
Butlletí d’informació municipal
Desembre 2021 #86

S’obre la “Galeria de 
personatges històrics”, nova 
proposta turística de Calaf



Sumari

4 
el reportatge
Calaf està d’aniversari!

6 
el ple municipal 
Els punts més importants de la 
darrera sessió plenària i 
el pressupost de 2022 al detall

12 
l’entrevista
Araceli López Herrera 
Professora de literatura i autora de
 ‘Te daré mis versos’

20 
el reportatge fotogràfic  
“Què és per a tu Calaf?”
Recull de les imatges no premiades
del concurs del Calendari 2022

22 
les entitats
El dia a dia de les activitats 
de les entitats 

27 
els col·laboradors
Història, poesia 
i narracions

32
l’agenda
Per saber què podem
fer a Calaf

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions 
expressades pels col·laboradors d’aquesta 
publicació.
—
Número 86 - Desembre de 2021      
Edita: Ajuntament de Calaf         
Imprimeix: GRAPHICS     
Imprès amb paper ecològic
—
www.calaf.cat    

Unes festes de Nadal 
com les de sempre, 
o gairebé 
Fa un any, en aquest mateix espai, fèiem una crida a passar unes festes de Nadal 
amb prudència i responsabilitat. Les xifres de la pandèmia del covid havien remès 
força, però les autoritats sanitàries ens advertien que l’arribada del fred i la natu-
ralesa mateixa de les celebracions, en llocs tancats i amb trobades amb familiars 
i amics amb qui no convivim a diari, ens situaria en posició de risc. Els fets els van 
donar la raó. Els casos es van disparar en les setmanes següents. Va ser la terce-
ra onada. Des de llavors, n’hi ha hagut una quarta i una cinquena, i ara som a l’inici 
de la sisena. 

Una altra vegada, organismes com l’Organització Mundial de la Salut ens adver-
teixen que en els propers mesos s’incrementarà de molt el nombre d’infectats i de 
morts a Europa i arreu del món. Tenim l’exemple de països com Dinamarca, Ale-
manya o Àustria que han hagut de tornar a restriccions tan severes com el confi-
nament parcial o total i a mesures coercitives per instar a la vacunació. 

A casa nostra estem força millor, però sembla que és només qüestió d’unes po-
ques setmanes. El govern ha imposat el passaport covid per accedir als espais 
de lleure. És una decisió que està pensada com a mesura preventiva, sobretot, 
per no afectar les festes d’aquestes setmanes i per veure si ens podem estalviar 
decisions més restrictives.

Ara: a diferència de fa un any, aquesta vegada la sisena onada ens agafarà amb 
un grau de vacunació molt elevat. A Catalunya, un 85 per cent de les persones 
més grans de 12 anys està vacunada. I aquest és un factor clau perquè, en cas 
d’infecció, el risc d’ingressar en una UCI o morir sigui molt menor. 

És absolutament imprescindible que tothom es vacuni, per al seu bé però tam-
bé per a protegir el seu entorn i per protegir-nos col·lectivament. L’eficàcia de la 
vacuna és incontestable. Les morts s’han anat reduint progressivament al mateix 
ritme en què augmentava el percentatge de la població vacunada. Les estadís-
tiques que ens ofereixen les autoritats sanitàries així ho confirmen. Però també 
el seguiment diari que des del govern municipal de Calaf fem de l’evolució de la 
pandèmia a la vila. Fins i tot ara en què veiem com el nombre d’infectats creix de 
manera alarmant dia a dia, s’observa com no s’incrementen en la mateixa propor-
ció el nombre de persones ingressades a planta i, encara menys, a les UCI.

Fa un any, tancàvem un any estrany, que va quedar estroncat tot just començar-lo. 
Vam haver d’improvisar com tothom ho va haver de fer a casa seva i a les seves 
feines i empreses i comerços. Ens en vam sortir. Aquest any que acabem, ha estat 
una mica al revés. El vam començar amb restriccions i molta prudència i respec-
te, i l’hem acabat amb una represa tímida però amb l’esperança de poder ence-
tar i cloure un any normal. El govern municipal l’hem planificat així. El pressupost 
que vam aprovar en el ple de novembre marca aquesta voluntat i convenciment. 
Creiem que podrem tornar a recuperar la normalitat que tant enyorem.

