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NOVEMBRE
dijous 1, Tots Sants
FIRA DE TOTS SANTS
Plaça Gran
durant tot el matí

OCTUBRE

DANSES CATALANES
amb el Grup de Dansa
Cor de Catalunya
Casal de Calaf
18.00 h

diumenge 14

diumenge 4

BALL amb el grup Shela
Unió Calafina
19.00 h

BALL amb Doble Swing
Unió Calafina
19.00 h

diumenge 21

diumenge 11

BALL amb el grup Esquitx
Unió Calafina
19.00 h

BALL amb el grup Mediterrània
Unió Calafina
19.00 h

diumenge 28

diumenge 18

TEATRE amb ‘El jardí dels
hostes’, de Pilar Duocastella.
A càrrec de l’ACR de Fals.
Casal de Calaf
18.00 h

BALL amb el grup Ària
Unió Calafina
19.00 h

Diada del Soci
BALL amb el grup Esquitx
Unió Calafina
19.00 h

diumenge 25

diumenge 16

BALL amb el grup Cristal
Unió Calafina
19.00 h

BALL amb l’Elisabet
Unió Calafina
19.00 h

BALL amb M. Alba
Unió Calafina
19.00 h
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DESEMBRE
diumenge 2
BALL amb el grup Cristal
Unió Calafina
19.00 h
dissabte 8, La Puríssima

BIBLIOTECA DE CALAF
dilluns, dimarts i dijous
de 17.00 h a 19.30 h
dimecres i divendres
de 15.00 h a 19.30 h
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telèfon Montaner:
93 869 84 91 i 93 869 85 48

L’Altiplà
de
Calaf

  

OCTUBRE 2007

3

Anem d’estrena

En aquests últims mesos,
entre moltes d’altres coses,
hem estrenat camp de gespa
artificial, batejat el nou parc
de la Zona Oest en homenatge
a l’artista calafí Ramon Sala
i Coy, inaugurat la seu de la
Colla de Geganters i Grallers

de Calaf i hem començat el nou
curs escolar del CEIP en un nou
edifici que ha de permetre que
els nostres infants gaudeixin
d’unes millors instal·lacions per
a la seva formació.
En aquest últim cas, i sense
desmerèixer els anteriors, cal
destacar i agrair la implicació
i esforç realitzats per l’AMPA,
el
professorat,
l’empresa
constructora, el Departament
d’Educació i l’Ajuntament, en
un treball conjunt que ha fet
possible afrontar puntualment i
amb garanties l’inici del curs a
les noves instal·lacions.

Sens
dubte,
aquests
són
esdeveniments fruit del treball i
la tenacitat de tots els calafins
i calafines que, amb el seu
esforç, fan possible que la nostra
vila gaudeixi cada dia de més i
millors serveis, i que aquesta
tendència positiva es mantingui
en el decurs dels propers anys.
De la mateixa manera caldrà que,
entre tots, vetllem per a fer-ne
un ús adequat, i que en puguem
fruir durant molts anys sentintnos orgullosos de pertànyer a un
municipi que prospera, tant en la
vessant dels serveis com en la
del civisme i la convivència.

Amb aquest títol acabem la sèrie
dedicada als carrers de Calaf fent un
petit resum dels que no han estat
analitzats individualitzadament. Cal dir
que hem tractat sols els que estaven
dedicats a personatges calafins o amb
una relació directa amb la nostra vila,
amb l’excepció del Passeig de Santa
Calamanda i bàsicament perquè, com
vam dir en el seu moment, amb la seva
explicació es feia un repàs a la història
contemporània de la nostra vila. Avui
parlarem d’alguns aspectes destacats
que fan referència a carrers als quals
no hem dedicat cap capítol de la sèrie
i que tenen alguna curiositat especial.
Per exemple hem de recordar que fins
el segle XIX els carrers del Carme
i Sant Antoni s’anomenaven carrer
del Vall i Carrer Nou respectivament.
Mentre que el segon cas és evident
(en el seu moment va ésser una
via de nova creació), el primer ve
donat perquè amb tota probabilitat
al final del carrer hi havia un fossar
(anteriorment s’anomenaven valls els
fossars). També podem fer referència
al Raval de Sant Jaume, avinguda que
es va començar a formar al segle XVIII
a causa del creixement que la vila va
experimentar en aquell moment.
Per tant, va ésser llavors quan es va
superar el clos emmurallat i també va

servir per connectar la població amb el
convent de Sant Francesc, acabat de
construir l’any 1729. Relacionat amb
aquest creixement hem de dir que tal
com reflecteix el llibre del Racional de
l’Ajuntament de Calaf de l’any 1744,
en un indret proper al Raval es van
construir els Geladors, la qual cosa
ens fa suposar que el carrer conegut
amb aquest nom es va batejar així
perquè es va obrir en el lloc on
estaven situats els esmentats geladors
o Pous de Gel. També és interessant
parlar de la Plaça Gran ja que, a causa
dels canvis polítics ocorreguts durant
els segles XIX i XX va denominar-se
en ocasions Plaça de la Constitució
i durant la dictadura franquista es
va anomenar “Plaza Nacional”. Un
altre indret que ha canviat de nom
en alguna ocasió ha estat la Plaça
de les Eres, ja que en temps de la
República i per la visita efectuada pel
president de la Generalitat l’any 1931
va passar a denominar-se Plaça Macià
des d’aquella data fins l’entrada de
les tropes Nacionals un cop acabada
la guerra civil. La resta de carrers
els podríem encabir en els següents
blocs: 1. Carrers dedicats a Sants,
normalment al casc antic (Sant Jaume,
Sant Pere, Sant Antoni...). 2. Carrers
dedicats a entitats geogràfiques, ja

siguin viles, comarques, països etc.
en bona part situats a les zones de
creixement de finals de la dècada
del 60 i començaments del 70, tot i
que n’hi ha de més recents (Carrers
Torà, Pujalt, Veciana, Plaça Alta
Segarra, Plaça Catalunya, Plaça
Barcelona’92...).3. Carrers dedicats
a personatges d’importància que
va més enllà del nostre municipi, la
majoria situats en indrets de relativa
nova urbanització a excepció dels
de la Pineda (Pompeu Fabra, Lluís
Companys,
Galileu
Galilei...)
4.
Carrers dedicats a aspectes que poden
fer la vida més agradable (Avinguda
de la Pau, carrer de la Sort) 5. Carrers
dedicats a dates importants (Primer de
Maig i Onze de Setembre) 6. Carrers
que fan referència a elements naturals
(carrer de l’Om i Plaça dels Arbres).
Individualment ja hem analitzat els
dedicats a personatges calafins i
només ens faltaria en aquesta relació
carrers que no podríem classificar en
cap d’aquests grups, com el carrer
Teixidor i el carrer Xuriguera. Amb
aquestes
puntualitzacions
podem
donar per acabada la sèrie dedicada
als carrers de Calaf ,esperant que
hagi servit als lectors per conèixer
alguns aspectes dels personatges més
importants de la nostra vila.

Jaume Mas Parés

el nom dels carrers

EL NOM DELS CARRERS: Carrers de Calaf

editorial

D

esprés de les vacances
estivals i d’una lluïda
festa Major, en la qual
tots hem pogut gaudir de les
moltes i variades activitats,
retornem a la feina
amb
energies renovades i grans dosis
d’il·lusió per iniciar un nou curs
ple de reptes i il·lusions.
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La zona oest comptarà aviat
amb un nou espai verd
Després de la inauguració del Parc
Ramon Sala i Coy la passada Festa
Major, aviat començaran les obres de
construcció del segon espai ver de
l’anomenada Zona Oest. S’emplaçarà
entre els carrers Francesc Macià,
Alexandre de Riquer i Josep Irla.
Aquesta zona, d’uns 3.400 metres
quadrats, comptarà amb una acurada
jardineria, ja que s’hi plantarà una
vegetació que tindrà molt en compte
les diferents èpoques de floració. Així,
cada època de l’any l’espai verd tindrà
uns colors i una presència diferents.
D’altra
banda,
cal
destacar
la
instal·lació d’un sistema de drenatge,
que aprofitarà les aigües pluvials per al
reg de les plantes i arbres.
La zona verda també comptarà amb
elements per a la pràctica de l’esport,
com una pista per a patinar, o amb dues
zones de jocs —una d’elles amb una
xarxa tridimensional. Hi haurà també
una zona de passeig amb pèrgoles, que
rodejarà la nova plaça.
La urbanització d’aquesta zona compta
rà amb una subvenció del Pla Únic
d’Obres i Serveis, per un import de
103.271 euros.

Plànol del nou espai verd de la zona oest

S’aprova la millora
de la línia de tren
entre Calaf i Manresa

A punt de començar
la consolidació del convent
de Sant Francesc

Continua la reducció
de les barreres
arquitectòniques

El Consell de Ministres ha aprovat
recentment les obres de millora del
tram ferroviari entre Calaf i Manresa,
unes tasques de modernització amb
un pressupost de més de 35 milions
d’euros, i que estaran acabades en
un termini de tres anys i quatre
mesos. A més de renovar les vies,
es condicionaran els marges amb
despreniments, els murs, els passos
inferiors, els ponts i els túnels.
L’actuació també preveu millorar
el sistema de comunicacions i
l’electrificació. Foment suprimirà i
reordenarà els passos a nivell que hi
ha en aquest recorregut entre Calaf
i Manresa, una llarga reivindicació
dels municipis. L’actualització de
traçat també inclourà les andanes.
A més, l’estació que gaudirà de més
transformació serà la de Calaf, ja
que hi ha previst muntar una nova
via, construir un pas de vianants
inferior per accedir-hi i, per últim,
habilitar-hi un aparcament.

D’aquí a pocs dies començaran
les tasques de consolidació
i
estintolament del convent de Sant
Francesc, que portarà a terme
l’empresa Constructora de Calaf,
SAU. L’adjudicació, per valor de
més de 85.000 euros, preveu un
termini d’execució de dos mesos.
Les obres seran finançades en la
seva totalitat per l’Institut Català
del Sòl.
L’estintolament i la consolidació del
convent és un dels primers passos
per recuperar aquest edifici històric.
Es fa necessària una intervenció
d’aquest tipus per assegurar els
murs de l’antic convent, i poder
passar després a la restauració de
tota l’edificació.
Entre d’altres usos, el Pla director
preveu que el convent pugui acollir
en un futur activitats culturals i un
auditori, així com una escola taller
que s’ubicaria a la primera planta.

Continuant amb el programa de
reducció de barreres arquitectòniques
a Calaf, aquests dies s’han construït
diversos passos accessibles al
passeig de Santa Calamanda.
D’aquesta manera s’amplia la xarxa
de voreres accessibles a Calaf, per
tal de facilitar els desplaçaments de
les persones amb mobilitat reduïda.
Els passos són de paviment vermell,
i tenen la superfície rugosa perquè
puguin detectar-los les persones
invidents.
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El concurs per a la piscina coberta de Calaf
ja té idea guanyadora
El concurs d’idees convocat per
l’Ajuntament per tal de dissenyar la
futura piscina coberta del municipi ja
té projecte guanyador. Es tracta de la
proposta signada per Josep M. Gutiérrez, Francesc Puig i Anna Fumadó,
que contempla la construcció del nou
edifici esportiu al lloc on actualment hi
ha els vestidors de la piscina d’estiu. La
decisió s’ha pres tenint en compte diversos criteris com són l’eficiència ambiental, la racionalitat en la distribució,
la integració amb la resta del complex
esportiu o aspectes de funcionament i
experiència de l’equip de treball.
Segons el projecte, l’edifici s’organitza
en tres àrees, que formen un bloc
compacte per tal de reduir al màxim
els recorreguts i concentrar les zones
d’aigües.
Així, l’edifici acolliria una primera zona
amb la recepció, l’administració i la cafeteria, que donaria servei a la piscina
exterior i al poliesportiu. A continuació,
els vestidors (compartits pels usuaris de
la piscina exterior) i la piscina coberta;
finalment, la zona de la sala d’activitats
i el gimnàs, perquè els usuaris puguin
completar l’exercici de la natació amb
altres activitats esportives.

Imatge de l’interior de la piscina coberta, segons el projecte guanyador.

En els propers dies l’Ajuntament de
Calaf signarà el contracte amb l’equip
guanyador, per tal que comencin a treballar en el projecte bàsic i l’executiu.

Un cop redactats aquests dos documents, ja es podrà preparar el concurs
per a licitar la construcció de les noves
instal·lacions.

El passat 12 de setembre van començar
les classes a tot Catalunya, i també al
CEIP Alta Segarra. D’aquesta manera,
els nens i nenes de 3 a 12 anys de Calaf
van estrenar un nou curs i, alhora, una
nova escola, després d’unes obres que
han ampliat i remodelat totalment el
centre educatiu.
Tot i que les obres van endarrerir-se,
el curs al CEIP Alta Segarra s’ha començat amb normalitat, si bé encara falta acabar alguns detalls finals.
De totes maneres, és previst que
s’enllesteixin ben aviat, i que el proper
dissabte 27 d’octubre pugui celebrar-se
una jornada de portes obertes perquè
els pares i mares, i els veïns de Calaf
en general, puguin conèixer les noves
instal·lacions.
D’altra banda, l’Institut de Formació
Permanent, que fins ara havia acollit
una part de les aules de primària, torna
a estar a disposició de l’Ajuntament per
realitzar-hi activitats i cursos de tota
mena, com la variada oferta formativa
que ha començat aquests dies.

