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E ditorial

  rriben les festes nadalenques i, 
amb aquestes, la conclusió d’un 
any especialment complex des de 
tots el punts de vista, sobretot en 
l’àmbit financer, que està provocant 
una revisió en profunditat del nostre 
model econòmic i social sense 
precedents en la nostra història més 
recent, i amb efectes devastadors 
sobre l’estructura productiva, 
financera i política —que eren 
impensables fins no fa pas massa i 
que han  posat de relleu l’excessiva 
dependència dels “mercats” sobre la 
qual hem construït el nostre “estat 
del benestar”.

De ben segur que ens trobem enmig 
d’un conflicte d’interessos entre uns 
(els mercats) i d’altres (la societat), 
en què cadascuna de les parts exigeix 
el que creu que és just. Els primers 
demanant més rigor per minimitzar 
els riscos sobre les seves inversions, 
i els segons no veient reduïts els 
drets aconseguits amb tant d’esforç 
i sacrifici en el decurs de la història 
contemporània de l’anomenat 

“primer món”. En aquest sentit, és 
molt provable que tots tinguin part 
de raó i per tant s’hauran de trobar 
fórmules de consens per recuperar 
la confiança mútua necessària per al 
progrés econòmic i social necessari 
per a uns i altres.

Però, més enllà del marc global 
que ens envolta i dels seus efectes 
adversos,  la vida continua i la 
nostra societat s’ha de reinventar 
si vol superar les adversitats 
pròpies d’aquest període i posar els 
fonaments per un món millor en el 
significat més ampli de la paraula. 
La societat calafina no és aliena a 
aquesta situació i per aquest motiu 
està duent a terme un bon nombre 
d’iniciatives, ja sigui a títol individual 
o de forma col·lectiva que, des de 
les seves institucions, associacions 
i particulars estan fent un esforç 
molt considerable per tirar endavant 
amb fórmules innovadores, basades 
en l’esforç conjunt i l’enginy propis 
d’aquestes contrades. En aquest 
sentit, en l’àmbit institucional, 

actuacions com el desplegament 
de la xarxa Wi-Fi 4G de la MIVS 
(Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca), que 
possibilitarà l’accés a la Xarxa amb 
condicions d’igualtat de servei i 
preus respecte d’altres territoris, 
o el desplegament dels cursos de 
formació del CRO (Centre de Recursos 
per la Ocupació) són apostes de futur 
que incidiran molt positivament en la 
nostra competitivitat. 

Pel que respecta a les actuacions 
col·lectives pròpies d’aquestes dates, 
amb el mateix esperit altruista i de 
col·laboració de la Comissió de 
la Cavalcada de Reis, la societat 
calafina ha respost, amb complicitat, 
al 1r concurs d’il·luminació nadalenca 
que ha evidenciat, tot i la dificultat 
del moment que estem travessant, 
el compromís dels calafins i calafines 
amb la seva vila i amb la salvaguarda 
de l’essència del Nadal.

Bones festes! 

L’essència del Nadal
A

T erritori

  Les obres de desdoblament 
de l’Eix Transversal comporten 
diverses afectacions al trànsit. 
Amb l’objectiu d’informar-
vos-en, s’ha creat un apartat 
al web www.calaf.cat on 
llistem totes les incidències 
que notifica a l’Ajuntament de 
Calaf l’empresa constructora, 
referent a talls i desviaments. 
Esperem que us sigui d’utilitat, 
i us recomanem precaució a 
l’hora de conduir per aquesta 
via, ja que es troba notablement 
modificada a causa dels treballs 
de desdoblament.
De moment, les tres incidències 
més significatives —per la 
llarga durada i perquè afecten 
directament els accessos a 
Calaf— són el tall del pont de 
la C-1412, el tall de la B-300 
i el de l’accés a l’Eix des de 
“Calaf Est”. En el primer cas, 

s’ha habilitat una anomenada 
“super-rotonda” per substituir 
el pont en obres, de manera 
que els vehicles que circulen en 
tots dos sentits han de baixar 
des de la C-1412 cap a l’Eix, 
per canviar tot seguit de sentit 
i pujar de nou a la carretera 
comarcal i prosseguir la marxa. 
Aquests treballs és previst que 
durin fins a mitjan febrer. 
També romandrà tallat un 
tram de la carretera d’Aleny 
(B-300) fins a mitjan gener; 
en aquest cas els vehicles es 
desvien pel camí de la Fortesa. 
Finalment, també està tallat 
l’accés a l’Eix des de “Calaf 
Est”, de manera que per 
accedir-hi des de Calaf cal 
seguir un tram de la carretera 
de St. Pere. En aquest cas les 
obres duraran fins a mitjan 
gener.

Les obres a l’Eix Transversal 
provoquen diverses incidències 

al trànsit

L’Ajuntament de Calaf farà públic un BAN 
d’obligat compliment, en el qual s’exposen 
diverses mesures de cara a possibles 
nevades. Destaca, sobretot, la crida als veïns 
i veïnes perquè, si és el cas, col·laborin 
amb la retirada de neu del davant dels 
respectius domicilis. Podreu llegir-lo a 
l’apartat “Consells en cas de nevades” de 
www.calaf.cat i als taulers d’anuncis de 
l’Ajuntament. Al web municipal també hi 
trobareu tots els consells de protecció 
civil en cas de nevades: estar informat en 
tot moment de la situació meteorològica a 
través dels mitjans de comunicació, evitar 
al màxim els desplaçaments (i en cas 
d’haver d’agafar el cotxe, anar amb molta 
precaució), col·laborar en la retirada de 
neu de les voreres i de terrats, terrasses o 
balcons, sense abocar-la a la via pública.

En cas de nevades...
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L’Ajuntament de Calaf posa en marxa 
un pla d’estalvi i equilibri pressupostari

   El consistori calafí ha posat en 
marxa un pla d’estalvi i equilibri 
pressupostari, un paquet de 
mesures que respon a l’objectiu 
primordial de superar la delicada 
situació econòmica actual i alhora 
poder mantenir la qualitat de 
tots els serveis que presta l’ens 
actualment de manera que es 
garanteixi la seva sostenibilitat i 
viabilitat present i futura. 

El pla es concreta en tres 
àmbits: 

En primer lloc, es vol augmentar 
els ingressos a través de mesures 
com són la reducció dels impagats, 
la rendibilització dels immobles i 
propietats municipals, la recerca 
de subvencions i altres ajudes, 
i l’actualització dels impostos, 
taxes i preus públics. Cal recordar 
que fa 5 anys que l’Ajuntament 
de Calaf realitza pujades iguals 
o inferiors a l’IPC en impostos i 
taxes, una política de contenció 
impositiva que s’explica per 
la voluntat de no agreujar les 
dificultats econòmiques que 
puguin experimentar els veïns 
a causa de la crisi, però que 
malauradament per la seva 
persistència i imprevisibilitat  
ha fet ja insostenibles. Per això 
l’Ajuntament s’ha plantejat 
actualitzar els impostos, taxes 
i preus públics, per tal que 
cobreixin els costos reals que 
generen els diversos serveis i 
compensin alhora la davallada 
de subvencions d’altres 
administracions.

Ordenances aprovades
Precisament en el ple 
extraordinari del 20 d’octubre 
es van aprovar les ordenances 
per al 2012, que registren ja els 
augments contemplats en el pla 
d’equilibri pressupostari. Així 
doncs, per exemple, l’impost 
sobre béns immobles (IBI) 
passarà del 0,94% al 1,1% pel 
que fa a béns urbans, i del 0,73% 
al 0,90% en béns rústics. De 
mitjana, doncs, el rebut anual 
de l’IBI augmentarà en uns 30 
euros a l’any. En contrapartida, 

l’ordenança contempla que a 
partir d’ara els calafins puguin 
satisfer aquest impost de manera 
fraccionada per facilitar-ne el 
pagament.
Pel que fa a l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, 
l’augment significa una pujada 
mitjana d’uns 1,20 euros l’any 
per als ciclomotors o de 6 euros 
l’any si es tracta d’un turisme 
mitjà. Els guals també han sofert 
un augment que es tradueix en 
una pujada d’uns 2 euros l’any, 
així com les escombraries, que 
veuran augmentat el rebut mitjà 
en uns 5 euros.

Tarifa social 
per a la taxa de  l’aigua
L’Ajuntament ha actualitzat també 
les quotes de servei destinades al 
manteniment de la xarxa, i s’ha 
revisat el cost del servei d’aigua, 
que experimenta una pujada del 
5% en previsió propera posada 
en servei de la Llosa del Cavall. 
No obstant això, s’ha creat 
l’anomenada “tarifa social”, que 
contempla bonificacions del 
25% i del 50% de la taxa en 
funció dels ingressos del nucli 
de convivència, i també tenint en 
compte altres supòsits (jubilats, 
persones a l’atur, etc.).

Les ordenances per al 2012 
també contemplen una pujada 
dels preus per a les terrasses de 
bars i restaurants (que passaran 
dels 10 euros el metre quadrat als 
13 euros), així com un augment 
del 10% en les tarifes per als 
venedors ambulants i firaires 
ocasionals. 

Per últim, també s’han modificat 
les tarifes de serveis formatius i 
educatius, com l’escola de música 
o llar d’infants. En el primer cas 
la matrícula augmentarà en uns 
5 euros per curs i la mensualitat 
augmenta 7 euros, i en el segon 

cas la quota mensual per a 
jornada completa augmentarà 
de 20 euros, cosa que permetrà 
mantenir el servei i compensar la 
reducció de l’aportació que hi fa 
la Generalitat.

Augment de l’estalvi 
i contenció de despesa 
en personal
En segon lloc, el consistori s’ha 
marcat com a objectiu intensificar 
la reducció de la despesa general, 
la dels actes festius i els serveis 
afegits que ofereix el mateix 
Ajuntament. També es pretén 
optimitzar els recursos financers 
amb actuacions que van des de 
la  reconversió del deute de curt 
a llarg termini a la utilització 
d’eines financeres que permetin 
millorar la seva liquiditat.

Finalment, en el capítol de 
recursos humans, l’Ajuntament 
ha anunciat la renúncia de l’equip 
de govern a la paga de Nadal i la 
reducció d’un 5% addicional de les 
seves retribucions, la congelació 
salarial per als treballadors i una 
reducció dels serveis externs, 
tant de professionals lliberals 
com d’empreses. 

Cal dir també que, en 
contraprestació a la implicació 
dels treballadors municipals, 
es pretén poder bonificar-los 
segons la seva contribució a 
l’estalvi efectiu, en mesures 
que s’acabaran de concretar 
properament.

Tot i que l’equip de govern és 
conscient que algunes d’aquestes 
mesures poden ser impopulars i, 
fins i tot, objecte de demagògia 
per part de l’oposició, creu 
fermament que són absolutament 
necessàries per afrontar un 
“especialment complicat” exercici 
2012 amb el rigor i garanties 
suficients.

E conomia

CONSULTEU LES ORDENANCES FISCALS 
per al 2012 a www.calaf.cat

dins de SEU ELECTRÒNICA / TAULER D’ANUNCIS
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        El 18 d’octubre passat, l’alcaldessa 
Maria Antònia Trullàs, i el 1r tinent 

d’alcalde Joan Caballol, es van reunir 
amb el nou alcalde de Manresa, 

Valentí Junyent. Els representants 
municipals van repassar els vincles 
que uneixen la capital de l’Alta 
Segarra amb Manresa i la comarca del 
Bages, uns lligams que de ben segur 
s’intensificaran quan entri en servei 
el desdoblament de l’Eix Transversal. 
També es va acordar obrir un diàleg 
per establir col·laboracions tant en 
l’àmbit sanitari com en el terreny 
cultural —com ja s’havia donat 
en el cas de projecte Idensitat, 
actualment ajornat. Finalment, es 
va parlar també de quines accions 
es poden emprendre per a millorar la 
freqüència de trens en la línia Lleida 
– Manresa – Barcelona, així com 
de la difícil situació econòmica del 
moment.

Calaf i Manresa busquen línies de col·laboració

A lcaldia

Maria Antònia Trullàs, reunida amb l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

 El nostre municipi és un dels 
cent pobles i ciutats que integren el 
Consell de Governs Locals, constituït 
el 27 d’octubre. Es tracta d’un òrgan 
que representa els municipis de 
Catalunya davant les institucions de la 
Generalitat, per defensar els interessos 
del món local. En representació del 
consistori calafí forma part del Consell 
l’alcaldessa, M. Antònia Trullàs, qui 
va assistir en l’acte de constitució 
d’aquest ens. El Consell té per 
objectius participar en la tramitació 
parlamentària de les iniciatives que 
afecten  les administracions locals, i 
defensar la seva autonomia davant de 
totes les institucions.

