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Diumenge 2

Diumenge 16

Ball amb el grup Esquitx
19.00 h · Unió Calaﬁna

Ball amb el grup Shela
19.00 h · Unió Calaﬁna

Diumenge 9

Dissabte 22

Ball amb el grup Ària
19.00 h · Unió Calaﬁna

Giant Power Bar Marathon BTT
Copa Catalana Internacional
10.00 h · Sortida Marathon
i pedalada
14.00 · Lliurament premis
a la plaça Barcelona’92

Ball amb l’Orquestra
Mil·lenium
19.30 h · Unió Calaﬁna

el tauler d’anuncis

Dissabte 29

Dissabte 15
Inici del Cicle
‘Músiques a cau d’orella’
amb Sisa
22.00 h · Casal de Calaf
Més info:
www.casaldecalaf.cat

Diumenge 23 · Pasqua
Sardanes
amb la Cobla Ciutat d’Igualada
13.00 h · Plaça dels Arbres

‘Músiques a cau d’orella’
amb Kaulakau
22.00 h · Casal de Calaf
www.casaldecalaf.cat
Diumenge 30
Ball amb Elisabet
19.00 h · Unió Calaﬁna

ABRIL
Divendres 4

Diumenge 16
Presentació del programa
‘Voluntaris per la llengua’
20.00 h · Casa Felip

TEATRE:
’Carta d’una desconeguda’
Coproducció de Tanttaka Teatre i Centre d’Arts
Escèniques de Reus
Amb Emma Vilarasau, Carlota Olcina i Ivana Miño.
Direcció: Fernando Barnués
18.00 h · Casal de Calaf

Dissabte 12
‘Músiques a cau d’orella’
amb Xalupa
22.00 h · Casal de Calaf
www.casaldecalaf.cat

HORARI PUNT
D’INFORMACIÓ

HORARIS CEMENTIRI
de 9.00 h a 19.00 h
telèfon Montaner:
93 869 84 91 i 93 869 85 48

XERRADA
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

dijous 24 d’abril
“L’elaboració del dol.
Aprendre a viure sense
la persona estimada”
amb Ester Busquets, professora
de bioètica a la Universitat de Vic

a les 21.00 h
a la Biblioteca
Organitza: Parròquia de Calaf

tenim
servei de
connexió
gratuïta
a Internet!

de dilluns a divendres
de 9.30 h a 17.00 h
dissabtes
d’11.00 h a 13.30 h

Us informem que des del Punt
s’organitzen visites guiades per
Calaf

vols cantar caramelles?
ja hem començat els assajos!
si vols apuntar-t’hi, vine el
dissabte a les 22.00 h al local
de sobre la Caixa Manresa!

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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EL FET DIFERENCIAL
n els darrers temps, sembla que s’hagi instal·lat
en la societat un corrent de pessimisme i de crítica
destructiva que no fa més que crear alarma i enfrontar
a uns i altres en una mena de lluita que fomenta les
divisions i els greuges entre les persones i que, de cap
manera, no pot dur-nos res de bo.
Sovint no ens adonem del fet que, si hem arribat
on som, és justament perquè hem estat capaços de
trobar consensos per treballar plegats, perquè hem
aconseguit d’anteposar l’interès general als objectius
individuals i posar tot el nostre esforç i capacitat al
servei de la societat per millorar allò que ens envolta i
avançar plegats cap a un futur millor.
En aquest sentit, sembla que va prenent força el
projecte transversal que la Cooperativa d’Agricultors
de Calaf i Comarca ha obert a la participació de la
resta de la societat per a l’elaboració d’una cervesa
autòctona de qualitat, que permetrà diversiﬁcar
l’economia de les nostres contrades, aconseguir un
valor afegit per als productes de la nostra terra i evitar
el progressiu abandonament dels conreus, que amb el
pas del temps han esdevingut una part fonamental del
nostre patrimoni en el sentit més ampli del terme.
D’altra banda, la recent informació que Calaf ha
aconseguit una subvenció de prop d’un milió d’euros

de la Comissió mixta del 1% Cultural del Ministerio de
Fomento per restaurar el castell és, sens dubte, una
bona notícia d’evident transcendència sobre el nostre
patrimoni històric i, per extensió, per a la nostra vila.
També cal destacar l’inici imminent de les obres de
millora de la línia fèrria de Calaf a Manresa que, amb
una inversió propera als 30 milions d’euros i la millora
de la nostra estació incidirà positivament en la nostra
economia. Si a aquests fets els afegim el proper
desdoblament de l’Eix Transversal i l’evident col·lapse
de l’àrea metropolitana de Barcelona, no sembla
massa agosarat aﬁrmar que Calaf està consolidant les
seves bases per a un futur del tot esperançador.
No es tracta pas de negar l’inici d’un període
d’alentiment de l’economia global que d’una manera
o altra pot incidir sobre algun element de la local, sinó
de fer palès que, sortosament, la situació actual de la
nostra vila gaudeix d’una sèrie de factors que fan que
no sigui assimilable a la de la majoria de municipis
del nostre país, i alhora constatar les innegables
capacitats de consens, d’esforç, tenacitat i innovació
amb què la societat calaﬁna ha estat sempre capaç
de superar tots els obstacles que han sorgit durant la
seva història. Aquestes són, sens dubte, les bases del
nostre fet diferencial.

Al llarg del segle X i XI, a mesura que el comtat de Manresa
avançava, les noves terres es ﬁtaven amb torres de
defensa dites manresanes. Cal assenyalar, que en el nostre
cas, a més de donar nom al lloc, ens trobem davant la torre
més ben conservada de les anomenades manresanes. La
torre de la Manresana és documentada l’any 1012, si bé el
terme no apareix organitzat com a castell ﬁns el 1034. En
formar-se el terme de la vila dels Prats de Rei, sembla que
el castell hi va quedar integrat i va canviar el nom pel de
castell de Prats o Prats de la Manresana, tal com es coneix
segons documentació datada el 1276, o en el fogatge de
1553.
Sabem que el rei Jaume I el Conqueridor hi féu estada
el 1245 i el 1263. El 1465, va esdevenir una magníﬁca
talaia de l’enfrontament de les hosts del rei Joan I contra
les hosts de Pere II. A principis del segle XVII també
fou un testimoni excepcional dels atacs de Miquel de
Calders, baró de Segur, a la vila de Prats, i un segle
més tard, el 1711, dels enfrontaments entre els exèrcits
austriacistes i els borbònics en el decurs de la guerra de
Successió. Bastida al ﬁnal del segle XI o a l’inici del XII,
s’alça envoltada per fragments de la muralla, un conjunt
d’antigues dependències annexes a la torre i una ediﬁcació
coberta amb volta de pedra. La torre fa 21 m d’alçada per
7 de diàmetre. Es troba dividida en tres cossos, els dos
primers devien anar separats per trespols de fusta, mentre
que el tercer es troba cobert per una cúpula de pedra que
dóna accés al terrat. La porta d’accés i única obertura de
la torre es troba a 11 metres d’alçada, des d’on s’accedeix
directament al primer pis. El conjunt, restaurat entre 1980
i 1982, és visitable.

Jordi Nadal

descobrim l’Alta Segarra

El castell i torre de la Manresana

editorial
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L’arranjament dels accessos al Castell
de Calaf, a punt de ﬁnalitzar
Properament ﬁnalitzaran les tasques
de millora dels accessos al castell de
Calaf, que s’han portat a terme els
darrers quatre mesos gràcies a uns
plans d’ocupació, que han permès
que dues persones hi treballessin cinc
hores diàries durant aquest període
de temps. Així, s’ha construït un mur
de contenció a la carretera de Ponts,

per tal d’evitar esllavissaments, i s’ha
preparat la superfície de la vorera per
tal de pavimentar-lo i fer-lo transitable.
Amb les obres també s’ha recuperat
l’antiga ronda del castell, i es millorarà
la il·luminació d’aquest pas. La feina
realitzada pels treballadors en pla
d’ocupació ha estat òptima, i s’han
assolit els objectius previstos.

Espai verd a la zona oest
Les obres per condicionar la segona
zona verda de la Zona Oest s’han
adjudicat fa pocs dies a l’empresa
Teconma SA, per un pressupost de
235.451,69 euros. Es tracta d’una
empresa especialitzada en obra
pública de restauració paisatgística,
amb molta experiència en actuacions
ambientals i que inclouen jardineria.
El termini d’execució de les obres és
d’uns 4 mesos.

Adjudicades les obres
de millora de la línia
ferroviàriaCalaf-Manresa
La Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Planiﬁcació, concretament
la Direcció General de Ferrocarrils,
va adjudicar al mes de gener les
obres de millora del subtram Calaf-Manresa, que pertany a la línia
ferroviària Saragossa-Lleida-Manresa. L’empresa adjudicatària és
la Sociedad Anónima de Obras y
Servicios (COPASA), per un import
de 27.216.300 euros. Per tant, les
tasques de millora d’aquest tram
de 35,55 km podrien començar ben
aviat. El termini d’execució de les
obres és de 40 mesos.

Urbanisme

Fragment del mur de contenció i de la zona preparada per construir-hi la vorera.

Últims detalls del projecte executiu de la piscina coberta
El despatx d’arquitectura RGA està
acabant d’ultimar alguns detalls del
projecte executiu per a la construcció de la piscina coberta a Calaf. És
previst que les obres de construcció

d’aquest equipament puguin començar
a ﬁnals del 2008. A continuació es publica un plànol de l’alçat d’aquest nou
equipament esportiu, que engloba el
poliesportiu, la piscina d’estiu i la nova

piscina coberta. Aquesta constarà
d’una piscina de 25 metres de llargada, a més d’una part lúdica, i comptarà
amb un espai destinat a gimnàs i sales
d’activitats esportives.
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Finalitzen les tasques d’estintolament
del convent de Sant Francesc
Ja han
ﬁnalitzat les tasques de
consolidació
i
estintolament
del
convent de Sant Francesc, que ha
portat a terme l’empresa Constructora
de Calaf i que han permès assegurar
l’ediﬁci i, alhora, descobrir nous espais
del convent. Ara, un cop enllestides
aquestes tasques necessàries per
estabilitzar la construcció, es procedirà
a la redacció del projecte de la primera
fase de la restauració de l’equipament,
concretament la part del claustre. Així,
segons les previsions, de cara el 2009
podria executar-se aquesta primera
fase, de manera que el 2012 podrien
obrir-se les portes d’una bona part
d’aquest centre cultural.

Una de les actuacions que s’ha fet és reforçar la
part superior del claustre del convent amb unes
estructures que subjecten els murs
i que garanteixen la seguretat.

Calaf ultima els 76 nous habitatges protegits
de març és previst que la Generalitat
resolgui deﬁnitivament l’adjudicació
dels pisos. En segon lloc, els habitatges
de Visoren-Caixa Manresa es troben en
la fase de recepció de les sol·licituds,
termini que s’acaba el proper 10 de
març. Es tracta de 36 pisos en règim de

Fotograﬁa de la cuina d’un dels pisos per a joves del carrer de Sant Antoni.

lloguer protegit, tots ells amb una plaça
de garatge i deu dels quals amb traster.
Finalment, a mitjan març és previst que
s’obri el termini d’inscripcions per optar
als 28 habitatges tutelats per a la gent
gran, ubicats just darrere del Centre
d’Atenció Primària i Centre de Dia.

Els pisos de dues habitacions són de tipus dúplex.

Urbanisme

Calaf té en aquest moment tres
promocions d’habitatges de protecció
oﬁcial, que es troben en diferents fases
del seu procés adjudicatari. D’una
banda, els pisos per a joves del carrer
Sant Antoni, en règim de lloguer, estan
pràcticament enllestits. Cap a ﬁnals
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Calaf aconsegueix prop d’un milió d’euros
per restaurar el castell
Dilluns va celebrar-se a Madrid la 52a
comissió mixta de l’1% Cultural del
Ministeri de Foment, reunió que va
tenir un molt bon resultat per Calaf,
ja que es va aprovar una subvenció
de 980.448,76 euros per a restaurar
el castell. La decisió del Ministeri
arriba després de múltiples gestions
per part de l’Ajuntament calafí, per tal
que la Comissió valorés la importància
d’aquesta intervenció arquitectònica.
La subvenció del fons de l’1% cultural
serà efectiva en tres parts, entre el
2008 i el 2010, i representa un 75% del
cost total de les obres de restauració
del castell calafí.
El projecte de restauració del castell
contempla la consolidació i restauració
de totes les façanes i estructures
internes, així com de les muralles que
es conserven. També és prevista la
reconstrucció de diversos elements,
l’adequació de l’espai interior per tal

Urbanisme

de fer-lo visitable així com les zones
ajardinades adjacents i la il·luminació
del castell.
Primeres actuacions
De fet, el consistori calafí ja ha dut a
terme diverses actuacions en aquest
ediﬁci històric. En una primera fase
d’obra, realitzada conjuntament amb
la Generalitat de Catalunya, es van dur
a terme prospeccions arqueològiques i
obres de consolidació de la façana sud
del castell, a més de la construcció d’una
escala d’accés. Després, el monument
va ser objecte d’intervenció d’un camp
de treball organitzat per l’Agrupament
escolta Alexandre de Riquer en el qual
van prendre part joves de Catalunya
i
d’altres
comunitats
autònomes
realitzant tasques arqueològiques i de
neteja, amb la posada al descobert de
diversos elements arquitectònics de
notable interès.
Recentment, en l’últim ple municipal,
es va dur a terme l’aprovació d’un
conveni entre l’Ajuntament i diversos
departaments de la Generalitat per
iniciar una nova fase de restauració
del monument amb un import de
180.302€, cosa que possibilita una
restauració completa del castell calafí.