Entrada dels alumnes de parvulari al CEIP Alta Segarra.

Urbanisme

Els alumnes de Calaf
han estrenat nou curs i nova escola
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L’experiència de cuidar

Un any, un repte i un futur d’atenció
a la gent gran amb dependència
El passat dia cinc de setembre va fer
un any que va obrir les portes el Centre
de Dia Casa Joan Gimferrer. Aquesta
casa, lligada a la història del poble,
es restaurava i s’adaptava per acollir
un equipament modern i de qualitat.
Així doncs, els professionals del Centre
iniciàvem el repte d’oferir un nou servei
amb l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de les persones grans amb situació
de dependència de Calaf i municipis
pròxims.
D’aleshores ençà, hem complert amb
la feina encomanada, acollint i assistint
aquelles persones per a qui el Centre
de Dia ha esdevingut una segona llar,
i que els permet tornar amb les seves
famílies un cop acabada la nostra tasca
professional.
El nostre esforç se centra a donar una
atenció individualitzada i personal a
cada un/a dels usuaris/es del Centre
de Dia. Des del centre es cobreixen
les
seves necessitats assistencials,
sanitàries
i
terapèutiques
amb
activitats de caràcter rehabilitador,
però és l’assistència diària al centre
allò que permet a les persones grans
dependents la possibilitat de cobrir
aspectes de realització personal i relació
social que no sempre es consideren
essencials tot i tenir una importància
fonamental en la vida d’una persona.
A vegades es dóna resposta a
aquestes últimes necessitats a través
de situacions quotidianes del dia a dia,
ja que al centre les persones es fan
companyia, conversen i comparteixen
històries. Altres vegades es cobreixen
amb situacions formals organitzades
des del servei, ja que s’ofereix la
possibilitat de participar a tallers,
es creen espais on tenir temps per
escoltar memòries del passat, es
preparen lectures per estar informats
de les notícies del poble... Diferents
situacions, en definitiva, dirigides a
satisfer la integració de les persones
grans dependents en el seu entorn més
pròxim.
És quan ens referim a aquest entorn
que no podem deixar de parlar
del treball realitzat amb les seves
famílies, a les quals agraïm la seva
confiança i el seu recolzament, que
es fa imprescindible en un servei com
ara el nostre, on els professionals i

els familiars ens complementem per
avançar conjuntament en la millora del
benestar de les persones grans de les
quals tenim cura.
Durant aquest any de funcionament
també s’ha avançat en dos recursos
que han millorat la qualitat del servei:
s’ha creat el servei de transport
adaptat, que facilita l’accés al centre a
persones amb mobilitat reduïda, i s’ha
esdevingut Centre Col·laborador de la
Generalitat de Catalunya, que permet
a les persones grans dependents rebre
una plaça concertada, subvencionant
així una part o la totalitat del cost
econòmic del servei. L’Ajuntament
de Calaf posa a disposició d’aquestes
persones, previ estudi social de cada
cas, ajuda econòmica que facilita
l’espera durant la tramitació d’aquestes
subvencions.
Volem
destacar
un
altra
tasca
realitzada durant aquest període ja que
des del centre s’ha impulsat el projecte
“Trenquem barreres al jardí de la
Casa Gimferrer”: Amb la col·laboració
de l’entitat bancària Caixa Manresa
i l’Ajuntament de Calaf, s’ha pogut
construir un espai ludicoterapèutic
i s’ha millorat el sòl del pati, que
després d’un treball de jardineria s’ha
de convertir en un lloc més agradable
per al centre on poder gaudir i realitzar
activitat física adaptada a l’exterior.
Hem de veure que l’esforç de les
institucions públiques i privades per

obrir i posar en funcionament el
Centre de Dia de Calaf és un primer
pas per a donar solucions concretes a
una problemàtica global de la nostra
societat: garantir una atenció adequada
a cadascuna de les diferents situacions
de dependència generades, entre altres
factors, per l’envelliment de la població.
Un fet que preocupa no només a
l’administració pública i a centres
privats, sinó també als familiars.
Així doncs, ens situem en el present per
adonar-nos que estem davant d’un gran
repte. Mirem cap al passat adonant-nos
de la importància que ha adquirit el fet
d’atendre i conèixer la diversitat de
necessitats de les persones i famílies
ateses al Centre de Dia. I en el futur
es fa evident que és fonamental que
el centre esdevingui un servei més
del poble, capaç d’adaptar-se a les
necessitats reals de la població de Calaf
i el seu entorn. Per assolir-ho el Centre
de Dia Casa Joan Gimferrer manté
les seves portes obertes a escoltar i
orientar aquells familiars que necessitin
ajuda a l’hora de complementar la
seva tasca en la cura de la persona
gran dependent; al mateix temps,
continuarem treballant per donar la
millor resposta a les persones a qui
cada dia des del servei se’ls dóna
suport en benefici de la seva autonomia
personal i social.
Alba Ruana
Educadora social i coordinadora
del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

Taller de manualitats per decorar la tardor al Centre de Dia.
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El 24 d’octubre comencen
els tallers de memòria
MEMÒRIA. Facultat de recordar. Record, presència en la ment
d’una persona o d’una cosa del passat.

Seminari sobre l’Alzheimer al Centre de Dia
Els dimecres 21 i 28 de novembre tindrà lloc un interessant
seminari sobre la malaltia de l’Alzheimer, adreçat als familiars
que tinguin algú proper afectat per la malaltia o que en mostri
els primers símptomes. Al seminari es donarà informació
i assessorament, així com consells i recomanacions per a
les persones cuidadores. Les dues sessions del seminari
s’impartiran al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer, a les
17.30 h, i estan obertes a tothom.

Benestar

Així defineix el diccionari la memòria, una facultat que tenim tots
però que amb els anys, els nervis, les preocupacions... corre el
risc d’abandonar-nos. Per això és important entrenar-la, fer-la
treballar. Els tallers de memòria estan enfocats precisament a
realitzar activitats per fomentar i agilitzar la memòria. Segur que
tots hi coneixerem!
Els tallers s’impartiran els dimecres de 15.30 h a 16.30 h, a
l’Institut de Formació Permanent. Les inscripcions es poden fer a
l’Ajuntament fins el 19 d’octubre i són gratuïtes. El taller constarà
d’unes deu sessions, i començarà el 24 d’octubre. Les places són
limitades.

El CAP de Calaf va lliurar
els premis del concurs de dibuix

Sanitat

Just abans de l’estiu, el Centre d’Atenció
Primària de Calaf va fer el lliurament
dels premis del concurs de dibuix
‘Sense fum’. Tal com el nom suggereix,
els petits havien d’expressar a través
dels seus dibuixos, els inconvenients i
els riscos que suposa, per a la salut, el
fet de fumar.
Cal dir que van presentar-se al concurs
de dibuix nombrosos nens i nenes de
Calaf, i que totes les obres eren de
molta qualitat.
El veredicte del jurat va donar el primer
premi a Roger Vila, de 6 anys, que va
endur-se una gran caixa de dibuix, amb
tota mena de colors, ceres i pintures.
El jurat també va concedir dos segons
premis. Així, la Maria García i l’Aida
Verdejo, totes dues de 9 anys, van
endur-se el segon premi: un estoig de
colors per poder seguir dibuixant.
Els organitzadors del concurs van
mostrar-se molt contents amb la
nombrosa participació al certamen,
i van destacar el talent dels joves
dibuixants.

Els tres finalistes del concurs de dibuix organitzat pel CAP de Calaf.
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El Gran Premi Massi va portar a Calaf
l’espectacularitat de la BTT
Marc Trayter (Spiuk-Tau Cerámica)
i Anna Villar (Massi) són els nous
campions de la sisena edició del GP
Massi Copa Catalana Internacional de
BTT. Els guanyadors del campionat
català van conquerir el títol en l’última
prova de la temporada, disputada
l’últim diumenge de setembre a Calaf.
La cursa es va desenvolupar en unes
condicions magnífiques, amb un
temps que va acompanyar i una forta
presència de públic. Els corredors es
van felicitar pel recorregut del circuit,
molt ràpid i poc tècnic. El traçat, de 10
km i molt similar al de l’edició de l’any
passat, va ser totalment diferent a
qualsevol de les proves anteriors, cosa
que va fer augmentar l’espectacularitat
de la prova.
Un cop acabada la cursa, Calaf va acollir
la festa de cloenda del campionat català
amb el repartiment de trofeus i premis
als guanyadors. La celebració es va fer
al poliesportiu, amb un dinar elaborat
per l’associació ARCA que va reunir
més de 300 persones.

Els guanyadors absoluts del GP Massi amb els mallots de ‘campió’.

Més de 200 jugadors van participar
al torneig de dards i de futbolí català
El 15 de setembre el poliesportiu
municipal de Calaf va omplir-se de
jugadors i aficionats al futbolí català i als
dards, amb motiu del torneig organitzat
pel Club Dards Calaf. Més de 200

persones van prendre part en aquest
VI Open de Dards i III Open de futbolí
català. El campionat va començar a les
deu del matí i va durar fins al voltant de
les onze de la nit, moment en el qual

El torneig de dards i futbolí va reunir més de 200 jugadors.

es van repartir els premis. A l’hora de
dinar, l’organització va preparar una
paella per a 111 persones.
Pel que fa als dards, el primer lloc en
categoria individual va ser per a Carles
Rodríguez, de Terrassa, mentre que per
parelles es van classificar en primer
lloc Carles Rodríguez i Martí Martí. En
futbolí català, el premi d’individuals va
ser per a Unai Doncel, de Badalona, i el
primer lloc per parelles va recaure en
Oscar Nevado i Uwe.
En aquest torneig es va utilitzar, per
primera vegada, tant a les finals de
dards com de futbolí, una webcam que
transmetia les imatges a una pantalla
gegant, per tal que tots els assistents
poguessin veure els detalls de les
partides.
Els organitzadors estan molt satisfets
del desenvolupament del torneig, que
va registrar una nombrosa afluència de
visitants, i van valorar molt positivament
la ubicació al poliesportiu, així com les
dates en què es va celebrar. Finalment,
l’organització vol agrair la col·laboració
de l’Ajuntament de Calaf, de Paco de
DARDIX, de Manel de VIT POOL, i de
tots els jugadors que van participar en
el torneig.
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L’Escola Municipal de Música
enceta curs amb més de 100 alumnes
Coincidint amb l’inici del curs escolar,
l’Escola Municipal de Música de Calaf
obre les portes d’un nou curs. Aquest
any, a més, celebrem el 10è aniversari
des de la seva creació, l’octubre de
1997.
Encetem aquest curs 2007/08 amb
108 alumnes matriculats d’entre 4
i 65 anys. La majoria dels alumnes
fan classes de llenguatge musical dos
dies a la setmana i un dia de classe
per aprendre a tocar l’instrument que
ells mateixos han triat. A l’Escola hi
ha un total d’11 professors treballant
amb nosaltres que ens permeten oferir
una gran varietat d’instruments com:
piano, bateria, violoncel, trompeta,
trombó,
flauta
travessera,
saxo,
clarinet, acordió, guitarra i violí, així
com classes de llenguatge musical,
cant coral, música de cambra i conjunt
instrumental. Aquest curs, com a
novetat, hem incorporat un grup de
llenguatge musical per a adults, el qual
comença des de zero.
Els alumnes més petits poden seguir les classes d’iniciació musical.

Comencen els cursos de català, d’alfabetització
i de formació diversa a Calaf

Les accions formatives es duran a terme a l’Institut Municipal
de Formació Permanent amb els següents horaris:
ALEMANY BÀSIC (50 hores). Aquest curs, pel gran
nombre de persones inscrites, s’ha hagut de dividir
en dos grups.
Grup I: Dilluns i dimecres de 19 a 21 hores
Data inici: 22 d’octubre de 2007
Data finalització: 4 de febrer de 2008
Grup II: Dimarts i dijous de 19 a 21 hores
Data inici: 23 d’octubre de 2007
Data finalització: 7 de febrer de 2008
CATALÀ NIVELL C (50 hores): Dimarts i dijous de 19
a 21 hores
Data inici: 23 d’octubre de 2007
Data finalització: 7 de febrer de 2008

PHOTOSHOP (30 hores):
Dilluns i dimecres de 19 a 21 hores
Data inici: 22 d’octubre de 2007
Data finalització: 12 de desembre de 2007
WORD-EXCEL-POWERPOINT-INTERNET
(105 hores). Curs també dividit en dos grups a
causa del gran nombre d’inscrits.
Grup I: Dilluns i dimecres de 19 a 21 hores
Data inici: 15 d’octubre de 2007
Data finalització: 30 d’abril de 2008
Grup II: Dimarts i dijous de 19 a 21 hores
Data inici: 16 d’octubre de 2007
Data finalització: 29 d’abril de 2008

La regidoria de Benestar Social, amb la col·laboració del
Consell Comarcal de l’Anoia, ha organitzat dues línies
de formació. D’una banda, les classes d’alfabetització,
que pretenen donar un ensenyament bàsic als alumnes
i, alhora, potenciar la seva integració. El curs compta de
moment amb una quinzena d’inscrits.
D’altra banda, els cursos de català, tant de nivell elemental
com de nivell bàsic, que fins a la data reuneixen més d’una
trentena d’alumnes.

