@catpatrimoni.com 
o bé per telèfon al 686288590 (Núria Caba-o bé per telèfon al 686288590 (Núria Caba-
ñas). ñas). 

D’altra banda, el diumenge 4 de desem-D’altra banda, el diumenge 4 de desem-
bre, amb motiu de Santa Bàrbara, patrona bre, amb motiu de Santa Bàrbara, patrona 
dels miners, Calaf va inaugurar una escultura dels miners, Calaf va inaugurar una escultura 
commemorativa a la mineria a la rotonda de commemorativa a la mineria a la rotonda de 
la plaça Bertran i Morros. la plaça Bertran i Morros. 

Aquest acte s’afegeix a les diverses ac-Aquest acte s’afegeix a les diverses ac-
cions que Calaf està realitzant els darrers cions que Calaf està realitzant els darrers 
anys per avançar en la recuperació de la anys per avançar en la recuperació de la 
memòria històrica i la dignifi cació del passat memòria històrica i la dignifi cació del passat 
miner de la Conca de l’Alta Segarra. miner de la Conca de l’Alta Segarra. 

L’escultura ha estat dissenyada i elabora-L’escultura ha estat dissenyada i elabora-
da per Metalúrgica Busquet de Calaf i sim-da per Metalúrgica Busquet de Calaf i sim-
bolitza una via per on circulen un miner i una bolitza una via per on circulen un miner i una 
mula que carrega una vagoneta amb carbó.mula que carrega una vagoneta amb carbó.

Nova escultura commem-
morativa dedicada a la 
mineria a la plaça Bertran 
i Morros 



1515

la  cultura 

Calaf renova l’acord per mantenir el 
Cicle Gaudí de cinema el 2023

El 3 de febrer torna la 
VI Nit de l’Esport i la 
Cultura 

les notícies 

E
l passat mes de novembre, 
l’Acadèmia del Cinema en Català 
va tancar l’acord per renovar durant 
el 2023  la programació del Cicle 

Gaudí al municipi. 
Igual que els darrers anys, és una relació a 

tres bandes entre l’Acadèmia, l’Ajuntament i 
el Casino de Calaf. 

La fi nalitat principal del projecte és poten-
ciar i assolir que el cinema en català arribi al 
públic de proximitat i sota el nom de “Cicle 
Gaudí” portarà de forma mensual diferents 
títols recents i reconeguts al municipi de Ca-
laf igual que fa en altres localitats de Catalun-
ya.

 

L
’Ajuntament de Calaf va aprovar el 
passat mes de novembre les ba-
ses de la nova edició de la Nit de 
l’Esport i la Cultura que arriba a la 

seva sisena edició. L’objectiu és reconèi-
xer a entitats, persones i projectes singu-
lars que hagin destacat al llarg del 2022 
en l’àmbit de la cultura o l’esport a Calaf i a 
l’Alta Segarra. 

Fins al dia 12 de desembre, qualsevol 
persona de Calaf, entitat cultural o espor-
tiva podia proposar candidatures per a 
cada una de les catorze modalitats dels 
premis de cultura i esports.

Un cop recollides, el jurat es reunirà 
durant el mes de desembre per valorar 
fi nalistes  i decidir els premis. 

L’acte d’entrega serà el divendres 3 
de febrer al vespre al Casal de Calaf en el 
marc dels actes de la Festa Major d’Hivern 
de Santa Calamanda. 

La cerimònia estarà dirigida per Eloi 
Hernàndez i comptarà amb diferents ac-
tuacions  i sorpreses.  

Èxit del primer cicle de 
foment de la lectura a 
l’Esplai de la Gent Gran 

Avanç de la progra-
mació de Santa Cala-
manda 

Durant els mesos de novembre i desem-
bre, la Regidoria de Cultura ha programat 
un cicle d’activitats de foment de la lectura a 
l’Esplai de la Gent Gran. 

Les diferents activitats incloien: un concert 
presentació, a càrrec del cantautor Miquel 
Pujadó; una sessió de contes humorístics, 
amb el narrador Joan Boer i una sessió amb 
contes amb gust de xocolata, a càrrec de Su-
sagna Navó. 

Una vintena de persones han  assistit a 
cada actuació . 

Aquesta activitat ha estat fi nançada grà-
cies a la subvenció de la Diputació de Bar-
celona del fons de prestació per a suport a 
la programació d’activitats de promoció a la 
lectura. 

La Festa Major d’Hivern de Calaf, amb 
motiu de Santa Calamanda, tindrà lloc els 
dies 3, 4,5 i 6 de febrer. 

La primera de les activitats festives 
serà l’actuació del Cor Trinvant i el Trio 
Segarrenc al Casal de Calaf a les 20h, el 
dissabte 4 de febrer. 

El diumenge 5, dia de Santa Cala-
manda, es celebrarà a les 11.30h la missa 
solemne a la patrona de Calaf i ballada de 
la Metredansa i, en acabar, a les 12.30h, 
l’Ajuntament programarà una ballada de 
sardanes al Casino de Calaf amb la Cobla 
Vents de Riella. 

El diumenge 5, arribarà la màgia al 
muncipi de la mà del Mag Lari que actuarà 
al Casal de Calaf a les 18h amb el seu es-
pectacle “Estrafalari”. 

Finalment, tant el diumenge com el di-
lluns a les 18.30h el Casino de Calaf pro-
gramarà sessions de ball amb Duet Solis-
tes  i Joan Vilandeny.
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les notícies 

Neix el projecte 
‘Aprén a nedar’

L’Escola Alta Segarra, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Calaf, 
ha impulsat el projecte Aprèn a Nedar.  
L’objectiu d’aquesta iniciativa és que tots 
els infants del municipi tinguin nocions 
bàsiques de natació que garanteixin la 
seva supervivència en el medi aquàtic. 

Durant aquest curs 2021 - 2022, 
la natació formarà part del programa 
de l’assignatura d’educació física dels 
alumnes del curs de segon de primària 
i es realitzarà en horari lectiu.  Els alum-
nes realitzaran un total de 20 sessions, 
que es duran a terme a la Piscina Infi nit 
d’Igualada tots els dimecres entre gener 
i maig.

les notícies 

El CNO comença 
a atendre joves a 
Calaf

El passat mes d’octubre, el Centre de El passat mes d’octubre, el Centre de 
Noves Oportunitats de la Catalunya Cen-Noves Oportunitats de la Catalunya Cen-
tral, amb la col·laboració de l’Ajuntament tral, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Calaf i el Consell Comarcal de l’Anoia, de Calaf i el Consell Comarcal de l’Anoia, 
va obrir un nou punt d’actuació al munici-va obrir un nou punt d’actuació al munici-
pi per oferir acompanyament i formació a pi per oferir acompanyament i formació a 
les persones joves, d’entre d’entre 16 i 24 les persones joves, d’entre d’entre 16 i 24 
anys que ni estudien ni treballen.anys que ni estudien ni treballen.

Al llarg de tot el curs, els joves dispo-Al llarg de tot el curs, els joves dispo-
sen d’un tutor de seguiment i es formaran sen d’un tutor de seguiment i es formaran 
a través de matèries transversals i orien-a través de matèries transversals i orien-
tades a l’ocupació i/o al retorn al sistema tades a l’ocupació i/o al retorn al sistema 
educatiu en funció de cada cas. educatiu en funció de cada cas. 

Per més informació, cal contactar amb Per més informació, cal contactar amb 
el CRO, enviant un correu a calaf.ocupa-el CRO, enviant un correu a calaf.ocupa-
cio@calaf.cat o trucant al 938 69 82 49.cio@calaf.cat o trucant al 938 69 82 49.

64 usuaris del 
CRO s’insereixen 
al mercat laboral

Des de gener fi ns a novembre de 
2021, el Centre de Recursos per a 
l’Ocupació (CRO) ha rebut 82 ofer-
tes de feina de diversos sectors i ha 
aconseguit la inserció laboral de 64 
persones usuàries. Així mateix, aquest 
any s’han realitzat diversos certifi cats 
professionals: Operacions Auxiliars 
d’Enregistrament; Tractament de Da-
des i Documents; i Atenció Sociosani-
tària a Persones Dependents en Institu-
cions Socials.