A dalt, mur i escales d’accés al castell.
A l’esquerra, superior, jornada de portes obertes
al castell per la Diada de Catalunya del 2006.
A l’esquerra, inferior, una de les façanes del castell.
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El delegat de la Generalitat a la Catalunya Central, a Calaf
L’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs, i el regidor
de Planiﬁcació Territorial i Activitats Econòmiques, Joan
Caballol, van reunir-se el passat mes de febrer amb el
delegat del govern català a la Catalunya Central, Jordi
Fàbregas. La trobada va servir per fer una anàlisi general
dels diversos temes que afecten el municipi, amb una
èmfasi especial en el recentment aprovat Pla d’Iniciatives
de Dinamització Comarcal, les infraestructures i les diferents
línies de subvencions. Pel que fa al Pla d’Iniciatives, Fàbregas
serà qui en coordinarà el desplegament a la comarca de
l’Anoia, per la qual cosa en la seva visita a Calaf es va parlar
dels mecanismes per articular aquests ajuts, així com de la
manera en què poden incidir en la sèrie d’actuacions que
es porten a terme al municipi per dinamitzar el territori.
En referència a les infraestructures, es va parlar sobre les
previsions de la portada d’aigua a la zona des de la Llosa
del Cavall, el desdoblament de l’Eix Transversal i del Pla
d’Infraestructures Ferroviàries. Finalment, el delegat de la
Generalitat i els electes calaﬁns van parlar les previsions
de resolució del PUOSC, tot demanant que el Govern sigui

L’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, amb Jordi Fàbregas.

sensible a les necessitats del territori per tal d’assolir un
veritable equilibri territorial.

El president del Parlament visita Calaf i els Pastorets

El president del Parlament en el moment de signar al Llibre d’Honor.

El 27 de gener es va portar a terme l’última
representació d’enguany dels Pastorets de Calaf, amb
un nou èxit de públic i amb una visita ben destacable:
el president del Parlament de Catalunya, el Sr. Ernest
Benach, va assistir a l’espectacle. Benach va arribar
a Calaf a quarts de cinc de la tarda, i va ser rebut
a l’Ajuntament de Calaf per l’alcaldessa, M. Antònia
Trullàs, i els regidors calaﬁns. Després de signar
al llibre d’honor, els membres del consistori van
acompanyar el president del Parlament en una visita
turística per alguns dels indrets més emblemàtics del
municipi.
La ruta va acabar al Casal de Calaf, on la comitiva
va ser rebuda per un dels responsables de l’entitat,
Xavier Pujol. A la mitja part dels Pastorets, es va
oferir una recepció a la sala d’exposicions del Casal,
on Benach va tenir l’ocasió de saludar diversos
col·laboradors i actors dels Pastorets calaﬁns.

El 8 de gener l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs, va
reunir-se amb el gerent de la Regió Sanitària de Catalunya
Central, Antoni Sans, i la directora del sector de l’Anoia,
Remei Juncadella. L’entrevista es va produir a petició de
l’Ajuntament calafí, per tal de debatre diversos temes
relacionats amb l’atenció sanitària a Calaf, que afecta també
la dels municipis del voltant. És una zona àmplia d’atenció
sanitària, que a vegades —durant les vacances d’estiu o en
guàrdies nocturnes— ha presentat mancances en el nombre
de professionals, cosa que ha derivat en col·lapses puntuals.
Els representants de Salut van respondre que es prioritzarà
l’organització dels horaris dels professionals que treballen al
CAP de Calaf per tal d’evitar situacions d’aquestes en un futur.
Sans també va manifestar que Calaf s’inscriu dins de la regió
sanitària de la Catalunya Central, de manera que la majoria
de visites d’especialitat i els trasllats sanitaris efectuats pel
Transport Sanitari de Catalunya poden realitzar-se a Manresa
i a Igualada indistintament, segons la necessitat dels usuaris.
Per últim, els representants del Servei es van oferir a atendre
qualsevol necessitat que plantegi la població. Així, van
anunciar que la intenció és que hi hagi un contacte permanent

La trobada va servir per aclarir diversos temes de l’atenció sanitària a Calaf.

entre la coordinadora del Servei a l’Anoia, el CAP de Calaf i
l’Ajuntament, per tal de millorar dia a dia l’atenció sanitària.

Alcaldia

Calaf es reuneix amb representants de Salut
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L’experiència de cuidar

Les activitats lúdiques: Nadal al Centre de Dia!
Les activitats de caire social i lúdic
esdevenen molt importants en la vida
quotidiana dels usuaris del Centre
de Dia. L’ocupació positiva del temps
lliure pren rellevància en el tractament
terapèutic de la gent gran, millorant el
seu estat d’ànim i repercutint així de
forma positiva en el seu estat físic i
psíquic.
Els programes d’Animació i Educació
Social afavoreixen el desenvolupament
integral de les persones grans,
juntament amb les altres àrees
d’intervenció
(psicològica,
mèdica,
teràpia ocupacional...) es treballa per
a la millora de la qualitat de vida de
les persones grans dependents que són
ateses al Centre de Dia.
La base d’aquests programes és
l’activitat intencionada amb un signiﬁcat
concret i dirigida a un propòsit especíﬁc
per a cada una d’elles.

Els Reis van visitar el Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

Cantada de la coral del CEIP Alta Segarra

Concert dels alumnes de l’Escola de Música de Calaf

Per això al Centre de Dia tenim
programats diàriament una sèrie de
tallers adaptats als nostres usuaris i
usuàries, com per exemple: el taller
de cuina, el taller de manualitats, el
bingo, els jocs de taula, el taller de
notícies, el taller de lectura, el taller
de costura, el taller de música i el
taller d’escriptura. També realitzem
totes aquelles activitats socioculturals

que tenen a veure amb les festes
tradicionals: Carnaval, Pasqua, Sant
Jordi o la Castanyada.
Així doncs, al Centre de Dia acabem
de celebrar el Nadal, amb un conjunt
d’activitats i actes. Les activitats que
hem dut a terme són vàries: realitzar la
decoració del Centre de Dia, compartir
el Dinar de Nadal, fer cagar el tió!,
visitar els nens/es de l’escola de Calaf
el dia que celebraven el seu Festival de
Nadal... També es van rebre moltes
visites amb els seus corresponents
actes: es va fer una cantada de
Nadales conjunta amb la Coral de la
Residència Pare Vilaseca i els nens i
nenes de 5è del CEIP Alta Segarra, els
alumnes de l’Escola de Música de Calaf
van oferir el concert de Benvinguda a
l’Any Nou i, ﬁnalment, el Patge Ferick
i els seus patges van portar un regal
per a cadascun dels usuaris del Centre
de Dia.
Aproﬁtem doncs, per agrair des d’aquí
a totes les institucions, associacions
i persones que vau col·laborar amb
nosaltres aquests dies tan especials. No
cal dir que els avis i àvies del Centre de
Dia van gaudir molt de la vostra estada.
I ara, com no!, ja hem començat a
preparar Carnaval! Perquè, com diu
la dita: per Carnaval tot s’hi val! I al
Centre de Dia no serà menys!
Alba Ruana
Educadora social del Centre de Dia
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Cursets d’alfabetització i orientació prelaboral
El mes de febrer va començar un curs
d’alfabetització i d’orientació prelaboral,
que s’emmarca dins del Projecte de
millora de l’accés a l’ocupació dels
nouvinguts, i que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Calaf, el Pacte
territorial per a l’ocupació a l’Anoia,
el Fons Social Europeu i el Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Les
classes
d’alfabetització,
que
compten amb una quinzena d’alumnes,
s’imparteixen els dilluns de 9.00 h
a 12.00 h a l’Institut de Formació
Permanent.
D’altra banda, les classes d’orientació
prelaboral es fan els divendres de 17.30
h a 20.30 h al mateix centre, i ofereixen
una sèrie d’activitats i formació
bàsiques per ajudar els alumnes en
l’àmbit laboral. Així, en aquest curs es
pot aprendre a fer un currículum o una
entrevista de feina, conèixer l’oferta
formativa i informar-se sobre el mercat
laboral.
Tots dos cursos són totalment gratuïts i
estan oberts a tothom. Per a inscripcions
i més informació, podeu adreçar-vos a
l’Ajuntament de Calaf.

Si coneixeu algú que pugui estar interessat a assistir
al curs d’alfabetització o d’orientació prelaboral, feu-li saber!

Nova edició del taller de memòria
A ﬁnals de desembre va cloure’s el taller
de memòria organitzat pels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Calaf. En
total van ser unes deu alumnes que van
seguir-lo —les places eren limitades
per garantir la bona qualitat de les
activitats que s’hi desenvolupaven.
Les alumnes van rebre un diploma de
record del taller.

Punt
d’Informació
i Atenció
a Dones

Quart dilluns de cada mes
de 16.30 h a 18.30 h
a l’Ajuntament de Calaf
demanar hora / consultes: 636 36 56 31

Servei d’atenció als nouvinguts
cada divendres de 9.00 h a 13.00 h
a l’Ajuntament de Calaf

Dissabte 8 de març · Dia Internacional de la Dona
Projecció de la pel·lícula:
“Las mujeres de verdad tienen curvas”
de Patricia Cardoso
dissabte 8 de març a les 22.00 h
a la Casa Felip

Benestar

Com que hi havia molta gent interessada
en prendre-hi part, l’Ajuntament ha
decidit organitzar un segon taller, que
començarà el proper mes de març, i
durarà ﬁns el maig (10 sessions). Totes
les persones que van quedar-se en
llista d’espera per a la primera edició,
tindran preferència per inscriure’s
en aquest segon taller. Per a més
informació i inscripcions podeu adreçarvos a l’Ajuntament de Calaf.
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El diumenge 16
de març, a Calaf
L’Ajuntament ha organitzat una tarda
de teatre per al proper diumenge 16 de
març. Així, arribarà al Casal de Calaf una
de les obres teatrals que més èxit i bona
crítica ha obtingut recentment, ‘Carta
d’una desconeguda’. Es tracta d’un
homenatge a l’amor més pur, més sincer
i més silent, de la mà d’una singular
heroïna romàntica. Un homenatge als
amants posseïdors del tresor de saber
estimar sense correspondències.
Les entrades es vendran anticipadament
al Casal el dimecres 12 de març, de 7 a 9
del vespre. Hi ha un preu especial per
als jubilats. També es podran adquirir
el mateix dia de representació, una hora
abans a les taquilles del Casal.

La vida i l’obra de
Riquer, a Capellades

Durant la inauguració es va fer una didàctica introducció a la vida i obra de Riquer.

Diumenge es va inaugurar, a la sala d’exposicions
Les Voltes de la Casa Bas de Capellades, la
mostra “Alexandre de Riquer, la petja de les arrels
segarrenques”. L’exposició commemorava el 150
aniversari del naixement de Riquer, i constava
d’una sèrie de plafons que repassen la vida de
l’artista modernista, a més de reproduccions
d’algunes de les seves obres més destacades. A
l’exposició també es pot adquirir l’edició facsímil
del llibre “Quan jo era noy”, i veure un audiovisual
amb diverses obres de Riquer. La inauguració
de l’exposició a Capellades va comptar amb la
presència de l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia
Trullàs, l’alcaldessa de Capellades, Anna Maria
Sánchez, i de Montserrat Coberó, que es va
encarregar de fer una interessant introducció a la
vida i obra de Riquer, així com a l’exposició.

La mostra d’Idensitat,
ara al Casino de Manresa
El 14 de febrer es va inaugurar, al Casino de
Manresa, la mostra ‘Local | Visitant 2: Manresa’.
L’exposició, que es podrà veure ﬁns el proper 30
de març, recull els projectes que es desenvolupen
des de desembre de 2007 a cadascuna de les
poblacions vinculades a la convocatòria. Aquesta
mostra va poder veure’s durant les festes de Nadal
al Casal de Calaf, i és previst que viatgi a Mataró
i també al Priorat. A més de mostrar els diferents
projectes vinculats a Idensitat, l’exposició pretén
dinamitzar activitats especíﬁques en les diferents
poblacions, com projectes educatius o sessions de
debat. En la inauguració de la mostra al Casino
hi van assistir l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia
Trullàs, i la regidora de Cultura, Imma Sans, així
com l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí, i el
regidor de Cultura, Ignasi Perramon.

La inaguració de la mostra va comptar amb representants municipals de Calaf i de Manresa.
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Calaf col·labora amb
‘Voluntariat per la llengua’
El proper divendres 4 d’abril es presentarà a Calaf el
programa ‘Voluntariat per la llengua’. L’objectiu de la
iniciativa és facilitar a totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlarlo, que el puguin practicar en un context real i relaxat.
Aquest programa promou el voluntariat lingüístic,
de manera que persones que parlen habitualment
català destinen una part del seu temps a conversar
amb persones interessades a agafar ﬂuïdesa, perdre
la vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.
El mínim compromís que es demana és una participació
de 10 hores: 1 hora a la setmana, durant 10 setmanes.
A partir de la inscripció de les persones al programa, es
formen les parelles lingüístiques, tenint en compte els
horaris disponibles i les aﬁnitats.
La presentació del programa a Calaf es farà el divendres
4 d’abril a les 20.00 h a la Casa Felip. Allà s’informarà
amb tot detall del programa, per tal que tots els que hi
estigueu interessats us hi pugueu inscriure.
Us hi esperem a tots i totes!