Formació

En l’anterior edició de l’Altiplà informàvem de la convocatòria
de cursos per a la temporada tardor hivern 2007. A hores
d’ara, un cop fetes les inscripcions i a punt de començar-los,
us informem de la bona acollida que han tingut i del gran
nombre d’inscrits, que en total són prop d’un centenar.
Aquests cursos en què participaran persones en actiu i
que són gratuïts estan subvencionats pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya de la Generalitat i pel Fons
Social Europeu.

L’Altiplà
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Idensitat
Objectes d’interpretació espacial
L’artista gallega Carmen Nogueira
va ser fa uns dies a Calaf per tal de
treballar en el seu projecte, ‘Objectes
d’interpretació espacial’. Interessada
en detectar els punts de discontinuïtat,
així com els antagonismes que
romanen ocults en l’espai públic,
Nogueira plantejava tres elements per
interactuar amb els veïns de Calaf: la
instal·lació d’un nou moble urbà a
la Plaça Gran, el desenvolupament
d’un itinerari col·lectiu per la
població, i la producció d’un vídeo
per a una posterior interpretació, que
es projectarà en una mostra sobre els
diversos projectes d’Idensitat’07 que es
farà el proper mes de desembre.
Pel que fa al moble urbà, es va ubicar
a la Plaça Gran del poble, i es tractava
d’un parell de bancs que, amb la seva
forma, imitaven al mateix temps
l’entrada de vianants a un pàrking
subterrani.
Carmen Nogueira va utilitzar el moble
per conversar amb diversos veïns i
veïnes de Calaf sobre els canvis que
ha experimentat el municipi al llarg
del temps.

L’itinerari urbà de Carmen Nogueira, al camí Vell de Manresa.

Per últim, el passat 14 de setembre va
tenir lloc un itinerari urbà que tenia
per objectiu identificar el rastre de
l’antic Camí de Manresa, el qual s’ha

desdibuixat de la trama urbana amb
el pas del temps. Amb aquest pretext
es proposava indagar en la memòria
històrica del poble.

Pleased to meet you. Àlbum de fotos de Calaf
El passat 11 de setembre es va
presentar a l’Àlbum de Fotos de Calaf,
un recull fotogràfic elaborat per Nicolás
Dumit Estévez durant la seva estada
al nostre poble. En Nicolás va tenir
l’oportunitat d’explicar a grans trets
l’objectiu del seu original projecte:
Segons Dumit, es tractava de passar
de ser un ‘visitant’ a convertir-se en
un ‘local’, a través de les converses i
les interaccions mantingudes amb els
veïns de Calaf. L’artista dominicà es va
mostrar molt satisfet amb el resultat
del projecte, que s’emmarca dins de
la convocatòria artística Idensitat’07.
Després de la presentació, Dumit
Estévez va signar i dedicar exemplars
de l’Àlbum de Fotos de Calaf als
nombrosos assistents.
El llibre, de més de 300 pàgines i de
format molt manejable, es pot adquirir
per un preu simbòlic a les oficines de
l’Ajuntament.
En Nicolás Dumit signant exemplars del seu llibre a la plaça dels Arbres.
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Els gegants de Calaf, Jaume i Calamanda,
ja han estrenat la seva nova casa
La Diada Nacional de Catalunya
va ser una jornada molt especial a
Calaf, sobretot pels gegants Jaume i
Calamanda i per tota la colla gegantera.
I és que es va inaugurar oficialment el
nou local per als gegants de Calaf,
ubicat a l’antic Escorxador, al Centre
Cívic.
El nou espai servirà consta de dues
sales: una per a guardar-hi els gegantes,
els gegantons i els capgrossos, i l’altra
com a sala de reunions, amb prestatges
i armaris per a guardar-hi el material i
els records de les trobades geganteres.
L’Ajuntament ha cedit l’ús de l’espai a la
Colla de Geganters i Grallers de Calaf,
per tal que pugui gaudir d’aquesta nova
seu.
La festa d’inauguració va començar a
les dotze del migdia a la plaça Gran,
amb un primer ball de gegants amb
l’acompanyament musical dels grallers
de Calaf i de Castellfollit de Riubregós.
Després els nombrosos assistents
van desplaçar-se fins al nou local per
tal d’assistir a la inauguració i a la
benedicció, per part del nou mossèn de
la parròquia, Joan Sanglas.

La festa va acabar-se amb una ballada de sardanes a la plaça Barcelona’92.

Després de visitar el local i de degustar
carquinyolis i mistela, va començar una
concorreguda cercavila fins arribar a
la plaça Barcelona’92. Aquest va ser
l’escenari de la ballada de sardanes,
amb la Cobla Principal de Ponent i
amb els gegants altra vegada com a

protagonistes. La celebració de la Diada
Nacional de Catalunya va continuar a la
tarda a la plaça dels Arbres on, després
de la presentació de l’Àlbum de Fotos
de Calaf de Nicolás Dumit Estévez, va
tenir lloc l’actuació del Ballet Tradicional
Kilandukilu, d’Angola.

Parlem amb...
Ramon Montaner. Responsable de la Colla
de Geganters i Grallers de Calaf

Quin és l’atractiu de pertànyer a una colla
gegantera?
En primer lloc, promocionar la cultura tradicional
catalana i animar les festes populars. A més,
com que assistim a trobades geganteres de
tot Catalunya, coneixem molts llocs nous i
molta gent nova. També és important per crear
vincles entre gent d’edats diferents, ja que el
món geganter no té edat!

Nombrosos veïns van voler visitar la nova ‘casa’ dels gegants.

Quants sou actualment al grup?
Una vintena, entre geganters, grallers,
timbalers i col·laboradors. Això també és
important: tothom que vulgui integrar-se a la
colla pot venir-nos a trobar. A vegades no cal
que es toqui cap instrument ni que es porti
cap gegant: simplement donar suport en els
desplaçaments, ajudar la colla, etc. Així que
tothom que s’hi animi, de qualsevol edat, ja
ho sap!

Cultura

Quins usos li donareu al nou local?
Bàsicament hi podrem tenir exposats els
gegants de Calaf, en Jaume i la Calamanda,
a més dels gegantons i els capgrossos. També
en hi podrem reunir, i els membres del grup de
grallers i timbalers podran assajar-hi; fins ara
assajaven en una casa particular.

L’Altiplà
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Tot a punt per celebrar
la Fira de Tots Sants de Calaf
Falten uns quinze dies per a l’1 de
novembre, una diada molt especial
a Calaf amb motiu de la tradicional
Fira de Tots Sants. La Fira tindrà lloc
durant tot el matí a la plaça Gran i
la plaça de les Eres, on s’instal·laran
les mostres de productes de tardor i
les parades de productes artesanals
de tot tipus. Els assistents podran
degustar les castanyes i els moniatos,
cuits amb les tradicionals torradores
i paelles castanyeres. També es
podrà assistir a l’obertura de la bóta
de mistela, preparada amb el most
obtingut en la verema d’enguany,
i fer-ne tasts gratuïts. A més, hi
haurà la popular mostra de fruits de
tardor: moniatos, pomes, codonys,
nespres, serves, magranes, caquis,
remolatxes, blat de moro, garrofes,
mandarines, nous o cireres d’arboç.
Per últim, durant tot el matí es duran
a terme les representacions teatrals al
carrer d’escenes i tradicions típiques
d’aquestes dates. Així doncs, la Fira
de Tots Sants és una bona opció per
reviure les tradicions tardorals en un
marc únic com és el popular mercat de
Calaf.

Una escena del conte ‘La castanyera de Calaf’.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
PAISATGES DEL TEU ESTIU 2007
· Podrà participar-hi qualsevol persona
que estigui empadronada a Calaf.
· La temàtica de les fotografies ha
de ser de paisatges, llocs o espais
de viatges fets durant les vacances
de l’estiu 2007. No s’admetran
fotografies on hi surtin persones,
amics o familiars.
· Les fotografies poden presentar-se
en blanc i negre o en color, en un
únic tamany de 30 x 40 cm. Poden
presentar-se en suport analògic o
digital, aquestes han d’estar fetes
amb una resolució mínima de 300
ppp, però s’han de presentar també
impreses.
· Les fotografies han de presentar-se
muntades en una cartolina de color
negre de 50 x 50 cm, queden excloses
les fotografies muntades sobre altres
suports.

· Cada participant pot presentar un
màxim de 3 fotografies que hauran de
ser originals i exclusives de l’autor.
· Les fotografies s’hauran de presentar
sense signar i posant a la part de
darrera el títol o lema de la fotografia.
El nom, l’adreça i el telèfon de l’autor
aniran en un sobre tancat. En la part
exterior del sobre hi figurarà el títol o
lema de la fotografia.
· Hi haurà dues valoracions:
Jurat popular: votacions del públic que
visiti l’exposició de fotografies.
Jurat: constituït per professionals de
la fotografia i regidors i tècnics de
l’Ajuntament de Calaf.
· El premi consisteix en la publicació
de la fotografia amb el nom de
l’autor al calendari 2008 que editarà
l’Ajuntament de Calaf. Per tant, hi
haurà 12 fotografies guanyadores.

· El termini d’admissió d’obres serà
fins el 24 d’octubre de 2007 a les
oficines de l’Ajuntament en horari
d’atenció al públic.
· L’exposició dels treballs i votació
del jurat popular serà de l’1 a l’11 de
novembre de 2007.
· Les fotografies premiades quedaran
en propietat de l’organització i
aquesta es reserva el dret de publicarles en qualsevol moment. En cas
de publicació, hi figurarà el nom de
l’autor. Les fotografies que no hagin
estat seleccionades es podran passar a
recollir per les oficines de l’Ajuntament
en horari d’atenció al públic.
· La presentació a aquesta proposta
suposa l’acceptació de les seves
bases.
· Qualsevol cas no previst serà resolt
per l’ organització.
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El nou parc de la zona oest:
un homenatge a Ramon Sala i Coy
Sacerdot de la terra
A l’últim programa de la Festa Major, Josep M.
Solà ens descobria una imantada imatge de qui ha
estat un dels artistes i intel·lectuals més recents del
nostre minúscul àmbit local, Ramon Sala Coy (19242001). L’atractiu principal de la seva personalitat
radica, segurament, en la seva dimensió d’home
compromès amb el seu país i el seu poble, on el vam
veure participar en moltes de les conjuntures locals
del moment, de les quals ens va deixar constància
gràfica, pictòrica o escrita.
Com a malaguanyat i precoç dibuixant que va ser, ens
ha llegat unes extraordinàries cròniques gràfiques del
seu temps. En elles s’hi endevina la seva sintonia
amb les escenes més properes de la vida, sobretot
de la gent. Va ser una persona que va patir molt
d’intenses batzegades interiors, i com a home de
pensament “les cròniques” de quan tenia 45 anys
constitueixen un article especialment important per
a la història de la cultura local. Aquestes cròniques
són el relat de les difícils relacions amb el poder de
l’acolorit retaule identitari que defineix per a l’entorn
calafí. És un fresc voluntariós matisat per les penoses
vivències d’un viure aïlladament, només suportables
gràcies a un orgull reivindicatiu.
Els qui l’hem conegut durant les darreres dècades de
la seva vida, ens sembla veure en aquest escrit el
propi univers de referència que assumirà per sempre
el nostre homes. En endavant serà aquest el far que
il·luminarà totes les seves preses de posició davant

M. Antònia Trullàs i Maria Rosa Grau tallant la cinta inaugural.

Antoni Miret
dels esdeveniments que van apareixent. No hi haurà
cap variació, L’única precisió serà la provinent del
seu caràcter emocionalment vehement, que farà més
efervescent aquell punt d’observació inicial.
Fill d’un petit propietari agrícola i d’un establiment
de queviures, Ramon Sala va rebre una educació
privilegiada en el seu temps. Va estudiar a La Salle de
Manlleu, agricultura a Caldes de Montbui i, més tard,
uns anys a Barcelona. Podria ser aquesta conjunció
de propietari agrícola, com ell mateix va esdevenir, i la
seva formació religiosa, l’origen de la seva convicció
que la terra és el fonament de la vida en societat.
El seu esperit intranquil va trobar en la realitat
de la terra l’element tangible que saciava la seva
inquietud, i es va convertir en un aferrissat segarrenc,
autor del mite segarrenc i també d’expressions tan
caricaturesques com la de “els agarrats segarretes”,
entre altres.
Una manera de no tancar massa de pressa el llibre
obert per aquest personatge seria, potser, el ressò
que obtingués l’obertura de treballs que s’aboquessin
a indagar el camí traçat per R. S. Per a aquest
projecte n’existeixen ja unes bases en borrador. Però,
al mateix temps, segurament caldria tenir en compte
si aquesta filosofia local representa ben bé la vila de
Calaf que, com estem veient en aquests darrers anys,
s’està convertint, cada cop més, en una població de
característiques netament urbanes, arrelades en
altres bases de la vida local.