Des de l’equip de govern de Junts per Calaf – Acord Municipal, els desitgem unes 
bones festes de Nadal i una entrada d’any 2022 plena d’esperança.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf 

l’editorial
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Tot a mà
Renfe    T. 902 320 320 o http://rodalies.gencat/cat

Bcn (Bcn Sants) Bcn (Bcn Pl. Cat) Manresa Calaf Lleida

8:02 8:07 9:26 10:05 11:23

15:19 15:24 16:43 17:22 18:40

19:09 19:14 20:33 21:11 22:30

Lleida Calaf  Manresa Bcn (Bcn Pl. Cat) Bcn (Bcn Sants)

8:50 10:06 10:48 12:08 12:13

16:07 17:23 18:05 19:22 19:27

19:57 21:13 21:55 23:21 23:26

Alsa    T. 902 422 242 o www.alsa.es 

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Nord)

8:15 — 18:20 8:38 — 18.54 9:45 — 20:00

Barcelona (Bcn Nord) Igualada (Estació bus) Calaf

7:30 — 15:00 8:27 — 15.57 9:01 — 16:31

Parades a Barcelona: Palau Reial — Balmes-Gran Via — Estació BCN Nord

Hispano Igualadina  - MONBUS   T. 902 29 29 00 o www.igualadina.com 

Calaf Igualada (Estació bus) Barcelona (Bcn Mª Cristina)

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 13:45— 16:00 7:30 — 14:30— 16:35 8:35 — 15:35 - 17:40

Dissabtes

8:00 — 15:15 8:35 — 15:40 10:05 — 17:05

Barcelona (Bcn Mª Cristina) Igualada (Estació bus) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9:50 — 16:45 11:15 —  18:00 11:42 —  18:27

Dissabtes

Sense enllaç, consultar horaris 12.10 — 18.45 12:37 — 19.30

Parada BCN: Maria Cristina [av. Diagonal, L3] — Informeu-vos de si cal fer canvi de vehicle a Igualada

Sagalés    T. 93 874 68 00

Calaf Manresa (Mercat Puigmercadal) Manresa (Estació bus) 

De dilluns a divendres

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

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

7:50 — 8:25 — 10:55 
15:50 — 16:25 — 19:05
21:00

Dissabtes  7:40 — 13:40 Dissabtes  8:40 — 14:15 Dissabtes  8:45 —14:20

Manresa (Estació bus- FGC) Manresa (Pompeu Fabra) Calaf

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

7.00 — 9.30 — 13.30 — 
15.00 — 17.45 — 19.05

7.05 —  09.35 — 13.35
15.05 — 17.50 —  19.10

07.40 —10:10  — 14:40
 15:40—18:25  — 20:15 

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

  93 869 87 79

  Urgències: 112

  CatSalut Respon: 061

Per demanar hora, cal trucar al 061 o connectar-se a: 
www.gencat.cat/ics *Actualització: 21/09/2020. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Telèfon d’emergències de Calaf 900 92 92 09

Ajuntament de Calaf 93 869 85 12

Ambulància urgències  061

Àrea bàsica de Salut

Bombers Oficines

93 869 87 79

93 869 92 12

Bombers Urgències 93 868 09 31

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Escola Alta Segarra 93 869 82 96

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

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Correus 93 869 85 94

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Farmàcia  93 869 85 06

FECSA Avaries 800 760 706

FECSA Informació  800 760 909

Funerària Montaner  93 869 84 91

Naturgy (Atenció client) 900 700 365

Naturgy (Urgències) 900 750 750

Grues Calaf 636 480 488

INS Alexandre de Riquer 93 868 04 14

Informació Generalitat 012

Jut. de Pau (Anna Maria Bellot) 93 869 85 12 Ext. 8

Jut. de Pau substituta (Pilar de Millan) 93 869 85 12 Ext. 8

Jutjat de Pau 93 869 85 12

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències 112

Notaria

Oficina de turisme

93 869 88 12

 93 868 08 33

Parròquia de Calaf  93 869 85 40

Piscina municipal  93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Repsol butà 93 803 15 17

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Taxi Ramon Manent  679 409 337

Taxi Ramon Miquel Calaf 673 062 923
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el reportatge

Calaf està d’aniversari!