MÚSICA
ESCOLA DE

iv e r s a r i
n
’a
d
t
r
e
c
n
o
c
fònica
uestra Sim
amb l’Orq
Catalunya
Juvenil de

18 de maig
diumenge
Calaf
al Casal de
h
a les 12.00

L’Escola Municipal de Música celebra el
de germanor s’hi convidaran tant els
alumnes actuals de l’Escola com els
alumnes que han passat per les nostres
aules al llarg d’aquests 10 anys, en total

300 persones. Aproﬁtem l’avinentesa
per convidar tot el poble de Calaf a
celebrar amb nosaltres els 10 anys
d’Escola de Música. No hi falteu!

Cultura

Per tal de celebrar aquests 10 anys al
servei dels calaﬁns i calaﬁnes, l’Escola
ha preparat un seguit d’activitats
participatives
de
caire
musical.
Durant aquest mes de febrer es farà
un concurs de logotips entre tots els
alumnes de l’Escola de Música que
hi vulguin participar. D’entre tots els
logotips que es presentin se’n triarà un
de guanyador, el qual, a partir d’aquell
moment, passarà a ser el logotip oﬁcial
de l’Escola.
De cara al bon temps celebrarem, com
cada any, la Setmana Cultural. Enguany
serà del 12 al 16 de maig. Durant
aquesta setmana, l’Escola prepara per
a tots els seus alumnes i per a tothom
del poble que hi estigui interessat, un
seguit d’activitats molt interessants i
participatives relacionades amb el món
de la musica.
Aquest any, entre els actes de la
Setmana Cultural s’hi englobaran
activitats per a celebrar tots plegats
l’aniversari de l’Escola. L’acte culminant
serà el dissabte dia 17 de maig amb el
“Concert d’aniversari”. A aquest concert

aniversari

Cada trimestre, els alumnes de l’Escola de Música ofereixen audicions.
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Calaf va viure un Pellofa ben animat

Festes

Calaf va celebrar el 9 de febrer una
animada festa de Carnestoltes, que va
comptar amb una participació notable,
tant en les diferents categories del
concurs de disfresses com en la rua o
en el ball de la nit. Així, al matí van
ser uns quinze els comerços que van
prendre part al concurs de disfresses
als comerços, proclamant-se guanyador
el Bar 31. Ja a la tarda, la novetat
d’enguany, el concurs de carrosses, va
tenir una acollida molt bona, i va ajudar
a animar la rua pels carrers de Calaf.
També es va comptar amb nombroses
comparses i disfresses diverses, i amb
l’acompanyament d’una batucada. Cal
destacar també la gran participació en
el correbars, amb més de 190 persones,
així com al ball de nit amb l’orquestra
Amarcord.
D’altra banda, el divendres 8 els alumnes
de la llar d’infants i de l’IES Alexandre
de Riquer van celebrar també les seves
respectives festes de Carnestoltes.

Tots els actes del Pellofa van comptar amb una alta participació.

Els simpàtics troglodites van fer una animada rua per Calaf.

El Carnaval de l’IES comptava amb grallers i timbalers, i amb els gegantons.
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Sardanes, balls i ex-libris per Santa Calamanda

Els nens i nenes van omplir les atraccions durant el matí.

Els calaﬁns van celebrar el 5 de febrer la seva festa major
d’hivern. Els actes van començar a les 12 del migdia amb
una missa solemne a l’església de Sant Jaume. A continuació
es va inaugurar a la Sala Felip l’exposició “Ex-libris d’ahir i
d’avui”, una col·lecció de Marià Casas.
El col·leccionista va fer una interessant introducció de la
mostra, explicant l’origen dels ex-libris i fent referència a

la importància que tingué Alexandre de Riquer en aquest
art. Després, la plaça Barcelona’92 va acollir una ballada
de sardanes, amb la Cobla Principal de la Bisbal, mentre
els petits jugaven a les atraccions de la plaça dels Arbres.
Finalment, a la tarda, el poliesportiu municipal va acollir el
concert i un concorregut ball llarg amb l’Orquestra Principal
de la Bisbal.

Les sardanes van anar a càrrec de la Principal de la Bisbal.

El ball al poliesportiu va ser molt concorregut.

Festes

La mostra d’exlibris s’ha pogut veure a la Casa Felip ﬁns l’1 de març.

Renovació de l’AMPA de l’IES Alexandre de Riquer
El 19 de febrer passat es va celebrar
l’Assemblea General de l’AMPA de
l’IES, en què es va produir la renovació de gran part de la junta, quedant
constituïda ﬁnalment per:
Presidenta: Ester Cabau
Vicepresidenta: Antònia Raich Tresorer: Jordi Recort
Secretari: Jaume Duocastella
Vocal per activitats: Josep LLuis Ruiz
Vocal: Victoria Marin
Sovint les famílies tenim la tendència
a col·laborar activament amb la comunitat educativa quan els nostres ﬁlls

inicien l’escolaritat i ens n’anem desentenent així que van creixent. Quan
els joves entren a l’adolescència, és
quan el procés educatiu es fa més
difícil tant per als pares com per als
educadors, per la qual cosa hauria de
ser el moment en què més que mai
treballéssim plegats. És per això que
la junta d’aquesta AMPA comença amb
il·lusió la seva tasca i us convida a tots
els pares a participar-hi.
Al vestíbul de l’IES trobareu una bústia on podeu fer-nos arribar les vostres
propostes d’activitats, voluntats de
participar o col·laborar amb la junta...

Finalment volem agrair a les persones
de la junta sortint el seu esforç i dedicació: Sres. Marisa Sugrañes, Maria
Caparrós, Anabel Agreda, Conxi Perez,
Montse Graells i el Sr. Joan Montaner;
un agraïment també a aquells pares
que han recolzat i col·laborat en les
activitats realitzades, si més no, assistint a les assemblees.
Pels pares del s.XXI el temps és possiblement un dels béns més escassos
i preuats; però, què menys que dedicar-lo a l’educació dels nostres ﬁlls?
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El Pla Educatiu d’Entorn, en ple funcionament
Tallers de pares i mares a l’escola
El CEIP Alta Segarra porta a terme per quart any consecutiu
els tallers de pares i mares, que enguany s’emmarquen dins
del PEE i compten amb uns 30 participants. Es tracta de
trobades setmanals, de dues hores de durada, en les quals
els assistents realitzen activitats ben diverses i, sobretot, es
coneixen els uns als altres. Segons la directora del centre,
Rosa M. Caballol, ‘les activitats que es fan són importants,
però encara ho són més les relacions que s’estableixen entre
ells’. Tot plegat millora la comunicació entre pares i mares
de diferents cultures, la cohesió social, la convivència, i
crea llaços d’amistat. Les activitats que es realitzen són
ben diverses: Per exemple, un taller sobre puntes de coixí
i patchwork amb l’ARCA; una xerrada sobre medi ambient;
ioga; manualitats; visites a indrets emblemàtics del poble, a
exposicions; gimnàstica... Una de les activitats que cada any
té més èxit és la mostra gastronòmica, que tindrà lloc per
Sant Jordi, i que representarà el comiat d’aquesta edició dels
tallers. Aquest any, a més, encara es realitzarà una posterior
visita a la Pedrera, a Barcelona, el proper 20 de maig.

L’ARCA va mostrar les seves creacions i tècniques als tallers de pares i mares.

Activitats PEE
La comissió del PEE ha convocat un concurs de logos,
al qual hi han participat els alumnes de 4t d’ESO de
l’IES Alexandre de Riquer. Els dissenys s’han exposat a
l’institut perquè els alumnes votessin, i properament es
farà públic el logo guanyador.

Educació

Taller formatiu per a famílies acollidores: s’ha
realitzat els dies 21 i 28 de febrer i el proper 6 de març

a la biblioteca del CEIP Alta Segarra. Consisteix en
donar formació i estratègies a les famílies per fomentar
l’acollida de pares i mares immigrats, així com estratègies
concretes per tal de poder dinamitzar grups i activitats de
participació conjunta.
D’altra banda, el 27 de febrer es va portar a terme una
sessió informativa sobre el sistema educatiu del Marroc
per als diferents agents educadors.

Ludoteca, biblioteca i patis oberts, estudi assistit...

L’AMPA del CEIP Alta Segarra es mou!

El PEE desenvolupa actualment una sèrie d’activitats
extraescolars, que tenen per objectiu donar suport en
l’aprenentatge o crear espais de lleure. Les activitats de
ludoteca, patis oberts i biblioteca oberta es porten a terme
al CEIP Alta Segarra, mentre que l’estudi assistit es fa en
aquest centre i també a l’IES Alexandre de Riquer. Aquestes
iniciatives, a càrrec de l’Associació Esportiva Alta Segarra, han
estat molt ben acollides per part d’alumnes i pares i mares.

Almenys això és el que fan cada dimecres la cinquantena
de mares que practiquen batuca, de 15.000 h a 16.00 h
al gimnàs de l’escola. Es tracta d’una activitat que porta
a terme Isabel Gallego, i que ha gaudit d’una molt bona
acollida entre les mares del centre. Al ritme de la música,
les participants descarreguen tensions, es posen en forma i
s’ho passen d’allò més bé. La batuca l’organitza l’AMPA del
CEIP Alta Segarra.

La ludoteca es dedica cada dissabte a una franja d’edat concreta.

La batuca reuneix cada dimecres unes cinquanta participants.
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El 22 de març,
tens una cita amb la BTT!
Aquest any, la Volcat ha deixat pas
a una nova prova de BTT, la Giant
PowerBar Marathon BTT – Copa
Catalana Internacional. Calaf serà
escenari
de
l’espectacular
cita
esportiva el dissabte de Setmana
Santa, el proper 22 de març. Es tracta
de la segona edició d’aquest circuit,
que l’any passat va tenir una molt
bona acollida entre clubs i ciclistes.
La prova constarà de dos recorreguts:
una pedalada de 30 km de recorregut
i, per als més atrevits, una marathon
de 60 km. Les inscripcions es podran
tramitar amb antelació o el mateix
dia de la cursa de 8.00 h a 9.30 h.
Per a més informació podeu consultar
la web www.ocisport.net.
La sortida de la prova a Calaf es
farà a les 10.00 h des de la plaça
Barcelona’92, i el lliurament de
premis serà a les 14.00 h al mateix
indret.
i el diumenge 11 de maig...

3a Marxa en BTT per l’Altiplà de Calaf
Properament s’informarà de les inscripcions i plàning de la cursa.
Organitza: bikeCalaf.cat

Torneig d’estiu de Calaf:
aquest any futbol-7
Aquest any hi haurà canvis en el
tradicional torneig de futbol-sala
d’estiu de Calaf, i és que per
primera vegada, es convertirà en
un torneig de futbol-7, que es
disputarà al camp de gespa municipal.
Properament se us informarà de les
dates d’inscripció i del calendari de
partits. Així, aquest estiu tindrem un
torneig en un marc esportiu únic!

Un calafí a l’equip
de Raids Fa Sol
Un any més, l’equip de raids Bicis
Fa Sol compta amb la participació
d’un calafí, en Romà Guix. Si esteu
interessats en conèixer més de prop
el fascinant món dels raids, o voleu
convertir-vos en patrocinadors de
l’equip, podeu posar-vos en contacte
amb ells o visitar la web:
www.bicisfasolraidteam.bloc.cat.

Participades activitats per la Marató de TV3

Esmorzar conjunt de la pedalada i la caminada, al Molí de la Roda.

Penya va recaptar un total de 620
euros, entre el sorteig i la venda de
samarretes i xapes, que destinarà a la
iniciativa solidària.
La nota de la jornada és la bona
participació de calaﬁns i calaﬁnes de

totes les edats en els diversos actes,
que tenien per objectiu recaptar
fons per a la Fundació La Marató. El
total aconseguit entre la caminada
– pedalada i els partits de futbol sala i
bàsquet va ascendir a 1.000 euros.

Esports

El 16 de desembre es va celebrar
una nova edició de La Marató de TV3,
dedicada a la lluita contra les malalties
cardiovasculars. Per aquest motiu,
a Calaf es van organitzar una sèrie
d’activitats que van comptar amb una
molt bona participació. D’una banda, la
caminada i la pedalada organitzada des
de l’Ajuntament amb la col·laboració
de l’entitat BikeCalaf.cat. L’activitat,
que va comptar amb un centenar
de participants, va recórrer diversos
quilòmetres pels camins i paratges
entre Calaf, els Prats de Rei i Sant Martí
Sesgueioles. Els caminants i ciclistes
van poder recuperar forces al Molí de
la Roda amb un complet esmorzar, per
continuar després la marxa ﬁns al punt
de partida.
D’altra banda, des de quarts de 4 de la
tarda el poliesportiu municipal va viure
una intensa activitat, amb els partits
de bàsquet i futbol-sala a càrrec del CB
Calaf i la UE Calaf. Tots els jugadors i
jugadores van fer un donatiu per a la
Marató. També cal destacar el partit
de solters contra casats de la Penya
Barcelonista de Calaf i Comarca, així
com el sorteig solidari d’una samarreta
oﬁcial de Bojan Krkic. Cal dir que la
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Calaf ja recull la matèria orgànica
Des de fa uns dies, uns nous contenidors de color marró s’han
afegit als que ﬁns ara hi havia pels carrers de Calaf. I és que el
passat 11 de febrer va començar la recollida de la fracció orgànica
al nostre municipi, una iniciativa que té per objectiu avançar cap a
la sostenibilitat i la cura del medi ambient, reduint els residus de
rebuig que van a parar a l’abocador.

La importància
d’una bona selecció

Medi ambient

El reciclatge és qüestió d’organització.
Només cal buscar un lloc on dipositar
els diferents tipus de residus que
generem per, després, llançar-los al
contenidor pertinent. Amb aquest
petit esforç tots hi guanyem: primer,
per tenir una recollida d’escombraries
econòmicament més sostenible; però
també i, sobretot, per contribuir tots
plegats a mantenir i millorar el nostre
medi ambient present i futur. Es tracta
d’un petit gest que, sumat al dels
nostres veïns, pot aconseguir grans
resultats.