Festa Major 2007

La Festa Major, celebrada el primer cap
de setmana de setembre, va incloure
com cada any actes i activitats d’allò
més diversos. Teatre, jocs per a la
mainada, castellers, sardanes, balls,
activitats esportives o la Fira de l’Eix
formaven part del programa festiu.
Així mateix, destaca la trobada de
gegants del dissabte a la tarda, que
va reunir a Calaf més de deu colles
geganteres de tot Catalunya i que
va servir de preludi per un dels plats
forts de la festa: la inauguració del
nou Parc Ramon Sala i Coy. D’aquesta
manera, dissabte a la tarda i després
de la cercavila pels carrers de Calaf, les
colles geganteres i els veïns van dirigirse cap a la zona oest, per tal d’assitir a
la inauguració del nou parc, que porta
el nom de l’artista calafí Ramon Sala i
Coy. L’acte de reconeixement a Sala i
Coy va comptar amb la presència de la
seva vídua i de la resta de la família,
que va mostrar el seu agraïment per
l’homenatge públic a l’artista. El tall
de la cinta inaugural, just al davant
de la seva escultura ‘El penell’, va anar
a càrrec de l’alcaldessa, M. Antònia
Trullàs, i de la vídua de l’artista, Maria
Rosa Grau.

14

L’Altiplà
Calaf



 de

OCTUBRE 2007

Festa Major 2007

El pregó de Festa Major
per Josep Maria Mestres
Senyora Alcaldessa, senyores, senyors, amigues, amics:
Diuen que ningú no és profeta a la seva terra. Però aquí em
teniu, al balcó de l’ajuntament del meu poble, davant de la casa
on vaig néixer, la casa del meu pare -a qui des d’aquí envio una
forta abraçada- i em disposo a donar el tret de sortida de la Festa
Major d’aquest any.
És un gran honor. Ho dic sincerament. I també dic sincerament
que és un honor immerescut. ¿Per què jo i no qualsevol dels
meus companys d’escola? Dels veïns amb qui jugava en aquesta
plaça? Dels amics amb qui vaig començar a fer teatre? Se suposa
que m’ha tocat a mi perquè sóc un calafí que té una feina pública,
una feina que ha tingut un cert ressò: sóc un director d’escena.
Aquest any he dirigit una obra d’Oscar Wilde al Teatre Nacional de
Catalunya: El ventall de lady Windermere. Enmig del devessall
de frases brillants i enginyoses que configuren l’obra, el mestre
Wilde fa dir a un dels personatges una màxima que sobresurt
d’entre les altres de manera lluminosa i que ara ve a tomb. Diu
així: “En aquest món només hi ha dues classes de tragèdia: una
és no aconseguir allò que vols; l’altra és aconseguir-ho. I és molt
pitjor la segona: és una autèntica tragèdia!...”
Tragèdia o meravella de les meravelles, he aconseguit el que
volia: sóc un director d’escena i molta culpa d’això la té l’haver
nascut en aquest poble. I és per això que potser té una mica de
sentit que avui sigui aquí fent aquest pregó. Perquè vull donarvos-en les gràcies.
I aquí em teniu, al balcó de l’Ajuntament de Calaf, que per a
mi sempre serà el balcó de cal Palà, la casa on anava a buscar
l’Adelina i la Conxita perquè el seu avi ens portés d’excursió a les
eres del Tardà. Aquest potser és un dels primers records que tinc
de la meva infantesa. Quan miro enrere, aquestes excursions,
els berenars de pa amb xocolata i els contes que ens explicava
l’avi Palà se m’apareixen amb una clara nitidesa. I això que jo no
deuria tenir pas més de quatre o cinc anys.
D’aquesta època recordo també l’olor característica de la botiga
de cal Feu: una mena de barreja de regalèssia i sidral. Recordo el
patge de cartró de mida natural que tenien a cal Sardà on cada
any, quan s’acostava Nadal, anàvem a dipositar la carta als Reis
d’Orient. Recordo també l’escola de les monges on la “madre”
Patrocini, vull creure que amb la millor intenció del món, ens
ficava frases terribles al cap com ara: “Abans morir que pecar”...
Sort que no li vàrem fer gaire cas i molts (per sort gairebé tots)
encara estem vius... I que per molts anys puguem anar pecant!

Fira de l’Eix

Pregó amb Josep Maria Mestres

I recordo, sobretot, el “Centru”: un món fascinant on hi feien
“teatre”. En recordo l’olor del cafè, el fum del tabac, la pols...
Era un lloc “amable”, un lloc per anar-s’ho a passar bé, un
espai màgic, d’aventura, on hi succeïen coses excepcionals... I,
evidentment, recordo “Els Pastorets”. Als cinc o sis anys ja vaig
demanar de poder-hi sortir a fer de dimoniet o de pastor mut.
Recordo una rotllana de gent disfressada, berenant a l’entorn
d’una estufa de llenya i escoltant les rondalles de la Tereseta
Bovet. Són records càlids, meravellosos... Com volíeu que no em
dediqués a fer teatre? Després vaig començar a treballar amb
el grup dels “veterans”. Allà hi havia la gent a qui jo admirava:
l’Emili Parcerises, la Quimeta Mases, que malauradament ja no és
amb nosaltres, el Ramon Mas Carreres, el Jaume Salat, l’Eusebi
Marsinyach, el Jaume Forn, el Jaume Ollé, l’entranyable Tereseta
Bovet... no acabaríem mai si els volgués citar tots. I allà, sota la
batuta del Joan Ollé, també tristament desaparegut quan encara
li quedaven moltes coses per fer, o d’en Josep Lluís Campanero
vaig començar a intuir que allò del teatre podia ser quelcom molt
seriós, encara que ens ho passéssim tant bé fent-lo.
Més tard em vaig decidir a dirigir un espectacle: “La cantant
calba”: teatre de l’absurd. Què voleu? Volíem ser trencadors! Els
actors érem la Montserrat Farrés, l’Imma Sala, la meva germana
Montse, el Josep Maria Ollé, el Josep Maria Solà i jo mateix. Em
sembla que mai no he rigut tant com en aquells assajos. I a les
representacions també; em sembla que rèiem més nosaltres que
els soferts espectadors.
Un banc de proves, un laboratori, un taller d’aprenentatge, ja ho
veieu. No es que jo llavors en fos conscient. En aquells moments
estava estudiant Pedagogia a la Universitat i si algú m’hagués dit
que acabaria guanyant-me la vida dedicant-me professionalment
al teatre l’hauria titllat de boig.
Un altre espectacle que vaig dirigir al Casal i del que tinc un
record especial (de seguida entendreu perquè) és “Les arrels”,
obra d’un autor anglès anomenat Arnold Wesker. Erem l’Antònia
Molins, el meu oncle Jaume Salat, l’Eusebi Marsinyach, l’Imma
Sala, el Josep Maria Ollé, la Maria Jesús Ribalta, l’Àngel Illa i la
meva germana Montse. Disculpeu-me si em deixo algú.
No sé ben bé perquè vaig decidir de dur a escena aquest text.
Sovint trio els textos mogut per impulsos emocionals, estètics
o, senzillament, de tipus pràctic. Moltes vegades no tinc del
tot clars els objectius o les intencions profundes de l’autor en

Ball de tarda
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escriure’ls. Sí que intueixo, encara que sigui d’una manera
abstracta, allò que vol explicar l’autor, el que hi ha a l’essència
de l’obra. Però sovint no ho sé d’una manera racional. Fer-ho
conscient, anar a la recerca d’aquestes motivacions profundes,
de l’ànima que batega en tot text és el que m’esperona, el que
m’excita, el que em guia durant la preparació de l’espectacle i
tot el procés d’assajos.

Aquest argument, explicat de manera simplista, precipitada
i maldestre, ve a tomb per il·lustrar una mica les emocions
confrontades que m’han despertat Calaf, el meu poble, i la
meva gent a diferents moments de la meva vida. Amb el pas
del temps, després de diverses baralles amb molta gent, però
sobretot amb tu mateix, la mirada se’t torna més serena, més
conciliadora, més conscient. És de les poques coses interessants
de començar a ser una persona “madura”. T’adones que el fet
de tenir una vida gran i plena o, per contra, una vida petita i
miserable no té res a veure amb el lloc on vius. Té a veure amb
el fet de mantenir una disposició mental oberta, amb alimentar
la capacitat de sorpresa, amb viure dignament i amb noblesa.
I també hi ajuda el fet de sentir-te d’algun lloc, de pertànyer
a una terra i a un grup de gent. Això és el que, finalment he
acabat entenent que era necessari, per tenir dignitat, per
respectar-te i estimar-te a tu mateix. Cosa indispensable
per sortir de tu i relacionar-te, interaccionar i estimar l’altre,
estimar els altres. “Les arrels” les portes dins, formen part del
teu “jo” més íntim.

Lax’n’Busto

Ja veieu si se n’aprenen de coses fent teatre! Fent teatre amb els
amics, amb la gent de l’Agrupació Teatral de Calaf, apreníem a
viure, a sentir, a fer-nos grans, mentre creixíem com a persones
i intentàvem entendre i interaccionar amb el món caòtic que
se’ns presentava al davant... I és aquesta sensació primigènia
la que encara intento conservar en l’exercici diari de la meva
professió. He tingut la sort de poder convertir la meva passió
en la meva feina, en la meva professió. No ha estat gens fàcil.
Vaig haver de ser valent i he d’intentar ser-ho encara cada dia.
Però ja que se m’ha concedit el dret de poder treballar en una
feina que m’apassiona, sento que tinc el deure de treballar
apassionadament. Encara que només sigui per poder-vos-ho
agrair a vosaltres: la gent amb qui vaig començar.
Per acabar deixeu-me compartir amb vosaltres un poema de
Bertolt Brecht. Es titula Plaers i diu així:

PLAERS
El primer esguard per la finestra al matí
El vell llibre retrobat
Rostres plens d’entusiasme
Neu, el canvi de les estacions
El diari
El gos
La dialèctica
Dutxar-se, nedar
Música antiga
Sabates còmodes
Comprendre
Musica nova
Escriure, plantar
Viatjar
Cantar
Ser amable.

I, encara que sigui un atreviment imperdonable, deixeu-me
afegir-hi la meva llista particular de plaers calafins:
PLAERS CALAFINS
L’olor de la farigola, el fonoll i el romaní
Els mars de blat de color verd esquitxats de roselles
El cant dels grills i les cigales sota un sol de justícia
Els mars de blat de color groc
La costellada a Sant Sebastià
El campanar, mirat de totes bandes
Els colors de les postes de sol
Les nits d’estiu plenes d’estrelles
El gebre quan ho cobreix tot
La boira
Havent dinat a l’estiu quan tot és silenci
Els amics
Els pastissos del meu pare
La gent del meu poble.

Sarasvatï

Endavant la Festa Major! Visca Calaf!

Festa Major 2007

Doncs bé, d’aquest text que us he començat a parlar, d’aquestes
“Arrels”, no en coneixia en absolut el sentit profund. M’agradava
molt, però no sabia ben bé perquè. L’obra parla, precisament
d’això, d’aquesta cosa tan intangible i a l’hora tan concreta
que anomenem “les arrels”, d’allò que ens uneix al lloc on hem
nascut, a la gent amb qui hem compartit els primers anys de la
nostra vida. La protagonista, que interpretava la meva germana
Montse, torna al seu petit poble desprès d’una llarga estada a
la ciutat, on ha conegut un noi amb qui manté una relació i que
l’ha introduïda en un cercle de gent preocupada per qüestions
artístiques, polítiques i socials. Tot això l’ha convertida en una
persona diferent: una persona aparentment compromesa i
abanderada de la justícia social. Doncs bé, aquesta noia torna
al poble completament canviada, però ni el poble ni la gent del
poble han canviat, o, si més no, no han canviat com ella hauria
volgut. Les baralles amb la mare, la germana, els familiars i els
amics són terribles i constants... La noia no se sent formant
part d’aquella gent, hi ha un abisme que els separa. El problema
és que la noia no parla per boca pròpia; les grans idees i els
meravellosos conceptes que deixa anar a cada moment són
frases retòriques i sovint buides o mal assimilades que ha sentit
dir mil vegades al seu company de la ciutat. Un company que
ha d’assistir a un sopar que li ofereixen ella i tota la seva família
i que, finalment, no acudeix a la cita. Tot plegat commociona
profundament la noia que, de sobte pren consciència i comença
a parlar per ella mateixa: “Déu del cel! Estic pensant! Estic
començant a pensar!”, són les paraules encoratjadores de la
noia, les frases reveladores que tanquen l’obra.
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Una Festa Major d’allò més esportiva!
Com cada any per la Festa Major, les entitats esportives de la vila van organitzar un gran nombre d’activitats
i partits. Així, durant aquells dies es va poder assistir a la final del campionat de frontó, a diversos partits de
futbol al nou camp de gespa, als torneigs de petanca i de tennis de taula o al 14è torneig de botifarra... Sens
dubte aquesta sèrie d’iniciatives demostren la vitalitat i l’empenta de les entitats calafines!

Club Petanca Calaf

Club de Tennis i Frontó

Els del club de petanca van organitzar un concorregut torneig, que va durar durant tot el matí del diumenge de Festa
Major. Després de repartir suculents premis, es va fer un
dinar per a tots els participants.

La primera cita esportiva de la Festa Major va arribar amb
el torneig de frontó, que es va disputar a les instal·lacions
annexes a la piscina. A la foto, uns dels campions de la raqueta.

