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FESTA MAJOR DE CALAF
En la història de la nostra vila hi ha, com arreu, uns interrogants on
cadascú pot aportar-hi la seva. Jo només vull tocar un petit aspecte de
la nostra festa Major que, actualment, sembla un trenca closques en el
qual convivim com amb tantes altres àmbits.
El sant patró, o simplement patró, és el sant considerat protector d'un
determinat grup de persones (poble o zona) i mitjancer entre Déu i les
esmentades persones. El grup poden ser els habitants d'una localitat,
d'una comarca, d'un país, d'una diòcesi, etc., els pacients d'una malaltia o les persones que
exerceixen una determinada professió. El dia de la celebració del sant se sol fer festa. Més
modernament en diem Festa Major i no sempre coincideix en la diada del sant patró.
El Calaf, que coneixem des del 1015, el patró ha passat per unes lluites i vicissituds on la
sang no arribat al riu però l’embolic clama al cel. El primer patró parroquial és Sant Pere,
venerat a l’església del Castell. Però aviat li sortí un rival: el Priorat de Sant Jaume de Calaf.
Com sabem depenent del monestir de Sant Vicenç de Cardona però que per la seva
naturalesa i desenvolupament tenia més prestigi, capacitat i domini que la parròquia amb la
seva petita església del Castell. De fet des del segle XI el prior del priorat era rector de la
parròquia. I si convé més caldo, aquí en tenim, el poble edifica una església dedicada a Sant
Miquel en l’emplaçament on actualment hi ha l’església parroquial.
Total que al segle XIV l’església prioral de St. Jaume passa a ser parròquia i així canvia de
nom. Si abans era sant Pere ara és parròquia de Sant Jaume. L’església de Sant Pere del
Castell continua tenint culte però cada vegada menys, fins el maig del 1714 és quan
s’abandona del tot perquè amansava ruïna. Aquest fet del 1714 és un presagi del que
succeiria a el 11 de setembre?. Com sigui ja tenim destronat, cessat, el nostre primer patró
Sant Pere i el domini de Sant Jaume es manifesta clarament en l’edificació de la nova i actual
església.
Ep! No ens descuidem de la quina, sense fer soroll de moment, el poble (sempre subversiu i
adoctrinat) venera i ret homenatge incondicional a Santa Calamanda, filla del poble amb
dades sobre el seu origen poc contrastats. Aquesta devoció a la Santa dama passa a dominar
la situació festiva com a patrona popular, i que duri.
Per tant el patró titular de la parròquia de Calaf, per influència del priorat i després col·legiata,
és Sant Jaume gloriós. Pel que he pogut contrastar, sempre s’havia fet missa solemne en
honor del sant el 25 de juliol, a més era festa de precepte, però no em consta que mai s’hagi
celebrat la Festa Major en ocasió de Sant Jaume. Simplement festa del patró sense dir-ne
Festa Major.
La popularíssima Santa Calamanda s’ha celebrat i se celebra el 5 de febrer amb tota
solemnitat per part de la comunitat parroquial. Segur que s’hi ha afegit alguns actes cívics,
com actualment, però sense caràcter de Festa Major. Màxim podem dir-ne Festa Major Petita.
La Festa Major, segons la meva modesta investigació, s’ha celebrava des del 13 de setembre
de 1649 o el mateix dia 13 o el segon diumenge de setembre fins fa pocs anys. Actualment el
primer de setembre.
Per quin motiu la Festa Major tradicionalment era el 13 o el segon diumenge de setembre?
Alguns ja teniu la resposta, els altres haureu d’esperar al proper número de la revista Esplai,
si en Sebas no m’acomiada, que hi haurà la resposta.
Bon estiu!!!
Mn. Joan Sanglas
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HOMENATGE A MARIA ÀNGELS PUJOL BACARDIT
“LA PRACTICANTA”
Volem aprofitar la ocasió que ens facilita aquesta revista de l’Esplai de
la Gent Gran de Calaf, per agrair totes les mostres rebudes per la
nostra practicanta en el seu homenatge.
En primer lloc a l’Esplai de la Gent Gran perquè ens consta que fa
temps va reclamar aquest homenatge. A tothom que va compartir
aquells moments tan emotius per tots, per aquells ulls emocionats amb
un reconeixement i uns records que no es poden oblidar.
Com no es poden oblidar totes les vivències que han anat omplint el
nostre diari d’agraïments a la Maria Àngels i l’esborrany del que serà el
llibre que volem presentar l’any vinent, “Històries i vivències d’una
practicanta de poble”.
D’un poble entregat a una persona que va voler compartir molta part
de la seva vida professional i familiar amb un esperit de treball
vocacional, amb unes portes d’una casa sempre obertes i amb una disponibilitat que avui en dia
valorem encara més.
Tot el material recollit de la seva història que ja disposem, suposa
un valor excepcional extret del sac dels records de moltes persones
que encara reviuen aquells moments amb una memòria envejable.
Moltes gràcies per tots aquests moments que amb el valor afegit de
fer-se en vida encara els fan més enriquidors.
Gràcies a l’Ajuntament de Calaf per l’homenatge. Pensem que
aquests actes de reconeixement s’haurien d’institucionalitzar
cada any, amb un col·lectiu de persones moltes vegades
anònimes que fan una labor extraordinària al poble i cal que
se’ls reconegui.
Res més que recordar que portarem aquells dies en el fons del
nostre cor i recordarem sempre.
A TOTS I CADA UN DE VOSALTRES
AGRAÏTS PER SEMPRE
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Activitats que s’han portat a terme en aquest trimestre
Organitza l’Esplai de la Gent Gran
TALLER DE MEMORIA – MARQUETERIA – MANUALITATS – MEDITACIÓ – TAI-TXI - IOGA
GIMNÀSTICA SUAU – GIMNÀSTICA DE LES MANS – ZUMBA – COUNTRY- CURSET DE SARDANES