Enguany, també s’ha donat suport i 
orientació a les alumnes per facilitar una 
bona adaptació i un reforç competen-
cial. A més, sis d’elles han aconseguit un 
contracte laboral en fi nalitzar el conveni 
de pràctiques: cinc del CP Sociosanitari 
i una alumna realitzant tasques adminis-
tratives en una empresa del municipi.

Des del CRO, es vol agrair l’acollida 
i facilitat a l’hora de realitzar els tràmits 
amb totes i cadascuna de les empreses.

les notícies 

Finalitzen les obres del 
pati de la Casa Bertran 

E
n la II fase s’ha pavimentat el jardí n la II fase s’ha pavimentat el jardí 
amb formigó acolorit verd i marró, amb formigó acolorit verd i marró, 
resseguint les diverses rodones resseguint les diverses rodones 
preexistents, amb un total de 370 preexistents, amb un total de 370 

m²  pavimentats.  A més, s’ha granallat les m²  pavimentats.  A més, s’ha granallat les 
rodones existents per fer afl orar la pedra rodones existents per fer afl orar la pedra 
original. D’altra banda, s’ha dut a terme la original. D’altra banda, s’ha dut a terme la 
formació d’escocells als arbres existents i formació d’escocells als arbres existents i 
adaptacions dels nivells existents per obte-adaptacions dels nivells existents per obte-
nir una plataforma a un únic nivell.nir una plataforma a un únic nivell.

Finalment, s’ha instal·lat una barana de Finalment, s’ha instal·lat una barana de 
passamans d’acer inoxidable per contenir passamans d’acer inoxidable per contenir 
el desnivell de sortida al carrer per la nova el desnivell de sortida al carrer per la nova 
porta feta en la  fase anterior.porta feta en la  fase anterior.

El cost  ha estat de  58.959,43€ € i s’ha El cost  ha estat de  58.959,43€ € i s’ha 
subvencionat una part a través del progra-subvencionat una part a través del progra-
ma de Resiliència local 2.0 de la Diputació ma de Resiliència local 2.0 de la Diputació 
de Barcelona.de Barcelona.

les obres  i la via pública 

Es realitzen diferents 
Jornades per millorar 
el pati de l’Escola Alta 
Segarra   

Durant els mesos d’octubre i novem-
bre es van realitzar dues jornades de 
pati a l’Escola Alta Segarra.

 En aquestes, l’Ajuntament, 
l’Associació de Famílies (AFA) i el Cen-
tre Educatiu van sumar forces, energies 
i recursos per tal de realitzar-hi diferents 
millores.

Els treballs es van fer en dissab-
te al matí i també van comptar amb 
l’acompanyament de les entitats La Co-
rornella i Cultura del bé comú que van 
guiar i assessorar a les persones volun-
tàries en les diverses tasques i treballs. 

Els participants coincideixen en el fet 
què es va acomplir una gran tasca i des-
taquen especialment, la construcció 
d’un tipi de fusta per als infants. 
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El Barri Nou estrena nous jocs infantils 

Es reforça la muralla del castell 

A
quest mes de desembre han fi na-
litzat les obres de consolidació i 
reforç de la muralla del Castell. 

Concretament, s’ha consolidat 
el fonament que sustenta la torre i part del 
mur, intervenint en una àrea exterior de 10mx 
3m i en  9 m del basament del mur. 

Els treballs han consistit en l’eliminació 

L’Ajuntament de Calaf ha renovat part 
dels elements del parc infantil ubicat al ca-
rrer Calonge de Segarra. La nova àrea de 
joc compta amb un paviment de cautxú de 
seguretat i respectuós amb el medi ambient. 

A més, s’hi han instal·lat dos elements de 
fusta: un gronxador amb dos seients i una 
torre d’escalada amb xarxa. 

El cost del parc ha estat de 20.015, 34€ 
i s’ha adquirit a través del conveni marc de 
subministrament de parcs i jardins i mobiliari 
urbà de l’Associació Catalana de Municipis 
al que està adherit l’Ajuntament de Calaf. 

Duran el proper any s’hi realitzaran noves 
millores com el seu tancament perimetral 
amb tanques de fusta. 

D’altra banda, aquesta actuació forma 
part d’un conjunt de renovacions de mo-
biliari i altres canvis que es realitzaran als 
diferents parcs infantils de Calaf per tal 
d’adaptar-los a les necessitats i normativa 
actual. 

les obres i la via pública 

de materials inadequats, la preparació del 
terreny, el muntatge de l’encofrat i la realitza-
ció d’un mur de formigó de calç, armat amb 
espigues corrugades de polièster i fi bra de 
vidre de 15 mm de diàmetre.  

A més, també s’ha realitzat una memòria 
escrita i un recull fotogràfi c del procés 
d’intervenció. 

El cost de les obres ha estat de 
57.774,40€ i s’han fi nançat  en un 71,80% a 
través d’una subvenció de l’Ofi cina de Su-
port a la Iniciativa Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(OSIC) per l’execució d’obres de restau-
ració i conservació d’immobles de notable 
valor cultural per al trienni 2020-2022.
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150è aniversari del naixement 
d’Isidre Vilaró i Codina, 
poeta i llatinista 

l’efemèride 

Donat que aquest any és el 150è aniversari del seu naixement ens ha semblat adient 
publicar la seva biografi a que per molts calafi ns/nes pot ser desconeguda i que sols 
el carrer que porta el seu nom, i fa poc la placa que s’ha posat al carrer de Sant Anto-
ni on va morir, ens el fa recordar. (Informació facilitada per la  Família Farrés i Vilaró) 

Biografi a 

Va néixer al poble de Viver de Segarra, que pertany a Portell el 27 d’abril de 1872.

Als 12 anys va entrar al Seminari de Solsona, on hi va ser 9 anys, cridant l’atenció dels profes-
sors pel seu talent i afecció per la poesia, escrivint petits poemes entre ells ‘La Colombrade’.

Deixa els estudis eclesiàstics als 21 anys.

Estudia a la Normal de Lleida on obté el títol de Mestre amb notes excel·lents.

L’any 1899 comença la carrera de Filosofi a i Lletres a la Universitat de Barcelona que acaba al 
1901 i també la de Dret que acaba el 1903. 

Mentre estudiava feia classes al Col·legi de Sant Vicents de Paül (Josepets).

L’any 1905 s’establí a Calaf exercint el càrrec de Secretari-Assessor  pels Ajuntaments d’Els 
Prats de Rei, Sant Pere Salavinera, Castellfollit de Riubregós, Sant Martí de Sesgueioles i 
Calonge de Segarra.

El 26 de novembre de 1908, va contraure matrimoni amb Rosa Sala i Cassant de Sant Ramon 
i van tenir sis fi lls. El 1918 la seva esposa moria en donar llum el sisè fi ll, el dia 15 d’octubre.

Va morir a Calaf el 26 de novembre de 1930.

Com era? 

F
ísicament era un home ben plantat, 
alt, corpulent, bru, de mirada fi xa i 
penetrant, pestanyes grosses, amb 
els pèls caiguts, igual que el seu 

bigoti socarrat, a causa d’aprofi tar tant els 
caliquenyos, que devorava amb deliri. Usual-
ment portava gorra, camisa blanca, que con-
trastaba amb la seva morenor, vestit de llana, 
força lluent, i esmolat de fregar a les cadires.

La seva fi lla Pepita el recordava a l’hivern 
amb capa.

Com a bon caçador, calçava sempre 
esperdenyes, menys quan havia d’anar a la 
capital que portava sabates i barret. (Sigui 
dit de passada que el dibuix que li varen fer a 
la revista Alumnàtica, en opinió de les seves 
fi lles, no si assembla gens).