Club Tennis Taula Calaf

14è Torneig de Botifarra

El diumenge 2 de setembre va disputar-se el torneig de
tennis de taula, en el qual van participar vuit jugadors,
distribuïts en dos grups. La final va enfrontar de manera molt
igualada en Víctor Camí i l’Eduard Torra. Després del resultat
de 3 a 2 jocs, Torra es va proclamar campió.

Dilluns al matí, la Unió Calafina va acollir el torneig de
botifarra. Per parelles, els jugadors van enfrontar-se en
diferents taules durant tot el matí. Es tractava de la 14a
edició del torneig, que ja s’ha convertit en tot un clàssic de
la Festa Major calafina.
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Futbol Sala Calaf
Aquest any el futbol sala Calaf fa 10
anys. Es fundà l’any 1997 arribant a
la categoria nacional B, equivalent a
una tercera divisió de futbol. I com
tota entitat, els cicles s’acaben i aquest
any es renova tota la junta directiva.
Amb el Toni Roca com a president i els
integrants de la junta, formada per
jugadors, exjugadors i entrenadors de
l’entitat. Volem donar un aire nou al
futbol sala, per això volem que tornin
els socis que ho eren i portar-ne de
nous.
Està previst de canviar la seu del FS
Calaf, que abans era el pub Skàndol
i que ara és el Bar 31, fins que es
decideixi un local entre tots.
També estem oberts a gent que vulgui
jugar o entrar a la junta per portar
el club endavant, ja que aquesta
temporada hi ha en projecte entrenar
equips de l’Institut per les competicions
escolars amb l’ajuda de l’AMPA. Aquest
és un dels molts projectes que volem
portar a terme, com també mantenir
el primer equip, “Àrids Solestany
– F.S.Calaf” en la categoria preferent
catalana. Els partits es juguen al

poliesportiu de Calaf a les 17.00 hores.
Els integrants de l’equip són, de dalt a
baix i esquerra a dreta:
Pere Galan, Jordi Burgés, Sergi Sòria,
David Martínez, Pere Molina, Francisco

Martínez, Joan Guixé, Gerard Soto,
Jordi Roca, Marc Colom i Sergi Alonso.
Així doncs, tothom que necessiti
ajuda amb el futbol sala, no dubteu a
contactar amb nosaltres.

L’equip del Futbol Sala Calaf

Unió Esportiva Calaf
es van estrenar a la Festa Major de
Calaf contra l’Igualada; posteriorment
han disputat partits amistosos contra
el FC. Anoia A i B, Satn Esteve de
Sesrovires, FC Joanenc, etc...
Els Alevins també han disputat un bon
grapat de partits aquesta pretemporada,
de tal manera que s’han pogut foguejar
les noves incorporacions. L’equip
Infantil és el que ha tingut menys
partits (Puigreig, Anoia A i B, Igualada,
Òdena...)
aquesta
pretemporada.
El cert és que aniria molt bé alguna
incorporació més per tal de tancar el
planter.
Els Cadets, a més de jugar contra
l’Igualada, el Sant Esteve i el Fruitosenc,

van fer el 22 i el 23 de setembre un
stage de pretemporada a la Pobla de
Segur. També els Juvenils varen fer el
seu stage durant el pont de la Diada, a
Puigcerdà, jugant el dia 11 un amistós
a Andorra contra l’equip del Principat
(lloc on van fer l’stage l’any passat).
Altres amistosos que han jugat han
estat els disputats contra l’Igualada,
l’Òdena, i altres rivals.
Una de les grans novetats d’aquest any
ha estat la creació de l’equip Amateur,
que començarà la seva singladura des
de la 3a regional. L’equip ha encetat
la pretemporada amb molta il·lusió i
molta entrega, i no hi ha dubte que
tenen un bon futur per endavant!

Entrenament dels equips base de la UE Calaf, al camp de gespa de Les Garrigues.

Entitats

Comencem una nova temporada de
futbol. Enguany ens felicitem de poder
gaudir del nou camp i de la remodelació
de les instal·lacions. La Unió Esportiva
Calaf continua el seu creixement
incorporant noves categories, doblant
equips o consolidant els ja existents.
Tot això significa que la massa social del
club ja mou quasi 400 persones entre
jugadors, pares i mares, entrenadors i
directius, un augment de capital humà
que significa, lògicament, un augment
de complexitat organitzativa. És un
moment d’expansió i creixement en el
club, per aquest motiu es fa necessària
la col·laboració de les persones i les
entitats, tant a nivell personal com
publicitari.
Efectivament, l’any passat ja vàrem
crear un equip de Babies que aquest
any s’ha consolidat fermament i a
partir de finals de setembre començarà
a jugar tota una sèrie de partits
amistosos. Hem decidit no inscriure’ls
en cap campionat perquè encara són
molt jovenets, però tenen programats
un bon nombre de partits.
Els Prebenjamins, en canvi, sí que estan
federats i ja han començat a disputar
partits amistosos de pretemporada
(Puigreig, Sant Esteve de Sesrovires,
Òdena, Anoia...). Enguany hem hagut
de desdoblar els Benjamins, de tal
manera que hem fet un A i un B,
agrupant-los per edats. Tots dos equips
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Des de la Parròquia...
Canvi de rector

Mirant enrere

Mirant endavant

Els canvis de rectors i de mossens en
general obeeixen a vàries raons: al
mateix compromís que fa el prevere
quan és ordenat, a la disposició que
ha de tenir a servir l’Església on més
convingui, a raons de salut, jubilació o
per raons personals. En tot canvi hi ha
un període d’adaptació malgrat no s’ha
de notar massa, ja que no es va mai
amb cap consigna especial sinó que
cal respectar sempre el camí fet per la
parròquia, encara que sempre es nota
el tarannà de la persona que d’alguna
manera es posa al davant.
Així, Mn. Pere Fradera deixa de ser
rector de Calaf, St. Martí Sesgueioles,
Segur-Astor, Guàrdia Pilosa, Pujalt,
Conill, Mirambell, Calonge de Segarra,
St. Pere de l’Arç, Aguilar de Segarra i
Castellar, amb tots les esglésies que
pertanyen a aquestes parròquies. Cal
agrair de tot cor la dedicació, esforç
i constància de Mn. Pere i esperem
que algun diumenge se li pugui fer un
merescut comiat.
El relleu el fa Mn. Joan Sanglas i Banús.
Si en voleu saber algun detall us podem
dir que és nascut a Tavertet el 1945,
ordenat prevere el 1974 a St. Joan de
les Abadesses, ha servit a les comunitats
de Campdevànol, Gombrèn, El Figueró,
St. Hipòlit de Voltregà, Calldetenes i
ara a Calaf amb totes les parròquies
esmentades. És delegat episcopal de
la diòcesi de Vic per a la catequesi i
el catecumenat. Té ganes de ser un
segarrenc més i servir les comunitats
parroquials tant com sàpiga.

· Celebració de les festes majors a les
corresponents parròquies

· Divendres, 12 d’octubre, Assemblea
de les parròquies al Molí de la Roda.

· Benedicció de la casa dels gegants
Calamanda i Jaume

· El mes d’octubre comença el curs de
catequesi.

Horari de despatx parroquial
El despatx parroquial està obert de
dilluns a divendres, entre 5 i 7 de la
tarda. Dissabte, entre 11 i 1 del matí.
Tel. 93 869 85 40.

· També aquest mes d’octubre es
tornaran a fer classes de català i
cosidor per a immigrants.

Mn. Joan Sanglas va beneir el local dels gegants Jaume i Calamanda.

ARCA
L’Associació va prendre part de manera molt activa en diferents actes de
la Festa Major, com el sopar popular
o la trobada de puntaires (foto), i ha
col·laborat com sempre amb iniciatives ben diverses.
Ara ens informen que continuen els
cursets de patchwork, que es fan
els dimecres de 9.00 h a 11.00 h a
l’edifici de l’Ajuntament vell.
Així que tots aquells que us animeu a
provar-ho, ja sabeu on podeu acudir!

Les puntaires de l’ARCA van participar a la trobada de la Festa Major.
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Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
Hem començat una nova temporada en
la que tots els barcelonistes dipositem
grans il·lusions amb aquest nou
Barça que s’ha reforçat creiem que
magníficament i que tard o d’hora segur
que ens donarà grans alegries a tots els
aficionats.
Utilitzant una de les més repetides
frases del nostre entrenador Frank
Rijkaard, esperem que el Barça
“continui creixent” igual que ho estem
fent a la Penya.
Aquest any ja hem superat els 200 socis
i l’interès continuat de barcelonistes de
Calaf i la seva comarca en formar part
de la nostra penya, auguren un futur
esplèndid per a la nostra entitat. Aquest
creixement ens ajudarà a dur a terme
els objectius socials i benèfics que ens
hem proposat i que ja estem duent a
terme.
Un exemple de tot això és el material

que hem enviat al poble d’Holo a la
República de Guinea, mitjançant el
nostre soci Ousmane Saikou Diallo
conegut per tots com “Eto’o” i gran
exemple d’integració a una nova cultura
i societat.
En les seves vacances estiuenques al
seu país, li vàrem acabar d’omplir la
maleta amb material divers per repartir
entre els seus conciutadans, com pins
i bufandes de la Penya, i banderins,
banderes, pilotes i bolígrafs del FC
Barcelona que van fer les delícies dels
nens i grans del seu poble d’origen, on
han demostrat amb les fotos que ens ha
dut l’Ousmane que des de la llunyania
també són uns grans barcelonistes.
Aquesta prova pilot d’enviament de
material a una població mancada
de recursos volem intensificar-la si
és possible durant els propers anys,
amb nous i més grans enviaments de

El proper dissabte 10 de novembre tindrà lloc, al Centre Cívic de
Calaf, una Jornada d’Entitats organitzada per la comissió del Projecte
Educatiu de Ciutat i del Pla Educatiu d’Entorn. L’objectiu de la jornada
és posar en comú les necessitats, inquietuds i dificultats de les entitats
i veure quines sinèrgies i col·laboracions es poden trobar per enfortir
i donar sortida a aquests interessos del teixit associatiu. D’aquesta
manera es vol millorar entre tots l’educació, la convivència i el civisme,
complint així amb els principals objectius del Projecte Educatiu de
Ciutat i el Pla Educatiu d’Entorn.
La jornada se celebrarà a la tarda, de 16.00 h a 20.00 h, i està oberta
a totes les entitats i associacions del poble.

Entitats

La Penya va portar material divers relacionat amb el Barça a la República de Guinea

material esportiu i d’altres objectes
útils, sobre tot per als nens.
També hem repartit grans regals entre els
nens i grans de Calaf i la seva comarca,
com per exemple als participants del
4t torneig Futsac 3x3 organitzat amb
gran èxit per la nostra penya i el futbol
sala Calaf a finals de juliol. Gràcies a la
col·laboració dels nostres patrocinadors,
tots els participants es van emportar
una samarreta del torneig (patrocinada
per Xut produccions) i els primers
classificats de cada categoria regals
d’alt valor com la bossa de l’Sport
amb material blaugrana, ulleres de sol,
clauers, samarretes, etc. de Funcat i
diversos regals cedits per l’Skandol.
A part, els jugadors de cada equip
guanyador de la seva categoria es van
repartir 20 pilotes Adidas oficials del
mundial d’Alemanya 2006, valorades en
110 € cada una (2.200 € en pilotes).
Aquest fantàstic premi es va aconseguir
gràcies a la col·laboració de l’empresa
de telefonia Yacom després d’intenses
i fructíferes
Mn.
Joan San- negociacions. També es
va obsequiar els socis menuts amb
una foto signada i dedicada de puny
i lletra pel jugador del FC Barcelona
Ronaldinho.
Ara comencem a preparar les eleccions
que tindran lloc a finals d’any, ja que
el mandat de l’actual directiva basat
encara en els antics estatuts finalitza
per aquestes dates. Aquests estatuts,
que dictaminen un mandat de 2 anys,
són de l’any 1982 i no estan actualitzats
a l’actual llei catalana de l’esport que
preveu mandats de 4 anys. Esperem
comptar amb el suport dels socis per
canviar-los a la propera assemblea que
es farà uns dies abans de les eleccions;
així la junta directiva que surti ja
disposarà de 4 anys per poder realitzar
la seva tasca al front de la penya.
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Ara va de fonts!
La Font dels Pins
Continuem la secció amb la proposta, encetada en la darrera
caminada publicada, que consisteix a visitar algunes fonts
del nostre entorn més proper. La intenció és caminar per
indrets on encara existeixin fonts amb algun interès especial.
Aquest interès pot venir determinat per la seva ubicació en
espais bonics, per la qualitat de les seves aigües, per la seva
importància en el passat, etc.

Posa’t les vambes!