El Casal de Calaf és una entitat amb 125 
anys d’història. Els seus orígens es remun-
ten a l’antic Centre Catòlic, un edifici de 
petites dimensions que contenia una sala 
d’espectacles, un cafè-bar, una sala de billar 
i una biblioteca. 

Va ser en aquest espai on es van repre-
sentar per primer cop els Pastorets de Calaf 
el Nadal de 1925. L’obra escollida va ser ‘Els 
pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús’ de 
Josep Maria Folch i Torres. Des d’aleshores, 

s’han representat de forma ininterrompuda 
fins als nostres dies. 

Durant la dècada de 1950 i 1960 es van 
dur a terme un gran nombre d’activitats. En 
aquella época hi anava molt jovent, ja que 
era una manera de poder sortir al vespre i 
relacionar-se. 

Amb el pas dels anys, el Centre Catòlic es 
va anar deteriorant, fins que va arribar un mo-
ment en què es va fer impossible de restau-
rar. En aquest context, l’any 1973 s’emprèn la 
construcció del nou local d’espectacles que 
esdevindrà l’actual seu del Casal de Calaf. El 
1976, per la Festa Major es va obrir per pri-
mera vegada el teló amb la sarsuela ‘Cançó 
d’amor i de guerra’. 

L’any 2000, el Casal de Calaf celebra el 
75è aniversari dels Pastorets de Calaf amb 
una gran festa i una representació especial 
amb actors i actrius de diferents edicions. En 
aquesta època, es reforma el café bar i la sala 
d’espectacles, en la qual s’instal•len parets 
folrades amb fusta ignifugada, un nou terra 
de paviment, butaques més còmodes i mo-
dernes, una nova il•luminació a sostre i parets 
i un sistema de calefacció i aire condicionat. 

Amb l’objectiu de promoure la creació i 
la difusió artística i cultural, el Casal de Ca-
laf actualment se centra en la producció i 
programació d’activitats vinculades a les 
arts escèniques, tant musicals com teatrals. 
Així mateix, organitza diverses activitats, 

com cursos, tallers, exposicions i xerrades.  

Les seves instal•lacions han acollit un 
gran nombre d’organitzacions i agrupacions 
locals. En són un exemple la Coral Ressons 
o l’Agrupació Teatral de Calaf, grups que es 
van crear dins l’estructura del Casal en els 
anys 70 i que encara funcionen en l’actualitat.

Un cop assolida una fita com els 125 anys 
de vida, el Casal de Calaf mira al futur amb 
l’objectiu de continuar creixent i evolucio-
nant, però mantenint l’essència de l’entitat i 
sense perdre mai l’esperit d’impulsar i em-
prendre activitats per al poble.

Casal de Calaf - 125è aniversari

Casino de Calaf - 125è aniversari
La Unió Calafina es va fundar l’any 1896 al 

local de l’Aliança, situat a la plaça de les Eres. 
Aquest espai era un lloc de reunió i esbarjo, 
on s’organitzaven balls i teatre. L’any 1930 
l’entitat construeix un local propi, que es va 
inaugurar per la Festa Major del 1931. Aquest 
edifici encara es conserva avui dia i continua 
funcionant com a seu de l’organització.

En la dècada de 1950 l’entitat va arribar a 
la seva màxima esplendor. Durant aquests 
anys es va crear el Club d’Escacs, es van 
programar conferències culturals i esporti-
ves i es va impulsar una coral amb escola de 
música gratuïta pels nens i nenes dels socis. 
Així mateix, es va començar a celebrar la ca-
valcada de Reis i els balls de carnestoltes a 
l’interior de la sala.

També es van emprendre millores en 
diversos elements arquitectònics, com la 
façana, i es va construir un bar a l’entrada de 
l’edifici. A més, es va instal·lar el sistema de 
filmació Cinemascop, que va permetre oferir 
una variada programació cinematogràfica.

En els anys 90, es va dur a terme la re-
estructuració de la sala d’espectacles. Els 
treballs de remodelació es van dividir en 
tres fases diferents: la primera va consis-

tir en l’aixecament de les llotges, la segona 
en l’enrajolament de la sala, i la tercera en la 
instal·lació de la calefacció. La nova sala es 
va inaugurar amb un gran ball de vetlla.