El nostre municipi, membre del Consell de Governs Locals 

 El president de la Diputació, Salvador 
Esteve, va reunir-se el passat 9 de 
novembre amb l’alcaldessa de Calaf, 
M. Antònia Trullàs, i el 1r tinent 
d’alcalde, Joan Caballol, en una roda de 
contactes que està realitzant per tal de 
prendre el pols als municipis i adaptar a 
les seves necessitats les convocatòries 
de subvencions de l’ens provincial. 
Els representants calafins van parlar 
dels problemes de finançament dels 
ens locals, així com de la necessitat 
que les ajudes de la Diputació es 
puguin completar amb les d’altres 
administracions —i evitar per tant que 
els ajuntaments hagin de renunciar-hi 
si no poden fer-se càrrec de la seva 
part. També es va proposar que es 
creïn ajudes destinades al manteniment 
d’equipaments i serveis municipals. 

Finalment, el president també es 
va comprometre a tirar endavant el 

projecte per a renovar i adaptar el web 
municipal, www.calaf.cat.

Profitosa reunió amb el president de la Diputació
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Els membres del Consell de Governs Locals, entre els quals l’alcaldessa de Calaf.

Salvador Esteve, M. Antònia Trullàs i Joan Caballol. 
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L lei de Barris

 La Unió Calafina va acollir el 
dissabte 29 d’octubre una nova sessió 
participativa del pla comunitari Barri 
Amunt, que s’emmarca dins de la 
Llei de Barris. En aquesta ocasió, els 
veïns i veïnes assistents van dividir-
se en grups i per àrees temàtiques, 
per tal d’establir la importància i 
urgència de les diverses iniciatives 
proposades en tallers anteriors. Un 
dinamitzador guiava cada grup per 
debatre els pros i contres de cada un 
dels projectes. Aquesta priorització 
es va realitzar sota tres criteris 
bàsics, com són la importància del 
projecte per a la millora del barri; la 
capacitat d’incidència dels veïns/es 
en l’aplicació del projecte; i l’interès 
personal dels assistents en cada. Un 
cop assolit el consens, es van posar 
en comú els resultats de cada una de 
les àrees.
A partir dels resultats s’aniran 
convocant reunions sectorials entre 
els interessats a seguir l’avenç dels 
projectes, per acabar de concretar 
cada projecte i passar ja a l’acció. 
En breu es farà un retorn als veïns i 
veïnes sobre les línies acordades. El 
taller participatiu es va cloure amb 
un merescut berenar popular, de 
productes locals, a la mateixa Unió 
Calafina. El retorn dels resultats es 
realitzarà, a través d’un nou diari 
de “Barri Amunt”, durant aquestes 
festes de Nadal.

Els veïns de Calaf prioritzen 
les accions i projectes per al nucli antic

  Amb l’objectiu d’analitzar el camí 
fet fins ara i planificar les actuacions 
futures al nucli antic de Calaf, el passat 
3 de novembre es va constituir la 
Comissió d’Avaluació i Seguiment de 
la Llei de Barris. Es tracta d’un òrgan 
presidit pel delegat de la Generalitat 
a la Catalunya Central, Jordi Moltó, 
i format per diversos representants 
d’aquesta administració, l’alcaldessa 

Maria Antònia Trullàs, els regidors 
de l’Ajuntament Joan Caballol, Jesús 
López, Joan Rubí i Pilar Cardona, 
i membres de diverses entitats 
relacionades amb el nucli antic 
calafí, com Càritas, la Festa Menor, 
l’Associació de Veïns del Nucli Antic, 
Unió Calafina, comerciants del casc 
antic o l’associació ARCA.
En la reunió, celebrada a la Sala Felip, 

es va fer un repàs dels projectes en curs 
o ja realitzats, i des de la Generalitat 
es va plantejar l’allargament del 
calendari d’actuacions per tal de 
poder garantir el finançament dels 
diversos projectes. 
Precisament hi ha prevista una 
reunió propera entre la Generalitat 
i l’Ajuntament per acabar d’ajustar i 
concretar aquest calendari definitiu.

Es constitueix la Comissió de Seguiment 
de la Llei de Barris de Calaf 

Us recordem que podeu seguir tota 
l’actualitat del Pla Comunitari Barri 
Amunt al blog www.digueslateva.cat.
Hi podreu trobar també tota la 
informació dels resultats del 3r Taller 
d’Urbanisme del Barri Antic, fruit 
d’una reflexió col·lectiva final juntament 

amb el regidor de Territori, Joan Caballol, 
i l’arquitecta assessora de l’Ajuntament, 
Anna Albin. Aquests resultats es 
traspassaran ara als arquitectes perquè 
n’estableixin la viabilitat tècnica i puguin 
incorporar-los als projectes de cada una 
de les actuacions.
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T erritori

O cupació

   L’Ajuntament de Calaf ha comptat 
durant 6 mesos amb 29 treballadors 
dins dels anomenats Plans d’Ocupació. 
Inicialment era previst actuar en tres 
projectes, un dels quals s’ha hagut de 
postposar. Es tracta de la construcció 
del local social al camp de futbol, en 
el qual es van detectar importants 
diferències entre la configuració 
real del terreny i les que preveia 
l’estudi geotècnic. Això implicava 
un increment dels costos de l’obra i 
la reformulació del projecte, a més 
d’haver de repetir l’estudi geotècnic. 
Així doncs, mentre es redefineix 
el projecte es va decidir dividir els 
treballadors dels plans d’ocupació en 
dues brigades, per treballar en les 
dues altres actuacions.
D’una banda, aproximadament la 
meitat d’aquests treballadors s’ha 
ocupat de reconstruir i restaurar el 
mur perimetral del Convent de Sant 
Francesc. L’obra ha permès millorar 
l’estètica i presència del conjunt però 

també la seguretat, ja que el perímetre 
del recinte ha quedat totalment tancat 
per un sòlid mur de pedra.
L’altra brigada de treballadors ha 
estat ocupada en la recuperació de 
dues de les cases dels mestres, al 
carrer Doctor Llorens, amb la intenció 
que es puguin posar properament en 

règim de lloguer. Així doncs, s’ha fet 
de nou totes les instal·lacions, s’ha 
enrajolat diverses estances, s’ha 
enguixat i pintat les parets, i s’ha 
arranjat els tancaments. Les antigues 
cases dels mestres tenen dues plantes 
habitables i compten amb un pati a la 
part posterior.

Finalitzen les tasques dels plans d’ocupació 
a les cases dels mestres i al Convent



6 7

F estes

Els productes artesans van omplir 
el dimarts 1 de novembre la plaça 
Gran i la plaça de les Eres de Calaf, 
en una nova edició de la Fira de Tots 
Sants marcada per les agradables 
temperatures. Ja des de primera 
hora del matí els paradistes van 
ocupar les històriques places, per tal 
d’oferir als visitants tota una varietat 
de productes, que anaven des de 
l’alimentació a la roba, passant per les 
herbes i remeis, antiguitats, bijuteria... 
i un llarg etcètera d’articles.
Destacava també la completa mostra 
de fruits de tardor, encapçalada per una 
imponent carabassa de més de 30 kg 
de pes. Un any més la Fira va comptar 
amb la inestimable col·laboració de 
l’associació ARCA, que al voltant de 
les 11 del matí va començar a repartir 
les castanyes torrades i la mistela 
entre els assistents, així com llesques 
de pa torrat. També a partir de les 
11 va començar la jornada de portes 

obertes al castell calafí, on es van 
apropar diversos veïns i visitants per 
contemplar-ne la restauració i gaudir 

de les bones vistes que ofereix. La 
Fira, ben concorreguda, es va allargar 
fins al voltant de les dues del migdia.

El bon temps i el gran nombre de visitants
animen la Fira de Tots Sants

L’associació ARCA es va encarregar de repartir castanyes i mistela.

Quan arriben aquestes dates, 
Calaf bull d’activitat. Se succeeixen les 
celebracions tradicionals i litúrgiques, 
els concerts, els famosos Pastorets 
i moltes altres activitats culturals... 
Sense oblidar tampoc els grans 
protagonistes d’aquestes festes: els 
infants. Us convidem a gaudir el Nadal 
a Calaf, i a participar en totes les 
activitats que hi organitzem, ja sigui 
des de l’Ajuntament com des de les 
diverses entitats del poble.

Conta-contes 
Enguany el Conta-contes del Casal 
de Calaf arriba a la 14a edició: una 
matinal per al gaudi de petits i grans, 
on 6 persones diferents explicaran 
6 contes... Serà el dilluns 26 de 
desembre, dia de Sant Esteve, a les 
12.00 h a la Sala de Fusta del Casal. 

Pastorets de Calaf 
A Calaf, podríem dir que un Nadal sense 
Pastorets no seria Nadal... Al Casal ja 
fa mesos que treballen en l’edició 
d’enguany, que dirigirà Neus Quer. 
En Lluquet i en Rovelló, els dimonis, 
els pastors, els àngels i tots els altres 
personatges us esperen aquestes 
festes al Casal. Un espectacle únic i 
de qualitat, i ple de sorpreses! Les 
representacions d’enguany es faran el 
dia 25 de desembre a les 19.00 h, i els 
diumenges 8, 15, 22 i 29 de gener a 
les 17.30 h.

Activitats per als infants
Perquè els nens i nenes no tinguin ni 
un moment per “avorrir-se” durant 
les vacances escolars, s’organitzaran 
diverses activitats esportives (matí) 
i tallers (tarda), a càrrec de l’EFS 
Alta Segarra, el CB Calaf i l’AMPA de 
l’Escola Alta Segarra (programes a 
part).

Audicions i Concert de Nadal
La música, com sempre, també 
tindrà un paper en aquestes festes 
nadalenques. A l’Escola Municipal de 
Música se celebraran les audicions de 
final de trimestre, els dies 16, 19, 20 i 
22 de desembre de 19 h a 21 h. 
D’altra banda, els alumnes i professors 
de l’Escola de Música seran els 
encarregats d’oferir el Concert de 
Nadal de Calaf d’enguany, el 
divendres 23 de desembre a les 
19.30 h a la sala d’actes d’aquest 
equipament municipal. 

Festa de Reis
Sens dubte, les activitats més 
esperades pels nens i nenes són el 
lliurament de les cartes als Patges Reials 
i, uns dies més tard, l’arribada al poble 
dels Reis Mags de l’Orient. Dues tardes 
màgiques, plenes de màgia i il·lusió. 
Els infants podran lliurar les cartes als 
patges el dilluns 26 de desembre a les 
17.30 h a la Unió Calafina, i rebre els 
Reis Mags el dijous 5 de gener a partir 
de les 18.00 h a la plaça Gran.

Tot a punt per a unes intenses festes de Nadal 
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F estes

   La convocatòria del 1r Concurs 
d’Il·luminació Nadalenca de Calaf 
ha resultat tenir un notable èxit, i 
finalment són prop d’una vintena les 
propostes presentades a concurs. 
Totes les categories compten 
amb participants, i cal destacar 
la implicació de fins a 3 carrers / 
places o de diverses comunitats de 
veïns, de manera que s’acompleix 
un dels objectius de la campanya: 
fomentar el treball en equip i la 
col·laboració entre els veïns i veïnes 
del nostre municipi.

Les bases del concurs proposen 
que les llums estiguin enceses 
des del 16 de desembre i fins 
el 8 de gener; el Jurat, format per 

dos representants de l’Ajuntament 
i tres representants d’entitats del 
municipi, avaluarà en els propers 
dies cada una de les il·luminacions 
a concurs.

El veredicte es donarà a conèixer 
el dijous 5 de gener, a les 17.00 
h a la plaça Barcelona’92, en un 
acte previ a la cavalcada de Reis i 
en el qual els guanyadors de cada 
categoria podran recollir els seus 
premis.

Encara que no es participi al 
concurs, des del consistori també es 
vol animar a tots els veïns i veïnes a 
il·luminar balcons i finestres, a crear 
ambient festiu al nostre municipi.

Per la seva banda, l’Ajuntament 
de Calaf completarà la il·luminació 
nadalenca al carrer amb els tubs 
de leds a la plaça Gran, així com 
els cartells lluminosos de “Bones 
Festes” a les diverses entrades del 
poble.