Avui ens desplaçarem fins a les Torres de Fals, molt a prop
del nucli habitat de Fals. Partirem del costat mateix de les
Torres on anualment se celebra el Pessebre Vivent i, quasi
planejant, entrarem en un bosc de pins i boixos espessos
on trobarem una font que brolla tot l’any sense escatimarne el doll. L’estada en aquell indret provoca una sensació
d’incredulitat que convida a pessigar-se per comprovar
que no s’està somniant. Sensacions com serenor, frescor,
tranquil·litat, ens evoquen aquells temps passats quan
l’existència d’aquests indrets era més nombrosa, habitual i
sovintejada per la població.
Per completar la sortida i caminar una mica, ens arribarem
als peus del Collbaix per decidir si hi pugem o bé si ens
quedem a l’indret de sortida de vols en parapent, on existeix
un mirador amb una vista excepcional.
0,0 km
0h 00’
Som davant les instal·lacions de
l’entrada del Pessebre. Una construcció
de planta baixa acull les taquilles, un
petit bar, una llar de foc circular de ferro,
al voltant de la qual s’aixopluguen els
visitants en cas de pluja o fredorada.
Busquem un camí que surt en direcció
contrària a aquesta edificació. Al
peu d’un petit pont amb baranes de
fusta comencem a trobar les marques
vermelles i blanques del GR que ens

Per accedir a l’inici de l’excursió cal abandonar la C-25 ( Eix
Transversal) per la sortida de Fals i agafar la BV 3012 en
direcció a aquest nucli de població, per superar el poble i
seguir en direcció al Molí de Boixeda. Aproximadament al punt
quilomètric 3,300, i després d’haver ignorat dos trencalls a la
dreta que indicaven direcció al Collbaix, cal agafar el tercer
trencall a la dreta, passar al peu d’una granja, i passats 300
m, arribar al pàrquing indicat que s’utilitza per al Pessebre
Vivent. A pocs metres del pàrquing, trobem les instal·lacions
on s’inicia el Pessebre, a tocar de les Torres de Fals.

servirà de guia a partir d’ara i que no
hem d’abandonar en cap moment.
Superem el pont i seguim recte amunt
i en pujada.

0,550 km
0h 08’
Cruïlla. Seguim el camí de l’esquerra
en baixada. Descartem els altres dos
camins de la dreta.

0,280km
0h 04’
Casa i cruïlla. A la nostra esquerra una
gran masia amb diverses edificacions.
Girem a l’esquerra ignorant el camí de
la dreta. Passem per davant l’entrada
principal i ens dirigim cap al bosc
de roures tot buscant les properes
marques vermelles i blanques.

0,610 km
0h 10’
Nova cruïlla. El camí fa una forquilla
que seguirem per l’esquerra. Avancem
50 metres i trobem una nova cruïlla.
Cal seguir el camí del mig en baixada
fent cas de les marques vermelles i
blanques. El camí es torna pedregós i
poc transitable per als vehicles.
0,770 km
0h 13’
Font dels Pins. Hem entrat en una
espessor de boixos i pins i descobrim la
font a la dreta del camí. Parada obligada,
almenys per gaudir de la sensació
de furtivitat de l’indret. L’aigua brolla
fresca i neta, si bé no hi ha cap indicació
sobre la seva potabilitat. Per continuar
la caminada cal seguir endavant també
entre boixos. Seguirem novament les
marques vermelles i blanques, posant
especial atenció als propers 30 metres
per no passar-nos un gir de 90º cap a la
dreta per agafar un corriol estret.
0,900 km
0h 15’
S’acaba el corriol i som en una pista
ampla. Seguim cap a l’esquerra.

La Font dels Pins.

1,400km
0h 21’
Cruïlla. Seguim recte ignorant el camí
de la dreta. A pocs metres, una estaca
ens recorda que anem per la ruta
marcada.
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1,650 km
0h 24’
Cruïlla. Seguim el camí de la dreta en
pujada buscant les marques vermelles
i blanques.
2,380 km
0h 33’
Casa i cruïlla. Seguim a l’esquerra
sense entrar a la masia “El Collet”, que
resta lleugerament sota el camí.
3,000 km
0h 40’
Cruïlla. Després de planejar una estona,
comencem a tenir una vista esplèndida
dels voltants i de l’horitzó. Girem a
l’esquerra seguint les marques.
3,200 km
0h 43’
Nova cruïlla. Tombem a l’esquerra i ja
veiem l’antena que hi ha al mirador
cap on ens adrecem. Tanmateix es
pot veure el cim del Collbaix a poca
distància.
4,000km
0h 51’
Cruïlla. Un pal indica dues possibilitats
a seguir. Seguirem la que diu Collbaix
descartant, doncs, el camí de la dreta.
Ho farem només durant 20 metres i
ens aturarem en un revolt del camí per
decidir si es vol continuar fins al Collbaix
o només visitarem el lloc d’enlairament
de vols en parapent. Sigui quina sigui la
decisió, caldrà retornar a aquest punt a
l’hora de la tornada.
Opció 1. Mirador/Parapent.
Per anar-hi cal deixar les marques del
camí principal i, per la dreta, vorejar

Des d’on s’enlairen els parapents hi ha una bonica vista.

el camp de conreu, passar prop de
l’antena i adreçar-nos als peus d’un gros
pi on es troba el punt d’enlairament. La
vista és important i la podem millorar si
accedim als peus de l’antena.
Opció 2. El Collbaix.
Per anar-hi cal seguir les marques
vermelles i blanques camí avall.
Aproximadament a 500 metres, trobem
una cruïlla amb un camí a la dreta
que s’incorpora al nostre. En aquest
punt cal enfilar-se per un aragall
d’argila força fressat i aparentment
poc accessible. Superat això el camí
continua molt ben marcat i es va
enfilant penosament cap a l’altiplà que
hi ha al capdamunt. Calen 30 minuts
per arribar-hi. Sorpresa notable, en
descobrir la gran extensió de l’altiplà.
La vista panoràmica és excepcional. És

molt recomanable si no s’hi ha pujat
mai. No hi ha cap impediment visual
per contemplar el prepirineu, Sant
Llorenç del Munt, Montserrat, les valls
del Cardener, el Llobregat, les salines
de Cardona i de Sallent, viles i ciutats.
Un enorme màstil fa onejar tot l’any
una enorme senyera catalana visible a
força distància.
Tornada.
Recuperem el km 4,000 de l’anada on hi
havia el pal indicador Collbaix / La Torre
i comencem a desfer el camí posant
atenció senzillament a les marques
vermelles i blanques del GR.
Una parada a la Font dels Pins ens
refrescarà si s’escau.
El temps d’anada i tornada fent l’opció
1 està al voltant de les dues hores, i la
distància és de 8 km. Fi de la sortida.

Posa’t les vambes!

1,550 km
0h 23’
Cruïlla. Seguim planejant pel camí de
l’esquerra. El de la dreta està marcat
amb un pas barrat.
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Arrela’t a Calaf: Continuen els lliuraments d’alzines

El Roger, el Lokman i el Damian, amb la seva família i les regidores
Imma Sans i Judit Viladrich, i l’alcaldessa M. Antònia Trullàs.

Arrela’t

La Noa, l’Adam i la Cinzia, acompanyats dels pares, mares,
l’alcaldessa M. Antònia Trullàs i el regidor Joan Caballol.
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El pou de la memòria

La nit de les ànimes
1. “Per Tots Sants, amaga el ventall i
treu els guants”: som dins l’anomenat
equinocci de tardor, aquella línia
d’ombra en què el dia i la nit tenen la
mateixa durada a tots els punts de la
Terra. Els camps són erms, coberts de
rostoll, i alguns tènues focs d’octubre
ens indiquen la neteja dels marges i
dels bancals que esperen la sembra,
és a dir, la llavor. La llavor i els morts
són els dos enterrats, soterrats, a fi que
tornin a renéixer en forma de collita i
de resurrecció. En anglès, tenen un
acròstic bellíssim, cropse, que vol dir
alhora cadàver (corpse) i collita (crop).
És el temps en què comencen a néixer
les fràgils boires humides, grises
i blavoses, tan plenes d’antigues
supersticions. Abans, hom creia que la
boira naixia miraculosament de l’herba
(a Calaf neix dels subsòls aqüífers de
sota els nostres peus) i per això els
pastors no volien portar els ramats
als prats on hi havia boira per no
remenar-la i fer-la aixecar. També es
creia que els llops devoraven, poètics i
cruels, la boira. Hi ha cançons infantils
que els nens dirigeixen a la boira amb

l’amenaça que el llop se la menjarà. De
llops, diuen que en queden pocs, però
la boira vindrà a fer-nos companyia.
La tradició conta que, cada any, les
ànimes dels difunts, a les dues de
la vesprada del dia de Tots Sants,
abandonaven el Purgatori per anar
a trobar-se amb els seus familiars.
Les ànimes sempre van al voltant del
menjar ja que habiten en la “caseta
on no pasten”, que és aquell lloc on
“van a fer malves”, donat que es
creia que sobre la tomba dels justos
creixia una malva. Cal tenir, doncs, la
taula a punt (antigament, hom posava
un cobert i un parament de taula
per al parent difunt, i fins i tot, se li
preparava un llit per descansar) per
compartir col·lectivament (els vius i els
morts) aquelles menges que més els
abelleixen: els primers fruits tardorals
(de la foscor) com les castanyes, els
moniatos, les faves i els “panets de
mort” mallorquins (originaris dels
“huesos de muerto” mexicans): els
deliciosos panellets.
A les llars dels antics romans, per les
“Lanúries”, el cap de casa s’aixecava

Maqueta d’argila d’una “casa de l’ànima” (exposició al CCCB, Barcelona: 1997)

Josep Maria Solà

a mitjanit amb la boca plena de
faves i les anava tirant pels racons a
fi d’alimentar els difunts: els racons
són el lloc preferit de les ànimes, i cal
vigilar de no trepitjar-les i, també, a
l’hora de tancar portes i finestres, per
no aixafar-les. Els llums a finestres,
tombes i cruïlles de camins, l’herba
de Tots Sants (els crisantems, que vol
dir flor d’or: sota la terra hi ha Plutó,
senyor de les riqueses), les crestes de
gall (el gall és símbol d’immortalitat):
és a dir, tant el menjar com les ofrenes
als cementiris són per facilitar (i
purificar) el llarg viatge de les ànimes
cap al definitiu món dels morts (cel o
infern), i perquè no es puguin perdre
pel camí. “Ànimes del Purgatori/ que
veniu de l’altre món,/ si no ens deu les
espardenyes/ no menjareu pa torrat.”
Al Purgatori, testimoniat com a lloc on
hom crema i gemega des del 117080, les espardenyes queden plenes de
sutge, i cal deixar-les a l’entrada abans
de menjar amb els vius.
Antigament, els campaners no paraven
de fer sonar les campanes per avisar
els veïns de l’oportunitat de pregar per
als difunts. El cansament que això els
produïa feia necessari de refer llurs
forces amb castanyes i un traguet de
vi blanc.
Als anys 40 i 50, a molts indrets del
país i també a Calaf, se celebrava,
passat Tots Sants, el setenari de les
ànimes (també anomenat “novenari”):
de dilluns a diumenge hi havia missa de
difunts amb sermó i cant d’absoltes, i
de lamentacions de les ànimes; fins s’hi
cantaven les postrimeries de l’home:
“Mort, judici, infern i glòria/ sant record
per no pecar,/ del judici la trompeta/
quant terrible sonarà./ Si no tens
l’ànima neta/ la sentència qual serà.”
I recordem, per acabar, les paraules
que amb molt bona veu cantava Josep
Lladó, que feia de solista al setenari,
amb Mn. Pius Forn acompanyant-lo al
piano: “Ai, catòlics, cristians,/ que tan
oblidats viviu, (bis)/ a les ànimes oïu
(bis)/ que criden, ai, quin dolor!”
2. La festivitat de Tots Sants fou instituïda
l’any 609 pel papa Bonifaci IV quan, en
comptes d’enderrocar-lo, consagrà el
Panteó de Roma com a església de
Santa Maria dei Martiri (dedicada a la
Verge i a tots els sants màrtirs), tot i
que va ser Gregori IV, dos segles més
tard, qui designà l’1 de novembre per
a la seva celebració a tot l’Occident
cristià. La festa del dia següent, la dels
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fidels difunts, esdevingué, des de finals
del s. X, la Festa dels Morts.