El 1996 l’entitat va celebrar el seu cente-
nari amb una gran programació. El dia que 
es complien cent anys del seu naixement, 
la Coral Polifònica de Puigreig va actuar a 
l’Església de Sant Jaume. També, es va cele-
brar una emotiva missa, en què es va beneir 
el nou estendard de l’entitat i el van portar el 
soci més gran i el més jove.

Actualment, el Casino de Calaf ofereix 
funcions teatrals, espectacles musicals, 
conferències i presentacions de llibres. Des-
taca, així mateix, la seva oferta formativa en 
diferents disciplines com la música, el teatre 
o la dansa. També cedeix la sala per a realit-
zar festes populars i actes municipals.

Després de celebrar el seu 125è aniversa-
ri, es proposa finalitzar les obres de rehabili-
tació de l’edifici, consolidar una programació 
diversa i de qualitat i fixar la formació com a 
eix vertebrador de l’activitat de l’entitat.

El Club Tennis Taula Calaf celebra en-
guany el seu 25è aniversari. L’inici d’aquesta 
entitat esportiva el va marcar la celebració 
d’un torneig amateur, que va organitzar 
l’Ajuntament. Després d’aquesta competi-
ció, diversos calafins van decidir agrupar-se 
per continuar practicant aquest esport. 

El setembre de 1996 l’entitat es va consti-
tuir oficialment i va celebrar la primera junta, 
que estava formada per: Josep Camí, Jau-
me Pérez, Josep Antoni Carrillo, Francesc

 Estany, Josep Antoni Lozano, Joan Car-
les Carrillo, Antonio Rodríguez i Josep Re-
che.

El club va viure els millors anys durant la 
seva primera dècada de vida. En els seus 
inicis, estava format per vuit membres re-
partits en dos equips: un infantil i un altre 
adult. Els entrenaments es duien a terme a 
un espai situat a l’actual Llar d’Infants Muni-
cipal, on tenien disposades diverses taules 
de tennis taula Els membres més antics re-

corden com en la seva infantesa anaven allà 
a jugar i fer els deures, i després, en la seva 
adolescència i joventut, es quedaven jugant 
fins entrada la nit. Posteriorment, el club va 
anar canviant de seu fins a arribar a la Sala 
d’Actes Municipal Teresa Escolà i Torra, on 
entrenen actualment.

Ara, el club es proposa donar continuïtat 
a l’entitat i mantenir la seva activitat. Així ma-
teix, aspira a donar a conèixer aquest es-
port i participar activament en la vida del po-
ble, transmetent al jovent i la canalla l’estima 
pel tennis taula. 

Club Tennis Taula Calaf - 25è aniversari Cor Trinvant - 20è aniversari

El Cor Trinvant va néixer el Nadal del 
2001, quan una colla d’amics i amigues de 
Calaf es van agrupar per cantar cançons 
nadalenques. El que va començar com una 
sèrie de petits concerts en cases de familiars 
i coneguts, va acabar convertint-se en un 
grup coral que ha actuat arreu de la comarca.

En els seus vint anys de trajectòria musi-
cal, destaca el concert ‘Cantem mil anys’, en 
homenatge al mil•lenari de la vila l’any 2015, i 
‘Memòria de poetes’, un concert de poemes 

catalans i universals musicats per a cor poli-
fònic que va tenir lloc el 2018.

La seva activitat es basa principalment en 
el cant a capel•la i compten amb un extens 
repertori, que abasta des de la música sacra 
fins a temes més moderns i contemporanis.

Actualment, està format per dues sopra-
nos, dues contralts, dos tenors i dos baixos. 
En total, són vuit membres: Judit Baraldés, 
Montse Mestres, Enriqueta Salat, Maribel Si-
vila, Jaume Ortínez, Josep Maria Solà, Joan 

Torner i Joan Mauri.
Per celebrar aquesta efemèride, el Cor 

Trinvant realitzarà un concert solidari el 19 de 
desembre a les 12.00 h a l’església de Sant 
Jaume. En col•laboració amb la Marató de 
TV3, es podran fer donatius que es destina-
ran íntegrament a aquesta iniciativa.

De cara a l’any vinent, el grup està pre-
parant un concert de músiques de cine-
ma i teatre musical, que comptarà amb 
l’acompanyament del Trio Segarrenc.