El seu posat era seriós, aparentava un 
home aspre i de pocs amics, tot i que era 
amable en el tracte, i de tant en tant d’aquella 
cara ferrenya n’esclataven unes rialles ben-
grasses.

Les seves converses, eren una delícia , 
gracioses i carregades d’anècdotes.

Li interessava la política local i general.
Enamorat de la natura, i especialment de 

la Segarra.
Caçador i bon caminador, parlava sovint 

de la font Puda de Boixadors i de la font del-
Ferro de la que es podria dir que ell en fou el 
descobridor.
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Llibres editats 

De món ermot i del Verger d’Horaci. 
(Calaf, 21 de novembre de 1918).

Obres de Q. Horaci, girades de 
son original llatí en rims catalans. 
(1922).

Sursum, dedicat al seu germà Mn. 
Joan Vilaró i Codina amb motiu de la 
seva Missa nova. (Viver 1917).

Discurs de Gràcies - Jochs Florals 
de Barcelona Any LXX MCMXXVIII 
(6-5-1928.)

El 20 de novembre de 1927, el con-
sistori de Barcelona el va elegir com 
a mantenidor, en la reunió feta al Saló 
Nou del Consistori. (La Vanguardia 
pág. 10 del 22/11/1927).
El 6 de maig de 1928 va fer el discurs 
de gràcia com a mantenidor forà.

La máxima empresa traductora 
d’Horaci, reconeguda per l’Instituto 
de Estudios Helénicos, és la d’Isidre 
Vilaró i Codina. (Boletin - Tom III Fas-
ciscle 1 -1969).

La seva fi lla Antònia era la portaveu 
dels seus escrits.

Destaquem el seu discurs, a la inagu-
ració de la Biblioteca que va crear al 
Centre Catòlicel grup excursionista 
de Calaf.

La seva passió per escriure queda refl ectida en les 
seves poesies, caramelles, discursos, històries, 
cartes, refranys, esbossos, ….

Del gruix de les seves poesies, les més emotives, la 
majoria són sobre la seva esposa Rosa Sala i Cassant

Altres textos La seva obra

Terrible fou senyor i esglaidora
la nova sotragada que m’heu donat
mes faci’s ara i sempre i en tot hora la vostra voluntat.
A qui per companya vàreu dar-me
he plorat tal vegada ja amb excés
No tinc cap motiu per a queixar-me
sou Vos qui me l’ha pres…….

Enamorat de la natura i especialment de la Segarra

Jo no sé quin encís atresora
Eixa terra fan seca i tan aspra,
Tal alta i pedragosa
Dels plans de la Segarra.
D’eixa terra de boires espesses
I de fonts quasi sempre estroncades,
I dels sols agredosos
I límpides àures…….

Va escriure caramelles, 
(Unió Calafi na, 1923)

El jovent d’aquesta vila
Català de soca-arrel,
també alegrement entona
Aquest cant baixat del cel
I diu, tot alçant un himne
de glòria a l’anyell DivÍ:
¡Visca, visca avui sempre
El nostre poble calafí!...

També té un gran recull de dites catalanes: tretes del 
llibre de Carles Amat i altres, i moltes de collita pròpia

Abans no et tinguin per Sant
màrtir primer et faran.
Si edifi ques vora el riu
t’exposes a perdre el niu.
Fins que deixis de ser ric
no sabrás que és un amic.
Si en parlar, penses primer
no faràs cap mal paper.
Jo de tu parlaré mal
però tu de mi... això no val.

Fonts:
Arxiu històric de la Ciutat de Barcelona, fons, 6 B - Jocs fl orals Sèrie III pliques num.1927-1928.
Revista Vida Mariana de Calaf
La Vanguardia, pág. 10. 22/11/1927
UB Facultat Filosofi a I lletres. Boletin del Instituto de Estudios Helénicos Tom III(1969)
Ausa XII 118-119(1987)
Arxiu familiar Farrés-Vilaró
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el reportatge fotogràfi c

Aproximadament any 1940

Carmelites any 1931

Recull de fotografi es antigues d’escoles de Calaf
Des de fa uns mesos s’estan recollint fotografi es antigues de grups d’alumnes de les  diferents escoles de Calaf  per tal de fer una exposició 
durant la Setmana de la Gent Gran de Calaf, al maig del 2023, on tothom podrà col·laborar identifi cant el nom de les persones que hi apareixen.
Si teniu fotografi es anteriors a l’any 1975 i voleu col·laborar, poseu-vos en contacte amb la M. Àngels Solà al telèfon mòbil 609 15 57 10.
Es recolliran fotografi es fi ns a fi nals de gener per tal de poder preparar l’exposició.
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Any 1893

Dominiques any 1955



22

I de nou, ens trobem escrivint el text 
de desembre: el setembre va passar 
amb un començament escolar atípic, 
avançant l’inici de classes una setmana 
i convertint les tardes en lleure i la 
conciliació familiar una mica caòtica. A 
l’octubre tot va rodar normal, per sort; 
i novembre amb castanyes i moniatos 
ens ha donat pas ja a desembre, 
trobant-nos en un tancar i obrir d’ulls a 
les portes de les vacances de Nadal.

Aquest primer trimestre des de l’AFA 
hem pogut fi nalitzar el “Projecte 
Adequació patis de l’Escola Alta 
Segarra”, promogut per l’Ajuntament 
de Calaf, i amb el suport de l’equip de la 
Cooperativa La Cornudella i de Cultura 
del Bé Comú.

En una primera fase de diagnosi ens 
vam reunir mestres, famílies i entitats 
per tal de valorar les necessitats inicials. 
També vam demanar opinió als nostres 
infants que ens van suggerir idees ben 
interessants i fi nalment vam redactar 
un pla d’acció que es va portar a terme 
en dues jornades de treball. Vam 
construir una tanca pel pati d’inicial, 
també vam construir un tipi de fusta, 
taules i seients, vam instal·lar un espai 
d’ombra al pati de C. Mitjà i superior, 
vam pintar nous jocs a terra i vam fer 
una repassada a totes les estructures 
ja existents a més a més es va muntar 
un nou sorral a P3. La valoració del 
projecte ha estat molt positiva tant 
per la comunitat educativa com per la 
canalla que són els veritables usuaris. 
La participació familiar no va ser molt 
massiva, però així i tot vam gaudir d’uns 
resultats immillorables.

Per altra banda, des de l’AFA, 
continuem donant serveis bàsics com: 
acollida i guarderia de tarda, activitats 
extraescolars, xerrades, tallers... 
Aquestes vacances gaudirem del Parc 
de Nadal i també es col·labora amb 
l’escola a alimentar tions i reis i tot el 
que faci falta.

A més a partir del gener, els alumnes 
de segon, podran tornar a gaudir del 

projecte “Aprèn a nedar a l’escola” 
impulsat per l’AFA el curs passat.

Tot això és el que representa l’AFA de 
la nostra escola, una Associació de 
Famílies d’Alumnes que vetlla per la 
qualitat i la millora constant de l’àmbit 
educatiu de la nostra escola, tot fent 
comunitat i col·laborant pel bé dels 
nostres infants i implicar-nos amb 
il·lusió.

Finalment, des de la Junta de l’AFA, 
només ens manca desitjar-vos que 
passeu unes festes de Nadal plenes 
d’abraçades, petons i escalf de la 
família i que no perdeu mai la il·lusió de 
col·laborar i fer comunitat.

Perquè #TOTSSOMESCOLA!

La junta de l’A.F.A de l’Escola Alta 
Segarra us desitgem un bon 2023

AFA ESCOLA ALTA SEGARRA

Perquè no perdem mai la il·lusió de 
col·laborar i fer comunitat

ASAASA és una entitat que defensa la 
preservació del patrimoni paisatgístic, 
els recursos naturals, agrícoles i forestals 
de l’Alta Segarra. Volem evitar l’allau 
de macroprojectes d’energia eòlica i 
fotovoltaica que pretenen instal·lar els 
oligopolis al nostre territori. 