Organitza Fundació “La Caixa”
VIURE EN POSITIU - INFÓRMATICA - ANGLÈS - CATALA - BALLS EN LINIA
EN FORMA - ENTRENA (Per un envelliment saludable) – VIURE ÉS DESCOBRIR-ME

EL NOSTRE ESPLAI VA PARTICIPAR A LA FESTA DEL PANELLET DEL DILLUNS DE PASCUA
AC
A CALONGE DE SEGARRA

TALLER DE MEMORIA

CURSET DE CATALA

LA MARIA i EL SEBAS
VAN PRESENTAR LA 1a.
TROBADA D’AVANERES
DE SECA.

CINE FÒRUM

XERRADA CONEIXEM L’ISLAM?

L’ESPLAI PARTICIPA EN EL PROJECTE D’APS
“INTERGENERACIONA’T”

ACTUACIÓ A LA FIRA DE LA GENT GRAN A BARCELONA

XERRADA PROTECCIÓ SÈNIOR

TALLER DE MEDITACIÓ

Mari Cabello
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LA DIABETIS
La Diabetis Mellitus és un conjunt d'alteracions
metabòliques com a conseqüència d'un alt nivell
de glucosa a la sang.
Hi ha tres tipus bàsics: 1, 2 i gestacional o de
l’embaràs.
La de tipus 1 és la que necessita insulina,
normalment apareix a la joventut o infància i és
entre un 5-9%.
La de tipus 2 es presenta en persones de més de
40 anys, sobretot amb augment de pes,
representa més del 90%.
Tenim una glàndula, el Pàncreas, que és com si
en tinguéssim dues. Per un cantó té les cèl·lules
normals, que elaboren enzims per ajudar a fer la
digestió junt amb la bilis, els sucs del estómac i
budells. L'altre tipus de cèl·lules, beta de
Langerhans, fabriquen la Insulina.
La insulina es la que possibilita la entrada de la
glucosa dins de totes les cèl·lules corporals, bé a ser com la clau que obre el pany de la porta perquè
entri la glucosa (és el sucre més petit, amb un sol àtom de carbó), i junt amb el oxigen fer energia.
La causa principal de la diabetis1 és la destrucció de les cèl·lules beta de Langerhans, normalment per un
procés autoimmune, encara que hi ha d'altres, genètics, infecciosos, altres alteracions endocrines...
La diabetis 2 és una resistència a la insulina per part de las cèl·lules corporals, el pany que obria la
insulina no es deixa obrir i amb el temps també pot ser quasi igual que la 1
La gestacional o de l’embaràs, sols aparèixer al 2-3 trimestre, sense haver estat prèviament
diagnosticada de diabetis, sen en principi reversible.
Les símptomes clàssiques son tres: Poliuria (orinar molt), Polidipsia (beure molt), Polifagia (menjar molt).
Com la glucosa està alta a la sang, el ronyó l'expulsa per l'orina, pel que necessita molta aigua i a la
vegada com les cèl·lules corporals no tenen energia, tenim sensació de gana, es menja més, però inclús
es perd pes. A més a més hi pot haver fatiga i canvis de la agudesa visual.
A la 2 tot això és menys evident, però aquí es tendeix a haver-hi altres símptomes associats, com la
hipertensió arterial, augment del colesterol, triglicèrids, obesitat...
Per fer el diagnòstic de Diabetis, l'OMS va establir uns criteris al 1999:tenir els 3 símptomes clàssics
(poliuria, polidipsia, polifagia), mediació a qualsevol hora de la glucosa a la sang de 200 o més. 126 o
més de glucosa en dejú de 8 hores, corba de tolerància a la glucèmia alterada, després de 3
mesuraments amb presa de glucèmia seriades en dones embarassades. El seguiment el farà el
professional sanitari d'una forma conjunta, des de la auxiliar al oftalmòleg.
El paràmetre més important és la Hemoglobina Glicosilada. Això és una proteïna que porten els glòbuls
vermells, on s'agafa l'oxigen i també la glucosa. Els glòbuls vermells tenen un vida mitja de 120 dies, i la
mesura de la Hemoglobina glicosilada ens dóna la mitja del sucre de uns 3-4 mesos.
El tractament del tipus 1 i gestacional és la Insulina. Des de fa uns anys disposem de bombes d'insulina,
per tractar els casos rebels. Dins de les insulines hi ha de varius tipus, ràpida, lenta, semi lenta. Cada
persona prendrà la dosis adient per ella, en el tipus dos moltes vegades amb antidiabètics orals passem
via, però altres cops els prendrem conjuntament.
Els diabètics poden menjar de tot (inclús algun dolç, pocs, je je), no hi ha dietes màgiques, ni aliments
lights, sense sucre afegit, etc, doncs solen portar fructosa, un sucre de la fruita, de més lenta absorció. El