Cor Trinvant - Any 2001

Primer Open de Tennis Taula - Any 1996

Centre Catòlic - Cortesia Casal de Calaf

Pastorets de Calaf

Cor Trinvant - ActualitatCor Trinvant - ‘Cantem mil anys’

Festa Major 1968

Caramelles - Any 1943
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el  ple municipal

El Ple aprova el Pressupost 
General per l’exercici 2022

El Ple de Calaf va aprovar amb 6 vots a fa-El Ple de Calaf va aprovar amb 6 vots a fa-
vor de l’equip de govern i tres abstencions de vor de l’equip de govern i tres abstencions de 
Junts per Catalunya i el GIC-VV el Pressupost Junts per Catalunya i el GIC-VV el Pressupost 
General per l’exercici 2022.General per l’exercici 2022.

La Regidora d’Hisenda i Promoció Econò-La Regidora d’Hisenda i Promoció Econò-
mica, Montse Mases, va explicar que el pres-mica, Montse Mases, va explicar que el pres-
supost contempla les despeses de tots els supost contempla les despeses de tots els 
serveis i actuacions que han de ser coberts pel serveis i actuacions que han de ser coberts pel 
consistori municipal, les despeses de personal consistori municipal, les despeses de personal 
i els plans d’ocupació que han estat aprovats. i els plans d’ocupació que han estat aprovats. 

Així mateix, va especificar que incorpora, Així mateix, va especificar que incorpora, 
tant en ingressos com en despeses, la inversió tant en ingressos com en despeses, la inversió 
corresponent a la municipalització de l’aigua.corresponent a la municipalització de l’aigua.

També, va subratllar que per l’any vinent També, va subratllar que per l’any vinent 
s’ha tornat a programar festes populars i activi-s’ha tornat a programar festes populars i activi-
tats culturals, com hi havia abans de la pandè-tats culturals, com hi havia abans de la pandè-
mia. En aquest sentit, va destacar: “Les entitats mia. En aquest sentit, va destacar: “Les entitats 
tornaran a tenir les subvencions que necessi-tornaran a tenir les subvencions que necessi-
ten per poder dur a terme les seves activitats”.ten per poder dur a terme les seves activitats”.

Pel que fa a els ratis, el pressupost 2022 Pel que fa a els ratis, el pressupost 2022 
preveu uns ingressos totals de 4.973.974,95€ preveu uns ingressos totals de 4.973.974,95€ 
i unes despeses de 4.961.476,39€, amb un i unes despeses de 4.961.476,39€, amb un 
diferencial positiu de 12.498,56 €. L’estalvi net diferencial positiu de 12.498,56 €. L’estalvi net 
també és positiu i el càlcul del superàvit també també és positiu i el càlcul del superàvit també 
ho és en 1.416,46 €. ho és en 1.416,46 €. 

Respecte al compliment de l’objectiu del Respecte al compliment de l’objectiu del 
deute públic, tenint en compte el deute viu, deute públic, tenint en compte el deute viu, 
les amortitzacions de l’exercici i la previsió de les amortitzacions de l’exercici i la previsió de 
sol·licitud de nous préstecs al final del 2022 es sol·licitud de nous préstecs al final del 2022 es 
preveu que el rati sigui d’un 37,58%.preveu que el rati sigui d’un 37,58%.

Un altre punt rellevant del Ple del mes de no-Un altre punt rellevant del Ple del mes de no-
vembre, va ser l’aprovació del contracte mixt vembre, va ser l’aprovació del contracte mixt 
de subministrament i serveis per l’abastament de subministrament i serveis per l’abastament 
domiciliari d’aigua potable i del clavegueram al domiciliari d’aigua potable i del clavegueram al 
municipi. municipi. 

El punt va prosperar amb set vots a favor El punt va prosperar amb set vots a favor 
de l’equip de govern, dos vots en contra del de l’equip de govern, dos vots en contra del 
GIC-VV i una abstenció per part de Junts per GIC-VV i una abstenció per part de Junts per 
Catalunya.Catalunya.

El Regidor del GIC-VV, Salvador Prat, va El Regidor del GIC-VV, Salvador Prat, va 
anticipar: “Nosaltres votarem en contra, evi-anticipar: “Nosaltres votarem en contra, evi-
dentment”. En aquest sentit, va remarcar: “No dentment”. En aquest sentit, va remarcar: “No 
entenem la necessitat que hi ha de fer aquest entenem la necessitat que hi ha de fer aquest 
canvi, quan el servei que avui existeix és per-canvi, quan el servei que avui existeix és per-
fecte”.fecte”.