Apostem per la sobirania energètica i 
alimentària, i rebutgem el sacrifi ci d’aquest 
entorn en nom d’una transició energètica 
injusta i mal planifi cada que ens roba 
els recursos. A Calaf hem organitzat el 
cicle “Món rural i transició energètica”. 
Si vols col·laborar, seràs benvingut! 
asaasaillainterior@gmail.com. Bones 
festes!

ASAASA

Volem evitar 
l’allau de 
macroprojectes 
d’energia eòlica i 
fotovoltaica

les entitats
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les entitats

Després d’haver passat “de puntetes” 
per un horrible any 2021 on el Casal va 
programar poques activitats i espectacles 
condicionats per la pandèmia de la 
COVID-19, durant l’any que estem a punt 
d’acabar, que hem pogut viure amb certa 
normalitat, s’han dut a terme una bona 
colla d’activitats: Presentacions de llibres, 
concerts, zumba, xerrades, ballet, teatre 
professional i amateur, i una espectacular 
producció de l’ATC per la Festa Major que 
ens va fer sentir molt orgullosos.

Durant el darrer mes de novembre, i fent 
equilibris amb els assajos de Pastorets, 
hem pogut veure a la Sala de Fusta dues 
produccions de companyies amateurs 
de fora de la comarca amb molta qualitat, 
i una producció de l’ATC (el Nom), que ens 
ha recordat que el teatre de casa nostra 
continua estant en plena forma. I un gran 
concert a la Sala Folch i Torres, organitzat 
per la Coral Ressons, en commemoració 
dels 20 anys de la coral. Certament, ha 
estat un “no parar”!

I com no pot ser d’una altra manera, les 
festes de Nadal estaran protagonitzades 
pels Pastorets de Calaf. Una producció, 
que des de fa dècades, està a l’esglaó més 
alt dels espectacles de Nadal a Catalunya, 
cosa que també ens hauria d’omplir 
d’orgull als calafi ns.

Per començar, el dia 18 de desembre 
serà una jornada dedicada a la Marató 
de TV3, que començarà a migdia amb 
un Concert-vermut de Mazoni i seguirà 
amb una preestrena dels Pastorets de 
Calaf (només la primera part serà oberta 
al públic). Ambdues activitats seran amb 

taquilla inversa i la recaptació total es 
lliurarà a la Fundació de la Marató de TV3.

El dia 25 de desembre, com és tradició, 
s’estrenarà la temporada dels Pastorets 
de Calaf, que com sempre, portaran 
novetats, i s’allargaran durant els dies 6, 8, 
15 i 22 de gener de 2023. Si esteu atents 
a les xarxes socials, podreu guanyar 
entrades participant en els concursos 
que s’hi duen a terme.

Per la diada de Sant Esteve es celebrarà 
el tradicional Contacontes en una 
matinal a la Sala de Fusta, i durant la tarda 
els Patges Reials, Farik, Farak i Faruk, 
recolliran les cartes que la mainada de 
Calaf i comarca vulgui fer arribar a SSMM 
els Reis d’Orient.

En començar febrer, arriba Santa 
Calamanda, la nostra Festa Major 
d’hivern, que esperem que la gaudiu 
amb les activitats que hem programat: El 
divendres, 3 de febrer se celebrarà la Nit 
de l’Esport i la Cultura, on es premiaran 
les persones i entitats que enguany 
han destacat en aquestes activitats. El 
dissabte, dia 4, el Cor Trinvant ens oferirà 
el concert Musicals del Cor, a l’escenari 
de la Sala de Fusta. I el diumenge, dia 5, 
el Mag Lari ens presentarà el seu darrer 
espectacle per cloure la Festa de Santa 
Calamanda.

Certament, serà un hivern amb molta 
activitat que esperem que la gaudiu amb 
nosaltres.

Esperem veure-us pel Casal.
Bon Nadal i un millor any nou!

CASAL DE CALAF

De nou, trepitjant fort amb la cultura
i l’espectacle de Calaf
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Per aquestes dates hem preparat un abonament especial per 5 espectacles 
de qualitat al Casino de  Calaf.

Un homenatge a RUDOLF NUREYEV, Un concert de les millors Àries d’òpera, 
un Musical d’actualitat que ha triomfat a Barcelona “EL POLIAMOR és així de 
complicat”, un Concert i Ball amb l’Orquestra Internacional MARAVELLA i per 
acabar un espectacle del Ballet Flamenc de Barcelona amb “LUXÚRIA”.

Som conscients del moment difícil que estem passant i per això hem preparat 
aquest abonament amb un preu molt ajustat de 40 euros per les persones 
associades i de 50 pel públic en general i que resulta un preu de 8 euros per 
cada espectacle de qualitat.

Regalar CULTURA és un regal doble per les persones estimades, ja que es 
gaudeix al moment de rebre’l i al moment de l’assistència a l’espectacle i que 
segur serà ben rebut per la persona o persones obsequiades. No caldrà que et 
cuidis de res. Truca als Tel. 620134018 o 938698377 (Josep) i el farem arribar 
a les persones que vulguis i de la manera que vulguis.

Per un altre costat, volem comunicar que les obres de rehabilitació de 
la segona fase del Casino de Calaf, que suposa l’habilitació de la SALA 
PRIMERA continua a bon ritme. En aquest moment ja s’ha canviat la teulada 
que tenia amiant i s’han instal·lat plaques solars per tal de poder aconseguir 
un edifi ci completament sostenible. Li seguiran la instal·lació d’un sistema 
d’aerotèrmica per la climatització de l’edifi ci, la connexió de les dues plantes 
amb un ascensor i una nova escala per salvar les barreres arquitectòniques i 
la comunicació de  les dues plantes i posteriorment la restauració de la planta 
primera com a local social. Esperem que a mitjan 2023 pugui ser una realitat.

Només ens queda desitjar a tota la comunitat unes Bones Festes tot reivindicant que la PARAULA sigui com més aviat millor l’única arma 
per resoldre els confl ictes que tot sovint ens visiten.

BON NADAL I FELIÇ 2023

CASINO DE CALAF

Aquestes festes
“ regala cultura”

les entitats
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La tarda del diumenge 27 de novembre esdevindrà una data assenyalada en el nostre recorregut musical. Comptem 20 anys de cançons, 
de música, de companyia.
D’ençà que el cor dels Pastorets va decidir treure el cap del fossar, des d’on acompanyava l’espectacle que ens situa en el mapa, esdevingué 
la Coral Ressons.
Hem passat per les mans de tres directors i participat en actes prou solemnes 
i importants que ens han permès conèixer i compartir més vetllades musicals. 
Amb alguns d’ells hem celebrat aquest 20è aniversari: la Coral Mare de Déu 
del Portal, la Coral Collserola Vallvidrera i el Cordhomes d’Osona, i també 
acompanyats de la nostra pròpia formació.
Vam poder gaudir del plaer de cantar sota la direcció de la Maribel Sivila, 
fundadora i primera directora de la Coral Ressons.
Amb un ventall de temes de diversos estils i una companyia immillorable, 
esdevindrà un record inesborrable, perenne.
Agraïm la vostra fi del companyia i us convidem, una vegada més, a unir-vos a 
nosaltres per continuar omplint els escenaris de música i cançons.

20 anys de cançons

CORAL RESSONS
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De forma continuada hem continuat treballant 
en aquells assumptes que hem establert com a 
prioritaris aquesta temporada 2022-2023.

En primer lloc, volem continuar treballant per 
donar a conèixer la nostra forma d’entendre 
l’esport d’una manera integral, formant a la base 
i inculcant valors que ajudin a tenir una millor 
actitud davant la vida.

En allò que fa referència al vessant esportiu els 
nostres equips federats han continuat avançant 
en les seves respectives lligues: Preinfantil 
Femení, Cadet Femení i Sènior Femení Tercera 
Categoria Catalana.