que s'ha de tenir en compte es que el total de carbohidrats ha de ser d'un 50-60%, 10-15% proteïnes i 2030 greixos.
Tenim aliments dels que podem menjar sense tenir gaire en compte la quantitat, solen ser les verdures i
hortalisses, sobretot les molt riques en aigua, el mateix amb les fruites. Les carns poc greixoses, peix ,
sobretot amb omega 3 i 6. Un gotet de vi no farà mal. Els carbohidrats, com farina, arròs, etc, en tindrem
cura, ja que són els precursors de la glucosa.
La dieta s'ha d’adaptar a la persona, al seu metabolisme, treball, pes, superfície corporal, alçada, edat...
Pere Calvo Fernández
Metge col·legiat 18.623 Bcn
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Calaf celebra la 3a Setmana de la Gent Gran
Un any més, i ja en van tres, Calaf va celebrar la setmana de la gent gran, amb tot un seguit d'activitats per
a tots els gustos.
La setmana, tot i que havia de començar el dilluns dia 14 de maig, va tenir un important aperitiu,
l'homenatge a la nostra practicanta, que celebrava els 90 anys, la Ma. Àngels Pujol. La plaça de la Ravalet
es va omplir de gom a gom, de gent que va voler acompanyar la practicanta en aquest moment tan
assenyalat i emotiu. Tot seguit es va descobrir una placa d'homenatge a cal Matrícules i es va poder veure
l'exposició de tota una vida dedicada a la salut i al poble de Calaf. Aquesta exposició va romandre oberta
diferents dies al llarg de la setmana de la gent gran i va ser visitada per prop d'un centenar de persones.
Després d'això, tot d'actes per a la nostra gent gran.
La psicòloga Assumpció Salat, un any més, va fer pensar i qüestionar, al públic assistent, què és el més
important de fer-nos savis i va fer que ens adonéssim que sempre hi ha oportunitats que hem de saber
aprofitar en la nostra rutina diària.
Un grup de persones va participar de l'exposició "Controles", de la Diputació de Barcelona, que estava
situada a la capella del Centre de Recursos a l'Ocupació.
El dijous a la tarda va arribar la sortida a la casa museu de les Casas de Matamargó. Més de 50 persones
vam emprendre un plujós camí cap al nostre passat més rural. Vam recordar oficis i eines dels nostres
avantpassats, en una casa que des de ben antic, era autosuficient en tots els aspectes de la vida. Vam
descobrir anècdotes dels nostres voltants, com ara que, a la casa, des de temps immemorials, tenen un
llibre de l'hereu, on cada hereu hi escriu el més destacat i/o allò que ell considera més important de la feina
de pagès. Doncs a la casa, hi havia hagut una habitació per als pobres i un d'aquests hereus, una nit de
Nadal tenia 99 pobres fent-hi nit, i va anar a la casa veïna, on sabia que hi havia un rodamón molt malalt i
el va portar a les Casas. Llavors, va fer una anotació en aquell llibre, dient que a les Casas de Matamargó
hi tenien acollits 100 pobres.
El divendres a la tarda, una vídua rica, els seus fills i consogra i un "cubano" aprofitat, van fer les delícies
dels assistents, que van riure d'allò més. Gràcies a l'Associació Cultural i Recreativa de Rajadell que ens
va fer passar una bona i divertida tarda.
El dissabte va ser el torn del primer festival d'havaneres de secà de Calaf, amb un Casino atapeït de
públic, els tres grups participants en aquest festival ens van fer descobrir diferents tonades d'aquesta
música tan característica del poble català.
Finalment, els actes de diumenge, amb la missa, el concert de la coral Ressons, el dinar, el concert i el ball
amb Pep i Ma. José Quartet, van cloure aquesta nova setmana de la Gent Gran.
Durant tota la setmana, també hi va haver portes obertes a l'esplai de la gent gran, perquè aquells que
volguessin, poguessin conèixer de ben a prop, totes les activitats que s'hi porten a terme.
Esperem que tothom trobés el seu espai en algun dels actes que es van realitzar i agraïm la col·laboració
de tots aquells que van fer possible aquesta setmana. Cada any, pensem activitats diferents i atractives per
tal que la nostra gent gran pugui gaudir-ne. Així doncs, ja estem pensant i treballant en l'organització de la
propera edició.