Segons les paraules que li fa dir
Marguerite Yourcenar a les Memòries
d’Adrià (1951), “m’obsessionava la
idea de construir un temple a tots
els déus [aquesta és l’etimologia
de Pantheon]. Cada cop més, totes
les deïtats se m’apareixien com a
misteriosament foses en un Tot,
emanacions
infinitament
variades,
manifestacions iguals d’una mateixa
força.” El Panteó és un temple de
planta circular (conegut popularment
com la Rotonda, que és també el nom
de la plaça on està situat), precedit
d’un pòrtic amb columnes, i coronat

per una cúpula gegantina i perfecta,
model de totes les que hi ha a Roma,
que té idèntica alçada i amplada: 43
m i 30 cm. Al mig de la cúpula hi ha
un immens òcul foradat de 9 m de
diàmetre. Dins, el temps s’anul·la i
es converteix en pur espai metafísic.
Aquesta cúpula bellíssima és el ventre
primigeni, la corba més densa, des de
fora, i, alhora, la més dolça, des de
dins: la més impressionantment aèria.
Tornem a l’Adrià de Yourcenar:
“L’Olimpièon d’Atenes havia de ser el
contrapès exacte del Panteó, dreçarse a la plana com aquell ho fa al turó,
immens allí on l’altre és perfecte:
l’ardor agenollada davant la calma,
l’esplendor als peus de la bellesa [...].
Per a l’estructura de l’edifici m’havia
remuntat als temps primitius i fabulosos
de Roma, als temples circulars de
l’antiga Etrúria. Havia volgut que el
santuari de Tots els Déus reproduís la
forma del globus terrestre i de l’esfera
estelada, del globus on es concentren
les llavors del foc etern, de l’esfera
buida que tot ho conté. Era també la
forma d’aquelles cabanes ancestrals
des d’on el fum de les més arcaiques
llars humanes s’escapava per un orifici
de dalt del sostre.”
Sabem que els antics cristians es
feien enterrar amb un ou de gallina.
L’ou representava la resurrecció de

Possible construcció del Panteó segons Francesco Corni (1995)

l’ànima i la regeneració futura, un
símbol d’esperança per al més enllà.
Charbonneau-Lassay,
al
llibre
El
bestiari de Crist, explica com les
catacumbes de Roma són plenes de
closques d’ou de gallina. El nostre poble
sempre ha cregut en la materialitat de
l’ànima: una materialitat que, a voltes,
pren la forma d’un ou. Si la closca de l’ou
s’assembla a la nostra carnalitat (que
té la seva expressió més nua i nihilista
en l’ou que balla, voltat de cireres, al
claustre de la catedral de Barcelona pel
Corpus); si l’ou és el nostre cos fràgil,
trencadís i dansaire, haurem d’esperar
tres dies, un cop morts (segons la
tradició ortodoxa, que hi celebra el
mnimóssino –cerimònia dels parents
del difunt per a l’etern repòs de la seva
ànima-, ja que l’ànima tarda tres dies
a separar-se completament del cos),
perquè la nostra petita ànima (que tan
sols pesa 21 grams), tendra i flotant,
hostessa i companya del cos, aprengui
a pujar pels graons de la llum.
I, potser, cap lloc com a l’interior de
la cúpula del Panteó (veritable temple
de l’ànima), dins el ventre matern
originari, perquè la nostra ànima
esquerdi la closca que l’empresona i
iniciï el camí que li marca la llum zenital
que prové d’aquell gran ull obert al cel,
sota la protecció d’aquells petits déus
de la tardor, indulgents i dormilegues,
coronats de tristesa.
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La simbiosi entre món romà i
cristianisme no havia arribat mai,
com en aquests inicis del s. VII, a
cotes tan altes, ja que el Panteó no
és només l’edifici més bell i més ben
conservat, després de dos mil anys,
de la nostra antiguitat. Sembla que
als orígens (27 aC), l’almirall Agripa,
gendre d’August, hi construí uns
banys públics; fou, però, l’emperador
Adrià (“el petit grec”), qui, del 118 al
128 dC, en el mateix emplaçament
(anomenat camp de Mart), hi féu la
construcció o reconstrucció total del
Panteó tot reinstal·lant, en el frontó del
nou temple, la placa de marbre amb la
dedicatòria d’Agripa al poble de Roma.
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Des de dalt del campanar

La il·lusió de la Teresa

Avui, amic Campanar, et parlaré d’una
història que estic segur que t’agradarà.
Ens la va explicar l’amic Antoni Farreres,
ja que ell mateix la va viure; com saps
és l’actual propietari de la finca i de la
masia Les Farreres, nom que ja ve de
diverses generacions.
L’Antoni, per la seva feina, ha viscut
quasi sempre a Barcelona; ara s’ha
jubilat i actualment viu a la masia. Els
treballs de la finca, majoritàriament
conreus de cereals, els porta un jove
veí pagès molt amic, que disposa d’una
maquinària moderna: llaurar, sembrar,
“recol·lectar”, així com embalar la palla,
avui és feina de molt pocs dies.
La masia, en temps dels seus pares,
la portaven uns masovers, l’Andreu i
la Teresa, que amb els anys s’havien
guanyat l’afecte i l’estimació dels
propietaris, com si fossin de la família.
Hi varen arribar recent casats, ara en
faria més de cinquanta anys. L’Andreu,
malauradament, va morir, però la
Teresa —diguem que jubilada, però que
no es jubilarà mai— va continuar vivint
a la caseta adossada a la masia gran,
amb tots els entreteniments que ella
mateixa s’havia organitzat.
Un dia l’Antoni, sense que ella se
n’adonés, l’estava observant asseguda
allí a l’entrada, en aquella cadira de
boga, amb el coixí de puntaire sobre
els genolls, mentre les seves mans amb
una habilitat i una rapidesa sorprenent,
anaven treballant, combinant agulles i
boixets, i ja s’endevinaven en aquella
xarxa de fils, tan artísticament teixida,
unes puntes precioses.
Veritablement
aquella
dona
era
admirable, no es cansava mai de
treballar i era tan feliç al corral amb els
seus conills, les gallines, els coloms, la
cabra, etc... com a l’hort, que el tenia
com un jardí, amb la seva verdura —

Josep Mases Raurich

procurava tenir-ne per a tots—, i quan
arribava l’octubre sortia cap al bosquet
de les alzines a buscar bolets.
L’Antoni seguia explicant que aquell dia
se li va ocórrer dir-li: “Escolteu Teresa,
no us agradaria mentre treballeu
escoltar la ràdio, les notícies o música?
I també al migdia o al vespre, veure
una estona la televisió? No us faria
il·lusió saber què passa en el món? És
com si miréssiu per una gran finestra.
Mireu..., si voleu, us la faig portar
demà mateix!”
Ella li va dir: “Gràcies Antoni, però
no em fa falta la televisió, ni tan sols
sabria fer-la funcionar i em sembla que
em faria mal de cap, hauria d’ anar a
dormir tard..., no, no, no. No em fa cap
il·lusió, però t’ho agraeixo.
Perdona un incís, ara que m’has parlat
de la finestra, de la il·lusió per veure
les coses del món! Sense voler m’has
fet recordar la meva infantesa. Si
vols, t’explico una petita història. Sí?
Doncs bé, jo vaig néixer i créixer en
una preciosa vall entre Olot i Vic, i des
d’una finestra de casa podia veure
les cingleres de Tavertet i les del Far.
Però el que més m’agradava, i no em
cansava de mirar, era una muntanya
molt i molt alta, i per a mi la més
bonica i màgica del món.
Jo sempre li deia al pare que la meva
gran il·lusió fóra que un dia, quan fos
gran, pogués pujar fins el cim d’aquella
muntanya, perquè estava segura que
des d’ allí podria veure tot el món, i
totes les coses boniques, “totes”, i
que les tindria a l’abast de la mà i dels
meus ulls.
Va anar passant el temps, i un dia,
quan vaig fer dotze anys, el pare em
digué davant la mare tot fent-li una
rialleta: ‘Demà, Teresa, et duré al

mercat d’Olot, t’agradarà venir? Així
doncs, a dormir aviat que demà ens
llevarem molt matí.’
L’endemà el pare va treure la mula de
l’estable i em va posar dintre la sàrria
amb una manta que feia de coixí,
vàrem emprendre el camí i al cap d’una
estoneta jo ja dormia. Em despertà la
parada de la mula, i en obrir els ulls,
el primer que vaig veure va ser una
cabana de pastors i un cel molt clar,
i al fons de la vall, la nostra caseta
petiiiiita com un cigronet. Llavors ho
vaig entendre. Quina alegria, estava
tan contenta que no ho puc ni explicar,
ja que aquella era la il·lusió més gran
de la meva vida! El pare m’havia portat
a la muntanya! A la meva muntanya!
Però encara faltava un tram per arribarhi, només era un caminet de cabres, i
saltant d’alegria vaig grimpar fins la
creu de pedra que coronava el cim amb
una baraneta a tot el volt. Tenia els ulls
tancats i poc a poc els vaig anar obrint,
mentre donava la volta a la creu.
I saps què van veure els meus ulls,
Antoni? Saps què vaig veure? Doncs
que hi havia unes altres muntanyes
que també eren molt maques, però que
encara eren molt més altes...

La majoria de vegades, la saviesa
la podem trobar en persones com
la Teresa.
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Calaf difon la figura de Riquer amb una exposició
a la Biblioteca Central d’Igualada
El passat 5 d’octubre va inaugurar-se a la Biblioteca
Central d’Igualada la mostra ‘La dimensió humana i
artística d’Alexandre de Riquer’. L’exposició, produïda per
l’Ajuntament de Calaf, fa un repàs d’una de les figures més
destacades de les arts plàstiques modernistes. Riquer va
tenir una vida intensa i va ser un artista polifacètic, que va
deixar una important obra gràfica formada per dibuixos,
pintures, ex-libris, cartells i també per alguna producció
literària, com el llibre de records d’infància recentment
reeditat “Quan jo era noy”, que deixa ben patents les arrels
segarrenques de Riquer. El llibre, en edició facsímil, es pot
adquirir a les oficines de l’Ajuntament de Calaf.
La inauguració va anar a càrrec de la regidora de Cultura
i Festes de l’Ajuntament d’Igualada, Maria Enrich;
l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, que va parlar
dels orígens calafins d’Alexandre de Riquer; i la tècnica de
patrimoni i turisme Montserrat Coberó, qui va fer una breu
introducció a la figura de l’artista i va comentar el contingut
de l’exposició. L’exposició es pot visitar a la Biblioteca
d’Igualada fins el proper dissabte 27 d’octubre.

L’exposició sobre Riquer, a la Biblioteca d’Igualada.

Calaf tindrà representació
dins de l’Associació Catalana de Municipis

L’AMC va escollir els membres del Consell Nacional.

Properament s’obrirà
el procés d’inscripció
dels pisos per a joves
A finals d’aquest mes d’octubre és previst que s’obri
el procés d’inscripció per al sorteig d’adjudicació dels
pisos per a joves situats al casc antic de Calaf, al
carrer de Sant Antoni. Es tracta de dotze habitatges
de dues tipologies: nou pisos d’1 habitació i tres
pisos de 2 habitacions.
Es tracta d’uns pisos en règim de lloguer protegit
i destinats a joves (menors de 35 anys). Els preus
orientatius de lloguer seran 130 euros per als pisos
d’1 habitació i 200 euros per als pisos de 2 habitacions.
Properament s’informarà de les bases d’adjudicació
al web municipal de Calaf (www.calaf.cat) i als punts
d’informació de l’Ajuntament.

Façana dels pisos per a joves, al carrer de Sant Antoni.

última hora...

El passat 29 de setembre va tenir lloc la XIII Assemblea de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la Torre
Agbar de Barcelona. A més d’altres qüestions, l’Assemblea
va servir per escollir els setanta-cinc membres del Consell
Nacional, que s’encarregaran de dirigir l’actuació de
l’Associació, elegir el Comitè Executiu, aprovar el pressupost
i els comptes generals i vetllar pel compliment de les
resolucions, entre d’altres aspectes. Per primera vegada
Calaf serà representat dins del Consell Nacional de l’ACM, a
través de l’alcaldessa del municipi, M. Antònia Trullàs.
L’ACM es va crear el 1981 per a la defensa dels interessos
dels municipis i dels ciutadans de Catalunya, i va adoptar el
compromís fundacional de cooperar en la seva reconstrucció
nacional. Actualment, l’associació ofereix assessorament i
recursos per als municipis catalans, per exemple en l’àmbit
formatiu o en jurídic.
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Valors i política
Aquest està essent un any molt
especial per a nosaltres, un any en
el qual s’han pogut fer realitat molts
projectes que vàrem encetar en la
passada legislatura i que, gràcies al
vostre suport, hem pogut finalitzar en
l’inici de l’actual.
D’aquesta manera, gràcies al treball i
l’esforç de tots, anem materialitzant
els projectes de futur que calen per
a la nostra vila, fent possible assolir
un dels nostres principals objectius:
aconseguir més i millors serveis per

a Calaf. En aquest sentit creiem que
cal destacar que, per poder arribar
fins aquí, ha calgut treballar molt i
no defallir davant els problemes que
comporta la realització de qualsevol
projecte. Destacar aquest fet no és
per una qüestió d’autocomplaença,
si no per contraposar-ho a la situació
general actual, on sembla que ens
estem instal·lant en el tacticisme polític
permanent, on tot s’hi val, exaltant
la confrontació entre uns i altres,
remarcant les diferències en comptes
de cercar els punts en comú i tenir

l’amplitud de mires suficient per deixar
de banda els interessos personals i de
partit i vetllar per la prosperitat i el bé
comú.
Cal, doncs, que ho tinguem en compte
i que actuem en conseqüència si no
volem caure en l’apatia i el descrèdit
generals que, cada cop més, envolten
la política, i poder així recuperar els
valors de noblesa, la vocació de servei
i el sentit comú necessaris per reeixir
en aquesta noble tasca que és i que ha
de ser la representació política.