Preinfantil Femení, malgrat que la manca 
d’efectius la temporada passada es va 
proclamar Campió de Nivell C, però aquest 
any en canviar de categoria i jugar contra rivals 
de segon any ho tenen molt difícil. L’objectiu és 
adaptar-se a la nova categoria com més aviat 
millor per tornar al camí dels bons resultats. 
Constància, il·lusió i esforç no hi manquen.

Cadet Femení, es troba en una situació similar. 
La temporada anterior van aconseguir el 
Campionat de la seva categoria sense perdre 
cap partit i essent les màximes encistelladores 
i les que menys punts van rebre. El canvi de 
categoria on han de jugar contra jugadores més 
grans ha limitat el seu rendiment. Cal treballar de 
cara a la temporada vinent per mirar de tornar a 
ocupar els llocs capdavanters de la classifi cació.

Sènior Femení 3a Categoria Catalana, és un 
equip totalment nou, amb jugadores molt joves 
per la categoria i això els hi passa factura com 
també la manca d’efectius i les lesions que no 
han permès que l’equip assoleixi la regularitat 
desitjada en el seu joc.

També voldríem demanar als nostres associats 
i col·laboradors que ens facin confi ança i ens 
continuïn donant suport en tot allò que puguin.
Per últim, vull dir-vos que si voleu venir a provar 
el basquetbol sense compromís, només us 
cal venir al Pavelló Municipal i preguntar per 
nosaltres.

Una vegada més, la Junta Directiva del Club 
Bàsquet Calaf us desitja un molt Bon Nadal i 
Any Nou!!!

CLUB BÀSQUET CALAF

Nova Temporada: 
equips i planifi cació 
esportiva

les entitats

S’’acosten les festes de Nadal, i des de la UE Calaf us volem desitjar un Bon Nadal 
2022 i una millor entrada d’aquest 2.023 que comença.

Però primer de tot, des del club voldríem aprofi tar aquest espai per agrair l’ajut i la 
col·laboració de totes aquelles persones, jugadors, entrenadors i afi cionats que 
es van bolcar en donar un cop de mà en l’organització tant de les barres com dels 
sopars de la passada Festa Major, i sense l’esforç dels quals aquest esdeveniment 
no hauria estat possible. I també a tota la gent que ens va acompanyar i visitar durant 
els tres dies de la festa gran.

En l’àmbit esportiu, i com a resum de la temporada 2021-22, cal destacar la primera 
posició als campionats de lliga assolits per l’equip femení de Futbol-7 i per l’Aleví A, i com 
a nota negativa el descens de l’equip sènior de 2a a 3a Catalana, després de mantenir 
la categoria durant tres temporades molt complicades a causa de la pandèmia.

Ja durant la present temporada, i fent un repàs a les trajectòries dels diferents 
equips de l’entitat, cal destacar especialment l’excel·lent trajectòria de l’equip 
Juvenil de 2a divisió, que ocupa posicions capdavanteres al seu campionat, així 
com el cadet masculí de segona divisió, l’equip femení de futbol-11 i el sènior de 3a 
catalana, tots ells en el grup capdavanter de les seves respectives classifi cacions.

Els equips benjamins, alevins i infantil, han tingut un començament de temporada 
una mica més complicat, però amb l’esforç i les ganes que hi estan posant, ben segur 
que aviat aniran millorant i escalant posicions en els seus grups de competició.

Voldríem destacar especialment l’esforç i la dedicació mostrats del Cadet Femení 
de Futbol 7, que també estan tenint un començament de competició força difícil. I 
aprofi tem per animar a totes aquelles noies nascudes entre els anys 2007 i 2008 
que vulguin venir a provar, que s’apuntin!!!

I per als més petits, la U.E. Calaf organitza, a través de l’Acadèmia de Futbol, el 
ja tradicional Campus de Futbol de Nadal de tecnifi cació esportiva aprofi tant 
l’aturada de l’activitat lectiva a les escoles i instituts. El Campus de Nadal tindrà 
lloc els dies 23, 27, 28, 29, i 30 de desembre del 2022 i del 2 al 5 de gener 
del 2023, de 9.00 a 13.30 h del matí. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s en dies 
escollits, o bé amb abonament de 4 o 9 dies.

Podeu informar-vos contactant directament amb el club, i també amb la següent 
adreça electrònica: academymoha@gmail.com o també al telèfon +34 666 24 92 
42 (Moha Oulhaj)

Molt bones festes i molt bon Nadal 2022!

Benvolguts/des, després d’uns mesos d’aturada volem fer-vos partícips dels 
nous projectes que iniciarem aquest 2023: Amb molta il·lusió s’han començat a 
preparar un conjunt d’actes que ens permetran tornar a posar la música i la dansa 
al carrer, a fer créixer l’interès als més joves per la cultura popular i treballar en 
col·laboració amb altres entitats per què el llegat de la tradició cultural sigui una 
herència per a tothom.

Amb aquestes paraules volem desitjar-vos unes molt Bones Festes i un Any 2023 
ple de cultura.
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Nadal del 2022. Cap a un futur ple 
d’esperança

Fer de la cultura popular el nostre valor

UNIÓ ESPOTIVA CALAF

ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA CALAMANDA
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vos la data al calendari, i aneu preparant 
disfressa! Ens veiem el 24 i 25 de febrer!

Abans, però, tenim una cita! I és que 
enguany també recuperem una altra de 
les nostres festes, que estem organitzant 
amb moltes ganes: la revetlla de Cap 
d’Any, que vindrà carregada de sorpreses. 
Així que el dia 31 de desembre, a partir de 
la una de la matinada, deixeu-vos estar de 
Pedroches, i veniu a fer poble i acomiadar 
el 2022 a la Sala d’actes de Calaf!

Continuem aixecant pols!

Des d’aquest raconet de l’Altiplà, la gent 
de La Polseguera ens volem adreçar a 
tots els calafi ns i calafi nes per desitjar-vos 
molt bones festes! Aquest any, sobretot, 
volem celebrar que hem pogut anar 
arraconant la precaució per recuperar la 
festa tal com ens agrada: més propera, 
més popular i més participada.

A inicis d’aquest any per fi  vam poder 
treure del congelador la Festa del Pellofa, 
i ens plau anunciar-vos que ja tenim totes 
les energies posades a preparar l’edició 
de l’any que ve. De moment, marqueu-

Una temporada per tornar a la normalitat

LA POLSEGUERA

CALAF COMERÇ ACTIU

Qui som?

Som un conjunt de comerciants que ja fa 
6 anys que ens mobilitzem amb petites 
campanyes de Nadal , Tardor i Primavera, 
per fer vibrar el nostre comerç, el comerç 
Calafí, el nostre, perquè el petit comerç, 
TU ets qui el fas gran!

Aquest any, potser ja ens heu vist al 
nostre vídeo... I és que un Tió magnífic 
ens ha fet viatjar en uns indrets molt 
bonics de Calaf, i que segurament que 
repartirà la màgia a moltes llars aquests 
dies de Nadal!

Segurament la campanya que més 
recordeu i a la vegada ens agrada 
molt a tots, comerciants, restauradors 
i a vosaltres,  és la Campanya dels 
“Laureanus”. Sabeu d’on vam treure  la 
idea  de posar-li Laureanu? Doncs  va 
sorgir de voler crear una petita moneda 
local, on quin nom millor que el nostre 
ilustríssim Laureà Figuerola. És com un 
petit homenatge que li fem al ministre 
d’economia.

Però tenim més novetats! Aquest any el 
podreu gaudir d’una manera diferent. El 
farem el dissabte 7 de Gener i  volem que 
vinguis amb els teus bitllets, agafis una 
de les butaques del Casal i gaudeixis del 
sorteig en directe! T’ho perdràs?

T’imagines que fóssis tu un dels 3 
afortunats?