Montserrat Isern i Vivancos
Regidora de Sanitat, Ensenyament i Benestar Social
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L’HORT ÉS VIDA
Arribada la primavera, cobra més sentit que mai donar vida a l’hort.
Aquesta tasca esdevé una de les nostres activitats predilectes quan
comença el bon temps. El contacte amb el jardí, amb la terra, amb les
flors, les plantes aromàtiques, les verdures i hortalisses ens ofereix un
grapat de sensacions positives i ens permet millorar el nostre estat
anímic. El contacte amb el sol, sempre amb protecció, ens omple de
vitamina D i d’efectes positius pel nostre cervell.
El taller d’hort comporta també realitzar sortides al poble, al centre de
jardineria, per tal de proveir-nos del material necessari. Aquestes
sortides també afavoreixen el contacte amb l’exterior i ens permeten aprofitar per tenir un espai de
relax, tot prenent un cafè en alguna terrassa.
El treball amb la terra és un treball molt viscut per molts dels nostres usuaris, ja que molts d’ells s’hi
han dedicat en el passat, i els motiva molt poder tornar a donar vida a la terra, fer ús dels seus
coneixements, i recol·lectar posteriorment els fruits del seu esforç. És de gran satisfacció per a ells
poder collir les verdures que surten després d’haver-hi dedicat temps de cura de la terra, amb la
responsabilitat de regar quan sigui necessari.
L’activitat culmina amb èxit quan podem acabar cuinant els productes que hem sembrat i cuidat amb
constància. Aquest últim pas l’hem d’agrair a la nostra cuinera, que sap com fer uns plats exquisits
amb els productes que ens dona la terra.

Per seguir el nostre dia a dia i saber més de nosaltres poden seguir-nos a les xarxes:

Al Facebook:
Al nostre blog:

https://www.facebook.com/joan.gimferrer.75
http://centredediacalaf.blogspot.com.es/

Equip del centre de dia Casa Joan Gimferrer
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Treballs de Pagès. El Segar
Des de fa molts anys, la dita és que pel Juny la falç al puny, encara que aquí
a les nostres comarques acostumaven ha segar més tard en aquell temps a
les comarques de l’Aragó i molts plants d’Urgell els sembrats ja eren madurs i
la sega acabava abans, això feia que moltes colles de segadors experts es
desplacessin a les nostres comarques sobretot en finques grans i així poder
fer-se un bon jornal al final de la temporada.
Aquestes finques els donaven allotjament i ames del preufet o el tant per
quartera contractat. Les finques petites les portaven les famílies i el temps de sega treballaven
de valent, els homes, dones, joves i fins als nens ajudaven, eren temps difícils.
Les eines necessàries per segar, eren la falç, el volant, la dalla l’esclopet, el
garrot de lligar el pot amb la pedra d’esmolar, el martell de picar la dalla i
l’enclusa per picar la dalla que és l’eina que es va fer servir més anys.
El dallador, en cada cop de dalla, deixava un “ feixet” de planta tallada que
així que anava avançant es convertia en una llarga rastellera que un
treballador-sovint un noiet o una noiet, amb un rampill anava fent-ne gavells.
Amb tres o quatre gavells es feia una garba que es lligava amb una corda
d’espart o amb un vencill que es formava agafant dos manats de brincs del
gavell que, degudament enllaçats també servien de lligam.
Fetes les garbes es formaven les garberes, aquestes, es
formaven plantant tres garbes d’espiga enlaire i se’n hi afegien
altres de tres en tres prement-les de valent i es cloïa post- hi
una filera damunt de ben juntes per evitar que si plovia, no es
mullessin massa -era quasi una obra d’art- si era una finca
gran, els propietaris els agradava que les garberes fossin tan
ben arrenglerades de cap a cap del tros, i a fe que feia goig de
veure-les.
Quan els camps eren agarberats s’hi passava el “diable” una barra llarga de fusta amb unes
pues que arrossegada per un animal arreplegava l’espigam del cereal que lligant les garbes
haurien quedat a terra, en alguns indrets eren moltes les espigues que havien quedat a terra i
que el “diable” no les podia recollir llavors moltes dones es dedicaven a recollir-les amb uns
davantals grans per encabir les espigues que anaven recollint.
Més tard va arribar la garbelladora, la lligadora, i actualment aquestes grans recol·lectores,
que fan més feina en una hora, que llavors, amb tota una campanya de segar i batre plegats, i
és gràcies a aquesta maquinària que encara queden pagesos.
P.D Perquè no es quedi en el record de la memòria, el mes de
juliol les Festes del segar i el batre, es poden veure tal com es
feien fa setanta o vuitanta anys a La Fuliola, Avià, Cabra del
Camp i en molts llocs més i també com llavors, ara les
mestresses porten a l’era viandes com les d’aquell temps, i que
eren diferents segons les comarques. Tinguem en compte que
aquestes feines requerien tres i quatre àpats, dons la tasca
començava a les sis del mati, el l’àpat mes fort era el de migdia.
Salut. Bon estiu, i fins un altre.
Josep Mases Raurich
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Històries del Nandu de Calaf (Vll)
Histories del Nandu de Calaf – “PIUS FORN i MAIXENCS”
El divendres Sant vàrem quedar amb el Nandu per passejar, i tot d´una em diu...guaita quin dia! amb lluna
plena, especial setmana santa, gris i trist com a Madris. Avui et parlaré del prevere Pius Forn de Els Prats
de Rei, va entrar al Seminari gracies a la subvenció que en aquells temps feien persones amb dinerons.
Va fer de mossèn a Calaf quant ja era bastant gran, venia a casa a ensenyar-me les primeres notes de
música i a tocar el piano. El bon Mossèn estimava Calaf amb tot el seu ser, assajava les caramelles i a
mes a mes escrivia poesies per fer-les cantades. Quant arribava a casa del Nandu i jo encara no i era es
posava a tocar lo primer que l´hi venia al cap com la sardana "El saltiró de la Cardina" (jo l´hi deia dintre
meu de la sardina).En ple hivern de l´Alta Segarra que fotia un fred de mil dimonis el mossèn ja vellet tenia
el nas vermell de tan suquejar-l´hi i el bon home es treia el mocador amarat i el posava davant una estufeta
i al moment el mocador sortia una fumerada del constipat que duia al damunt, el bon poeta i músic Pius
Forn, tot d´una em deia va Fernandet! assentat a la banqueta i posa el primer dit a la tecla de el DO
després el següent al RE després....flaix el dit de la tecla de la nota MI, el dit em relliscava tot esquiant, ja
que el venerable mossèn abans, el nas constipat com es normal havia deixat unes gotes a la tecla.
Vaig fer la primera comunió als 7 anys el 1962 i el bon Mossèn Pius em va fer aquest recordatori:
Festa de Corpus Cristi, feliç dia
a Calaf per mon joia gran d´infants,
que al banquet de la Santa Eucaristia,
ben joiosos hi són participants.
Fernandet, amb el cor ple d´alegria,
has gustat el mannà dels cristians
fent-hi, ensems amable companyia
els Pares i garlanda de germans.