La intenció és que el concurs tingui 
continuïtat, i que cada any pugui 
augmentar la participació i la 
implicació dels calafins i calafines 
en la decoració nadalenca del poble, 
fent-la més popular, participativa i 
sostenible.

Moltes gràcies a tots per la 
vostra col·laboració!

Bona resposta dels veïns 
en el primer concurs d’il·luminació nadalenca

C omunicació
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca 

estrena la seva xarxa WIFI de quarta generació
  Cada vegada més, les 
administracions, les empreses i 
els usuaris particulars necessiten 
disposar d’un accés ràpid i 
eficient a Internet. De vegades, 
per la configuració demogràfica i 
orogràfica de la zona, és complicat 
que la banda ampla pugui arribar 
a certs indrets amb garanties, i 
és per això que la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca va decidir apostar per 
la xarxa sense fils (wifi) per donar 
resposta a la creixent demanda 
d’Internet a la zona. 
Amb aquest objectiu s’ha treballat 
durant mesos amb l’empresa 
ASP WIFI, SL per a la creació 
d’una xarxa que doni servei 
als set municipis que formen la 
Mancomunitat, amb un sistema 
innovador, de quarta generació, i 
que garanteix una alta velocitat a 
un preu molt competitiu. 
En tancar aquesta edició era previst 
que el dissabte 17 de desembre 
es presentés en públic aquest 
nou servei, per explicar a tots 
els usuaris potencials i persones 
interessades les característiques i 
prestacions de la xarxa.

Actualment, l’empresa ASP WIFI, 
SL, que és l’adjudicatària per a 
l’explotació d’aquesta innovadora 
xarxa, ofereix les següents 
tarifes:

4 Mbps de baixada
+ 1 Mbps de pujada 
19,90 € al mes (iva no inclòs)

10 Mbps de baixada 
+ 1 Mbps de pujada 
28,90 € al mes (iva no inclòs)

Trucades de Veu IP 
1.000 minuts a fixos nacionals, 
provincials i locals 
5,90 € al mes (iva no inclòs)

A més, també hi ha una oferta 
de llançament que regala els 
tres primers mesos de quota si 
l’usuari contracta el servei abans 
no s’acabi aquest 2011.

Aquest servei no comporta cap 
mena de contracte de permanència 
ni cal que l’usuari tingui línia 
telefònica. El que sí que és 
necessari és la instal·lació d’una 
antena, que representa un cost 
únic de 65 euros. 
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   El Centre de Recursos per 
a l’Ocupació va acollir, el 3 de 
novembre, una interessant xerrada 
organitzada per la Unió Empresarial 
de l’Anoia, que portava per títol 
“A la recerca del finançament, 
missió possible?”. L’acte va ser 

inaugurat pel president de la UEA, 
Ramon Felip, que va remarcar la 
importància de realitzar aquests 
actes a diverses poblacions de 
la comarca per tal de facilitar 
l’accés a la informació de totes les 
empreses.

La conferència va començar amb 
la intervenció de Josep Palmés, 
que va parlar de com negociar 
unes bones condicions bancàries. 
Palmés va dir que, malgrat l’entorn 
econòmic complicat que ens 
envolta, cal seguir unes pautes a 
l’hora de negociar amb les entitats 
i va donar diversos consells. Per la 
seva banda, Joan Manuel Montfort 
de l’empresa Lico Leasing va parlar 
dels paràmetres de risc i, en aquest 
sentit, va explicar que hi ha alguns 
sectors amb més dificultat per 
accedir al finançament. També va 
apuntar que l’antiguitat d’un negoci 
és molt important tenint en compte 
que un 50% de les empreses que es 
creen no arriben als 3 anys de vida. 
També va comentar la importància 
de tenir una diversificació de clients 
i que altres factors determinants 
són l’evolució de les vendes i les 
despeses financeres. Montfort va 
coincidir amb la resta de ponents en 
transmetre una actitud d’optimisme 
i transparència a l’hora de negociar 
les operacions.

La Unió Empresarial parla a Calaf 
de com aconseguir finançament per a les empreses

F ormació

      El curs d’agent de desenvolupament 
turístic i el d’informàtica d’usuari, 
tots dos dins de l’oferta de formació 
ocupacional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, ja han començat a Calaf. 
El primer, de 565 hores, va iniciar-se 
el passat 28 de novembre, i compta 
amb 13 alumnes. Per la seva banda, 
el d’informàtica va iniciar-se el 12 
de desembre amb la totalitat de les 
15 places ocupades. En aquest cas, 
es tracta d’un curs de 220 hores 
de durada. En total, doncs, són 
prop de 30 les persones que estan 
cursant aquesta formació gratuïta, 
subvencionada pel SOC i pel Fons 
Social Europeu.

Plena activitat al CRO
En aquests moments, el Centre de 
Recursos per a l’Ocupació compta 
amb un gran moviment, ja que als 
alumnes de formació ocupacional cal 
sumar-hi els del curs preparatori per 
accedir als cicles de grau mitjà; els 
que segueixen els cursos de gestió 
de l’estrès, Word, Excel i manipulador 
d’aliments; els inscrits en el projecte 
“Enfila’t” (de foment de l’autoocupació 

en l’àmbit d’atenció a les persones); i, 
finalment, els alumnes dels cursos de 
català (que s’han traslladat al CRO per 
tal d’optimitzar recursos i estalviard 
espesa energètica a l’Institut de 
Formació Permanent).
D’altra banda, a partir del mes de 

gener s’informarà de 3 nous cursos, 
que tindran lloc durant el primer 
trimestre de 2012: Photoshop (30 
hores), Intel·ligència emocional 
(24 hores) i Prevenció de Riscos 
Laborals als sectors del metall i la 
construcció (8 hores).

Una trentena d’alumnes ja segueixen els cursos 
de formació ocupacional al Centre de Recursos
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C ultura

   El 4 de novembre passat van 
lliurar-se a la sala de Plens de 
l’Ajuntament de Calaf els diplomes 
corresponents al nivell C de 
català, expedits pel Consorci per 
la Normalització Lingüística. Uns 
setze alumnes van seguir les classes 
d’aquest nivell el curs passat a Calaf 
i van aprovar l’examen oficial del 
CPNL. Cal recordar que aquest mes 
d’octubre s’han iniciat dos cursos 
més de català a Calaf, corresponents 
al nivell B i al nivell C. En tots dos 
casos, els alumnes podran realitzar 
al mateix municipi les proves oficials 
del CPNL per obtenir el nivell 
corresponent.

Canvi d’ubicació de les classes
Des d’aquest mes de novembre, 
les classes de català de nivell B i 
C s’han traslladat de l’Institut 
de Formació Permanent al Centre 
de Recursos per l’Ocupació (al 

Centre Cívic, al C/ Xuriguera). 
Es tracta d’una mesura encaminada 
a reduir la despesa en 
climatització i electricitat, perquè 
al Centre de Recursos la calefacció 
ja es troba en funcionament per 

a la realització de diversos cursos 
i al llarg de tot el dia. D’aquesta 
manera, s’aprofita aquest consum 
energètic i s’estalvia haver de posar 
en marxa la calefacció de l’Institut 
de Formació Permanent.

Els alumnes del nivell C de català del curs passat 
recullen els seus diplomes a l’Ajuntament 

   El 5 de novembre va tenir lloc 
a la Sala Felip de Calaf la jornada 
participativa per a l’elaboració del 
nou Pla Local de Joventut. Amb el 
guiatge de la tècnica de participació 
ciutadana del Consell Comarcal, 
Susanna Llopart, i del tècnic de 
joventut compartit de Calaf, Salva 
Llamas, els joves van valorar en 

primer lloc els projectes realitzats 
entre el 2009 i el 2011. Així doncs, 
els 24 participants, d’entre 16 i 25 
anys, van donar la seva opinió sobre 
diverses iniciatives relacionades 
amb els joves, com per exemple 
l’existència del PIDCES, l’oferta 
formativa al Centre de Recursos per 
a l’Ocupació de Calaf, el programa 

d’Habitatge Jove, el Rodanits, la 
carpa de salut jove o les nits joves de 
la Festa Major, entre d’altres. Molts 
d’aquests projectes van ser valorats 
positivament pels assistents, encara 
que també va quedar palesa una 
manca d’informació i de difusió 
d’aquestes iniciatives en aquest 
sector de la població. 
A continuació, els assistents van 
fer una sèrie de propostes perquè 
quedin incloses dins del proper Pla 
Local i, per tant, s’executin en els 
propers quatre anys en aquests 
quatre àmbits: cultura i educació / 
emancipació / participació / entorn 
i mobilitat.  
Les dues accions més prioritàries 
segons les votacions dels joves van 
ser la instal·lació d’un skatepark i 
rocòdrom dins del complex esportiu 
i la creació d’un espai de trobada 
per als joves, on realitzar reunions i 
altres activitats.
Tant els dinamitzadors del taller com 
la regidoria de Joventut valoren de 
manera molt positiva la participació 
i la implicació dels joves calafins en 
aquest taller.

Bona participació en el taller per elaborar 
el Pla Local de Joventut de Calaf 2012-2015

J oventut
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Medi ambient

S erveis
Reparacions pendents, la prioritat 

per a la regidoria de Serveis
   Des de la regidoria de Serveis 
de l’Ajuntament de Calaf s’està 
planificant aquests dies la feina 
per al proper 2012. Segons 
informa el titular de Serveis, 
Jesús López, la prioritat per a 
l’any que ve serà efectuar aquelles 
reparacions que, per diverses 

circumstàncies, ja fa temps que 
estan pendents. Així doncs, s’ha 
fet una revisió dels elements 
que necessiten una actuació 
més urgent, i és a això que es 
dedicaran la majoria d’esforços i 
recursos de la regidoria durant el 
proper exercici. 

Si reciclem més...
pagarem menys!

   Són ja prou coneguts els 
beneficis que comporta la 
recollida selectiva dels residus 
i el seu posterior reciclatge: 
evitem el malbaratament de 
matèries primeres, estalviem 
energia, reduïm els costos 
de recol·lecció dels residus, 
contaminem menys... En 
definitiva, doncs, contribuïm 
tots plegats a fer un món més 
sostenible.

A banda, però, de la vessant 
mediambiental, la recollida 
selectiva pot significar-nos a 
tots els ciutadans un estalvi 
important de diners.

Com? Doncs senzillament 
perquè l’Ajuntament ha de pagar 
actualment un preu molt alt per 
cada tona de rebuig (contenidor 
verd fosc) que porta a l’abocador. 
La llei penalitza el volum de 
residus no reciclable, de manera 
que el nostre objectiu hauria 
de ser omplir al mínim el 
contenidor de rebuig.

Com podem fer-ho? Doncs 
apostant decididament per la 
recollida selectiva, classificant 
les deixalles a casa, segons el 
tipus: paper, envasos i plàstic, 
vidre, orgànica i, finalment, allò 
que no es pot reciclar al rebuig.

Fent aquest exercici ens 
adonarem que el cubell dedicat 
al rebuig tarda molt més a 
omplir-se: realment tenim pocs 
residus a casa que no puguin ser 
recollits selectivament. 

D’aquesta manera no 
omplirem tant el contenidor 
de rebuig, portarem menys 
tones a l’abocador, reduïrem 
la despesa i això podrà 
repercutir finalment en les 
taxes municipals de recollida 
d’escombraries.

Us demanem per això la vostra 
col·laboració i compromís: 
tots hi tenim molt a guanyar!

Celebrem unes 
festes sostenibles!

S’acosten uns dies de celebració, d’àpats 
amb la família i amb els amics, de compres, 
de regals per a petits i grans... Gaudim-los 
tots plegats però tinguem en compte la 
importància de recollir i separar TOTS ELS 
RESIDUS QUE GENERAREM:

- Recordem llançar el paper dels regals 
al contenidor blau, com també les caixes 
de cartró (abans, aixafem-les per ocupar 
el mínim espai).
- Separem els embolcalls de plàstic 
i elements sintètics que molt sovint 
acompanyen les joguines o els aparells 
electrònics; aquests, cal llançar-los al 
contenidor groc.
- En els dinars i sopars de Nadal augmenta 
també el volum de residus en ampolles 
de vidre, recordem llançar-les al 
contenidor verd clar.
- Les restes de menjar, com sempre, al 
contenidor marró de l’orgànica.
- I, finalment, al contenidor verd fosc de 
rebuig hi llançarem tot allò que no encaixa 
en cap dels altres contenidors. Ja veurem 
com es redueix substancialment la 
bossa d’escombraries!
  