Com més compres facis aquests dies 
de Nadal, més opurtanitats tindràs. Pots  
obtenir els Laureanus comprant a: 

Almansa • Arrels Perruqueria • Basar 
Xinès • Bonàrea • Burgès i Regí  • Cal 
Gatells • Caprici • Carnisseria Laura • 
Carnisseria Mercè • Condis • Dietètica 
l’Espígol • Eficar Motor • El cosidor de 
Calaf • El Gebre • Elvira Perruquers • 
Farmàcia Font Sabala • Forn de Pa Fitó 
• Imatge Bellesa i Benestar• La Coppe 
• La Senalla • La Vedella • Mobles 
Pérez • Òptica Calaf • Papereria Anna 
• Pastisseria La Lionesa • Pastisseria 
La Carolina • Peixateria Calaf • 
Perruqueria & Estètica Anna Roldán 
• Supermercat  Prat• Quemposo • 
Super T • Tot Punt • Vitaespai

I no podem acabar l’escrit sense desitjar-
vos unes molt bones Festes i un feliç Any 
Nou!

les entitats
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El fi nançament dels Ajuntaments
En el ple de novembre, vam aprovar 
un pressupost de 6,5 milions d’euros. 
És el pressupost més alt dels vuit anys 
de mandat. L’increment del 31 per cent 
s’explica per les inversions previstes. I, 

concretment, per tres projectes destinats a canviar tot l’enllumenat 
públic, millorar l’efi ciència energètica de l’Ajuntament i comprar 
i instal·lar plaques fotovoltaiques. Aquestes inversions tenen un 
import d’1,7 milions, dels quals, 1,4 estan subvencionats pels fons 
europeus Next Generation.
Aquests fons són una oportunitat que no hem volgut deixar passar. 
Hi hem presentat d’altres projectes, com la Residència per a la Gent 
Gran, i estem pendents de les resolucions. Aquestes inversions 
requeriran d’un esforç d’execució important. Però, poden estar ben 
segurs que el govern actual és capaç de tirar-lo endavant perquè 
durant aquests dos mandats hem fet endreça. L’Ajuntament disposa 
d’una plantilla de treballadors competent, compromesa i estable.

En el transcurs del debat pel pressupost, l’oposició va tornar a 
subratllar per enèsima vegada el cost de la plantilla, que consideren 
excessiu i desmesurat. No tenen raó, esclar. Ara: els ho hem 
explicat tantes vegades, que ja entenem que la veritat és el que 
menys els importa. Però, ho repetim: el cost del personal essencial 
representa el 25 per cent de la despesa, que és un rati habitual i 
adequat. No obstant, la partida s’incrementa per serveis a què no 
estem obligats com la Llar municipal, l’Escola de Música o el CRO, 
però que volem prestar.

Tanmateix, és cert que el fi nançament dels Ajuntaments s’hauria de 
debatre seriosament. Perquè cada cop se’ls exigeix una tramitació 
més complexa, que requereix més temps i més personal, perquè 
els costos de funcionament s’incrementen any rere any mentre 
que el marge fi scal ja està esgotat. No es poden apujar més els 
impostos i no és sostenible estar pendents sempre de subvencions 
o transferències extraordinàries.

Poble gran, pressupost monstruós.
A l’últim ple ordinari celebrat a 
l’Ajuntament es va aprovar el pressu-
post per l’any 2023. Es tracta d’un pres-
supost elevadíssim per la dimensió real 
del municipi.

Pobles propers que també són capital de petita comarca i amb 
el triple de població, tenen un pressupost la meitat de gran que el 
nostre. 

-“Les subvencions rebudes”- diuen, obviant que suposen un alt 
cost pel municipi, tant en inversió com en manteniments futurs.

-“Som el referent de la comarca”-, tal com predica l’equip de 
govern. Tant que fi ns i tot subvencionem als pobles veïns!

La bona nova
Sembla que va ser ahir que encetàvem un 
nou any en el que ens disposàvem a deixar 
enrere la maleïda COVID i que podríem 
retornar a una certa normalitat i fi ns i tot 
una millora general després de dos anys 
de restriccions socials i econòmiques. 

Malauradament no va ser ben bé com estava previst i –tot i que es 
van poder avançar de manera evident en la lluita contra la pandèmia- 
un altre desgràcia impensable i amb efectes globals desastrosos 
va impactar a les nostres vides; la guerra a Ucraïna, que a banda del 
sofriment que ha suposat a les persones directament afectades, ha 
tingut uns efectes devastadors a l’economia mundial que han suposat 
alhora l’empobriment de la majoria de la població i la conseqüent 
disminució de la nostra qualitat de vida. 
Però, afortunadament, tot es pot veure des d’una vessant positiva i 
aquestes crisis que estem vivint han de servir per fer-nos conscients 
de que tenim a les nostres mans la possibilitat de canviar les coses 

que no funcionen i anar cap un model més sostenible, que tingui més 
en compte al conjunt de la societat, els valors humans i el respecte al 
planeta. 
En aquest sentit, l’augment de la sensibilitat per el medi ambient, 
l’aposta per les energies netes, la re-localització d’empreses a casa 
nostra, la defensa dels drets humans i la lluita contra la corrupció, 
sembla que estan prenent força i que faran possible que deixem un 
món millor per als que vindran. 
La bona notícia és que, si ens hi impliquem, tots tenim a les nostres 
mans les claus per canviar la manera de fer les coses en cada 
decisió que prenem, fer-ho de manera més responsable, justa i 
sostenible. Només cal tenir-ho present en cada decisió que preguem, 
ja sigui a nivell individual o col·lectiva, donant suport a les iniciatives 
que defensen el progrés i el bé comú per damunt dels interessos 
personals i d’organitzacions diverses... com per exemple a les 
eleccions municipals d’enguany. 
Des de JuntsXCat Calaf us desitgem Bones Festes i un millor 2023!

Passeu bones festes i que tinguem un 
any nou amb foc nou.
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Placa dedicada a l’Oriol al Carrer Doctor Fleming de Capellades (a la paret de Can Bas, casa d’estiueig de la 
família materna).

Durant la Pasqua dels anys 1973-74-75 una 
mona de mantega de dos pisos sortia de la 
pastisseria de cal Mestres en direcció a la 
presó Model de Barcelona per al fillol Raimon 
Solé Sugranyes. Resulta, però, que a la Model 
n’hi havia dos de germans engarjolats: en 
Raimon i l’Oriol. I sabem pel testimoni familiar 
que se la menjaven entre tots els presos polítics 
de la galeria. La mona sortia amb la Hispano 
Igualadina fins a l’oficina que tenien a la Plaça 
Goya: allà la recollia un altre germà amb la 
mare, Xita Sugranyes, i amb bus la portaven 
a la Model. Qui la feia enviar des de Calaf era 
Àngels Ferrer Sensat (padrina del Raimon), 
casada amb Alexandre Satorras i Capell 
(la casa pairal del qual és a cal Satorras de 
Calaf). Vegem ara, desglossats breument, els 
protagonistes d’aquesta anècdota que vincula 

l’últim anarquista abatut a trets per la Guàrdia 
Civil amb el poble de Calaf.

Àngels Ferrer (BCN, 1904-1992). Mestra, 
pedagoga i catedràtica en Ciències Naturals. 
Filla de Rosa Sensat (1873-1961), mestra i 
pedagoga, creadora de l’Escola del Bosc de 
Montjuïc (inaugurada el 1914): “volíem que fos 
el lloc on s’aprengués a viure i a gaudir de la 
vida en consonància amb el desenvolupament 
normal de les forces i facultats de l’infant”, on 
l’Àngels anà a partir dels 10 anys.

L’Àngels fou de l’equip que va crear l’Institut-
Escola del Parc de la Ciutadella (1932-1939), 
al Palau del Governador (on ara hi ha l’Institut 
Verdaguer). L’institut-Escola va ser un assaig 
pedagògic brillant durant la República: una 

DE LA TERRA DE SIGAR

Una mona de Cal Mestres per a 
Oriol Solé Sugranyes
—

Josep Maria Solà
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escola pública i gratuïta, laica, mixta i amb el 
català com a llengua bàsica. Segons M. Aurèlia 
Campmany, exalumna, van formar una certa elit: 
“vam ser educats per a un país que no existia”.