Agraït, dona gracies al bon Déu,
encara no més sigui oració breu
prometent que amb amor i fe sentida,
virtuts essencials del cristià,
aniràs amb freqüència a combregar,
dolça menja que dona eterna vida.
Pius Forn, prev.

Vora l’any 1965, dormia en un llit amb les molles molt gastades, semblava que estava a la selva penjant
d’un arbre al altre, era a la habitació de la esmentada iaia Sió, ella dormia en el llit de matrimoni sola, ja
que en aquell moment ja era vídua. De bon matí vaig tindre una inspiració (jo era un xicot de estar jugant
sempre al carrers de Calaf i feliç com un gínjol i les noies em començaven a agradar i les papallones
rastrejaven l’estomac) incomprensiblement aquell matí just acabat de llevar-me em dirigeixo a ma mare i
l’hi dic: Mare vull anar a estudiar per capellà!, mon Pare que sabia prou be de les meves histories i
estirabots, segur que va quedar estorat. El curs ja havia començat però de pet a la comarca d’Osona cap
a Vic (no us confongueu en Bic naranja Bic limón). La meva classe amb 50 seminaristes vàrem fer
primer de batxillerat. Al mateix curs hi havia en Josep Maria Oller, a 4art de batxillerat en Marti (el seu
pare era fuster i la seva mare era treballadora de telefònica), al Seminari Major, crec recordar al principi i
ja amb sotana i havia en Francesc Duocastella i en Miquel Oller, tots de Calaf. En anys següents van
entrar l’Enric Torra, en Llorens Illa, tots dos de Calaf, també vaig conèixer a l’Angel Colom (be conèixer es
un dir, em va fer una novatada juntament amb un tal Guix, em varen tancar a les escombraries, ah!
però el mossèn Tarragó els va enganxar in situ), que després seria un del fundadors de la Crida a la
Solidaritat i més tard President d’Esquerra Republicana. Al seminari una festa que em feia molta gracia
era la del Bisbetó, es tractava que durant un dia uns escollits seminaristes fessin de cardenals i elegissin
entre ells al Papa que l’arrossegaven en una trona passadís a munt passadís a vall, amb discursos
divertits i molta xerinola. Quant ja feia 4art de batxillerat, es va fer un concurs de cançons inèdites i amb
el grup Els Broks vàrem guanyar el primer premi amb la cançó nostra rok L’esclau. Em vaig assabentar
que havien portat a mossèn Pius ja molt vellet, a la casa dels capellans de Vic, el vaig anar a visitar mes
d’una vegada i com altres de el meu poble, també em van explicar que el mossèn assenyalava amb la
mà, la direcció on tenia que ser Calaf, des de la cadira de rodes al jardí on va acabar d’envellir el meu
mestre Pius Forn.
PD: PIUS FORN i MAIXENCHS, SACERDOT i POETA
Nasqué a Els Prats de Rei, el 8 de setembre de 1880 i morí a Calaf el 21 de juliol de 1966.
Ordenat sacerdot pel bisbe Torras i Bages, el 1905.
Organista beneficiat de l’església arxiprestal de Calaf, on també ensenyava música. Llibres de versos
“Caramelles” (1955) i “Flors morades” (1960).
Publicat a Calaf, l’any 1957, el llibre “Monjoia de poesies”, insereix un capítol de poemes sota el lema
“Verdaguerianes”, amb tres composicions “ Sant Francesc s’hi moria”, en adhesió a un homenatge a
Verdaguer en la festa de les lletres de Barcelona, “Montserratina” premiada en el certament Verdaguerià
celebrat a Calella el 24 de setembre de 1945.
Ferran Sala
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ENVELLIMENT SALUDABLE
ESPAI LÚDIC PER LA GENT GRAN
Aquest equipament està pensat per prevenir i disminuir
diferents efectes que produeix la inactivitat, com ara la
pèrdua d’equilibri la rigidesa, les caigudes de repetició i la
impossibilitat de fer determinats moviments necessaris per
fer activitats de la vida diària.
Els objectius que es volen assolir amb la instal·lació i
posterior utilització d’aquets espais són:


Afavorir l’exercici i millorar el nivell físic de la gent
gran, la qual cosa genera una dinàmica positiva
que implica confiança i seguretat en les pròpies capacitats.



Ajudar i aconsellar la gent gran perquè duguin a terme una activitat física tot promovent
el moviment i l’exercici, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.
EXERCICIS DE REFORÇAMENT MUSCULAR

Són exercicis que tenen com a finalitat augmentar la massa i la força musculars o, si més
no, ajuden a disminuir la pèrdua de massa muscular associada a l’edat. Son importants per
a la realització de les activitats quotidianes, com aixecar-se sense problemes d’una cadira,
del sofà o del llit, estar dret durant la dutxa o caminar mantenint un ritme constant i un pas
segur.
Els exercicis més típics de reforçament muscular es fan amb peses que s’agafen amb
les mans o es col·loquen als turmells. En lloc de pesos, també es poden fer servir objectes
quotidians, com per exemple ampolles d’aigua. Però també es pot exercitar la força
muscular sense peses, fent moviments repetitius de cames o braços que treballen amb el
propi pes del cos. Aquets exercicis es fan asseguts o drets i es pot utilitzar el suport d’una
taula o d’una cadira, per exemple, per recolzar-se i sentir-se més segur.
ES RECOMANA:


Fer exercicis de reforçament al menys dues vegades a la setmana.



No fer exercicis que impliquin la mateixa musculatura dos dies seguits.



Incloure tots els grups musculars.



Fer entre 8 i 15 repeticions de cada exercici. Descansar suficientment (com a mínim
un minut) i fer una altra sèrie d’entre 8 i 15 repeticions.



Si es fan servir peses, començar amb un pes mínim i anar augmentar
progressivament.



Després dels exercicis i especialment si es fan servir peses, convé fer estiraments
dels músculs que s’han exercitat.
Manel Navarro
Professor Educació Física IES Alexandre de Riquer
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L’IMPACTE DE GÈNERE EN ELS MALTRACTAMENTS A LES
PERSONES GRANS
És maltractament a una persona gran l'acció que provoca algun dany o angoixa greu, que pot perjudicar la
integritat física, psíquica, patrimonial, fins i tot l'autonomia personal o algun altre dret fonamental. L'acció pot
ser repetida o aïllada, i pot consistir també en la falta de resposta adequada a les necessitats de la persona
gran. Implica algú amb qui tenim relació: un familiar (parella, fills, etc.) o algú de fora la família (cuidadors,
personal de residències, etc.), una persona de qui s'espera un tracte normal, de respecte mutu i fins i tot de
confiança.

Hi ha diferents formes de maltractament:









Físic: puntades de peu, empentes, sacsejades, cremades, fractures d'ossos, alimentació forçada, etc.
Psicològic: crits, insults, intimidacions, amenaces, aïllament, privació, infantilització, humiliacions,
ridiculitzacions, vexacions, tracte denigrant en general, etc.
Econòmic: negar el dret a l'accés i el control de fons personals; fraus, furts o robatoris comesos per una
persona de confiança; modificació forçada, enganyosa o sota coerció del testament o altres documents
jurídics, etc.
Per negligència o abandonament: deixar que la persona gran vagi bruta o deixada, o que no rep les
atencions mèdiques o els medicaments que necessita realment, o el seu habitatge no compleix les
condicions necessàries d'higiene i salubritat ni de seguretat (condicions perilloses), o la persona
responsable no compleix deures com ara pagar el lloguer o altres factures.
Per abandonament: quan la persona gran és deixada o abandonada en una institució, lloc públic (carrer,
hospital, etc.) o domicili, sense supervisió ni suport.
Per abús sexual: tocaments, fotografies no adequades, violació, assetjament sexual, etc.