Cal recordar que és molt important
respectar aquestes normes bàsiques,
ja que els materials no orgànics que
van a parar als contenidors marrons
entorpeixen el procés de reciclatge de
la matèria orgànica.

Tots hi guanyem

Un cop tenim el cubell ple, és l’hora
de buidar-lo —amb la mateixa bossa
de plàstic— als contenidors marrons
que trobarem al carrer. Es recomana
llançar la matèria orgànica a partir de
les 22.00 h, quan la temperatura baixa
i s’eviten males olors.

A part dels beneﬁcis per al medi
ambient, la recollida de la matèria
orgànica permet estalviar-nos diners.
D’una banda, perquè reduïm el nombre
de tones de rebuig que es porten
setmanalment a l’abocador d’Hostalets
de Pierola: ﬁns ara, Calaf portava cada
setmana a aquest abocador una mitjana
de 20 tones de rebuig, amb un elevat
cost econòmic. Per tant, és important
reduir el nombre de tones i, doncs, els
diners que es paguen a l’abocador.

A partir d’aquí, el servei de recollida
buida els contenidors amb el camió i
porta la matèria orgànica a la planta
de compostatge de Jorba (Anoia).
Allí, la matèria es diposita en munts
a l’exterior, perquè segueixi el procés
natural de degradació i es converteixi,
al cap d’uns mesos, en compost orgànic.
Aquest compost pot ser utilitzat per a
l’adob de les plantes i per a diverses
tasques de jardineria.

Però l’estalvi no arriba només per
aquest camí. La recollida de la matèria
orgànica està boniﬁcada amb uns
cànons que l’Agència de Residus de
Catalunya dóna als municipis segons els
quilos de matèria orgànica que diposita
i, sobretot, per la qualitat d’aquesta
matèria. Així, si reciclem correctament,
minimitzarem les pujades dels cànons
dels abocadors i el conseqüent
increment del preu del servei.

Com funciona
la recollida orgànica?
La recollida comença a les nostres llars,
dipositant al cubell marró que s’ha
lliurat als veïns tots aquells residus que
s’hi poden llançar. Per recordar en cada
moment quin material es considera
orgànic i quin no, s’ha repartit junt amb
cada cubell un imant de nevera, amb
una llista de les restes que s’hi poden
llançar.

Calaf disposa d’un nou camió compartimentat, que permet recollir el rebuig i la matèria orgànica.
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Parlem amb...
Antoni Guix
Regidor
de Medi Ambient
Per què s’ha decidir implantar la recollida
orgànica?
Per dos grans motius. En primer lloc, per
contribuir a la cura i la millora del medi
ambient, i així reduir el volum de residus
que es porten a l’abocador. En segon lloc, per
reduir costos, ja que aquest mes de març és
previst que s’apugi la taxa per entrar residus
als abocadors. Així, com menys volum hi
portem, més estalviarem.

Residus podria arribar a donar una
boniﬁcació de 54 euros per tona. A
la Segarra, per exemple, el nivell
d’impropis està al voltant del 4%.
Així doncs, cal ser conscients de la
importància que té fer una selecció
correcta de la matèria orgànica,
tant per motius econòmics com
per motius ambientals. Entre
tots, podem fer que Calaf sigui
un
municipi
més
respectuós
amb el medi i, a la vegada, més
sostenible.

Fem-ho bé!

100%

Gràcies per la vostra col·laboració!

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

101,42 T

111,47 T

107,16 T

108,7 T

111,7 T

99,92 T

106,94 T

109,9 T

115,6 T

105 T

94,2 T

104,86 T

Per què s’ha optat per aquest sistema de
recollida i no, per exemple, pel de porta a
porta?
Pensem que aquest sistema és més còmode
pels veïns, ja que mantenim els contenidors
als carrers i és un sistema al qual ja estan
acostumats. De l’altra manera, haurien
d’anar guardant a casa els diferents tipus de
residus, ﬁns que els passéssim a buscar. Cal
tenir en compte que Calaf disposa d’un alt
nombre de contenidors, repartits per tot el
municipi per evitar que els veïns s’hagin de
desplaçar gaire.

89,5%
98 T

80%

Nivell òptim
rebuig: 70%
60%

% impropis

40%

Nivell òptim
orgànica: 30%
20%

bé

regular

malament

febrer 08

gener 08

desembre 07

novembre 07

octubre 07

setembre 07

agost 07

juliol 07

juny 07

maig 07

abril 07

març 07

febrer 07

10,5%
11,5 T

residus que NO s’han
de llençar a la fracció
orgànica:

5,09%
joguines, pinces,
càrregues de cafè
metàl·liques,
caixes de fusta...

Medi ambient

Cal, però, fer bé la recollida de la
matèria orgànica. Periòdicament
vindran uns tècnics de l’Agència de
Residus a fer una caracterització
dels residus orgànics que Calaf
recull. En aquestes inspeccions es
detecta el percentatge d’impropis
(materials que no s’han de llançar
al contenidor marró) que hi ha i, en
funció d’aquesta xifra, es boniﬁca
o no el municipi. En la primera
d’aquestes caracteritzacions, Calaf
està per sobre del 5% d’impropis.
Encara que es tracta d’una bona
xifra, l’objectiu hauria de ser
reduir els impropis per sota del
5%, de manera que l’Agència de

Comptem amb un nou camió per a la
recollida: Quins avantatges suposarà?
El nou camió ha estat una inversió important
però necessària, ja que un sol vehicle ens
permetrà fer la recollida de l’orgànica i el
rebuig al mateix temps. Així aproﬁtarem
el viatge, perquè per anar a l’abocador
d’Hostalets ens agafa de camí la planta de
compostatge de Jorba. Per comprar el camió,
hem obtingut una subvenció de l’Agència de
Residus de Catalunya, per un 25% del seu
import.
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IDENSITAT 07. Els projectes
IDENSITAT és un projecte d’art
que es desenvolupa amb la voluntat
d’aportar mecanismes per a l’articulació
de propostes creatives en l’àmbit de
l’espai públic i en relació amb el lloc
o el territori. IDENSITAT es posiciona
com a espai de producció i recerca
en xarxa, basat en el camp de l’art,
per a l’exploració de noves formes
d’implicació i interacció en l’espai
social.
El conjunt d’activitats que ha promogut
en el transcurs del 2007 es deﬁneixen
per:

estat activant projectes i activitats a la
població de Calaf i, progressivament,
s’han establert relacions amb d’altres
localitats amb l’objectiu de possibilitar
el desenvolupament de projectes
adaptables a diferents variables i a
l’especiﬁcitat de cada lloc. IDENSITAT
07, de la mateixa manera que l’edició
anterior, es desenvolupa en les
poblacions de Calaf i de Manresa.
Ambdós municipis actuen d’impulsors
d’aquest
programa,
en
estreta
col·laboració amb el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya

perspectiva amplia es proposa la
producció de diferents projectes que
es distribuiran entre les tres poblacions
o el seu context territorial: Calaf,
Manresa, Mataró i Priorat. Aquestes
categories es deﬁneixen a les bases
de la convocatòria, a l’apartat de
PRODUCCIÓ DE PROJECTES .
En la present edició, també s’inclou
un espai per incorporar presentacions
que documentin projectes ja realitzats
en d’altres moments i contextos.
Amb
l’apartat
PROJECTES
DE
DOCUMENTACIÓ
,
es
pretén
convocar treballs teòrics i experiències
concretes que s’hagin desenvolupat
en d’altres entorns: propostes que
s’hagin formalitzat mitjançant diferents
plantejaments, ja sigui incidint en els
processos o d’una manera més puntual
i efímera, utilitzant infrastructures o
mitjans de comunicació existents, o
també comptant amb estratègies que
combinin l’acció puntual amb activitats
de temporalitat més extensa.
Amb la intenció d’establir relacions amb
els contextos especíﬁcs on s’actua,
els treballs seleccionats per aquesta
categoria s’han difós segons diferents
formats de presentació, ja sigui amb
la participació en jornades de debat o
mitjançant formats expositius.

Demostració pràctica de petanca electrònica.

Producció de projectes, a partir de
la combinació entre la convocatòria
oberta i la invitació, amb la ﬁnalitat
de promoure propostes de creació
contemporània
per
a
contextos
especíﬁcs.
Accions educatives, mitjançant les
quals es detecten col·lectius locals
amb els quals es proposa treballar
en la intersecció entre algunes de les
activitats que realitzen i els projectes
convidats.
Projectes de documentació que
participen com a treballs realitzats en
altres contextos.
El conjunt d’activitats es difonen, a
més de les intervencions especíﬁques,
mitjançant
formats
expositius,
publicacions, debats i tallers.
IDENSITAT es va iniciar a Calaf el
1998, per iniciativa de l’Ajuntament
de Calaf i el suport de la Diputació de
Barcelona. Des d’aquell moment s’han

i la Diputació de Barcelona. En aquesta
nova edició s’amplia la xarxa territorial
amb el desenvolupament d’un projecte
a la ciutat de Mataró, a través de Can
Xalant, Centre de Creació i Pensament
Contemporani, i la comarca del Priorat,
a través del Priorat Centre d’Art.
En la quarta edició del programa,
IDENSITAT 07 s’ha treballat sota
el lema LOCAL / VISITANT amb
la intenció d’impulsar el conjunt de
les activitats que conﬁguren la seva
totalitat en quatre contextos especíﬁcs,
caracteritzats
pels
respectius
processos
de
transformació
i
expansió urbana que es produeixen
actualment. S’inclouen, sota el lema
LOCAL / VISITANT, diferents categories
vinculades al desenvolupament de
projectes, ja sigui posant èmfasis en
estratègies basades en els processos
de treball, o bé activant propostes
que tracin mecanismes d’intervenció
puntual en l’espai públic. Des d’aquesta

Actualment s’està portant a terme la
darrera de les activitats impulsades per
IDENSITAT, consistent en la realització
d’un seguit d’exposicions que tenen lloc
en les diferents poblacions en les que
s’han produït projectes: Calaf, Manresa,
Mataró i la comarca del Priorat.
Local | Visitant 1: Calaf, Local
| Visitant 2: Manresa i Local |
Visitant 3: Mataró és un cicle de tres
exposicions que es desenvolupen des
de desembre de 2007 a abril de 2008 a
cadascuna de les poblacions vinculades
a IDENSITAT. El concepte és, per tant,
el d’una exposició expandida pel
territori.
El conjunt de projectes que han format
part d’aquestes dues categories són els
següents:
PLEASED TO MEET YOU.
Àlbum de fotos de Calaf
Nicolás Dumit Estévez
L’experiència desenvolupada per Nicolás
Dumit Estévez amb aquest projecte ha
consistit en la realització d’una estada
de dos mesos a Calaf, amb la ﬁnalitat
de conèixer i relacionar-se amb el
major nombre d’habitants possible.
Al llarg d’aquest procés d’interacció,
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l’artista va plantejar formes d’establir
dinàmiques de relació entre ell com a
visitant i els residents de Calaf, i així
va arribar a invertir, amb el transcurs
del temps, la seva condició de visitant
per convertir-se en un ciutadà més.
El fet de traspassar el llindar que
separa la mirada turística de l’activitat
quotidiana, passar de ser estrany a
esdevenir local, implica conèixer una
sèrie de normes internes, així com
l’intercanvi de coneixement que és
implícit en un procés de relació recíproc.
Part d’aquest treball ha consistit en
provocar una sèrie de trobades amb
grups i col·lectius, amb vista a generar
la conﬁança necessària amb la gent
per aconseguir compilar a l’entorn de
1.000 imatges realitzades per l’artista
o cedides pels mateixos habitants.
A partir d’aquesta experiència, s’ha
realitzat la publicació Pleased To Meet
You. Àlbum de Fotos de Calaf .
DESPRÉS DE LES PARAULES
Lucía Acedo, Paul Galindo, Ophélie
Herranz, Carlos Mínguez
«Després de les paraules» tracta de
la manera de veure la ciutat a través
de les històries que hi succeeixen. A
partir d’una sèrie de postals enviades
als habitants de Calaf, es va realitzar
un conjunt d’accions basades en
operacions de retall, canvi d’escala,
descontextualització o relocalització,
a ﬁ de produir noves percepcions de
l’espai.
El projecte ha combinat l’enviament de
postals segons diferents criteris: alguna
d’aquestes la varen rebre tots els
habitants empadronats a la població,
d’altres només aquells el cognom dels
quals comença per la lletra F, d’altres
les persones que viuen al número 8 de
cada un dels carrers... I així ﬁns a un
total de vuit models diferents de postals.
Cadascuna de les postals comportava la
realització d’una acció diferent en què
es convidava a participar segons les
diverses pautes establertes. En un cas
es demanava la devolució de la postal
per incorporar-se en una exposició que
es desenvolupava paral·lelament, en
un altre es citava a les «Maries» a la
Plaça dels Arbres amb la ﬁnalitat de
compartir un pastís d’aniversari, també
es suggeria omplir el carrer de globus
de color rosa o s’incitava a buscar un
tresor que havia amagat el grup escolta
de Calaf... I així ﬁns a un total de vuit
accions. Han col·laborat en el projecte
l’IES Alexandre de Riquer, l’Agrupament
Escolta Alexandre de Riquer i la Unió
Calaﬁna.
OBJECTES D’INTERPRETACIÓ
ESPACIAL.Carme Nogueira
Carme Nogueira va plantejar dues
estratègies per dialogar amb persones
de Calaf: la instal·lació d’un element
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urbà a la plaça Gran i la realització
d’un itinerari col·lectiu per l’antic
camí ral. El seu projecte es basa en
detectar els punts de discontinuïtat
en l’espai i la memòria col·lectiva, així
com els antagonismes i contradiccions
que romanen ocults a l’espai públic.
L’element urbà era un híbrid entre un
banc i una entrada de pàrquing. Aquesta
petita i efímera interrupció en l’espai de
la plaça Gran, en un lloc que és ocupat
habitualment per cotxes, va permetre
parlar amb els habitants tant del
passat com del futur de l’emplaçament.
L’objecte també va ser el lloc des del
qual es va partir cap a l’itinerari per
un vell camí, el camí ral. La deriva
col·lectiva des del centre del poble ﬁns
a la seva perifèria va permetre altres