El director era Josep Estalella i alguns 
professors foren: Ramon Esquerra, Ramon 
Aramon, Carme Serrallonga, Ramon Sugranyes 
de Franch i Lluís Solé Sabarís, geògraf i geòleg, 
amb qui l’Àngels feu una gran amistat fins a ser-
ne la padrina del fill Raimon.

Si l’Àngels fou més tard la directora de l’Institut 
Infanta Isabel d’Aragó (a la Verneda), el seu marit, 
Alexandre Satorras (1900-1967), catedràtic 
de filosofia i pedagog, fou director de l’Institut 
Joan d’Àustria, a part d’haver fundat l’Institut 
de secundària, COPEM (1958), a la ciutat de 
Mataró. Força temporades les passaven a cal 
Satorras de Calaf.

Oriol Solé Sugranyes (1948-1976). Cinquè 
fill (d’onze germans) del matrimoni de Lluís 
Solé i Conxita Sugranyes de Franch (filla de 
Capellades i amb família a Cardona).

De petit participà al moviment escolta (on 
conegué Montserrat Solà i Franquesa, muller 
de Josep Huguet de Calaf) i Mn Pere Ynaraja, 
consiliari de l’A. E. Alexandre de Riquer de Calaf 
(1958-59).

L’Oriol, juntament amb els germans Jordi i 
Ignasi, forma part del MIL (Movimiento Ibérico 
de Liberación), on hi havia també Salvador Puig 
Antich, Josep Lluís Pons, Jean-Marc Rouillan 
i Jean-Claude Torres, entre d’altres. Inspirats 
en els situacionistes del maig del 68, en Quico 
Sabaté, Faceries i els guerrillers llibertaris, el 
MIL començà el 1971 a Tolosa de Llenguadoc i 
s’autodissolgué el 1973. Com afirmava Sabaté: 
“L’alliberament de la terra que m’ha vist néixer no 
es farà ni a través de discursos ni de paperassa, 
sinó per mitjà de l’acció i de la lluita”. Creien en 
l’agitació armada i en les “expropiacions” per a 
finançar la lluita per la llibertat.

El 15 de setembre de 1973, en una segona 
expropiació de la Caixa d’Estalvis de Bellver de 
Cerdanya, l’Oriol i Pons Llobet són detinguts i 
empresonats a la Model de Barcelona (eren a 
la cinquena galeria, la de presos perillosos). El 
juliol de 1974, després d’un consell de guerra, 
Oriol Solé Sugranyes és condemnat a 48 anys 
de presó. Coincideixen a la Model amb el germà 
Raimon a la mateixa galeria, i una mona de cal 
Mestres els arribarà durant tres anys seguits. 
L’1 de març de 1976 l’Oriol arriba a la presó de 
Segòvia on participarà en la fuga del 5 d’abril 
organitzada per ETA. Es fugaran 29 presos: 
24 membres d’ETA i cinc anarquistes catalans. 
Arribaran fins al nord de Navarra però un 
malentès els deixarà perduts en la nit i la boira 
sense mugalaris (guies). A 100 metres de la 
frontera francesa, la matinada del 6 d’abril seran 
tirotejats per la Guàrdia Civil, i l’Oriol caurà mort 
a Auritz (Burguete, on té un monument a la seva 
memòria).

Dos anys abans, el 2 de març del 1974, Salvador 
Puig Antich era executat a garrot vil a la sala de 
paqueteria de la Model de Barcelona.

L’Oriol Solé Sugranyes és enterrat al cementiri 
de Bor (Bellver de Cerdanya) on estiuejava de 
petit. Al costat de la seva làpida hi ha un fragment 
de la cançó de Quico Pi de la Serra, “Me n’aniré 
a la muntanya” (1971): “Estic cansat de ploreres 
i sospiracions en va/ estic tip de cantar penes 
sens poder-les remeiar;/el remei és la cacera, 
això per mi queda clar”.

Per cert, la mona també arribava a Capellades: 
“era boníssima i tots l’esperàvem amb molta 
il·lusió” (segons la Cati, germana de l’Oriol).
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Els espectadors fan cua al llarg bo i esperant  amb 
fal·lera que s’obrin les portes de l’Auditori. Engalanats 
per una ocasió espectacular i única com aquesta, 
minuts més tard, desfi len per l’entrada i el passadís 
central del local.

A mesura que la Judit i l’Emili avancen buscant  les 
butaques adjudicades entre una part del públic 
ja acomodat, les veus sonen esmorteïdes. Res fa 
preveure la commoció que s’aproxima.

Els instruments de corda comencen a  grinyolar 
cercant de la tensió correcta, els de vent ajusten 
els pistons mentre teclegen en silenci i la percussió 
es prepara per a aconseguir la intensitat justa. A la 
sala moren els darrers murmuris abans que es faci el 
silenci total en entrar en escena el director. Enmig dels 
darrers sons, gairebé diabòlics, els espectadors han 
aprofi tat per escurar-se la gola i asseure’s amb dignitat 
i completa atenció.

El concert avança sota la batuta d’un sol home que 
dirigeix amb mestria aquella munió d’instruments 
acompanyats per   les veus de l’Orfeó, entronitzat per 
cordes i dempeus, rere l’ orquestració en semicercle.
El so planyívol dels violins en primera línia remou un 
instint antic, adormit durant una llarga dècada a la sina 
de la Judit. Se li entela la mirada, blava com el cel que 
encara lluu al carrer a l’empara d’un sol calent d’estiu. 
A mesura que avança el rèquiem, els cabells esbullats 
del director per la dansa frenètica de braços i mans i un 
gronxament continu, enfi lat al diminut peany, fan témer 
per la seva integritat física. 

Tot d’una, entremig de la veu somorta del cor s’alcen 
els falsets de la soprano i el tenor en un lament que 
li regira cor i ànima. Missa de difunts, i rememora el 
traspàs a deshora del pare, la mancança d’una estima 
masculina arrossegada durant anys. El darrer sospir 
de la mare protectora també la sacseja. I un gran retrat 
familiar de rostres coneguts i d’altres, que li mostren 

somriure i gestos que ha copsat més d’una vegada 
davant el mirall. Es reconeix en aquella vetlla simbòlica 
davant la dansa dels ancestres al seu voltant mentre 
la solitud, eixamplada en els anys, és rescabalada per 
tots i cadascun dels esperits que en el seu estat eteri i 
juganer l’agombolen ara mateix.

L’Emili l’observa de reüll sabedor del dolor esqueixant 
i sofert, i li agafa la mà entremig de les seves. Amb 
un gairebé imperceptible lleu cop de cap de la Judit 
interpreta que tot està bé i com li agraeix suport infi nit, 
invisible als ulls de la resta d’espectadors. 

Una pluja inesperada li humiteja els llavis i la boca eixuts 
enmig d’un convulsió seca al conducte de l’estómac. 
Malgrat l’aforament complet de la sala, percep una 
serenor extrema mai experimentada. Tanca els ulls i 
es deixa gronxar en  comunió amb els instruments i les 
veus que la transporten a honorar els ancestres que 
van precedir, per segles, la seva presència en aquesta 
vall de llàgrimes. 

Segons abans d’esclatar els aplaudiments, 
reconfortada per la música, la companyia invisible, 
però propera, dels avantpassats i les mans amoroses 
de l’Emili, un sospir revitalitzador la transporta de nou a 
la realitat. La simbiosi entre la vida i la mort aplegades 
en les notes escampades per la sala, en un moment 
de fusió total amb la música, ha apaivagat la mesura 
d’aquell dolor instal·lat dins seu durant anys. 

Els llums del carrer ja són encesos en abandonar 
l’Auditori i la tornada cap a casa és plena llum, de 
gratitud i de joia. Mai havia experimentat la màgia de la 
música i el seu enorme  poder guaridor. Qui sap si seria 
capaç d’incorporar-la a la seva vida, refl exiona agafada 
de bracet amb l’Emili. I es veu a ella mateixa damunt un 
escenari envoltada de cantaires i músics entonant 
melodies que la sadollin de les mancances de la vida 
terrenal amb què la deessa Gea li ha obsequiat els 
anys de vida.