Què s'hi pot fer?














Expliqueu a una persona de confiança (de la família o no) el que us passa, perquè us escolti i ajudi a
solucionar el problema, perquè us acompanyi i informi dels passos a seguir per acabar amb aquesta
situació. Truqueu al telèfon 900 900 120, gratuït i confidencial.
Aneu a qualsevol servei de la xarxa assistencial pública (per exemple, els serveis socials, el centre
d'atenció primària de salut, els Mossos d'Esquadra, etc.). Si el cas es torna urgent, contacteu amb el
servei d'emergència 112 (telèfon gratuït i que funciona tot l'any, a tothora).
Què significa fer una denúncia? Per posar una denúncia, heu d'anar a una comissaria de policia, o a un
jutjat, per explicar la situació en què us trobeu, el que us passa, i per sol·licitar que us ajudin a
solucionar el problema.
Arreu de Catalunya hi ha comissaries dels Mossos d'Esquadra. Us hi atendran agents de policia
especialitzats en l'àmbit de la violència domèstica.
Us escoltaran i escriuran en un document els fets explicats (us prendran declaració). Us informaran dels
drets que teniu com a persona perjudicada. Us explicaran que podeu sol·licitar una ordre de protecció,
per mantenir allunyada la persona que us està maltractant.
Us derivaran cap al servei adient per rebre l'ajut que necessiteu.
Una vegada hàgiu denunciat els fets, rebreu una trucada telefònica del Grup d'Atenció a la Víctima dels
Mossos d'Esquadra, per preguntar-vos com us trobeu i quina és la situació actual.
Si obteniu una ordre de protecció, us aniran trucant per saber si la persona agressora està respectant
l'ordre de protecció i per comunicar-vos altres informacions relacionades amb el vostre cas.
Els Mossos d’Esquadra fan xerrades a persones grans i a professionals, on expliquen com es poden
evitar situacions de maltractament.

Si creieu que heu estat víctimes o testimonis d'un delicte o falta penal
Aviseu immediatament la policia al telèfon d’emergències 112 (gratuït) per explicar el cas. També teniu
l’opció d’apropar-vos a una comissaria per ser atesos. Si la persona maltractadora es troba al domicili,
sortiu i busqueu refugi a casa d’un veí o veïna de confiança, o busqueu ajuda al carrer. Llavors truqueu al
112. Faciliteu el major nombre de dades del fet i del presumpte autor o autora, així com la direcció i el mitja
de fugida emprat (vehicle, a peu, etc.). Sempre cal informar a la policia de fet, encara que no s’hagi
consumat. D‘aquesta manera es poden evitar altres delictes.
Pilar Sabaté
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_per_a_la_gent_gran/
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LES RECEPTES DELS NOSTRES SOCIS
Hola amics de l’Esplai! Soc l’Anna Muntaner i us he preparat una recepta
perquè pugueu fer un pa de pessic.
Espero que us agradi!

PÀ DE PESSIC

INGREDIENTS
7 ous
7 cullerades de sucre
7 cullerades plenes de farina
3 o 4 cullerades d’aigua
1 sobre de llevat “Royal”
Una mica de pell de llimona
Per adornar: trossets de xocolata, o ametlles o sucre glass

PREPARACIÓ
Preparar el forn a 200º
Muntar les clares fins que estiguin a punt de neu.
En un altre cassó barrejar els altres ingredients: el sucre, el llevat, els
rovells, la farina i l’aigua. Finalment, hi afegim les clares. Remenar-ho tot.
Posar-hi trossets de xocolata, o fruits secs.
Posar-ho tot dins el motlle.
Deixar-ho dins el forn aproximadament durant uns 30 minuts. Abans de
treure-ho punxar amb un escuradents per comprovar que l’interior està cuit.

Fina Hernández
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l amb per de cel·
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1 9
7
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2
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2 8 3
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Un de cap punxegut,
un de panxa rodona
i un de cos ben primet
són del tot necessaris
per fer un bon banquet.

*

*

*

*

Impregna l’ambient
d’aromes potents
i escalfa motors
per encarar el dia
amb tot el vigor.