El projecte parteix de la possibilitat de
desdibuixar la relació local / visitant
a través de la barreja entre el factor
de la distància física i la presència
virtual, ja que permet el joc simultani
de diferents participants des de
diferents àmbits locals. En aquesta
ocasió, un dels prototips s’ha instal·lat
a les sales d’exposició de Can Palauet i
l’altre al centre de creació Can Xalant,
ambdós a Mataró: el joc existeix quan
dos grups de la mateixa localitat o
diferents localitats es posen d’acord
per activar-lo, per la qual cosa precisa
d’un nivell de mediació i organització
per realitzar la partida. L’objectiu del
projecte és poder circular per diferents
llocs per promoure encontres a l’espai
físic mitjançant partides virtuals. Es

L’associació ARCA, amb el reportatge de Carmen Nogueira.

nivells de conversa i reconeixement
de l’espai: la transformació del
territori, el creixement urbanístic o
la discontinuïtat entre l’àmbit rural
i l’urbà. El projecte tracta de les
històries o la història narrada per les
persones, de la comprensió del passat
i l’especulació del futur, de la connexió
entre la dimensió espacial i la dimensió
temporal.
PÉTANQUE ÉLECTRONIQUE
Roc Parés i Kenneth Russo, amb
la col·laboració de Genís Tolosa en
l’enginyeria i la producció
«Pétanque Électronique» és el prototip
d’un joc que s’inspira en la petanca i la
reinterpreta. Planteja la possibilitat de
realitzar partides a distància a través de
la tecnologia de la xarxa. El joc posa en
relació la presència real i la interacció
virtual mitjançant la combinació entre
la robòtica i Internet.

preveu que, en un futur, el dispositiu
pugui quedar a la disposició de les
associacions i grups del territori que
estiguin interessats en acollir-lo als
seus espais.
LLOC ESPECÍFIC
2A + P Archittetura [Giafranco Bombaci,
Domenico Cannistraci, Pietro Chiodi,
Matteo Constanzo, Valerio Franzone]
El 13 de juny de 2007 va tenir lloc
la inauguració del nou jardí de Can
Bertran, un projecte que es va iniciar a
mitjan any 2005 en el marc de l’edició
IDENSITAT 05, quan el col·lectiu 2A+P
va emprendre un conjunt de sessions
de treball amb l’Esplai de la Gent Gran
per a la recuperació d’un espai verd de
la població.
La materialització d’aquest procés
en la construcció d’un jardí va ser
possible arran de la localització d’un
emplaçament que la seva propietària
havia cedit a l’Ajuntament.
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Unió Esportiva Calaf
La temporada ha arribat al seu equador i els equips de la
Unió Esportiva Calaf han acabat la primera volta estant al
peu del canó. Aquest any estrenem un terreny de joc nou
que és una autèntica catifa d’herba artiﬁcial. Tot just fa
pocs dies que ens van instal·lar el nou enllumenat.
La temporada està essent molt intensa i tenim els babies
fent partits amistosos gairebé cada cap de setmana
des que hem tornat de les vacances de Nadal i ﬁns a la
Setmana Santa. Els prebenjamins porten una temporada
molt maca competint amb fermesa. Aquest any tenim dos
equips benjamins, i tots dos estant lluitant de valent en els
seus grups. El alevins, un any més, ens estan donant una
gran alegria i marxen segons a la classiﬁcació a un sol punt
dels primers.
L’equip infantil esta fent una campanya molt regular, i
podem destacar la seva cohesió. Els cadets, novament,
s’estan lluint i marxen líders del seu grup, golejant de forma
escandalosa en els darrers partits. Els juvenils també estan
fent una bona temporada, tot i que encara podrien ferho millor donat el potencial de l’equip. Aquest any el club
ha tornat a fer un Primer Equip que competeix a Tercera
Regional. El planter està format per jugadors que juguen
junts per primer cop, de manera que es necessita una mica
de temps per tal de conjuntar l’equip; tot i això han fet una
primera volta on han plantat cara a tots els seus rivals i
quan el resultat ha estat advers ha estat gairebé sempre
per la mínima. Finalment cal destacar que enguany estan
entrenant amb nosaltres un grup nombrós de noies que,
de ben segur, seran la base de l’equip femení que, molt
probablement, es formarà la propera temporada.

Prebenjamins

Benjamins A

Entitats

Des d’aquí volem expressar el nostre agraïment a
l’Ajuntament de Calaf i a totes aquelles persones i
institucions que han fet possible la realització de les noves
instal·lacions. També agraïm als entrenadors la seva tasca,
als jugadors la seva entrega i als pares la seva conﬁança en
nosaltres. Finalment només desitjar a tots els equips de la
Unió Esportiva Calaf una segona volta encara més proﬁtosa
que la primera.

Benjamins B

Babies

Alevins
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Infantils

Cadets

Juvenils

Femení
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Es consolida el torneig juvenil
Vila de Calaf
L’Igualada es proclamà campió

Amateur. 3a regional

BikeCalaf.cat
presenta el seu nou equipament...

si vols estar al corrent de les activitats de BikeCalaf.cat,
connectat al seu blog:
www.bikecalaf-cat.blogspot.com

DISSABTE 15 DE MARÇ
a les 12.00 h
a la plaça dels Arbres
‘presentació de l’equipament
del nou club ciclista de Calaf’
hi haurà xocolatada per als infants
i un piscolabis per a tothom!
vine a conèixer-nos, no hi faltis!

Entitats

El 29 de desembre el camp de gespa artiﬁcial de Les
Garrigues va acollir durant tot el matí la segona edició
del torneig juvenil Vila de Calaf. Prenien part en
aquesta competició el Solsona, el Balaguer, l’Igualada
i el Calaf. L’Igualada es va proclamar campió després
de vèncer a la ﬁnal al Solsona, mentre que el Calaf
i el Balaguer van quedar en tercera i quarta posició
respectivament.
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Casal de Calaf
Tornen les ‘Músiques
a cau d’orella’

Històries de Calaf,
nou llibre del calafí
Josep Maria Solà

El Casal de Calaf ha tornat a organitzar
una nova edició del cicle ‘Músiques a
cau d’orella’, que proposa tres cites
musicals de caire ben divers:

El dissabte 19 d’abril, a les vuit del
vespre, a la sala de fusta, el Casal de
Calaf acull la presentació del darrer
llibre del professor i escriptor calafí,
Josep Maria Solà. Es titula Històries
de Calaf i es tracta d’un conjunt
de narracions sobre personatges,
costums, paisatge i tradicions de Calaf i
de l’Alta Segarra. En farà la presentació
Antoni Dalmau, escriptor igualadí. Hi
intervindrà, també, a més del propi
autor, l’editor Jaume Huch.

dissabte 15 de març
JAUME SISA
Qualsevol nit pot sortir el sol
dissabte 29 de març
KAULAKAU
presentació del disc ‘Bernoiver’
dissabte 12 d’abril
XALUPA
* Tots els concerts es faran a les 22.00
h al Casal de Calaf.

dissabte 19 d’abril de 2008
Sala de Fusta del Casal de Calaf
hora: 20.00 h

No t’ho perdis!

Viu.Net
Benvolguts calaﬁns i calaﬁnes. Tenint
en compte que som un grup preocupat
per qüestions mediambientals, aquest
any 2008 creiem que ha començat
amb una bona notícia: s’ha iniciat
la recollida de matèria orgànica al
municipi. Era una actuació que feia
temps que esperàvem i ara estem
contents, però serà realment una
bona notícia? Només si els vilatans
fem la separació correctament i es
nota realment la brusca disminució de

tones de rebuig que van a l’abocador
d’Hostalets. Creiem sincerament que
els beneﬁcis de fer una bona separació
de cada un dels residus que fem supera
amb escreix el petit sacriﬁci que pot
representar fer-la. Ara ja anem veient
que la societat del “utilitzar i llençar”
és un mal negoci pel planeta, tant pel
que pot representar d’esgotament de
matèries primeres com pel col·lapse
que les deixalles mal gestionades ens
poden ocasionar. És important que

cadascú senti la satisfacció d’aportar
el seu gra de sorra per contribuir a
trencar aquesta tendència.
Ens agradaria també poder aproﬁtar
aquest espai per comunicar-vos
actuacions que tenim previst realitzar
més endavant, però malauradament
encara no les tenim concretades.
També estem oberts a possibles
suggeriments que vulgueu fer-nos.
Fins aviat!

Entitats

Unió de Botiguers i Comerciants de Calaf
Premis de la
campanya de Nadal
El 30 de gener va tenir lloc a la Casa
Felip el lliurament dels premis de la
campanya de Nadal de la Unió de
Botiguers i Comerciants de Calaf. Cada
guanyador va rebre 4 sous de 100 €
per a gastar en els comerços de la
UBICC, en forma de talons d’un import
de 10 € cada un. Així, cada guanyador
pot gastar té ﬁns a 400 € de compra
gratuïta en els establiments que
formen part d’aquesta entitat.
A l’entrega de premis hi van assistir
l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia
Trullàs, el regidor de Comerç, Antoni
Guix i la presidenta de la UBICC,
Esperança Fernández, a més de
diversos comerciants i botiguers.

Foto de família dels diversos premiats per la UBICC, amb representants municipals i de l’entitat.
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Agrupament Escolta Alexandre de Riquer
“Si eduquem els nostres nens/es no
ens caldrà educar els adults.”
L’Agrupament Escolta Alexandre de
Riquer de Calaf és una entitat formada
per un grup de joves, la tasca dels
quals és educar en el lleure. Un dels
grans errors de la nostra societat rau
en pensar que l’educació és solament
competència de l’escola, cosa
que
l’experiència ens ha demostrat que no
és així ja que l’educació és una tasca
conjunta entre la societat, la família
i l’escola. Així doncs, l’educació és
una cosa de tots i totes i sense un
treball conjunt és inviable tenir una
bona qualitat educativa. I és aquí on
l’educació en el lleure pren un gran
sentit.
Els escoltes eduquem a través de
l’acció, és a dir, la nostra premissa és
que “tot fent, s’aprèn”. Per tant, és a
través de la realització d’activitats,
tallers, jocs, dinàmiques i sortides
com eduquem els nostres nens/es.
Sortides a la natura que fomenten
el respecte envers aquesta i la
sostenibilitat, tallers de manualitats
que potencien la imaginació i la
creativitat, jocs i dinàmiques que

El contacte amb la natura és un dels pilars de la tasca que desenvolupen els Escoltes.

porten a reﬂexionar sobre el respecte
i la diversitat... són només algunes de
les tantes activitats que duem a terme
al cau. Amb tot això, es pretén que
sàpiguen comprometre’s amb l’entorn,
entenent que les seves actituds
individuals tenen conseqüències de
caire global. Per tant, es pretén crear

una consciència responsable amb el
consum, el medi ambient i l’entorn,
així com educar en aquelles actituds i
valors, tals com potenciar l’autonomia,
el treball en petits grups i la gestió de
les seves pròpies decisions, que poden
contribuir a la millora i transformació
de l’entorn.

Des de la Parròquia
Nova megafonia
Aquests dies de Nadal s’ha instal·lat a
la nostra església una nova megafonia:
altaveus, micròfons i ampliﬁcador. Era
una millora imprescindible per a fer
més ﬂuides les celebracions. El canvi
ha estat ben notori: ara se sent bé,
sense pèrdues de veu ni estridències.
Diem que ens ho portaren els reis,
però també van portar la factura. Que
per molts anys en puguem disposar.
Activitats de Caritas
A mig gener han començat les classes
d’alfabetització per a nouvinguts.
Especialment es procura ensenyar
català i a saber expressar-se amb
naturalitat. Hi ha unes 14 persones
que han començat i se’ls atén segons
el seu nivell. Es fa tots els dijous d’ ¼
de 4 a ¾ de 5 de la tarda.
També s’ha començat el COSIDOR,
obert a tothom que interessi. Encara
que està pensat per a persones que
comencen, també hi pot assistir i
col·laborar tothom que ho desitgi. Es
va començar el dilluns 21 de gener, d’
¼ de 4 a ¾ de 5.
Aquestes
activitats
es
fan
voluntàriament i, com sempre, falta
gent que ajudi en aquest servei.

Jornades de Formació
Seran els dies 19, 26 de febrer i 4 de
març. Són tres dimarts seguits a les
9 del vespre, als locals parroquials.
La formació i actualització és bàsica i
imprescindible per a tothom i en tots
els camps. És convenient dedicarhi unes hores extres per aprofundir
amb serenitat algun tema. Sembla
que la Quaresma és un temps indicat
per dedicar-lo a la nostra formació i
potser és un temps en què no hi ha
tantes activitats. No cal dir que està
obert a tothom, sigui o no creient.
El tema serà “LA PARRÒQUIA,
ESGLÉSIA DE JESÚS, EN MIG
D’UN POBLE”. Convé aprofundir
sobre aquesta realitat que tenim
tan a l’abast, i que potser per això
n’oblidem el sentit més profund,
la seva identitat, la seva dimensió
esperançadora.
Ens dirigirà la paraula i el treball Mn.
Joan Mir, secretari general-canciller
del bisbat de Vic. Aquest mossèn
ja va venir fa dos anys a la trobada
de parròquies del Molí de la Roda
i d’altres potser el coneixeu per
altres motius. És persona preparada,
profunda, expeditiva i coherent en les
seves explicacions.