Rèquiem
—
Maria Lluïsa Salazar
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Ja torna a ser Nadal. Quan arriba Nadal, una part del 
món es transforma. Nosaltres ens trobem en aquesta 
part de món. Llums, nadales, regals, consumisme.  
Cada any es repeteix. A molta gent li agrada. Els 
desperta sentiments d’il·lusió, festa, família i un munt 
de bones sensacions. Per molta altra gent es una 
època feixuga, plena de records no sempre alegres, 
tristesa i solitud. Dos extrems que s’ajunten amb una 
sola paraula, és Nadal. 

Aquest any, arriba amb una sensació de crisi. Crisi 
energètica. Crisi climàtica. Crisi sanitària. Guerres. 
Penúries. Dificultats. Restriccions. Encariment de la 
vida. 

La crisi sanitària, que és la que ens toca de ple a 
nosaltres, al personal del Centre d’Atenció Primària 
(CAP)  és de la que més podem parlar. Què ens 
ha passat? Què ens està passant? Hem resistit la 
pandèmia. Ara ens toca encarar la post pandèmia i 
es fa complicat. Professionals cansats, a  vegades 
esgotats. Pacients fastiguejats, a vegades farts. 
Insatisfacció per part de tothom. 

Enmig d’aquesta situació, gens encoratjadora, 
hi trobem també motius de satisfacció. Al llarg 
d’aquest any 2022, hem anat ampliant la cartera 
de serveis que oferim des del CAP. Hem incorporat 
nous professionals amb perfils diferents. Hem 
incorporat una nutricionista, una professional 
que tracta l’àmbit del benestar emocional de la 
comunitat, una higienista dental i d’aquí a ben poc 
un o una fisioterapeuta. Un pas endavant, amb la 
finalitat de millorar la salut de les persones de la 
nostra comunitat i donar-los les eines necessàries 
per poder participar activament en les accions i 
decisions que cadascú prenguin en relació amb la 
seva pròpia salut.

Gran part de la nostra tasca està enfocada a la 
cronicitat. La població està cada vegada més 

envellida i amb probabilitat de patir malalties 
cròniques. Malalties que anys enrere no tenien 
futur, i actualment són malalties cròniques que 
acompanyen la moltes vegades llarga vida de qui 
les pateix. El pacient crònic, el pacient depenent, 
té persones al seu costat, com els cuidadors no 
professionals, a qui també cal cuidar. La cronicitat, 
un tema complex que ens posa a prova cada dia. 
Un gran repte que encarem amb moltes ganes i que 
anirem treballant junts. 

Aquesta tardor i aquest proper hivern, no podem 
deixar d’esmentar els brots infecciosos que es van 
presentant. Covid-19. Grip. Bronquiolitis. Malalties 
víriques que conviuran amb nosaltres unes quantes 
setmanes. Fa un any, en mig dels vertiginosos brots 
de Covid-19, pràcticament no hi va haver lloc per 
a altres infeccions. Aquest any, ja superada la part 
més dolenta de la Covid-19, els diferents virus ens 
ataquen. Cal estar atents a les complicacions, però 
també cal prendre mesures preventives. Hem de 
seguir rentant-los les mans sovint, usar la mascareta 
si estem refredats i, si cal, quedar-nos a casa. 

No podem oblidar que també tenim un nombre molt 
alt de malalties agudes i descompensacions agudes 
d’una malaltia crònica. Malalties que es tracten des 
de la visita diària o des d’urgències. Falten metges 
i infermeres per tanta demanda com tenim. Una 
manca d’efectius que amenaça el model que tenim 
des de ja fa anys.  A poc a poc, però sense pausa es 
un model que anem canviant. Desconeixem quins 
camins haurem de seguir, però estem immersos en el 
canvi. És un procés en el que tots hi estem implicats. 
La salut es cosa de tots. 

Des del CAP de Calaf us desitgem SALUT i unes 
FELICES FESTES!!!

Temps de Nadal
—
Eqip d’Atenció Primària de Calaf
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2022
desembre
Diumenge 25
Pastorets 
Casal de Calaf —19.00 h
Socis: 12€ / General: 17€ / Menors 
de 12 anys: 8€
Organitza: Casal de Calaf

Dilluns 26 
25è Conta Contes 
Casal de Calaf — 12.00 h
Organitza: Comissió Contacontes

Lliurament de cartes als patges 
reials 
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Comissió de Reis

Concert de Sant Esteve:
Terres de marca
Casino de Calaf —19.00 h
Socis: 15€ / General: 18€ 
Organitza: El Casino de Calaf 

Divendres 30
Cinema Cicle Gaudí “La 
Voluntaria” 
Casino de Calaf — 21.00 h
Públic general: 4.5€ | Socis 3€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 31 
Sopar de Cap d’any
i Ball amb Raül 
Vegeu programació a part
Casino de Calaf —21.00 h
Socis: 75€ / General: 80€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Festa de Cap d’any amb
PD Pol Seguera, DJ Ceba i Stop 
the Drama i + sorpreses
Sala d’actes municipal —01.00 h
Entrada gratuïta 
Organitza: La Polseguera

2023
gener 
Dijous 5
Cavalcada de Reis 
Plaça Gran— 17.00 h
Organitza: Comissió de Reis

Divendres 6
Pastorets
Casal de Calaf — 17.30 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf

Dissabte 7
2n Taller de direcció teatral a 
càrrec de Marti Peraferrer (1a 
sessió)
Casino de Calaf — 19.30 h
Públic general: 50€ | Socis: 40€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 8
Pastorets
Casal de Calaf — 17.30 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf

Ball amb Pep i M. José
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 14
2n Taller de direcció teatral a 
càrrec de Marti Peraferrer (2a 
sessió) i obra de teatre “L’últim 
viatge de Rúdolf Nureyev”
Casino de Calaf — 19.30 h
Públic general: 50€ | Socis: 40€ |
Per assistir només al’obra de teatre:
Públic general: 12€ | Socis: 9€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 15
Pastorets
Casal de Calaf — 17.30 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf

Ball amb Elisabet Majoral
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 21 
Concert “3:TenoRS”
Casino de Calaf — 19.30 h
Públic general: 18€ | Socis: 15€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 22
Pastorets
Casal de Calaf — 17.30 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf

Ball amb Àlex
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 29
Ball amb Raül
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

febrer
Santa Calamanda: dies 3, 4, 5 i 6

Divendres 3
Nit de l’Esport i la Cultura
Casal de Calaf — hora a concretar
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 4
Concert: Musicals amb cor
Casal de Calaf — 20.00 h
Públic general: 12€ | Socis: 10€ |
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 5
Missa en honor a  Santa 
Calamanda i ballada de la 
Metredansa
Església de Sant Jaume — 11.30 h

Sardanes amb la Coba Vents de 
Riella
Casino de Calaf — 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

“StrafaLari” amb el Mag Lari
Casal de Calaf — 18.00 h
Públic general: 20 € | Socis: 17€ |
Organitza: Casal de Calaf

Ball amb Duet Solistes
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 6
Ball amb Joan Vilandeny
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 11
Teatre 
“El poliamor és així
(de complicat)“ 
Casino de Calaf — 19.30 h
+ Informació en programes a part
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 12
Ball amb Xarop de nit
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 19
Ball amb Raül
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 26
Sardanes, concert i ball amb 
l’Orquestra Internacional 
Maravella
Casino de Calaf — 17.00 h i 19.30 h
+ Informació en programes a part
Organitza: El Casino de Calaf

l’agenda 2022 - 2023

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
Número 92 - Desembre de 2022     |     Edita: Ajuntament de Calaf     |     Imprimeix: Graphics     |     Imprès amb paper ecològic     |      www.calaf.cat      |    