- Hola! Com et dius?
- Maria de los Angeles. I tu?
- Daniel de Nova York

*

*

*

*

- Em pot dir la contrasenya del wifi del seu bar?
- Escolti! Com a mínim preguis una cervesa?
Mª Angeles Gracia
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ASSOCIACIÓ CALAMANDA
La col·laboració entre entitats
Hem de començar agraint-vos l’oportunitat que
ens doneu d’adreçar-nos a tots els vostres lectors a
través de la vostra revista. No només per raons
d’educació, sinó sobretot perquè creiem que el diàleg i
la col·laboració constant entre les entitats de Calaf ha
de ser el capteniment quotidià.
L’Associació Cultural i Educativa Calamanda és una
entitat recent, amb poc més d’un any d’existència. Va
néixer amb una voluntat transversal molt clara i evident, com bé es reflecteix en el nom triat.
I amb una vocació inequívoca de no competir amb cap de les entitats que ja existeixen a
Calaf en els àmbits de la cultura i l’educació sinó de fer-hi pinya i col·laborar-hi.
Creiem que Calaf viu un molt bon moment pel que fa el moviment associatiu. La tercera
Mostra d’Entitats celebrada el primer cap de setmana de juny o el lliurament dels Segons
Premis a la Cultura i l’Esport de febrer en són els aparadors més eloqüents d’aquesta realitat
que vivim cap de setmana rere cap de setmana.
Estem convençuts que aquesta vitalitat es deu tant a l’entusiasme i el talent de la gent que
en formem part, com a l’esperit de cooperació que les impregna. Aquest és el camí que hem
d’aprofundir i aquesta és la forma que des de l’Associació Cultural i Educativa Calamanda
hem escollit per a relacionar-nos amb les entitats i la gent de Calaf.

Associació Calamanda
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La família Rocarols i els Pastorets de Calaf

(Conte) (3)

La família Rocarols, seguint els consells de la mestressa imaginaria, van sortir a visitar el
poble, aquell dissabte dia de mercat. Clarejava una mica el sol. Uns compraven, els altre
venien. El mercat d’un poble on han estat i són sempre la gent ben rebuda.
I allà va esser on un comerciant calafí, d’aquets calafins, arrapats a la terra, els va fer una
explicació del mercat, amb la seva llegenda. Que si la boira, que si el fred. Que si les paraules
van quedar glaçades...
En Jeremies, dins dels seu interior pensava: “ Ja ho crec, ja. A mi ja me’n queden les parpelles i
la gola es nega a respirar”.

“Ai nen! Recordaràs aquest mercat com les orenetes recorden tornar a niar
a Calaf, aquesta terra de gent noble i valenta, on tothom hi es ben rebut i
s’hi fan els millors Pastorets de la terra catalana”.
Apa, apa, apa doncs,
un cuplet altra vegada,
a tota aquesta jovenalla,
que treballa al Casal,
i engrandeix aquesta casa.
La família Rocarols, va seguir passejant per la vila. Va quedar tan
meravellats del nostre alt cloquer, del vitralls de la antiga església. On tants
pecats s’hi ha perdonat i tantes promeses d’amor s’hi ha jurat. De les runes
recuperades d’un castell i del convent de sant Francesc. De la cripta de
santa Calamanda i de tantes coses més.
La verdor del camp de futbol, la blavor de la nostra piscina, el gran
poliesportiu, l’ermita blanca de sant Sebastià. El fum de la Bòbila que dona
feina a la vila. Però el nostre amic Jeremies, va quedar bocabadat, quan va
veure milers i milers de cotxes. Per ell, va ésser un jardí de roses de tots
colors, com si fos l’arc de sant Martí, que mai l’havia vist dalt d’aquella
serralada. Espera’t amic Jeremies el dia que veuràs els Pastorets!
Satanàs i Llucifer,
un cuplet us cantaré.
prepareu bé les calderes
doncs Fraga ja bé,
“a cocer unos garbanzos”
que jo no me’ls menjaré.
(continuarà)

Josep Vilaseca i Colell
No 7119
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VIU CALAF!

DIADA DE SANT JORDI

RUTA LITERÀRIA PER CALAF

APLEC DE SANT SEBASTIÀ

RUTA DE LES ESCULTURES

L'Agrupament Escolta i Guia Alexandre de Riquer de Calaf va ser l'amfitrió de la 14 Trobada de la Cançó
Escolta a la Demarcació de la Catalunya Central.

ECOFIRA

3r APLEC DE LA SARDANA
VILA DE CALAF
SETMANA DE LA GENT GRAN

Hi han col·laborat: Pilar Sabaté, Mª Angeles Gracia, Fina Hernández, Mari Cabello, María Moreno, Yolanda Bacardit, Mn. Joan
Sanglas rector, Josep Mases, Josep Vilaseca, Pere Calvo, Manel Navarro, Ferran Sala, Ariadna Riu, Casa Joan Gimferrer,
Associació Calamanda, Arxiu Municipal de Calaf, Ajuntament de Calaf, Centre de Dia Casa Joan Gimferrer, Sebastià Bacardit.
Fotografies cedides per: Ajuntament de Calaf (www.facebook.com/ajcalaf), Arxiu Municipal de Calaf, Sebas Bacardit.
Fotocomposició i muntatge: Sebas Bacardit.
Solucions endevinalles
1.- La forquilla, la cullera i el ganivet. 2.- El cafè
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