Entitats

FE i CRÍTICA
És molt habitual considerar que són
inconciliables la fe i l’actitud crítica.
Segurament és una falsa aparença,
però aquesta opinió pot tenir un cert
fonament. No dubtem que n’hi ha
molts que prefereixen estalviar-se
l’ardu exercici de pensar, senzillament,
es decideixen a seguir un conjunt
de
pautes,
normes,
conviccions
històriques establertes, sense cap
confrontació crítica. Això no ho podem
dir només de la religió sinó també de
la política, els sindicats, la cultura... i
que aquesta acceptació sense crítica
porta a la deriva, a la credulitat
sense fonaments i, molt sovint, al
fanatisme.
Però també es pot dir que la crítica
exagerada pot assecar el fons
emocional i la dimensió afectiva de la
fe. La crítica no és inconciliable amb
la fe. El cristià està destinat a creure,
però igualment cridat a exercir la seva
intel·ligència, la religió és fe i paraula.
Únicament si es manté l’equilibri ens
portarà a la maduresa de la fe i a un
seguiment noble de Jesús. La crítica
és, en el fons, una condició per a la
vida cristiana i encara més si se sap fer
una bona autocrítica a la llum de la fe.
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COMTCASE. Escampant música tradicional i popular
La COMTCASE organitzem com a gran
festa el Festival de Musica Tradicional
de Calaf que enguany arriba a la
seva XVIIena edició. Això comporta
que durant tot l’any hi ha un equip
de treball per fer possible que Calaf
s’ompli de gent, tothom surti al carrer
des dels més petits ﬁns als més grans,
ja que hi ha molta feina a fer, des de
l’assistència a concerts per veure el
directe dels grups ﬁns a la paperassa
per aconseguir subvencions, contractes
de grups i tota la producció i difusió
necessària perquè tot vagi sobre rodes;
en ﬁ, sempre actius i el més important
és que hi hagi relleu de tot això. Volem
dir noves integracions a l’entitat, gent
disposada a invertir una petita part del
seu temps pel poble.
Enguany
amb
aquestes
noves
incorporacions és possible organitzar
altres actes en el transcurs de l’any.
El passat desembre vam participar
en el Conta-Contes organitzat des del
Casal de Calaf amb la representació
amb música en directe del conte “La
nena del Fanalet”. També vam fer
una trobada al Canet per tal de tocar
i cantar cançons de taverna i altres
temes populars, cosa que volem repetir
mensualment.
Per altra banda, hem començat un cicle
de tallers d’instruments estenent-nos a
diferents poblacions de l’Alta Segarra
per fer ressò de la música tradicional i
popular a les rodalies de Calaf. El primer
taller va tenir lloc als Prats de Rei el

Els alumnes del taller d’acordió, amb Carles Belda.

passat 19 de gener, va ser d’acordió
diatònic amb el mestre Carles Belda,
tot un èxit, ja que hi havia els alumnes
justos per aproﬁtar el dia al màxim.
Us informem de les pròximes activitats
previstes:
· 24 de febrer, tens ganes de passar
una estona tocant i cantant? Vine al
Canet a partir de les 6 de la tarda.

· 29 de març, taller de txalaparta,
informació al tel. 687 34 53 90 .
A més, el 9 de febrer vam col·laborar
amb el Carnaval fent-nos càrrec de la
barra.
Com ja sabeu, la COMTCASE és una
entitat que sempre té les portes obertes
a tothom qui hi vulgui col·laborar.
Moltes gràcies a tots!

Entitats

Club de Bàsquet Calaf
El passat 28 de desembre l’equip
d’infantils femení de la passada
temporad, va assolir un gran repte:
guanyar el Campionat Territorial, el
segon lloc en l’Interterritorial i jugar
la Final Catalana. Com a premi a
aquest esforç, les jugadores van ser
rebudes al Palau Sant Jordi i es van
poder fer una foto amb el primer equip
del F.C. Barcelona. També van assistir
al partit Barça -. Real Madrid, amb
una aclaparadora victòria catalana.
Enguany celebrem el nostre 25è
aniversari com a Club de bàsquet. Més
endavant us informarem dels diferents
actes que tenim previstos per tot
l’any per aquest motiu.

Les jugadores del CB Calaf amb el primer equip del Barça.

Per començar, us informem que el
proper 27 d’abril es representarà
l’obra de teatre “Dotze persones
sense pietat”, dirigida per Carme Sala.
Esperem que gaudiu de tots aquest
actes amb la màxima il·lusió!
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Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
Els dos darrers mesos han estat dies
d’activitat frenètica per part de la Penya,
amb un munt d’activitats organitzades
de les quals s’han beneﬁciat, entre
d’altres, algunes entitats calaﬁnes.
En primer lloc, el passat divendres 14
de desembre a les 21.00 h va tenir
lloc l’assemblea anual al local social de
la Penya, on es va informar als socis de
l’estat de comptes, de l’informe de gestió
del 2007, de la convocatòria d’eleccions
i de les activitats previstes per al 2008.
Durant aquesta reunió es va aprovar
per unanimitat dels socis assistents els
nous estatuts, que d’aquesta manera
ja compleixen els requisits establerts
per l’actual llei d’associacions de la
Generalitat.També es va projectar
un audiovisual amb les imatges més
destacades del darrer any a la Penya,
així com el reportatge que Barça TV va
fer del nostre “mercat blaugrana” i del
25è aniversari.
El diumenge 16 de desembre vàrem
organitzar un partit de futbol sala
benèﬁc per a la Marató de TV3. El partit
entre socis solters contra socis casats
va ser tot un espectacle, principalment
per part dels jugadors casats. El resultat

Assemblea anual de la Penya, al seu local social.

(4 a 4 ﬁnal) va ser el de menys,
l’important va ser la recaptació ﬁnal que
va ascendir a 620 € en només una hora
de partit, més del doble que la passada
edició. En Pau, un nen de Gironella,
va ser el guanyador de la samarreta
de Bojan Krkic que sortejàvem per a
l’esdeveniment.

Els nens i nenes de l’escola, amb l’avi del Barça

Entitats

Solters i casats van disputar un emocionant partit de futbol-sala.

El diumenge 23 de desembre durant
tot el matí va tenir lloc el 2n campionat
de botifarra al Bar Rosa organitzat per
la Penya. El campionat va ser força
disputat i va comptar amb 14 parelles
participants. Els guanyadors ﬁnals van
ser una parella formada per jugadors
de Súria.
Per una altra banda, el divendres 28 de
desembre vàrem assistir conjuntament
amb 80 membres del CB Calaf al Palau
Blaugrana per veure el Barça - Real
Madrid de la lliga ACB de bàsquet. Uns
instants abans de l’inici del partit un
equip femení del CB es va fer una foto
a la pista del Palau amb els jugadors
del primer equip del Barça. Situats a
darrere les cistelles del Palau, vàrem
poder gaudir d’un gran espectacle i
viure l’ambient d’un Palau ple de gom a
gom. La victòria clara del nostre equip
va fer que la diada fos inoblidable.
El 13 de gener, el soci de la
penya Ricard Frias va poder assistir
gratuïtament al partit FC BarcelonaMúrcia del campionat de lliga ja que va
ser l’afortunat guanyador del sorteig de
dues entrades entre tots els socis de
l’entitat, que s’efectua cada mes a la
seu de la Penya.
Per acabar, el passat 3 de febrer 55
alumnes i acompanyants del CEIP Alta
Segarra van assistir al Camp Nou per
veure el partit Barça-Osasuna gràcies
al suport de la Penya i la col·laboració
del FC Barcelona, que cedeix entrades
infantils un cop a l’any a les Penyes
al preu simbòlic d’un euro. Abans del
partit el responsable de la Penya per
a aquest esdeveniment, Xavier Duarri,
va aconseguir que l’entranyable “avi del
Barça” Joan Casals, es fes una foto amb
el nombrós grup d’infants calaﬁns. El
resultat ﬁnal d’un a zero aconseguit in
extremis pel Barça va suposar una gran
alegria per a aquests joves seguidors.
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El pou de la memòria

Misteri Pasqual
Si el llatí aprilis inclou el signiﬁcat
d’obertura i d’inici (la manifestació
joiosa de l’alba de la naturalesa), el
mes d’abril continua sent variable i
rúfol com el març ja que tota creixença
és dolorosa i fa mal: “El temps del
cucut,/ el matí mullat i el vespre eixut.”
I segueixen arribant els ocells que
vénen a passar l’estiu a casa nostra:
“Per l’abril/ el mascarell ja és aquí,/
el llengut i el teuladí/ i el rossinyol de
cant ﬁ.” El despertar de la primavera

és abrupte i cruel perquè “Cruel arriba
el mes d’abril, llevant/ lilàs en terres
mortes, barrejant/ memòria i desig,
estarrufant/ amb la pluja les arrels
ertes” (Eliot, 1922). Tinguem en
compte que cruor és sang vessada i
crudelis és el sanguinari, el qui fereix
ﬁns a vessar sang o es complau veient
com la sang brolla de les ferides.
Aquest pas de l’hivern a la primavera
(el sofriment de la natura en
desvetllar-se), el recull el signiﬁcat

hebreu de “pasqua” (el pas de l’Àngel
exterminador; el pas del mar Roig);
en grec, “pasqua” vol dir sofrir, patir
(pathos) i experimentar (recordem
que l’experiència és qualsevol cosa
excepte la vaga noció d’un contacte
amb la realitat que es val del simple
tempteig i de la mera provatura).
Per tant, pasqua signiﬁcaria passió
(l’equivalent alemany, Leidenschaft,
deriva de Leid, pena, i leiden, sofrir),
i la passió és quelcom que passa, i el
que passa és quelcom que es pateix.
Ens ho recorda Èsquil en l’himne a
Zeus de l’Agamèmnon: “to páthei
máthos” (pel dolor, al coneixement);
i ara sabem que el coneixement, tot
garbellat, és una co-naixença.
La data de Pasqua és sempre variable
perquè segueix el calendari jueu, que
és lunar: el “Seder Pesaj” (Sopar
Pasqual) s’escau el vespre del dia
14 de Nissan (nom babilònic del mes
d’abril), que correspon a la nit del
dissabte següent al pleniluni (lluna
plena) de l’equinocci de primavera
(21 de març). En els orígens remots
de la Pasqua actual hi trobem,
doncs, el resultat de la juxtaposició
de
quatre
commemoracions:
primer, el Pesaj o l’antiga festa de
primavera dels pobles pre-israelites
nòmades. Abans de separar-se a ﬁ
de transhumar a la recerca de noves
pastures, els pastors es reunien
la nit de la primera lluna plena de
primavera i sacriﬁcaven un anyell
per tal d’assegurar la fertilitat dels
ramats. Amb la sang de la víctima
untaven els pals de les tendes per
conjurar els perills que existien
en els camins i la incertesa dels
desplaçaments. L’anyell es menjava
dempeus, amb les sandàlies calçades,
la túnica cenyida i el bastó a la mà:
indumentària que indica la marxa
imminent. La segona commemoració
és el Massot o la festa dels Pans
Àzims dels pobles jueus sedentaris
de la regió de Canaan: amb l’ofrena
de la primícia de la collita (menjar,
durant set dies, pa sense llevat, fet
amb el gra de les espigues acabades
de tallar) demanaven la fertilitat dels
camps. La tercera és la celebració
de l’alliberament del jou egipci per
la comunitat d’Israel i l’aliança del
Sinaí. La quarta és la commemoració

Crist vivent (estela discoïdal antropomòrﬁca de l’antic cementiri de Les Cassés (Aude)).
Dibuix de Xavier Aballí (1989).
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Josep Maria Solà