 R

Nova ordenança reguladora 
de la tinença d’animals

L’Ajuntament de Calaf, amb la seva 
voluntat per a millorar la convivència 
ciutadana, està redactant una nova 
ordenança municipal que regula la tinença 
d’animals domèstics. I és per aquesta raó 
que ens adrecem a vostès per informar-los 
que procedirem a l’actualització del cens 
d’animals de companyia per tal de complir 
amb la nova ordenança. Així doncs, hem 
adjuntat a aquesta edició de l’Altiplà de 
Calaf un document amb els requisits i el 
procediment a seguir per tal de complir 
amb la nova ordenança que properament 
aprovarà aquest Ajuntament. 
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Nivell òptim 
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B enestar social

  Una vintena de persones van 
recollir el passat 8 de novembre 
a l’Ajuntament el seu diploma de 
“coneixement de l’entorn”. Es tracta 
d’una iniciativa que s’emmarca 
dins del Pla d’acollida de Calaf, i 
promoguda pel Pla de Ciutadania i 
Immigració del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Aquest curs de coneixement 
de l’entorn ha constat de 16 hores 
de classe, en què una tècnica 
d’acollida ha explicat a les persones 
nouvingudes tot allò relacionat amb 
el territori on viuen actualment: 
les administracions, la cultura, les 
tradicions, els espais d’interès, la 
vida quotidiana... El curs es va cloure 
amb una visita guiada pel municipi, 
que va interessar d’allò més a prop 
de la trentena d’alumnes.
En l’acte de lliurament dels 
diplomes, la regidora de Benestar 
de l’Ajuntament de Calaf, Pilar 

Cardona, va encoratjar els alumnes 
a continuar aprenent, per exemple 
a través dels cursos de català de 
nivell bàsic que també s’ofereixen 
al municipi. Per la seva banda, la 

tècnica del Consell Comarcal Anahí 
de Febrer va destacar la importància 
d’una iniciativa com aquesta, que 
contribueix a la integració de les 
persones nouvingudes. 

Lliurats els diplomes de “coneixement de l’entorn”

Acte de lliurament dels diplomes de coneixement de l’entorn.

El divendres 25 de novembre al 
migdia, a la plaça Gran, va tenir lloc 
la celebració del Dia Internacional 
contra la Violència envers les Dones. 
Concretament es va realitzar la 
lectura del manifest d’enguany, a 
càrrec de la regidora de Benestar 
Social, Pilar Cardona. Acompanyada 
per la regidora de Cultura i Festes, 
Fina Bastardas, i dels treballadors i 
treballadores municipals, la regidora 
va llegir el text que subscrivien la 
Generalitat, les quatre diputacions 
i les dues entitats de municipis de 
Catalunya. Amb motiu de la diada es 
va col·locar al balcó de l’Ajuntament 
una llaçada rosa.

Dia Internacional contra la violència envers les Dones

A rrela’t a Calaf

Més nadons a la 
família de l’Arrela’t
El dijous 24 de novembre van recollir 
la seva alzina els següents nadons, 
acompanyats per pares, mares i 
familiars: Lucia Pérez Llombart, Eric 
Anaya Martínez, Gerber Fonoll Colell, 
David Hernán Cots, Jorgina Miquel 
Navas, Carles Romero Ujaque i Berta 
Almonacid Cardona. 
També l’han recollit en Martí Sarri 
Bujons, la Mariona Andrea Ebanca i 
l’Oriol Pérez Colom.
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E sports

Més de 60 persones van prendre 
part el 30 d’octubre en la primera 
“caminada amb torna” d’aquesta 
tardor, una proposta que acostava 
els participants fins a l’entorn de la 
Batalla dels Prats de Rei. La sortida 
es va fer des de la plaça dels Arbres, 
amb direcció a Solanelles i els Prats 
de Rei. Un cop allí, els caminants 
van dirigir-se cap a la torre de la 
Manresana, el paratge que acollí 
fa 300 anys la darrera batalla amb 
victòria austriacista en territori català. 
Precisament aquí els participants van 
esmorzar i per postres van poder 
menjar un tall de coca gentilesa de 
l’Ajuntament de Calaf. Després, es 
va poder veure de prop una bala 
de canó i un projectil de l’època, i 
també visionar el documental sobre 
la Batalla. A continuació es va 
retornar a Prats, lloc on la meitat dels 
participants emprengueren el retorn 
cap a Calaf mentre la resta visitava el 
Museu Arqueològic Municipal.

La “caminada amb torna” d’octubre va acostar 
els participants a la Guerra de Successió 

Els participants en aquesta “caminada amb torna”.

En el moment de tancar aquesta edició, 
és previst que el cap de setmana del 17 
i 18 de desembre se celebrin diverses 
activitats esportives per a recollir fons 
per a la Marató de TV3, que enguany està 
dedicada a la regeneració i trasplantament 

d’òrgans i teixits. En el proper Altiplà us 
informarem de com han anat les activitats 
i de quants diners s’han recollit. Aprofitem 
des d’aquí per agrair la col·laboració de 
les entitats i també de tots aquells que hi 
participareu d’una manera o altra. 

    L’actriu igualadina, acompanyada 
al piano pel calafí Isaac Fonoll, va 
actuar el dijous 24 de novembre 
a la Llar d’Infants “La Boireta” de 
Calaf, per celebrar la festivitat de 
Santa Cecília. Davant dels nens 
i nenes, tots bocabadats, Lloll 
Bertran va oferir un repertori 
de cançons infantils populars 
catalanes, ben conegudes pels 
menuts. 
A més, cada una de les cançons 
comptava amb la presència del 
seu divertit protagonista: el lleó 
que no fa por, el gegant del Pi, el 
Joan Petit, la geganta, el gall i la 
gallina... Els nens i nenes s’ho van 
passar d’allò més bé cantant amb 
la Lloll, i la van acomiadar amb 
un simpàtic trenet i una original 
“traca” final.

Lloll Bertran i Isaac Fonoll, protagonistes 
per Sta. Cecília a la Llar d’Infants

E nsenyament
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    Benvolguts amics calafins,
Ja s’acosta el Nadal i, com cada any, 
amics i familiars ens reunim per gaudir 
d’aquests dies tan assenyalats, ben 
emparats amb la confiança i l’escalfor 
de tots els nostres éssers estimats. 
Però aquest any no planyia gaire de 
poder-ho fer amb la plena felicitat 
que tant ens mereixem... La crisi 
que estem patint tots no afavoreix 
gaire el nostre estat d’ànim, i amb el 
conseqüent desànim generalitzat que 
això comporta, fa mal a tothom per 
igual.
A Derbi també hi ha preocupació. El 
grup Piaggio vol tancar la fàbrica de 
Martorelles tant sí com no, a causa del 
ja imminent tancament pactat per al 
pròxim 31 de juliol del 2012, a través 
del qual els italians repatriaran tota la 
producció de Derbi cap al país de les 
“pizzes”. 
Els catalans sempre hem sigut 
enginyosos i hem sabut afrontar 
molts i molts reptes amb seny, unió 
i constància. I per què no fer-ho de 
nou? Gent, esbrineu quines poden ser 
les vostres millors cartes i entreu en 

joc, que estar-se a casa, tot esperant 
que marxi “la boira” sense posar-hi 
remei, és perdre el temps tan preuat 
i meravellós que la vida ens ha donat. 
Sí, està bé, ja hem après la lliçó. 
Doncs ja n’hi ha prou de ser ximplets, 
queixar-nos contínuament i actuem 
amb valentia.
Deixem de mirar el veí com una 
amenaça i agafem-nos tots de la mà, 

en grup, que s’arriba molt més lluny, 
carai! Agafem els estreps de l’enginy 
i portem-lo a terme, que si tenim 
pensaments positius i actuem amb 
seny, la tristesa, el malestar i la por 
se’n van molt més de pressa.
Bon Nadal i pròsper any nou a tots, 
però amb ganes i innovació, coi!
Salutacions,
Jordi Giné i Fontanellas

Derbi Sport Club - Amics de la Derbi

    Estimats veïns i veïnes de Calaf, 
en aquestes dates tan assenyalades, 
des de la Penya Barcelonista de Calaf 
i Comarca us volem desitjar molt 
bones festes. Són dies molt especials 
on l’esperit nadalenc envaeix la vila, 
tradició i il·lusió es donen la mà per 
acompanyar-nos durant tot el Nadal. 
A la nostra entitat, aquest Nadal s’ha 
avançat una mica en el temps i el 
passat dissabte 3 de desembre vam 
inaugurar la nova seu social de la 
penya, situada als baixos del núm. 

2 del Passeig Santa Calamanda. Al 
llarg de tot el matí vam rebre socis i 
veïns que ens van fer molt contents 
acompanyant-nos i donant-nos suport 
en un dia tan important com aquell. 
Aquesta nova seu, volem que sigui 
casa vostra, casa de tots aquells que 
porteu dins el sentiment blaugrana, 
de tots aquells que gaudiu, patiu i us 
emocioneu amb un equip que està fent 
història. 
Així doncs, us convidem a tots a 
formar part d’aquesta nova essència 

blaugrana, participant i compartint 
totes les activitats que es programaran 
durant tot l’any i en especial els 
partits que disputi l’equip blaugrana. 
Si el vostre cor és barcelonista, no 
ho dubteu i feu-vos socis, us estem 
esperant.   
En un altre ordre de coses, també 
ens agradaria destacar que la PBCC 
continua tenint molt present els valors 
que sempre han caracteritzat el nostre 
club, valors com la fraternitat, la unió 
i la solidaritat volem que siguin l’eix 
central de totes les nostres propostes. 
Un bon exemple de tot això ha estat 
el quadrangular solidari amb motiu de 
la Marató de TV3 d’enguany, celebrat 
el 18 de desembre al Poliesportiu de 
Calaf, conjuntament amb altres equips 
de la nostra comarca. La Penya, en 
aquests moments tan difícils, vol 
esdevenir més solidària que mai i ens 
complau poder comptar amb el vostre 
suport en actes com aquests que, 
sense cap mena de dubte, ens donen 
molta força i una bona empenta com 
a poble.
Amics i amigues us desitgem unes 
bones festes i els nostres millors 
desitjos pel 2012!

El Nadal s’avança 
a la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca

E ntitats
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UBICC Calaf

Ja sé que som en temps complicats, 
però és ara quan hem d’estar més 
units i treballar junts. Des que 
sóc presidenta de la UBICC hem 
treballat per la dinamització del 
nostre comerç i del nostre poble. 
Des d’aquí vull agrair a la Junta, a 
la Regina, a la Nuri, al Josep Maria, 
a tots els comerços associats (i, per 
què no, també als no associats), 
el suport donat tots aquests anys. 
També agrair a l’Ajuntament de 
Calaf la seva aportació i paciència 
per totes les reunions fetes i tots els 
acords, que han estat molts. Fa 24 
anys que tinc comerç a Calaf i, des 
d’aleshores, lluito per unes llums 
de Nadal maques i generoses, i ara 
sé que no cal buscar a fora el que 
tenim dintre. Són les nostres llums 
interiors les que han d’il·luminar els 
carrers i les nostres botiges. Potser 
estic buscant fora el que ja portem 
a dins. Per això, agraeixo totes les 
llums de Nadal que ens han il·luminat 
aquests anys passats, i agraeixo les 
futures. Sé que entre tots lluitarem 
perquè el comerç de proximitat no 
mori. Si entre tots els calafins lluitem 
per les nostres entitats —inclosa la 

UBICC— farem un poble més gran i 
més prolífer. Des de la UBICC tot el 
que hem fet ha estat SEMPRE pel bé 
del comerç calafí.
Agraeixo les crítiques que hagi pogut 
rebre perquè aquestes m’han ajudat 
a millorar i continuar endavant. Dono 
les gràcies a tots els que amb esforç 
i confiança ens ajuden en aquests 
moments tan difícils per nosaltres. 
Però hem de continuar amb il·lusió 
i amb esperança. Per a tots i totes, 
un Bon Nadal, i esperem que els Reis 
calafins vinguin carregats de molts 
regals i poc carbó.
Com sempre, la UBICC participa amb 
el Patge Faruk i organitza la campanya 
de Nadal, que aquest any consisteix 
en 14 sous de 100 € cadascú durant 
dos mesos. No posarem més llums 
de Nadal per combatre la crisi perquè 
ja les portem al nostre cor. Tant de bo 
el pròxim any puguin lluir també als 
nostres carrers.