Convocar o convidar, és aquesta la qüestió?
El cap d’una organització diu als seus
col·laboradors: "Quedeu convocats el
proper divendres a les 10 del matí a la
Sala d’actes a la recepció que fem als
nostres millors representants...". La
mateixa persona, al cap de un temps,
diu als mateixos col·laboradors: "Per
què no veniu el diumenge que ve a la
tarda, a casa meva, que celebrem amb
la família i els meus amics la festa del
meu aniversari?"
En el primer cas, s’està convocat,
amb l’obligació gairebé ineludible,
tret de força major que ho impedeixi,
d’assistir-hi. En el segon s’està
invitat, amb un menor compromís en
l’assistència. Qualsevol raó permet
excusar la presència, i el que convida,
no se sent ofès. També hi ha la variant
d’invitacions "light", en què es busca
poca acceptació. D’altres invitacions són
només per quedar bé, i t’arriben tard o

amb el temps molt just per acceptarles, etc. En la passada Festa Major als
regidors del Ajuntament, l’Alcaldessa
ens va invitar amb un Saluda al "Brindis
posterior al Pregó de Festa Major", al
igual que va fer amb d’altres destacats
calafins, així com als Alcaldes de la
comarca. Donat que el començament
del pregó es va retardar, vàrem tenir
l’honor de poder assistir com a regidors
al mateix.
Vàrem aprofitar l’ocasió per preguntar
a l’Alcaldessa si a l’ofici del diumenge hi
estàvem convocats, ens hi esperaven,
o què volia fer. La resposta va ser que
si hi volíem anar que molt bé, que deu
minuts abans els regidors del seu grup
es trobaven al Ajuntament, per anarhi en comitiva. La resposta denotava,
al nostre entendre, o poca solta, o
menyspreu institucional.
Als edils d’un consistori no se’ls convida

als actes oficials del propi Ajuntament.
Se’ls convoca. Els regidors tant
representen la voluntat popular quan
estant debatent un pressupost o les
ordenances fiscals en un Ple, com quan
assisteixen en corporació a Missa de
Festa Major per posar un exemple.
A nosaltres, a nivell personal, ens és
completament igual assistir al pregó
o no, anar a l’Ofici o no, o estar en
qualsevol inauguració o altre acte, o
no. El protagonisme no ens correspon
de cap manera, i l’obligació de serhi presents tampoc, a menys que la
nostra Alcaldessa així ho consideri. El
que sí que demanem els regidors del
PSC-PM-GIC, és que si l’Alcaldessa vol
a tot el Consistori en qualsevol acte,
se’ns convoqui, i se’ns tracti amb la
deferència institucional corresponent.
Nosaltres no fallarem. probablement hi
serem absents, si només se’ns "invita".

Cuidem la nostra salut i seguretat protegint-nos
de la contaminació acústica i els excessos de velocitat
Amb la nostra proximitat als ciutadans,
ens manifesteu i ens reclameu una
acció més decidida i rigorosa des de
l’Ajuntament en defensa de la salut
(sorolls excessius que la perjudiquen),
seguretat per a tots, però sobretot
per als més menuts i la gent gran (el
perill que comporten els excessos de
velocitat incontrolada), tranquil·litat
(no respectant les hores de descans
dels veïns), qualitat de vida (que
darrerament està trasbalsada pels
SOROLLS
I
VIBRACIONS
que
produeixen el trànsit de cotxes,
ciclomotors i motocicletes amb la seva
circulació temerària).

En el cas dels cotxes, per exemple,
agafen
velocitats
inexplicables,
giravolts, derrapades espectaculars
fins a deteriorar els pneumàtics, amb
el perill que això comporta per als
qui van a l’interior i per als vianants.
Encara hem estat de sort que no hem
patit cap accident... I si parlem de les
motos, el mateix: com més manipulen
els motors, més poden córrer, i més
estrepitós és el soroll.
A l’administració pública li demanem un
pla de prevenció i d’actuació contra la
contaminació acústica: recursos humans
(Policia Local, Mossos d’Esquadra),
recursos materials (unitats mòbils,

i sonòmetres per mesurar el soroll
ambiental, instal·lació de càmeres de
vigilància) i que se sancioni si no es
compleix la normativa vigent.
Però per a solucionar aquest problema,
tots hem de ser conscients que aquestes
actuacions temeràries no es poden dur
a terme dins del poble. Calaf no és cap
circuit de proves de motos o cotxes.
Tots els conductors de cotxes i motos,
acompanyants, amics i familiars, hem
de prendre consciència, sensibilitzarnos i mirar de col·laborar per resoldre
aquest gran problema que perjudica la
salut, la seguretat i la convivència de
tothom.

L’Altiplà
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Ple extraordinari de 9 de juliol de 2007
Sessió extraordinària amb l’assistència
de sis regidors de CIU, quatre de PSCPM-GIC i un regidor d’ERC.

S’aprova per unanimitat la creació i
composició de la Comissió Especial
de Comptes, integrada per membres
de tots els grups polítics presents
a la Corporació. Es nomena com a
presidenta de la Comissió l’Alcaldessa
de la corporació, i com a vocals els
integrants de cada grup polític que
forma part de la Corporació.
S’aprova per majoria absoluta, amb sis
vots a favor de CIU, quatre en contra
de PSC-PM-GIC i una abstenció d’ERC,
l’establiment del règim de dedicació,
retribucions, dietes i indemnitzacions
dels membres de la corporació:
· Alcaldia (i tres regidories): dedicació
mensual mínima obligatòria de 30 h i
retribució anual bruta de 16.100 €.
· Regidors amb dedicació mensual
mínima obligatòria de 30 h i retribució
anual bruta mínima de 7.500 € i
màxima de 12.075 €.
També
s’estableix
el
règim
d’indemnitzacions següent per als
membres de la Corporació que no
exerceixen el seu càrrec en règim de

S’aprova per unanimitat la representació
de Calaf en el Consell General de
la
Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària Segarrenca, a càrrec de
M. Antònia Trullàs Povedano i Joan
Caballol Peréz.
S’aprova per unanimitat la representació
de Calaf en la Comissió Gestora de la
Mancomunitat de Disminuïts Psíquics
de la comarca de l’Anoia, a càrrec de M.
Antònia Trullàs Povedano i Imma Sans
i Manent.
S’aprova per unanimitat la representació
de Calaf en el plenari del Consorci per
a la Gestió de la Televisió Digital Local
Pública de la Demarcació d’Igualada.
Es designa com a representant titular
M. Antònia Trullàs Povedano, i com a
suplent Joan Caballol Pérez.
S’aprova per unanimitat la representació
de Calaf en el plenari del Consorci de
Promoció Turística de l’Alta Anoia, a
càrrec de la senyora M. Antònia Trullàs
Povedano.
S’aprova per unanimitat la representació
de Calaf en l’assemblea general del
Consorci Localret, a càrrec del senyor
Joan Caballol Pérez.

S’aprova per unanimitat el nomenament
de la senyora Judit Viladrich Luna com
a Tresorera de la Corporació.
S’aprova per unanimitat la modificació
de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora
de la taxa per la prestació de serveis a
la piscina. Les tarifes són les següents
per als abonaments familiars: a)
Cònjuges o parella: 86,00 € i 11,00 €
per cada fill; b) Família monoparental:
54,00 € i 11,00 € per cada fill.
S’aprova per unanimitat la ratificació de
la signatura del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’ICASS per a
l’atenció de persones beneficiàries
del programa de suport a l’acolliment
residencial.
S’aprova per majoria absoluta, amb sis
vots a favor de CIU i 5 abstencions dels
grups PSC-PM-GIC i ERC, atorgar la
llicència d’obra major a Isidre León, per
a la construcció d’una nau industrial a la
parcel·la 32 del polígon Les Garrigues.
S’aprova per majoria absoluta, amb sis
vots a favor de CIU i 5 abstencions dels
grups PSC-PM-GIC i ERC, ratificar el
decret núm. 396 de 2 de juliol de 2007,
pel qual es concedia la llicència d’obra
major a Josep Pou, per a la construcció
d’un ascensor a l’exterior, al Camí Vell
de Manresa núm. 9.
- Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia
(núm. 397/07 i núm. 398/07).

Ple extraordinari de 10 d’agost de 2007
Sessió extraordinària amb la presència
de cinc regidors de CIU, tres de PSCPM-GIC i un regidor d’ERC.
Proposta d’acord plenari d’execució
de les sentències relatives als acords
d’imposició i ordenació de contribucions
especials per a la urbanització del Raval
de Sant Jaume:
Es proposa acatar les sentències
núm. 36/06 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona i
la 1.181 de la Secció 1a de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya,
segons les quals cal retornar els
excessos de quota als contribuents,
amb càrrec a la partida 544/78.000
– Devolució contribucions especials, del
Pressupost vigent per a l’exercici 2007.
Pren la paraula la Sra. Minerva Barbero:
Exposa que consideren que jurídicament

no s’han defensat prou els interessos
de l’Ajuntament, i que s’ha anat a
beneficiar els interessos d’aquells que
van al·legar. Pregunta també quin és el
motiu per tractar el tema en una sessió
del mes d’agost, inhàbil jurídicament,
tenint en compte que la sentència és
a l’Ajuntament des del mes de gener.
Pregunta també quina és la postura de
l’equip de govern i si hi ha la intenció de
tornar les quanties a la resta de veïns
que no van al·legar.
Respon el Sr. Joan Caballol: Recorda
que l’equip d’advocats que defensava
els interessos de l’Ajuntament va
ser contractat per l’equip de govern
d’aquell moment, que era del seu
mateix grup polític, GIC. Explica que
les quanties es retornen a les persones
que en el seu moment van recórrer.
Expressa, també, que si en el seu dia
l’equip de govern de GIC no hagués
aplicat malament les contribucions

especials ara no caldria retornar les
quanties assenyalades.
La Sra. Minerva Barbero,
pren la
paraula i manifesta quin és el motiu
de l’execució de la sentència en el
mes d’agost. El Sr. Joan Caballol,
manifesta que s’ha considerat el
que ha informat secretaria sobre el
fet que la seva inexecució generaria
interessos de demora, i per tant s’ha
considerat
convenient
executar-la
perquè aquesta situació no generi més
costos a l’Ajuntament. La SecretàriaInterventora aclareix que l’agost no
és una data límit, però que la seva
execució s’havia de dur a terme en el
termini de dos mesos des de la seva
notificació.
Posada a votació, s’aprova per majoria
amb 5 vots a favor de CIU, 3 en contra
de PSC-PM-GIC i una abstenció d’ERC.

Resum sessions plenàries

S’aprova per unanimitat la periodicitat
de les sessions del Ple. S’estableix
que les sessions ordinàries, que es
convocaran amb caràcter trimestral
d’acord amb la normativa, tindran lloc
l’últim divendres, no festiu, de cada
tres mesos, a les 20.00 h a la sala de
Juntes de l’Ajuntament, a comptar des
de la data de la primera que es celebri.

dedicació exclusiva o parcial:
· Assistència a les sessions de Ple: 18 €
· Assistència a la Comissió Especial de
Comptes: 18 €
Finalment, s’estableix una dotació
econòmica per als grups municipals:
· 276,00 € anuals per regidor electe
· 276,00 € anuals per grup municipal
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TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament

93 869 85 12
93 869 83 01
93 869 92 36

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut de Calaf

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers

93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

Casal de Gent Gran

93 869 87 02

TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

SANTS

BCN

PL. CATALUNYA

MANRESA

CALAF

LLEIDA

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

BCN

BCN

PL. CATALUNYA

SANTS

12.12
19.27
23.09

12.27
19.32
23.14

tel. 932 656 592

ALSINA GRAELLS

Centre Cívic

93 869 82 49

CALAF

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

Punt d’Informació Juvenil

93 868 08 33

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Notaria

93 869 88 12

Correus

93 869 85 94

Informació Generalitat

IGUALADA

BARCELONA

* De dilluns a diumenge.
Llocs de sortida de Barcelona:
· Estació del Nord (Arc de Triomf - Metro Línia 1)
· Avda. Diagonal (Palau Reial - Metro Línia 3). Sortida 15 min. més tard
que des de l’Estació del Nord.

012

Informació telefònica

11818

FECSA Avaries

900 770 077

FECSA Informació

902 507 750

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 760 760

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

93 868 00 75

Jutgessa de Pau subst. (Pilar de Millan)

93 869 92 73

Grua i taxi Albert

639 340 834

Grua Sant Jordi Taller

93 869 85 09
636 480 488
93 869 87 66 (nit)

Taxi Ramon Manent

93 869 85 68
679 409 337

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ABS CALAF

ABS CALAF 93 869 87 79
URGÈNCIES 061
CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA
Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444

HISPANO IGUALADINA
CALAF

tel. 938 044 451

IGUALADA

BARCELONA

07.55
15.55

09.00
17.15

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

12.00
19.00

12.45
19.45

12.15
19.00

13.00
19.45

De dilluns a divendres:
07.15
15.15
Dissabtes:

De dilluns a divendres:
10.50
17.30
Dissabtes:
11.05
17.30

Lloc de sortida de Barcelona: Avda. Diagonal (davant de El Corte Inglés)

TRANSPORTS CASTELLÀ
MANRESA

CALAF

tel. 902 026 028
MANRESA

CTRA. DE CARDONA

ESTACIÓ AUTOBUSOS

07.45
16.40

07.50
16.45

07.30

08.25

08.30

MANRESA

MANRESA

CALAF

14.40
20.00

15.40
21.00

De dilluns a divendres:
06.50
15.45
Dissabtes no festius:

AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als
telèfons indicats.
OFICINES 93 8725522
De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522
24 h. Tots els dies
(Només s’hi pot trucar des d’un telèfon fix)

Cada dijous de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a l’entresòl de l’Edifici Europa
de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per
domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu.
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és l’Organisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us
adreceu directament a l’esmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h a 13 h a
la plaça dels Arbres, Planta Baixa de l’Edifici Europa o bé trucant al tel. 93 8698270. També
podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159.
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