La sempre brillant María Zambrano
(1904-1991) ja va deixar establert
que la veritable qüestió és l’amor, i que
l’”amor és cosa de la carn”: és la carn
la que desitja i agonitza en l’amor i, a
través d’ell, vol aﬁrmar-se davant la
mort. Max Scheller distingí dos tipus
d’amor: l’Àgape cristià (l’Amor des de
Déu, charitas) i l’Eros platònic (l’Amor a
Déu). És tan sols mitjançant el primer,
l’Àgape, que podem entendre per què
la Paraula (el Logos) es féu home
(s’encarnà) i habità entre nosaltres,
perquè “Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la
seva igualtat amb Déu, sinó que es va
fer no res: prengué la condició d’esclau
i es féu semblant als homes” (Fl, 2,
6-8). I aquesta carn havia de ser, per
Amor, necessàriament, cruelment i
patèticament trossejada, esqueixada,
vexada i cruciﬁcada.
Allò que realment sobtà els grecs quan
Pau de Tars anà a Atenes a predicar
no fou l’alliberament de l’ànima de
la seva presó de carn (això ja els
ho havia explicat Plató): allò que
no varen entendre, pel que tenia
de paradoxal, precisament, fou que
l’apòstol els anunciés la resurrecció
de la carn (inseparablement de la de
l’ànima). Aquella perícopa bellíssima

de Jn 20, quan Maria Magdalena se’n
va al sepulcre, de bon matí, i s’adona
que és buit, i “veié aplanat el llençol
d’amortallar” és la gran revelació
(revolució): Jesús ha estat ressuscitat
(el Nou Testament empra l’aorist, el
pretèrit indeﬁnit grec, el qual designa
una realitat present, fruit d’una acció
del passat; la veu passiva grega indica
que Jesús no és qui fa l’acció sinó qui la
rep, o sigui, Jesús ha estat ressuscitat
per Déu).
La carn ha de ressuscitar d’entre els
morts a ﬁ d’esdevenir, de nou, Paraula
lluminosa i salvíﬁca, Esperit (el buf,
l’alè): aquell Esperit de Déu que
planava sobre les aigües a l’origen dels
temps (Gn 1, 1). Aquest és el memorial
que revivim el diumenge de Pasqua de
Resurrecció: la Resurrecció de la Carn
i de la Paraula exactament al mig del
silenciós i cruel esclat de la primavera
(l’alba de la naturalesa). Ho digué Llull
en uns versos magníﬁcs (versicle 25 del
Llibre d’Amic e Amat): “Cantaven los
aucells l’alba, e despertà’s l’amic, qui
és l’alba; e los aucells feniren llur cant,
e l’amic morí per l’amat, en l’alba.” A
través del dolor, coneixerem el que
deurà ser en l’altre reialme de la mort:
no despertar-se sols en l’hora que
tremolem de tendresa. Saber, que al
nostre costat, hi ha Aquell qui pregava i
suava sang i aigua en la seva solitud de

l’Hort de les Oliveres, Aquell que morí
perquè la mateixa mort se salvés.
Aquells pans (o coques) sense llevat
que els antics ﬁlls d’Israel pastaven
en arribar la Pasqua (amb la farina
primerenca de la nova collita) es
convertiren, amb el temps, en les
nostres “mones”, que sempre han
conservat el sentit primerenc d’ofrena
primaveral: tant si la seva etimologia
prové del llatí munda (plural de
mundum: cistella guarnida de fruites,
coques o pastissos que s’oferia a la
deessa Ceres a la primavera) com si ve
de l’àrab muna (l’import que pagaven
per l’arrendament de les terres en
determinades èpoques de l’any), encara
té el signiﬁcat d’un obsequi que ofereix
un home ja vell (el padrí) a un nen-a
que està en el començament de la vida
(el ﬁllol). Antigament, la mona tenia
tants ous com anys comptava el ﬁllol
(ﬁns que arribava a la pubertat). I l’ou
és el símbol de la nostra carnalitat més
despullada i nua: un ou “ressuscitat”
que ballarà (i es gronxarà) d’alegria
damunt l’aigua de les fonts, i damunt
el blanc i el rosa dels ametllers ﬂorits.
I potser ara comprendrem que el
despertar de la primavera també és
la saliva de Déu que llepa la nostra
memòria a ﬁ de recordar-nos el “risus
paschalis” (el somriure pasqual): la joia
de la natura (i nostra) davant de la carn
ressuscitada.

Colom de Montsegur (l’Esperit o Paràclit). Dibuix de Xavier Aballí (1989).

El pou de la memòria

de la passió-mort-resurrecció de Jesús
de Natzaret, que afegeix un signiﬁcat
escatològic dins la història i la religió
cristiana.
Jesucrist és l’èscaton, l’acompliment
(télos) de les promeses fetes per
Déu a Israel. Jesús introdueix una
cesura radical en la història: Ell és el
centre del temps i de la història, el
Salvador de la humanitat. A partir del
Misteri Pasqual, el Fill de Déu capgira,
radicalment, la lògica del temps i de
la història i li atorga el seu veritable
signiﬁcat i sentit perquè la Passió de
Jesús és la realització de la voluntat
del Pare. No és sols el canvi d’un ritual
basat en el sacriﬁci d’un anyell en un
altre on es comparteix el pa i el vi: és
la transﬁguració del cos i de la sang
d’un home-déu que es converteix, per
voluntat pròpia, en Anyell de sacriﬁci. A
Getsemaní, Jesús prega patèticament
(amb sofriment) el Pare i totes les
oliveres reïnen de dolor. I nosaltres no
podem conformar-nos a ser, tan sols,
aquell enigmàtic jove Elifeleth, cobert
només amb un llençol, que contempla,
horroritzat, com detenen Jesús (Mc,
14, 51-52). El volien agafar, també,
però ell “es va desfer del llençol i va
fugir tot nu”.
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Josep Mases Raurich

REBAIXES... i/o presa de pèl
Estimat Campanar: Sé que em diràs que
vaig a deshora, però el temps passa volant,
i el butlletí de L’Altiplà surt quan ha de sortir
i, és clar, és molt possible que algun article
d’opinió quedi un pèl desfasat, però deixa’m
fer una petita reﬂexió, si et plau.
Les REBAIXES. Quan escric això, acaben de
passar els “Reis”, els “Mags” o com vulgueu
dir-li. Avui, dia 7 de gener, són les 10 del matí
i les càmeres de televisió estan situades
a l’interior d’uns grans magatzems, per
enregistrar l’espectacle del moment de l’allau
de compradors, disposats, (si cal a cops de
colzes), per ser els primers en
aproﬁtar la “gran ocasió”,
que com aquesta només
passa una vegada l’any: Les
Rebaixes! I penso, tanta
gent han d’anar a comprar
de cop? Serà que han oblidat
de comprar les coses que no
necessiten? I corren i corren
abans no s’acabin?
Jo, avui m’he traslladat
virtualment a una ciutat...
el nom és el de menys, i he
donat un tomb pels carrers més cèntrics,
he mirat molts aparadors i m’he adonat que
tots havien canviat “l’esquer o el reclam”,
ja que ﬁns abans d’ahir, dia 5, estaven
adornats amb llumetes intermitents i pluges
d’estrelletes, amb aquelles musiquetes
celestials i Nadales tan repetides que parlen
de Pau i d’Amor per atraure les mirades dels
vianants i estimular la compra de regals, etc.
Avui dia 7 de gener, els mateixos aparadors
estan plens de cartells i adhesius amb lletres
ben grans i colors molt vius amb la R de
Rebaixes. Fent-se competència amb un
bombardeig d’oferta consumista. ¡Grans
descomptes!, ¡Des d’un 10 ﬁns un 60%!
¡Preus especials! ¡aproﬁti les nostres
Rebaixes 3 x 2!

I efectivament, per tot arreu, l’article que el
dia 5 costava deu, el dia 7 costava quatre! I
així arreu. Explicació? Doncs treure estocs,
perquè ja han passat les festes de Nadal
i Reis. Quina altra, si no? No crec que els
comerciants juguin a arruïnar-se, ni molt
menys.
Per un moment he pensat si no seria una
solució, aproﬁtant els preus de les “Grans
Rebaixes”, fer passar els Reis el 17 de
gener, ja, ja, ja! Per les butxaques segur que
notaríem la diferència! Però ben mirat, per
la casa que hi ha gent menuda, com carai
se’ls organitza una caravana
per ells sols? Per Sant Antoni
del Porquet, que és el dia 17?
No, no pot ser. Als adults, i als
mateixos “Reis”, els resultaria
molt difícil desprendre’s del
que sempre genera aquesta nit
màgica, la il·lusió! Val més que
ho deixem com està.
En tot cas, per a la gent gran,
potser sí que seria una bona
idea aproﬁtar els preus de les
Rebaixes, comprar articles
Rebaixats i guardar-los per l’any que ve.
Només necessitem un lloc per apilar-los!
Però... no, tampoc, perquè els dissenyadors
són prou espavilats per fer articles que
passin de moda.
Sabeu què us dic, oblideu-vos de les
Rebaixes i, si hi aneu, no mireu les etiquetes,
ja que us podríeu trobar que amb el preu
d’aquella camisa que l’hi vàreu regalar al
sogre ara us en donessin dues i a més una
corbata. I la Playstation 3 a meitat de preu.
Val més deixar-se portar i esperar l’any que
ve, i de nou el pessebre, l’arbre, el tió i les
llumetes, tornar a sentir les cançonetes...
que et toquen la ﬁbra més sensible, i que
et conviden a ser generós amb els altres.
El vint-i-cinc de desembre, Consum,

Consum, Consum. Què l’hi regalaré al
noi de la mare, al pare, a la tieta i a... l’
etc, etc.
La presa de pèl El que no entendré mai
és que cada any el Govern parla de la
gran importància de les Rebaixes, quasi,
quasi, incitant-nos a comprar allò que
moltes vegades ni necessitem. Serà per tal
d’anivellar l’IPC i així fer-nos creure que l’any
2007 les coses no s’han apujat gaire?
L’any 2007, i que segons dades ben
ﬁdedignes,
sols
els
productes
de
l’alimentació ho han fet de mitjana un 14%!
I alguns articles molt més. Això deu ser el
socialisme de progrés i d’esquerres...
Per què no ens diuen que fem previsions per
fer front a uns increment de preus, que ja
tenim aquí? I que els mitjans de comunicació
conﬁrmen? Que des del dia 1 de gener del
2008 estem pagant el gas, la llum, l’aigua,
el butà, la restauració, els peatges, la Renfe,
el metro, els autobusos, els taxis, etc. una
mitjana d’un 4,8% més cars?
I de la benzina i el gasoil ja no en parlo,
perquè es imprevisible.
Algú de vosaltres pot dir-me si us han apujat
el sou el 4,8%? No? A mi tampoc. Això vol
dir que no estem de Rebaixes, sinó de
“Repuges” Tinc la impressió que ens estan
prenent el pèl.
En ﬁ: “Saurà” de conﬁar que aquest 2008
que ara comencem, no ens resulti massa
“Carod”.

Calaf, 7 de gener de 2008

Proposició
Hola, gent d’aquesta calaﬁna terra!
Per primera vegada em dirigeixo a
l’Altiplà de la Segarra. Abans els ulls
no em quedin clucs i deixin d’admirar
aquesta plaça tan nostra. Placeta,
plena de records de la meva infantesa.
No us els vull explicar pas tots. Això ja
fóra massa. El que sí us vull explicar
i proposar ara, que no hi ha fang a
la bassa, i la fulla calaﬁna l’engalana
i aquesta nova arbolada que va
creixent, abans no es faci massa tard,
jo crec amb el degut respecte que
s’hauria de posar nom a cada arbre,
abans que els noms catalans se’ls

endugui el vent de l’altra banda. Per
exemple, res de noms dels quins no
han visitat mai Calaf, i res han fet per
la nostra estimada vila.
Proposo la Magnòlia, que és la que
ha donat ombra per primera vegada
a aquesta plaça, després de la
renovació, això queda clar. Que se li
doni el nom, el sant nom de la nostra
Calamanda. Llavors, per motius
diferents, tant als uns com els altres,
quan ens assentem cada dia sota la
seva ombra, recordarem a la nostra
verge i santa. I així mateix, les quatre
primeres acàcies, el nom de les quatre

províncies catalanes. Vés per què no?
La cinquena, el nom del nostre
venerat Sant Jaume, que espero i
desitjo que sempre sigui verd, color
d’amor, color de pau. La sisena el nom
d’aquest sant tan venerat que tenim
a dalt de la muntanya, que es mereix
tenir-ne un de ben cuidat, a aquesta
plaça, placeta dels Arbres.
El setè i totes les altres i el demés, les
deixo a mans dels uns i dels altres.
Jo simplement he fet una proposició,
acceptada o no, ja depèn de
vosaltres.
24.09.07
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Ara va de fonts!
Font de l’Auró

Mapa

Avui proposem una relaxant caminada a l’abast de tothom.
Sortirem de Castellfollit de Riubregós i caminarem en
paral·lel a la riera de Magrà ﬁns a tocar de l’ermita de St. Pere
del mateix nom, on trobarem la font.
Per als que tinguin ganes d’enﬁlar-se dalt del turó que presideix
la vila, la passejada permet també l’accés a les torres i restes
medievals.
Sortirem de la font situada a peu de carretera, a pocs metres
dels bars. Es tracta d’una construcció representant dues
torres amb merlets, on s’ubica un raig d’aigua de la xarxa de
distribució.
Emprenem pujada pel carrer Sant Roc, en direcció a la plaça de
l’església. Superem la plaça i continuem pel carrer Major ﬁns a
trobar el nou Ajuntament.
En aquest punt podem fer una extensió de l’excursió, pujant
a les torres del castell i retornar al mateix lloc. L’accés
comença en el vèrtex esquerre de l’Ajuntament i és una visita
recomanable.
Per continuar, sortim de la plaça de l’Ajuntament i anem a
buscar el carrer Raval ﬁns a les darreres cases, on trobarem la
primera cruïlla, punt d’inici de la passejada.

Carrer Raval

Font de l’Auró

La ruta
0,00 km
0h 00’
Final del carrer Raval. Nombroses
peces de pedra guarneixen els marges
del carrer. Just en aquest punt, cruïlla.
Seguim endavant descartant l’opció de
baixar per l’esquerra en direcció a la
riera i al poliesportiu.
0,250 km
0h 03’
Font Nova. A la dreta del camí, un
espai delimitat, ofereix taula de pedra
i seients abundants per poder passar
una bona estona en un ambient
agradable a recer del sol. La font és
d’aigua de xarxa.
0,850 km
0h 09’
Som davant la portalada d’accés a
una granja que tenim a l’esquerra del

camí. El camí ara s’enﬁla durant uns
minuts.
1,750 km
0h 21’
A la dreta del camí principal, en surt
un altre planejant. Cal no fer-ne
cas i seguir pujant encara pel camí
principal. Més endavant la pujada es
suavitza.
2,750 km
0h 33’
Cruïlla. Deixem el camí principal en
el punt de sortida d’un trencall a mà
esquerra amb un rètol que diu: “Ermita
de Sant Pere de Magrà, Cal Nillo, Cal
Maset”, seguim aquesta direcció. El
camí comença en baixada ﬁns a trobar
a pocs metres el nivell de la riera. En
aquest punt existeixen dues petites

ediﬁcacions a dreta i esquerra del
camí, relacionades amb la captació
d’aigües de Castellfollit. Situats entre
aquestes dues ediﬁcacions, cal agafar
25 metres el camí que surt a l’esquerra
i trobem tot seguit el corriol que porta
a la Font.
2,850 km
0h 35’
Font de l’Auró (arbre caducifoli de la
família de les aceràcies, de fusta dura i
fulles palmades). Font amb petit espai
delimitat per una barana de fusta on
trobarem taula i bancs de pedra on
reposar una estona a l’ombra. Es tracta
de font abundosa i molt apreciada per
la gent dels voltants.
Tornada pel mateix lloc.