Estimem Calaf! És el nostre poble! 
Moltes gràcies a tots i totes i feliç 
2012!

Esperança Fernández (presidenta)

AMPA Escola Alta Segarra
    Aquest curs, des de l’AMPA ens 
hem acollit a una campanya que 
compleix un doble objectiu: fomentar 
el reciclatge i, alhora, recollir fons 
per a tirar endavant els diferents 
projectes que portem a terme per als 
alumnes i famílies de l’escola.  Per 
això recollim productes d’escriptura 
gastats de qualsevol tipus i marca, 
com ara bolígrafs, retoladors, 
marcadors, productes de correcció, 
portamines, regles, etc. Si en teniu, 
no els llenceu: porteu-los a l’escola! 
També ens interessen joguines que ja 
no feu servir. Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració!

L’any que ve la Coral Ressons 
celebra el seu 10è Aniversari. 
Per aquest motiu comencem a 
preparar un nou repertori de 
cançons, per tal de poder oferir 
un concert diferent, atractiu, 
sorprenent... És, per tant, un bon 
moment per incorporar-se a la 
Coral. Ens trobem cada divendres 
a les 10 del vespre al Casal de 
Calaf. 
Vine, t’ho passaràs bé! T’esperem!

Participa 
al 10è aniversari 

de la Coral Ressons! 

    La sala d’actes de l’Escola de Música 
de Calaf es va omplir el dissabte 12 de 
novembre de gom a gom amb motiu de 
la 2a Festa Multicultural, organitzada 
pel Grup de Diversitat Cultural. Des 
de les 5 de la tarda i passades les 8, 
l’espai va acollir diverses actuacions 
musicals, així com una mostra de 
productes i artesania dels diferents 
països que hi participaven.
La festa va començar amb la projecció 
de documentals sobre paisatges, 
cultures i tradicions diverses, així 
com un vídeo d’una conferència 
de l’economista Arcadi Oliveres. 
A continuació va ser el torn de les 
havaneres dels Conya Marinera Mix; 
una actuació que fou molt aplaudida, 
com també van ser-ho les cançons 
de bressol de Marina Torra i Teresa 
Escolà, les cançons d’Ucraïna amb 
Vladimir, Igor, Sasha i Conxita, els 
refranys i els contes d’Anna Garcia. 
A més a més, durant tota la tarda 

es va poder veure de ben a prop 
la completa exposició de productes 
artesans i alimentaris de Guinea, 
el Marroc, Romania, Catalunya o 
Ucraïna, entre d’altres, així com fer-

se un tatuatge de henna en un dels 
estands del Marroc. La festa va cloure 
amb un berenar de coca i xocolata, 
on tampoc no hi va faltar una tassa 
de te.

Calaf va celebrar aquest novembre 
una multitudinària Festa Multicultural
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   El Casal de Calaf va portar a terme 
durant els mesos de setembre i 
octubre el XIVè Concurs de Teatre 
Amateur “Vila de Calaf”, que 
enguany incloïa sis representacions 
de diverses companyies d’arreu de 
Catalunya. El dissabte 26 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis, amb 
els següents resultats: 

Millor companyia: 
Grup de Teatre Emfapatir 
(“Cluedo, t’atreveixes a jugar?”) 
Joan Oller a la millor direcció: 
Sr. Marc Cardó (“Cluedo”)
Millor actor principal: 
Sr. Fèlix Pérez (“Cluedo”)
Quimeta Mases a la millor actriu 
principal: 
Sra. Dolors Roca 
(“Els gegants de la muntanya”)
Millor actor de repartiment: 
Sr. Miguel López 
(“Els gegants de la muntanya”)
Millor actriu de repartiment: 
Sra. Glòria Prunés 
(“Els gegants de la muntanya”)
Millor escenografia: 
“Cluedo, t’atreveixes a jugar?”
Millor il·luminació: 
Obra “Vides” (Filagarsa del Foment)
Votació popular: 
Grup de Teatre Emfapatir, per l’obra 
“Cluedo, t’atreveixes a jugar?”

   Moltes són les promeses que 
vàrem decidir per a aquest 2011 i 
que no hem fet realitat. Comencen 
les Festes d’enguany i ens tornarem 
a omplir d’il·lusió esperant que 
l’any 2012 ens aporti tot allò que 
somiem.
Des de l’Associació de veïns la Pineda 
tenim molt clar el que desitgem per 
a aquest any nou. Per aquest motiu 
ens hem adreçat al Reis Mags que, 
segons la tradició, et concedeixen  el 
que demanes, si a canvi et portes bé 
durant tot l’any. Nosaltres creiem que 
hem fet amb el nostre esforç i treball 
un barri més participatiu, del qual els 
seus habitants estan orgullosos de 
formar part. 
L’any vinent celebrarem el nostre 25è 
aniversari i per aquest motiu voldríem 

demanar  unes quantes millores 
que creiem imprescindibles per al 
nostre barri.
Disfrutar d’un espai en el nostre 
barri per poder-lo destinar a 
local social, per tal de poder 
fer reunions, assemblees i 
totes aquelles activitats que 
desenvolupem tots els veïns.
També voldríem una regulació 
correcta del trànsit per la carretera 
de Manresa, on poguessin 
conviure d’una manera lògica i 
cívica el trànsit de cotxes amb el 
passeig dels vianants per unes 
voreres ordenades i correctes, i 
on es demostrés que la Pineda és 
un barri adjacent a Calaf i no un 
reducte perimetral.
Unes voreres que permetin 

la comunicació pel camí del 
poliesportiu, per tal de poder 
arribar als serveis diversos de 
Calaf, com és poder anar al metge, 
a comprar o accedir al centre 
de la vila. Molts dels nostres 
conciutadans són d’edat avançada 
i el trànsit de vehicles que hi 
ha  a moltes hores fa perillós el 
trajecte.
Estem segurs que la carta podria 
ser més llarga però hem de pensar 
que hi ha altres necessitats. 
Sempre tindrem un esperit 
lluitador.

L’Associació de Veïns la Pineda 
desitja a tothom unes Bones 
Festes de Nadal i un Feliç Any 
Nou.

Associació de Veïns del Barri de la Pineda: “Estimats Reis Mags”

Casal de Calaf: 
Lliurats els premis 

del Concurs 
de Teatre Amateur

E ntitats

JORNADA DE BRICOLATGE
    L’Institut ja ha fet vint anys i comença 
a necessitar millores, però les retallades 
en el pressupost del centre i el fet que 
una part important d’aquests diners es 
destinen al manteniment de la biblioteca 
del municipi, fa que les instal·lacions 
vagin quedant obsoletes. Per tot això 
des de l’AMPA vam organitzar el 8 
d’octubre una jornada de bricolatge en 
què pares, alumnes i professors vam 
fer tasques de manteniment al pati i al 
gimnàs del centre. Vàrem passar un dia 
agradable de treball compartit.

CAMINADA A ST. PERE DE L’ARÇ
    El passat 23 d’octubre des de l’AMPA 
vam organitzar una caminada amb 
la participació de pares, alumnes, 
professors i altres caminadors que ens 
va portar fins a l’església romànica 
de St. Pere de l’Arç, on l’ajuntament 
de Calonge de Segarra ens va oferir 

una visita guiada. Vàrem gaudir del 
nostre paisatge de tardor i descobrir 
petits tresors del  patrimoni cultural 
més proper. Des d’aquí volem agrair 
a l’Ajuntament de Calonge la seva 
gentilesa. Des de l’AMPA continuem 
treballant per implicar en la tasca 
educativa a tota la comunitat, oferint 
un model de participació, cooperació i 
compromís.

AMPA de l’IES Alexandre de Riquer

Des de fa pocs dies s’ha posat en marxa l’Associació de Veïns del Casc Antic de Calaf 
amb la intenció de seguir de prop el canvi de naturalesa urbana que l’expansió del 
municipi ha originat en el que és el nucli fundacional i cor permanent del poble. 
Igual com ha passat a totes les poblacions que han progressat, darrere seu s’ha 
creat un paisatge urbanístic amb un  mapa de població i una dinàmica econòmica 
i social profundament transformats. Els veïns que hem iniciat aquesta Associació, 
volem participar en el descobriment dels buits creats i contribuir al nou paper que 
el barri antic de Calaf ha de fer dins l’actual personalitat de la vila. Aprofitem la 
primera  incorporació a aquest butlletí per demanar la col·laboració dels altres 
veïns per a tots els programes d’actuació que creiem necessari promoure. La 
primera iniciativa adoptada ha estat la de participar com a Associació en el concurs 
d’il·luminació nadalenca que organitza l’Ajuntament, i donar una primera mesura 
del compromís, la creativitat i els recursos dels vells veïns de Calaf.

Associació de Veïns del Nucli Antic
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Donació del Casal
   Aquests dies s’haurà signat l’acord 
de donació, per part de la Parròquia, 
del local del Casal i del terreny on 
està edificat, a la Fundació Privada del 
Casal. Ha estat una llarga negociació 
i que per fi creiem fer una bona acció 
tant per part del Casal com per part 
de la Parròquia (Bisbat). Cal dir que el 
propietari, fins ara, era la Parròquia,  
perquè va pagar i escripturar 
íntegrament els terrenys. L’obra que 
s’ha edificat damunt d’aquest terreny 
ha estat obra d’antics socis i després 
de la Junta del Casal, oficialment 
legalitzada. Aquesta Junta va rebre 
en cessió temporal l’ús de tot el 
Casal, però aquesta cessió es va 
acabar el 2010. La negociació de 
donació es fonamenta de cara al 
futur. L’antiga Junta del Casal no veu 
possible continuar invertint al Casal 
no essent propietària de l’immoble 
i, en conseqüència sense tenir 
potestat jurídica sobre la propietat; 
tampoc la Parròquia pot fer front a 
les despeses dels projectes de cara 
al futur. Estàvem en un carreró 
sense sortida. Després de llargues 
negociacions s’ha arribat a l’acord 
de donació per part de la Parròquia 

sempre i quan es creés una Fundació 
i que, si mai es desfà, els béns que 
restin, tornin a la Parròquia. Així, 
doncs, es desfà la Junta del Casal i 
es constitueix en Fundació Privada 
Casal de Calaf (ja ho van comunicar 
a través de l’assemblea). Amb 
la donació d’aquest patrimoni la 
Fundació pot garantir la continuïtat 
del Casal, que tots considerem d’una 
gran importància pel paper social, 
cultural, artístic i de lleure que va 
desenvolupant. Amb aquesta nota 
només es dóna una breu visió de com 
han anat les coses fins ara, però tots 
els tràmits queden escrits i s’aniran 
posant a la llum pública i, per part de 
la Parròquia, estem disposats a donar 
tota mena d’explicacions. Endavant i 
sort.

El Pessebre
  Les festes de Nadal són en 
general uns dies amables, en què 
la gent acostuma a estar contenta, 
en què es viu clima de festa, en 
què es disfruta també d’uns certs 
excessos... Però, alhora, no podem 
deixar de reconèixer que, aquests 
mateixos dies, les incitacions al 
consumisme i a la hipocresia social 

poden arribar a fer-se tan presents 
i tan avassalladores que s’ho mengin 
tot i ho tapin tot, malgrat la crisi. 
I aquí és on hi entra el pessebre com 
una de les eines que poden ajudar 
a combatre aquesta unilateralitat 
que assetja el Nadal. El pessebre 
és, efectivament, una esplèndid 
instrument no només en un sentit 
directament cristià, sinó fins i tot en 
un sentit previ: si es vol, pot ser una 
bona eina de “guiatge humà” de la 
vivència d’aquests dies. 
Així, recordar i fer present aquell 
infant que va néixer pobre en 
una terra llunyana, emigrant, i 
recordar-lo amb la senzillesa d’una 
construcció no gens pretensiosa 
com és el pessebre, ajuda a posar-
hi humanitat, a les nostres festes de 
Nadal. I això no és només cosa dels 
creients: pot ser un reclam per a 
qualsevol persona que no tingui por 
de trobar en la seva història cultural 
aquesta bona eina que la tradició ens 
ha deixat i que ha il·lusionat al llarg 
dels segles tanta gent.

BON NADAL!

Des de la Parròquia...

E ntitats

   El passat divendres 9 de desembre, 
la Sala Felip de Calaf va acollir la 
presentació de la moneda ibèrica 
SIKARRA. Davant de nombrosos 
d’assistents, entre els quals es 
comptaven membres de l’associació 
la Sitja —amfitriona de l’acte— i del 
Museu Arqueològic Josep Castellà i 
Real dels Prats de Rei, la Fundació 
Jordi Cases i Llebot i el Fòrum 
l’Espitllera van presentar aquesta 
valuosa troballa.
Es tracta d’una peça única, del segle 
III aC (un tetartemorion, divisor de 
la dracma grega) amb la llegenda 
escrita en alfabet ibèric SIKARRA, 
origen del topònim actual de la 
Segarra. Els ponents van parlar del 
procés d’adquisició de la moneda, i 
de la rellevància històrica i simbòlica 
de la peça. També van presentar la 
convocatòria del Premi Sikarra, que 
reconeixerà una persona o entitat 
destacada per la seva contribució a 
les terres de la Segarra.
A banda de l’interès històric, un dels 
objectius que va més enllà dels límits 

administratius actuals és reivindicar 
la identitat comuna de la Segarra i 
treballar conjuntament en actuacions 
d’estudi, debat i projecció de la 
comarca històrica. Simbòlicament, 
es pretén mostrar aquesta vinculació 
a través de la imatge dels dos cavalls 

units pel tronc present al revers de 
la moneda, efígie que documenta 
la Segarra ja al segle III aC i que 
és inèdita en tot el mediterrani 
occidental; a partir d’ella, es produirà 
i distribuirà una línia de marxandatge 
de fort contingut identitari.

Associació la Sitja: 
Es presenta a Calaf la moneda ibèrica SIKARRA
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 Més d’una seixantena de 
persones van prendre part, el 
passat 15 d’octubre, en la pedalada 
i caminada nocturnes organitzades 
per BikeCalaf.Cat i Amics del motor 
de Calaf. Es tracta d’una activitat ja 
plenament consolidada després de 
8 anys, i que en cada edició ofereix 
alguna novetat pel que fa a les 
modalitats en què es pot participar. 
Així, enguany es podia escollir entre 
fer 12 km o 30 km en bicicleta, o bé 
7 km caminant. Ciclistes i caminants, 
però, coincidien en una part de la ruta: 
el “passatge” preparat a les Portelles 
de Matamala per l’organització, digne 
d’una pel·lícula de terror i amb diversos 
personatges que van causar més d’un 
ensurt. Superat aquest divertit tram, 
els participants recuperaven forces 
amb l’avituallament i podien seguir la 
ruta. En acabar encara es va celebrar 
un sopar de germanor a la Cuina del 
Mercat.L’organització de la 8a Nocturna de Calaf.

Gran participació en la 8a pedalada i caminada nocturna 

Associació Esportiva Alta Segarra i Club de Bàsquet Calaf

2a TROBADA OBERTA DE BÀSQUET
 Per segon any consecutiu, el 

proppassat dia 20 de novembre es 
va celebrar la II Trobada Oberta 
de Basquetbol patrocinada per la 
Representació Territorial de la Federació 
Catalana de Basquetbol a Lleida, i 
organitzada per l’Associació Esportiva 
Escolar i AMPA de l’Escola Alta Segarra, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Calaf i del Club Bàsquet Calaf, que es 
va encarregar de l’assortiment de les 
begudes.
Aquesta activitat esportiva oberta a 
totes les entitats i escoles té com a 
objectiu la promoció del basquetbol a 
les categories de base: Babies, Escola, 
Pre-Mini i Mini, tant Masculí com Femení 
, i gaudeix d’una gran acceptació ja 
que està ideada des d’un  punt de 
vista lúdic. Hi van participar equips 
de Bellpuig, Tàrrega, Lleida, Bell-lloc, 
Fraga, Vallfogona, Cervera, Bellvís, 
Balaguer, Sant Guim de Freixenet i 
Calaf. Al nostre municipi, doncs, es van 
trobar ni més ni menys que 28 equips, 
és dir uns 280 jugadors (pel cap baix), 
que van omplir el Pavelló Municipal des 
de les nou del matí fins a les dues de 
la tarda, amb un gran èxit,  tant de 
participació com d’organització i de 
públic. 
Només ens queda desitjar-vos un Bon 
Nadal i un Feliç Any Nou.

Associació Esportiva 
Escola Alta Segarra

TORNEIG FEDERACIÓ 2011 
  Acabada la primera fase de la 
lliga regular per als equips de 
base,  arriba el Trofeu Federació  
per tal de classificar els equips 
que participaran a les Lligues 
Interterritorials que començaran el 
proper  mes de gener després de les 
vacances de Nadal. Per part calafina 
els equips classificats per aquest 
trofeu són l’equip Infantil femení 
i l’equip cadet femení, ambdós 
disputaran els quarts de final els 
dies 3 de desembre (anada) i  4 
de desembre (tornada). Si superen 
aquesta eliminatòria els  dies  17 
i/o 18 de desembre disputaran la 
“Final a 4” en una seu encara per 
designar. Igualment, el dia 11 de 

desembre tindrà lloc a Bellpuig el 
torneig de Seleccions Comarcals, on 
el nostre club hi estarà àmpliament 
representat amb nombroses 
jugadores de categoria infantil i 
cadet, i també en l’staff tècnic. 

També cal recordar que el passat dia 
1 de novembre van entrar en acció 
les seleccions cadets territorials de 
primer any i aquí també hi vàrem 
tenir representació tècnica amb en 
Miquel Puigpinós i la Carla Selva. 

Finalment, desitjar-vos molt Bones 
Festes.

C.B. CALAF
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E ntitats

  Calafins, una vegada més som als 
volts de Nadal i ens toca fer una 
valoració de com ha estat l’any. La crisi 
continua present i nosaltres també la 
patim, bàsicament de dues maneres: 
tenim menys recursos per millorar la 
nostra oferta lúdico-esportiva i també 
tenim menys esportistes que d’altres 
anys. 
Això, però, no ens fa defallir i 
continuarem lluitant perquè els nens 
puguin practicar l’esport rei.

PRENEJAMÍ “B”: Ells són els més 
petits que juguen a competició 
federada. La majoria dels partits els 
han de jugar contra nens un any més 
grans que ells, però la il·lusió que hi 
posen fa que partit rere partit ho facin 
millor i comencin a arribar alguns 
resultats positius.
PREBENJAMÍ ”A”: L’any passat els 
passava el mateix que els està passant 
als del  “B”, però aquest any són la 
referència a la seva categoria i ocupen 

la tercera posició a la seva lliga.  Han 
guanyat tots els partits excepte un, i 
fa goig de veure’ls jugar.
BENJAMINS: Com que no teníem 
suficients nens d’aquesta categoria 
per afrontar una competició federada 
els hem apuntat al torneig comarcal 
del Bages, i fins ara han guanyat tots 
els partits per golejada evidenciant 
que la categoria els queda molt 
petita. 
ALEVINS: Aquests són fins ara 
l’equip millor classificat del club, ja 
que van primers després d’haver 
guanyat tots els partits excepte un. 
Realment es nota que són una colla 
d’amics que s’ho passen molt bé a 
dintre i a fora del camp.
AMATEUR: Fa molts anys que no 
teníem un equip amateur com el 
d’aquest any. S’han ajuntat una 
colla de joves del poble i rodalies 
que cada quinze dies ens fan gaudir 
d’unes grans tardes de futbol a “les 
Garrigues”. 
També hem de dir que tenim una 
colleta de nens de quatre anys que, 
de moment, només entrenen.

Bon Nadal i Feliç Any 2012!

Unió Esportiva Calaf

 En aquests dies de Nadal, l’Escola de 
Futbol Sala Alta Segarra descansarà 
uns dies per agafar forces de cara a la 
segona volta del campionat.
Enguany, amb un equip sènior molt 
jove, on molts jugadors provenen 
de l’equip juvenil de l’any passat, 
i s’estan adaptant al gran canvi de 
la categoria. Pel què fa als equips 
base (juvenil, cadet, infantil, femení, 
benjamí i prebenjamí), estan millorant 
dia a dia amb les noves incorporacions 
de nois i noies que han volgut jugar a 
futbol sala aquesta temporada.
Així, el president, coordinadors, 
tècnics i entrenadors de l’entitat, us 
volem desitjar que passeu unes bones 
festes amb la família en aquests 
temps tan difícils on l’enginy i la feina 
ben feta és primordial per al futur dels 
nostres fills.
És molt important per a nosaltres, 
que els nostres jugadors i jugadores, 
a part de jugar a un esport que els 
agrada, rebin una bona educació 
esportiva, disciplina, treball, respecte 
pels companys i una millora personal 
que els servirà per tota la vida.  

Escola de Futbol Sala Alta Segarra

I si voleu contactar o estar informats de l’Escola ens 
podeu seguir a la nostra pàgina del Facebook:  

http://www.facebook.com/efsas 
o enviar un correu a efsas2009@gmail.com
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C ol·laboradors
Josep Mases

Entre somrís de grandesa
sol em trobo dins el llit.
El meu somni és tan extens
que navego entre boires
i m’he escapat del llit.
I entre núvols, cel i terra,
estrelles i mar infinit,
em recordo d’aquells dies
de quan jo era petit,
que per rentar-nos la cara
ho havíem de fer
amb la rosada de la nit
o amb aigua fluixa de les fonts que, 
per allà els anys 42,
van ésser anul·lades
sense cap explicació.

Sort vam tenir de les fonts,
del Felip i d’Aleny,
i d’alguna galleda 
de les màquines del tren
i de la cisterna de la rectoria
on també se’n repartia amb saviesa
i cristianament.
No m’allargo, no puc més,
és l’any de l’estisorada
i poca cosa us puc dir més.
Sols recordar aquells homes que,
aquell dissabte gloriós,
l’aigua va córrer pel carrer de St. Jaume. 
Gràcies a ells 
i als que hi ha hagut darrere d’ells,
avui podem gaudir 

de l’apreciat líquid,
per a les dutxes i rentadores
i regar escaroles i clavells.
Fóra un fill mal agraït
si no tingués un record per a tots ells.

PD: Que les festes nadalenques omplin 
d’amor i pau les llars calafines, com 
aquell dia l’aigua del Mantellí 
va omplir les galledes 
i va amorosir la terra 
calafina. Bon Nadal 
a tothom i feliç Any Nou!

Agost de 2011
Núm. 7.044

Un fill agraït

No fa pas tant 
temps com això, les 

persones per comunicar-nos a distància 
entre familiars i amics, ho fèiem per 
correu postal. Els desitjos de pau i salut 
per les festes i aniversaris, eren escrits 
sobre el paper amb la ploma i més tard 
amb aquell invent tan útil que ha estat 
el bolígraf. 

Però més tard, 
calculo que farà 
uns quaranta i 
tants anys, les 
nostres vides van 
canviar —diria 

que bastant— quan va  irrompre 
massivament el telèfon que avui en 
diem fix. Si bé ja feia molts anys que 
existia, només el tenien una minoria 
de cases particulars, les indústries i els 
comerços, i amb molts inconvenients 
per agafar “línia”. Però quan va ser 
automatitzat i popularitzat, va envair 
la majoria de les llars. I és que era 
tan pràctic i atractiu! Només fent rodar 
aquell disquet i marcant els números 
adients, ja parlaves de tu a tu amb 
familiars i amics a l’hora que volguessis. 
Penso, si llavors no es va trencar una 
bona  mica la relació escrita i com a 
conseqüència el fet d’haver de llegir.
Sortosament els llibres i la premsa 
escrita han anat creixent, tant en 
qualitat com en quantitat, de manera 
que podem gaudir llegint  bons 
escriptors i estar ben informats per 
bons periodistes. Perquè avui, gràcies 
a les noves  tecnologies, les notícies 
de qualsevol lloc del món ens arriben a 
l’instant de produir-se, per mitjans tan 
evolucionats com la radio, la televisió i 
Internet.