Posa’t les vambes!

Font Nova o Rasa Fonda
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+ x Calaf

Grups municipals

Aquest era el lema de la nostra passada
campanya electoral que, gràcies al
vostre suport, ens va dur novament
al capdavant del govern municipal.
Creiem que és el millor resum del
compromís del grup de CiU amb Calaf.
Nou mesos després d’aquelles dates, i
ﬁdels al nostre lema, no ens cansem de
cercar més recursos i inversions per a
l
En aquest sentit recentment, després
de nombroses gestions, hem aconseguit
dues subvencions que sumen més d’un
milió d’euros i que han de possibilitar
la recuperació total del nostre castell,

peça fonamental del nostre patrimoni
històric i artístic, que durant tants
d’anys ha estat oblidat. Paral·lelament,
també han ﬁnalitzat les tasques de
consolidació i estintolament del convent
de Sant Francesc mitjançant la recerca
incansable de subvencions que ens
permetin recuperar l’altra gran peça
del nostre patrimoni.Com aquestes,
hi ha moltes altres actuacions que es
duran a terme al nostre municipi, la
reforma de l’estació, la piscina coberta,
zones verdes, etc.
Tot això és possible perquè creiem en
el que estem fent i perquè creiem en

Calaf. Per aquest motiu ens sorprèn
que algun grup de l’oposició critiqui
ﬁns i tot que demanem “masses”
subvencions per a la nostra Vila.
Vist això, sembla que no tothom
sigui conscient que, més tard o més
d’hora, tots els grups polítics amb
representació a l’Ajuntament hauran
de passar comptes amb els calaﬁns i
calaﬁnes i serà aleshores quan veurem
si aquests premien l’esforç i el treball o
prefereixen la mentida i la confrontació.
Per la nostra part, nosaltres tenim tant
clar aquest fet com el motiu pel qual
som a l’Ajuntament, que no és altre
que el de treballar per Calaf.

Vine als plens!
Com haureu pogut observar a les
últimes edicions del butlletí d’informació
municipal “L’Altiplà de Calaf” no
hi apareixen les actes dels Plens
Municipals, on quedaven reﬂectides
les actuacions de l’equip de govern i
els posicionaments dels diferents grups
municipals.

Probablement, quan aquest butlletí
arribi a les vostres mans, el nostre
escrit sigui obsolet, degut a l’antelació
amb què hem de presentar el
nostre redactat a l’equip de govern.
Això fa que hi hagi temps suﬁcient
per
analitzar-lo
detalladament
i
rebatre’l abans de sortir publicat.

temes que ens afecten a tots.
La convocatòria s’exposa tres dies
hàbils abans del ple als diversos
taulells d’anuncis de l’Ajuntament
repartits pel poble. Però per facilitarvos la informació ho trobareu també a:

Us agradaria saber quantes obres
majors s’han aprovat des del juny del
2007? A nosaltres també. Us agradaria
saber el cost de la Festa Major 2007?
A nosaltres també. Hem fet sol·licituds
com aquestes però a hores d’ara
encara no hem tingut resposta.

Ens agradaria que tots els Calaﬁns
estiguéssiu assabentats de primera
mà, de tot el que es mou i es cou,
al poble i a dins de l’Ajuntament.
És per aquest motiu que us animem
a assistir als Plens. Són actes oberts
a tothom, on es tracten i es debaten

http://calaf.socialistes.cat
Anima’t i vine als plens!!!!

Viure a Calaf, sentir-ho, visitar-ho
En la darrera edició manifestàvem
que en el transcurs de l’any al
nostre poble es realitzen molts
esdeveniments rellevants com ﬁres,
festes i tradicions ben arrelades, que
constitueixen elements característics
de Calaf i a més aporten ambient,
turisme i ingressos en general.
Darrerament
s’han
celebrat
la
Cavalcada de Reis i la Festa del
Pellofa; en aquests casos el balanç de
la participació popular és important,
però creiem que hauríem de fer un
pas més i potenciar la participació
ciutadana buscant mecanismes que

impliquin i donin pas a la creació de
comissions de joves i gent de totes
les edats, associacions, col·lectius i,
en deﬁnitiva, un voluntarisme social
que segur complementarien amb la
seva imaginació i creativitat, idees
i sinergies que farien renéixer i
donarien més impuls i vitalitat a les
mateixes.

singularitat i riquesa patrimonial i
cultural, però també s’ha d’actuar
perquè zones com el casc antic no es
deteriorin més. Cal actuar de manera
urgent, buscant els ajuts pertinents i
establint permisos especials per a la
rehabilitació, tot afavorint l’habitatge
a la zona i evitant que acabi essent
una zona marginal.

En relació amb la imatge del poble
—pensant en els seus habitants, però
també amb els visitants— hauríem de
mirar de digniﬁcar-la. Cal potenciar
i donar a conèixer amb diferents
elements i estratègies la nostra

Si mantenim aquests criteris, i ens hi
impliquem com a persones, ja sigui
participant o bé pressionant en la
millora de la imatge del municipi, les
nostres tradicions no desapareixeran i
el nostre patrimoni lluirà.
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Ple ordinari de 28 de setembre de 2007
Aprovació de les actes del 16 de
juny de 2007, del 9 de juliol de
2007 i del 10 d’agost de 2007.
S’aprova
per
unanimitat
determinar els dies festius locals
per al 2008, d’acord amb el que
sol·licita
el
Departament
de
Treball. Els festius locals seran el
8 de setembre i el 5 de febrer.
S’aprova la proposta de modiﬁcació
de crèdit 03/2007 amb 6 vots a
favor del grup de CIU, 3 vots en
contra de PSC-PM-GIC i 1 abstenció
del grup ERC.
Intervencions:
El Sr. Cribillers manifesta el seu
desacord
amb
la
modiﬁcació
proposada, ja que no troben correcte
que es modiﬁquin o retardin partides
d’obres i que es dediquin més diners
a l’arranjament de la Zona Verda del
Sector Oest. També manifesta el seu
desacord amb l’increment de la partida
de la plaça dels Arbres, i considera que
no és una obra ben feta, que hi ha
deﬁciències que no s’estan arreglant i
que això ho hauran d’assumir tots els
calaﬁns.
El Sr. Navarro diu que s’abstindrà, ja
que el seu partit prioritza inversions
que es realitzin en pro dels infants.
Considera necessari invertir en la pista
poliesportiva que es troba deteriorada
i en el casc antic. També considera
necessari invertir en el personal
de l’Ajuntament perquè tingui les
condicions adequades per treballar.
El Sr. Joan Caballol manifesta que el
pressupost s’aprova a principis d’any
i està sotmès a variacions en funció
de com evoluciona. Explica que hi ha
hagut increments de certes partides, i
que les partides que es modiﬁquen són
de treballs que d’aquí a ﬁnals d’any
no es podran dur a terme. Pel que fa
a la pista poliesportiva, no s’arranja
ara perquè amb la construcció de la
piscina coberta ja es condicionarà.
Manifesta que és necessari que la Zona
Verda sigui correcta i útil com a lloc de
reunió dels veïns, i que si hi ha hagut
desviacions en partides és perquè han
aparegut obres que no es preveien
en el projecte inicial. Per exemple
la rehabilitació d’un mur de pedra al
cementiri. La plaça dels Arbres, la
desviació en els preus contradictoris
és per la necessitat de Fecsa Endesa
de crear una nova línia.

La Sra. Viladrich diu que treure partides
no vol dir que no es duguin a terme,
sinó que es faran més endavant. Per
exemple, no és viable fer obres a la llar
d’infants durant el curs escolar.
S’aprova
la
proposta
d’acord
per a l’aprovació dels preus
contradictoris del contracte de
l’obra ‘Projecte de la plaça dels
Arbres’ amb 6 vots a favor del
grup de CIU, 3 vots en contra de
PSC-PM-GIC i 1 abstenció del grup
ERC.
Intervencions:
El Sr. Cribillers diu que votaran en
contra, que l’obra no els agrada i que
en l’adjudicació hi havia una baixa de
20.000 euros, que l’administració ha
de fer és que les obres costin el menys
possible al ciutadà. Considera que
caldria més rigor pressupostari o que
el projecte no estava ben fet, que és
una obra amb deﬁciències estructurals
i de concepció.
El Sr. Joan Caballol diu que l’obra
ha estat un projecte ambiciós per a
l’equip de govern, i que mai hi havia
hagut tanta gent gaudint de la plaça.
Manifesta que un 8% no és una gran
desviació, pel temps que passa des de
la redacció a l’execució. Recorda que
es va aconseguir una subvenció del
50% per a les obres, sense haver de
fer contribucions especials.
El Sr. Cribillers diu que un 8% dóna un
increment deﬁnitiu de 52.000 euros,
que s’hauria de controlar més i que la
ﬁnalitat de l’administració és fer que
les actuacions costin el mínim possible
al ciutadà.
El Sr. Caballol reitera que les
desviacions són que han anat sorgint
per millorar el projecte, que les coses
s’han de deixar ben acabades.
La Sra. Viladrich diu que s’han fet
convenis amb empreses del poble per
aconseguir un cost més baix de les
obres.
L’alcaldessa manifesta que com que
no han estat en negociacions ni visites
d’obra, no poden valorar si s’han fet o
no bé, i que poden consultar totes les
factures de l’execució.

Es dóna compte dels decrets
d’Alcaldia des del núm. 366 (18/
06/2007) al núm. 520 (23/09/
2007).
Intervencions:
El Sr. Cribillers manifesta que no han
tingut accés a tots els decrets, que en
mancaven sobre contractació d’obres
i personal, dos temes que considera
importants i que no es voten en el
Ple. Considera que l’alcaldessa està
assumint un alt risc si es fa per decret,
i que abans es passava per ple.
El Sr. Navarro diu que no és
necessari tenir tota la documentació.
Pregunta per temes de contractació
i de personal, i si la contractació de
socorristes va unida a la contractació
d’activitats d’estiu i a l’assegurança.
L’Alcaldessa respon que són qüestions
diferents, i que per qualsevol dubte
es pot consultar els expedients a
Secretaria.
El Sr. Caballol respon que l’ús de
decrets es fa per aconseguir la màxima
agilitat en la tramitació d’expedients,
i que des de Secretaria s’ha informat
que legalment les llicències d’obres
són competència d’Alcaldia.
El Sr. Cribillers diu que no dubta de la
legalitat, però que Alcaldia assumeix
un risc elevat al dictar decrets i
que aquesta responsabilitat podria
assumir-la conjuntament el ple.
Precs i preguntes

El Sr. Cribillers s’alegra que hi hagi
aquests debats al Ple, i sol·licita tenir
tota la documentació fotocopiada per
tenir més temps per exercir a seva
tasca de ﬁscalització. Pregunta sobre el
cost desglossat que ha tingut la Festa
Major. Pregunta sobre els procediments
de contractació del personal, de quina
forma s’han dut a terme.
El Sr. Navarro prega que es faci una
campanya d’informació sobre els
sorolls de motocicletes a la via pública
per tal de poder evitar-los.
La Sra. Viladrich manifesta que en
relació aquest últim prec, convida els
assistents a acudir a les sessions sobre
el Projecte Educatiu de Calaf, on es
parlarà sobre el civisme.

* Extracte informatiu de les actes de les sessions plenàries aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calaf.
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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

Centre Cívic

93 869 82 49

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

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

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

Taxis 24 h Albert Molina

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

Taxi Domingo López

680 344 464 - 609 245 973

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
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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TRANSPORT PÚBLIC
tel. 902 240 202

RENFE
BCN

BCN

Sants

Pl. Cat.

MANRESA

CALAF

LLEIDA

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

LLEIDA

CALAF

MANRESA

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

BCN

BCN

Pl. Cat.

12.12
19.27
23.09

Sants

12.27
19.32
23.14

tel. 902 422 242

ALSINA GRAELLS
CALAF

IGUALADA

BARCELONA

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA

IGUALADA

CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

* De dilluns a diumenge. Llocs de sortida de Barcelona:
· Estació del Nord (Arc de Triomf - Metro L1)
· Avda. Diagonal (Palau Reial - Metro L3). (15 min. més tard que des de l’Estació del Nord.

tel. 938 044 451

HISPANO IGUALADINA
CALAF

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)

tel. 902 026 028

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF

MANRESA

Puigmercadal

MANRESA

estació bus

De dilluns a divendres:
06.50
08.00*
10.00*
14.45
15.30*
18.30*

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:
07.30

MANRESA

estació bus

08.25

MANRESA

08.30

Puigmercadal

CALAF

De dilluns a divendres:
09.00 *
13.30
14.00 *
18.00 *
19.00 *
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

12.30

13.30

Dissabtes no festius:
12.20

* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa.

connecta’t a Calaf!

www.calaf.cat
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