Allò que és sorprenent és que, 
segons les estadístiques, resulta que 
actualment gràcies a Internet, cada dia 
milions de persones que mai o quasi 
mai escrivien res, ni posaven la mirada 
en un llibre, ni tan sols en un diari, 
avui llegeixen durant hores a la petita 
pantalla del seu ordinador o del cada 
dia més intel·ligent telèfon mòbil amb 
una veritable addicció.  És en aquests 
mitjans on han trobat l’al·licient de 
llegir tot buscant-hi diferents tipus de  
missatges: sms’s, correus electrònics, 
PowerPoint plens de reflexions, 
pensaments filosòfics, màximes i 
consells “per ser quasi perfecte” que, 
un cop llegits, ens inciten a contestar-
los ràpidament adjuntant-hi missatges. 
Per tant, en aquest cas, el llegir no ens 
ha fet perdre l’escriure! Molt al contrari: 
ens l’ha estimulat. Curiós, si més no.
Tornant a l’inici —i em perdonareu 
que personalitzi—, jo també fa uns 
anys vaig anar caient en aquesta 
desídia, i només escrivia o llegia el més 
just per desenvolupar la meva feina 
professional, els assajos d’alguna obra 
de teatre, o llegir del diari, el més just, 
i molt “entre línies”. Però en jubilar-me, 
no sé on vaig llegir un escrit que deia: 
“Si només fas allò que saps fer... poca 
cosa faràs”, i amb totes les carències i 
sense cap preparació em vaig “llençar 
a escriure i llegir”. Va ser mitjançant 
l’ordinador, sense el qual mai no 
m’hauria atrevit a fer-ho. Vaig aprofitar 
les facilitats que em brindava aquest 
aparell tan sorprenent i extraordinari, 
que em va ajudar moltíssim a rectificar 
i corregir les meves deficiències tant 
d’estructura com d’estil i d’ortografia. 
Vaig  començar penjant  alguns escrits, 

coses senzilles però sinceres,  al 
tauler d’anuncis de L’Esplai de Gent 
Gran i també en alguns programes 
oficials de Festa Major. Però un dia, 
l’amic Joan Anton Vilaseca i Puiggròs 
(que malauradament ja no és entre 
nosaltres) i l’Antoni Puig, llavors 
responsable de la confecció i muntatge 
del butlletí l’Altiplà, em convidaren a 
fer-hi una petita col·laboració en el 
núm. 10 corresponent al desembre del 
2005.

Sempre els estaré agraït per donar-
me aquesta oportunitat, doncs vaig 
tornar a gaudir del llegir i l’escriure i 
a conrear una afició que m’ha portat 
moltes satisfaccions. Ara ja són 25, els 
escrits que he fet en aquests 6 anys, i 
espero que en siguin molts més. Amb 
aquest agradable record vull dedicar 
aquest escrit, a tu lectora o lector, que 
estàs llegint aquest número de l’Altiplà, 
perquè si has arribat fins a la meva 
pàgina, és prova evident que t’agrada 
llegir i escriure. Moltes gràcies amic/ga. 
Que tinguis un bon dia!

Salut  i bones festes de Nadal 
a tothom!                       
Calaf, novembre de 2011

Josep Vilaseca Colell

El no llegir... ens pot fer perdre l’escriure?
Reflexió molt personal de fi d’any
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C ol·laboradors
Antoni Miret

   Una nova aportació al coneixement 
del medi natural de la rodalia ha anat a 
càrrec de Josep M. Manau, que durant 
la passada Festa Major va presentar 
una col·lecció de 160 magnífiques 
fotografies a tot color amb imatges 
sorprenents de l’àmplia varietat floral 
del territori. Un dels descobriments 
més inesperats ha estat la localització 
d’alguns exemplars d’orquídies 
silvestres, barrejats entre els alls 
silvestres, l’herba queixalera, la 

sàlvia verbenera, l’àrnica, l’ortiga o 
el xuclamel.
Josep M. Manau també és autor d’un 
volum editat per ell mateix, titulat 
“Arrels”, en el qual segueix investigant 
sobre els orígens de St. Martí. El nou 
recull se centra en els noms que tenien les 
famílies del poble el 1693 i el 1851, amb 
l’objectiu d’extreure’n la informació que 
aporti la significació d’aquests noms.
El 1693 a St. Martí hi havia 6 carrers, 
amb 58 cases i 206 habitants, repartits 

entre 62 famílies, totes elles llistades en 
aquestes pàgines. També s’hi llegeix que 
en aquesta època els renoms de les cases 
no es coneixien. Llavors al que realment 
es donava importància era al nom del cap 
de família.
Pel 1851 s’hi anoten ja 194 noms, i 
malnoms, de les famílies que hi vivien. 
Més endavant se n’hi afegirien 81 més 
de nous veïns. Aquest treball és un pas 
més en el coneixement dels orígens de la 
comarca.

Nous coneixements sobre el medi natural i humà

 Un any més de retallades 
pressupostàries per la Festa Major de 
setembre va quedar fotografiat amb 
el castell de focs final, restringit a la 
meitat de la durada habitual encara 
que amb algunes novetats prou 
espectaculars. El novíssim alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, era present 
al balcó de l’ajuntament durant la 
lectura del pregó inaugural que va 
pronunciar el calafí Josep Closa. La seva 
al·locució va consistir en un repàs molt 
ben organitzat, tal com correspon a 
un  enginyer aeroespacial, entorn de la 
seva autobiografia. Una història que ha 
acabat amb la tradició familiar de cinc 
generacions de pastissers, però que 
manté encara una permanent vinculació 
amb la seva família i els amics de tota 
la vida.
Un altre pregó molt esperat era el que 
havia de donar la sortida a la “Festa 
Menor”. Una proposta de proximitat i 
autogestionada, promocionada per un 
rovell de joves molt vinculats al món 
de la cultura i de les identitats locals. 
La pregonera, M. Alba Puigpelat, va 
ressaltar precisament la presència 
de noves sensibilitats que representa 
aquest corrent de joves, en un moment 
en què “les persones i les societats ens 
haurem de reinventar”.
La proposta realment trencadora de 
la plaça del Ravalet va ser l’anomenat 
concurs d’havaneres, al qual s’hi van 
presentar nombrosos grups conjunturals 
de la vila i comarca. Els participants van 
entendre que la seva presència no tenia 

finalitats competitives sinó sorprendre el 
públic amb altes dosis d’ironia intel·ligent 
i lúdica. Una aportació iniciada pel grup 
local “Conya marinera” i que denega 
segons quin caràcter comarcal es vulgui 
reivindicar.
El teatre va reclamar el seu protagonisme 
sobretot amb la representació de 
l’ “Otel·lo”, de Shakespeare. Obra 
inicialment considerada d’ambició 
desmesurada en relació als ambients 
culturals habituals, va resultar una 
posada en escena fins ara mai vista en 
un grup local sobre les fustes del Casal. 
El seu director, Xavier Torra, va concebre 
un projecte complert i coherent en el 
qual va destacar l’excepcional direcció 
d’actors. Aquesta obra segurament 
serà recordada pel seu quadre final, 
amb un Otel·lo (Martí Viñas) immens 
en els seus turments per la gelosia de 
la seva dona, a qui acabarà passant pel 
ganivet, i un Iago (Albert Latorre) excels 
en la seva perversitat per introduir el 
dubte. L’escena final, magníficament 
dissenyada, de Desdèmona (Angèlica 
Cuadros) escolant-se sobre el llit de 
mort és d’una sensualitat i imminència 
tràgica alhora de gran impacte emotiu 
i bellesa escènica. La segona obra 
presentada, “Gènesi”, que va començar 
amb dos esplèndids fragments de 
Txèkhov, reclama tots els mèrits de la 
bona voluntat en temps de crisi però 
evidencia també les limitacions del 
populisme teatral en què va caure.
La majoria de festes majors simbolitzen 
un canvi de cicle, moltes vegades 

lligat a la terra, tot i que no sempre. A 
Catalunya n’hi ha moltes en les quals el 
seu acte més significatiu està envoltat 
de símbols al·legòrics, que volen 
transcendir el sentit més pregon de la 
seva festa. A Calaf, la cercavila amb el 
Jaume i la Calamanda cada any guanya 
amb més seguici. 
Una referència imprescindible són les 
conferència anuals (36) de Mn. Antoni 
Pladevall, aquesta vegada dedicada a 
introduir el públic calafí en la història 
de la reina Ermessenda (975-1055), 
vídua del comte  Ramon Borrell de 
Barcelona, per puntualitzar les fantasies 
de la recent versió televisiva. Dona 
de cultura, sabia escriure, defugia 
la violència bèl·lica i gaudia d’una 
sòlida posició econòmica, cosa que li 
va permetre la construcció de totes 
les catedrals de la seva època.  Eren 
els temps del romànic, de l’abat Oliva 
i del naixement del català. Posseïa 
grans virtuts de govern i es va rodejar 
de gent sàvia i prudent, alhora que 
introduí el dret en la vida pública.
La posterior celebració de la Diada, l’11 
de setembre, es va significar amb una 
ballada de sardanes i, culturalment 
parlant, l’any s’ha acabat amb dos 
darrers esdeveniments: l’últim 
programa anual de “Músiques a cau 
d’orella”, amb un concert d’alt nivell de 
música religiosa, i una nova edició del 
concurs de teatre, amb millor fortuna 
que l’any passat, i amb obres de 
grandíssim interès, potser fins i tot per 
despistar els organitzadors i el jurat.

Festa amb gegants, ironia i tragèdia

J oventut
propostes joves 
per a aquestes 
festes...

amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf.

DIUMENGE 25 DE DESEMBRE

CHRISTMAS PARTY
TWOTALL DJ’s, DJ KIM, DJ TOKETE, DJ 
GOMINAS i DJ STEFIÑO

de 20 h a 5 h a la Sala d’Actes de l’Escola de Música

Organitzen: Ayla Marquez, Jessica Tello, Marina 
Martínez, Magda Paradell i  Ariadna Querol  

DISSABTE 14 DE GENER

CONCERTS PUNK-ROCK
Inem Kilers, Kako, La Banda del Destierro 
i Kabreo

a les 22.30 h a la Sala d’Actes de l’Escola de Música

Organitza: Unu du Maiu
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C ol·laboradors

Ascensió al Kilimanjaro. Caminada al bressol de la humanitat

Antonino Mestres

Tot plegat comença amb el 
desplaçament en vehicle tot 
terreny des de Moshi, ciutat 
d’aproximadament 150.000 

habitants i que es troba molt a prop de 
l’aeroport que ens ha dut al país. D’allí 
sortim cap a Machame, petita població 
rural. I finalment, des d’allí, cap a la 
porta del mateix nom que és l’accés a 
la ruta que hem escollit. Es tracta de 
trajectes sovint plens de fang i que en 
ocasions s’han de completar a peu.
Arribats a l’entrada del parc (Porta 
Machame) cal registrar-se i esperar 
que els nombrosos portejadors 
descarreguin, organitzin i reparteixin el 
nombrós material que ha de garantir la 
intendència dels 6 dies a la muntanya.
Com cada jornada, organitzarem la 

motxilla personal, verificarem que 
disposem de tot el material  necessari 
per a aquell dia i deixarem la resta als 
portejadors que carregaran aquest i 
altre material fins al final d’etapa on 
podrem recuperar el que s’escaigui. 
El bosc tropical que hem de travessar 
és la zona més humida que trobarem 
durant l’ascensió al Kilimanjaro, amb 
boira espessa i pluges quasi constants. 
El camí està ben marcat però ple de 
fang per la qual cosa és aconsellable 
portar bones bótes, para-neus i 
capelina.
Un pícnic a mig camí i reprenem la ruta 
per arribar entrada la tarda a 3.100 m, 
just on s’acaba la zona d’exuberant 
bosc tropical per començar-ne una 
altra d’arbustos majoritàriament de 

brucs. Aquí es busca una clariana i es 
planten les tendes de cuinar, menjar i 
dormir, i s’assaboreix un te ben calent 
acompanyat de crispetes i galetes, un 
costum generalitzat en tots els grups 
que fan aquesta ruta. El te ajuda en 
l’objectiu quasi obligat de beure 4 
litres d’aigua al dia, com una de les 
estratègies per evitar el mal d’alçada. 
L’aigua que es consumeix és aigua 
potabilitzada per ebullició. Una part 
d’aquesta aigua és subministrada 
als caminadors per a la seva higiene 
personal, cosa que sorprèn però 
que tanmateix s’agraeix moltísssim. 
Els capvespres són ja molt freds i 
qualsevol cosa calenta es converteix 
en un petit luxe. Sopar, instruccions 
per demà i dormir.

    La proposta d’aquest número surt una 
bona mica del que és habitual perquè 
proposa deixar el nostre territori per 
traslladar-nos a caminar a l’Àfrica. Es 
tracta d’una caminada exigent de 6 
etapes, una per dia, que ens durà al cim 
del Kilimanjaro, la muntanya més alta 
d’Àfrica. En total són aproximadament 
65 km per la selva tropical, entre roques 
volcàniques i per les geleres perpètues 
del seu cim.
Ens trobem a Tanzània, en terres que 
van ser bressol de la humanitat, molt a 
prop de la frontera amb Kènia i també 
de la línia de l’equador. La muntanya 
és d’origen volcànic i la formen 3 cons 
fruit d’antigues erupcions, el més recent 
i alt dels quals és el Kibo, de 5.895 m. 
Aquest és el nostre destí, que atacarem 
per una de les rutes més adequades per 
aclimatar.
La Ruta Machame és la segona ruta 
més popular per pujar el Kilimanjaro i 
suposa uns desnivells acumulats diaris 
importants amb constants pujades i 
baixades de nivell, que fan que el cos es 
vagi familiaritzant a la manca d’oxigen 
per fugir del tant temut “mal d’alçada”. 
El cim s’ataca al final de la quarta 
jornada, de nit i de forma decidida per la 
mateixa raó anterior. Finalment, dos dies 
de baixada constant ens retornen a una 
de les portes del parc, la porta Mweka, 
on podrem refer-nos del cansament i 
recuperar el nivell d’oxigen habitual.
Pel que fa a les ascensions a aquest 
cim, aproximadament uns 25.000 
excursionistes intenten cada any arribar-

hi. Segons les rutes, el percentatge 
d’èxit varia però està al voltant del 
60%. Cal dir que no és necessari un 
nivell tècnic especial però sí un estat de 
forma adequat. Les etapes són llargues 
i penoses pel fred i la manca d’oxigen; 
cal doncs un bon equip, algunes hores 
d’entrenament i uns pulmons ben 
oxigenats, res més.
La muntanya es troba dintre del Parc 
Nacional del Kilimanjaro i accedir-hi 
està regulat per les autoritats del país. 
És per això que totes les expedicions 

estan controlades i no és possible 
accedir-hi lliurement. Les normes 
bàsiques suposen un registre previ a 
l’entrada i la contractació obligatòria 
de guies i portejadors suficients per 
a la ruta escollida. L’allotjament en la 
Ruta Machame es fa en tendes que es 
van desplaçant diàriament. Una d’elles 
serveix d’improvisat menjador on gaudir 
del menjar preparat sobre la marxa i que 
també s’arrossega des de la sortida, com 
la resta del material, sobre les espatlles 
dels soferts portejadors.  

DADES TÈCNIQUES

Distància: 65 km
Dificultat Alta (preparació física, no tècnica)
Durada: 6 dies 
Material Necessari: Bàsicament calçat i roba tècnics 
Desnivell acumulat: 4.900 m 
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Deixem el campament i rebem 
les mateixes instruccions de 
cada matí: “Pole, pole”, és 
a dir: a poc a poc. Aquesta 

és una de les constants d’aquesta 
ascensió, caminar molt lentament per 
aclimatar i no despertar el mal d’alçada. 
Una altra recomanació serà beure els 
tres o quatre litres de líquid.
Anem deixant la selva tropical per entrar 
en una zona d’arbustos, majoritàriament 
brucs, lobèlies i senecios gegants.   
És un recorregut tranquil, pedregós 
a estones, per un corriol en pujada 
constant fins arribar a una plana 

anomenada Shira Plateau, situada 
entre els cràters Kibo i Shira. El cim 
del Kibo és el nostre objectiu. Un pícnic 
ens servirà de dinar per seguir ruta fins 
al campament 2, on s’arriba a mitja 
tarda. Des d’aquest campament, quan 
la boira ho permet, contemplem les 
primeres vistes del nostre objectiu: El 
Kilimanjaro (Kibo). En aquesta plana els 
serveis són els mínims: una tenda per 
dormir, una per menjar, el material de 
la nostra motxilla personal i, sobretot, 
la calculada intendència a càrrec dels 
portejadors. Com a serveis, unes 
latrines de fusta molt bàsiques però 

molt concorregudes. El fred ja és intens 
i les nits sota zero.

Aquest serà el dia més 
important per a l’aclimatació, 
doncs sortint de 3.600 m 
pujarem primer fins a 4.800 

m però tornarem a baixar fins a 3.900 
m per dormir. La primera part consistirà 
a arribar a Lava Tower, formació 
rocallosa fruit de l’antiga activitat 
volcànica del Kilimanjaro. És un indret 
impressionant, fred i ventós, semi-
desèrtic, on s’arriba per camí polsegós 
i pedregós. El color gris fosc ens 
acompanya ara i la vegetació és molt 
escassa. Impressiona la majestuositat 
de la formació a la vegada que es 
comença a fer evident la manca 
d’oxigen. Un pícnic per recuperar 
líquids i forces i continuem ruta, ara en 

descens. Anem recuperant vegetació 
bàsicament de senecios, lobèlies i 
brucs que tripliquen l’alçada dels que 
coneixem per la nostra zona. Sopar i 
dormir a Barranco Camp. Abans d’anar 

a dormir contemplem la impressionant 
paret rocallosa que tenim davant 
anomenada Barranco Wall, que haurem 
de superar demà i que així, vista de 
lluny, sembla força vertical.

El Barranco Wall que ens 
impressionava tant ahir 
resulta ser més senzill i, amb 
una mica de desimboltura en 

terrenys de muntanya, se supera sense 
massa dificultats. Un estret corriol en 
ziga-zaga i alguna grimpadeta entre 
negres roques volcàniques ens farà 
arribar fins a un camp intermedi 
anomenat Karanga, on només dinarem 

a resguard de l’intens fred. Seguirem 
en penosa i forta pujada fins a Barafu 
Camp, això sí, pole pole! Som a 
4.600 m, el fred és molt intens, el 
paisatge s’aproxima a la idea que 
tenim de la lluna amb pedres i grisor 
pertot. A partir d’ara ja cal fer servir 
l’equipament tècnic pel que fa a roba, 
calçat i equip per a dormir. Han estat 
9 hores de caminada i cal refer-se 

ràpidament i descansar ja que a les 
12 de la nit sortirem novament per fer 
el cim. Ha arribat l’hora de la veritat 
i no val queixar-se ni defallir. Les 
instruccions rebudes dels guies és que 
cal intentar dormir un parell d’hores 
encara que no es tingui son, sopar una 
mica, preparar el material, vestir-se 
adequadament i a mitjanit en punt tots 
en camí. Així ho fem.

Són les 12 de la nit i fora de 
la tenda la temperatura pot 
estar entre els -15º i els -
25º, temperatures que no es 

poden menystenir, sobretot si s’han de 
suportar durant les set hores que durarà 
l’ascensió al cim. 
A les 7 en punt del matí, si tot ha anat 
normal, s’arriba a Stella Point (5.735 
m),  indret situat a la vora del cràter 
i on acaba la pujada més costeruda. 
Parada obligatòria a reposar però 

sobretot per contemplar la sortida del 
sol, que és l’espectacle més fascinant 
del recorregut. La seva llum tenyeix de 
vermell i groc les geleres que omplen les 
vores del cràter i que ens acompanyaran 
fins al cim. Un escenari indescriptible per 
la seva bellesa però també pel fet que són 
geleres en retrocés constant i destinades 
a desaparèixer abans de 25 anys. El cim 
no és altra cosa que el punt més elevat 
del cràter on s’arriba, ara sí, amb facilitat. 
L’oxigen és tan escàs que no és possible 

una llarga estada al cim. Retornem doncs 
pel mateix camí de l’anada fins al punt on 
hem sortir a mitjanit, on menjarem una 
mica i continuarem la baixada. Ara ho 
farem per una ruta nova, la ruta Mweka. El 
descens ens durà altre cop fins al límit del 
bosc tropical on acamparem novament. 
Es tracta, doncs, d’una jornada duríssima 
amb desnivells importants si tenim en 
compte que quasi s’encadenen dues 
jornades seguides de caminar en alçada. 
L’objectiu, però, s’ho val!

La darrera etapa és per 
escenaris molts similars a la 
primera, però ara en descens. 
Bosc espès, humit i exuberant 

fins a la sortida del parc per la porta 
Mweka on tothom fa cara de felicitat 
per l’èxit aconseguit o les aventures 

viscudes. Un transport col·lectiu ens 
retorna a l’hotel on gaudir d’una 
merescuda dutxa. La higiene personal 
ha estat reduïda a la mínima expressió 
durant sis dies per raons evidents. 
Aquí s’acaba una caminada especial, 
exigent però assequible, en un territori 

amb molta història. Aquí les forces de 
la naturalesa van fer aflorar materials 
volcànics de gran magnitud deixant-
nos cims de quasi 6.000 metres.
Una proposta molt recomanable per 
a qualsevol caminador amant dels 
reptes.  
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Oficines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de  Riquer 93 868 04 14

Oficina de turisme 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Correus 93 869 85 94

Notaria 93 869 88 12

Informació Generalitat 012

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

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 substituta (Annie Bellot) 93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA 
S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol 
consulta referent a l’aigua us heu d’adreçar directament a Aigües de Manresa:

Oficines: 93 872 55 22 (de dilluns a divendres de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)

Cada dijous de 10.00 h a 13.00 h us atendran a l’Edifici Europa de la plaça dels Arbres.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’encarrega de tot el procés de recaptació 
de tributs.  Per això us hi heu d’adreçar 
directament trucant de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h (tel. 93 805 21 59) o bé 
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00 
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.06
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.27
16.21
20.07

10.15
17.10
20.54

11.41
18.36
22.12

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.55
15.55
19.30

10.17
17.17
20.57

11.11
18.14
21.51

12.22
19.28
23.09

12.27
19.33
23.14

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

10.44 // 19.29 11.18 // 20.03 12.15 // 21.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 17.00 08.27 // 17.57 09.01 // 18.31

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

HISPANO IGUALADINA   tel. 93 804 44 51
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.55 // 15.15 07.30 // 16.00 08.35 // 17.05

Dissabtes:
08.00 // 15.15 09.00 // 16.00 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

10.50 // 17.20 12.00 // 19.00 12.45 // 19.45

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 19.00

Dissabtes:
13.00 // 19.45

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

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 902 026 028
Calaf Manresa [Puigmercadal] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

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

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

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

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Puigmercadal] Calaf

De dilluns a divendres:

9.00* // 13.30 // 14.00* 
//15.00 // 18.00* // 
19.00* // 20.00

9.05 // 13.35 // 14.05 // 
15.05 // 18.05 // 19.05*// 
20.05

9.30 // 14.30 // 14.30 // 
18.30 // 19.30 // 21.00

Dissabtes: 12.30 Dissabtes: 12.35 Dissabtes: 13.30

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLIC

DESEMBRE

Divendres 23
Concert de Nadal
A les 19.30 h 
a l’Escola de Música

Diumenge 25
Els Pastorets de Calaf
A les 19.00 h al Casal

Christmas Party - DJ’s
De 20.00 h a 05.00 h a la 
sala d’actes de l’Escola de 
Música 

Dilluns 26
14è Conta-Contes
A les 12.00 h a la Sala de 
Fusta del Casal 

Recollida de cartes per 
als Reis Mags 
A les 17.30 h 
a la Unió Calafina

GENER

Dijous 5
Arribada de SSMM 
Reis Mags de l’Orient
A les 18.00 h 
a la plaça Gran

Dissabte 7
Presentació del llibre 
“Posa’t les vambes. 10 
caminades per descobrir 
l’Alta Anoia”, de J. Anton 
Vilaseca i Antonino Mestres
A les 18.00 h al 
Restaurant Dusfort

Diumenge 8
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal 

Dissabte 14
Concert  punk-rock
A les 22.30 h a la sala 
d’actes de l’Escola de 
Música
Unu du Maiu 

Diumenge 15
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal

Divendres 20
Portes obertes 
a l’ermita 
de Sant Sebastià
De 10.30 h a 13.30 h 

Diumenge 22
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal 

Diumenge 29
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal 

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

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner: 

93 869 84 91 / 93 869 85 48

NOU HORARI DE L’OFICINA 
DE TURISME

Dissabtes de 9:00 a 14:30h

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.es

Per a consultes de caire turístic, 
entre setmana, podeu adreçar-vos 

a les oficines de l’Ajuntament de Calaf.

A genda

T ot a mà