Per la seva part, el portaveu de Junts per Per la seva part, el portaveu de Junts per 
Catalunya, Joan Caballol, va subratllar que Catalunya, Joan Caballol, va subratllar que 
s’abstindrien.s’abstindrien.

“El fet de gestionar directament des de “El fet de gestionar directament des de 
l’Ajuntament facilita l’obtenció d’informació, l’Ajuntament facilita l’obtenció d’informació, 
agilitza la presa de decisions i permet un con-agilitza la presa de decisions i permet un con-
trol més estricte sobre les inversions”, va expli-trol més estricte sobre les inversions”, va expli-
car el Regidor de Medi Ambient i Serveis Mu-car el Regidor de Medi Ambient i Serveis Mu-
nicipals, Sergi Fitó.nicipals, Sergi Fitó.

L’Alcalde de Calaf, Jordi Badia, va destacar: L’Alcalde de Calaf, Jordi Badia, va destacar: 
“No tenim coneixement de la xarxa, perquè es “No tenim coneixement de la xarxa, perquè es 
va cedir el servei de manera integral i tota la in-va cedir el servei de manera integral i tota la in-
formació la té Aigües de Manresa”. I va afegir: formació la té Aigües de Manresa”. I va afegir: 
“No pot ser que un poble no controli i tingui la “No pot ser que un poble no controli i tingui la 
informació de la seva xarxa, això és el que vo-informació de la seva xarxa, això és el que vo-
lem recuperar”.lem recuperar”.

Durant la sessió plenària també es va apro-Durant la sessió plenària també es va apro-
var el projecte executiu per la renovació i millo-var el projecte executiu per la renovació i millo-

ra de l’enllumenat públic exterior de Calaf amb ra de l’enllumenat públic exterior de Calaf amb 
8 vots a favor de l’equip de govern i el GIC-VV 8 vots a favor de l’equip de govern i el GIC-VV 
i un en contra per part de Junts per Catalunya.i un en contra per part de Junts per Catalunya.

També es van aprovar dues modificacions També es van aprovar dues modificacions 
puntuals del POUM. puntuals del POUM. 

D’una banda, es va aprovar per unanimitat D’una banda, es va aprovar per unanimitat 
de forma provisional modificar el condicionant de forma provisional modificar el condicionant 
d’ampliació de construccions vinculades a ex-d’ampliació de construccions vinculades a ex-
plotacions de recursos naturals. plotacions de recursos naturals. 

D’altra banda, es va aprovar inicialment la D’altra banda, es va aprovar inicialment la 
modificació de l’article 192 PMU 3 Cal Angue-modificació de l’article 192 PMU 3 Cal Angue-
ra amb 9 vots a favor de l’equip de govern i el ra amb 9 vots a favor de l’equip de govern i el 
GIC-VV i un en contra per part de Junts per GIC-VV i un en contra per part de Junts per 
Catalunya.Catalunya.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat Així mateix, es va aprovar per unanimitat 
una moció presentada pel grup municipal de una moció presentada pel grup municipal de 
Junts per Calaf-Acord Municipal, en relació Junts per Calaf-Acord Municipal, en relació 
amb la nova normativa que regula l’Impost de amb la nova normativa que regula l’Impost de 
la Plusvàlua.la Plusvàlua.

Al torn de l’activitat de control, el GIC-VV es Al torn de l’activitat de control, el GIC-VV es 
va interessar pels criteris emprats per adjudi-va interessar pels criteris emprats per adjudi-
car els ajuts per pagar el lloguer i una sol·licitud car els ajuts per pagar el lloguer i una sol·licitud 
d’assistència jurídica a la Diputació de Barce-d’assistència jurídica a la Diputació de Barce-
lona.lona.

Pel que fa a Junts per Catalunya, va plan-Pel que fa a Junts per Catalunya, va plan-
tejar diferents qüestions relacionades amb tejar diferents qüestions relacionades amb 
la deixalleria municipal, el contracte amb la deixalleria municipal, el contracte amb 
l’empresa que realitza les proves d’accés, el l’empresa que realitza les proves d’accés, el 
contracte del servei de verificació d’activitats i contracte del servei de verificació d’activitats i 
el contracte per l’habilitació parcial de les ca-el contracte per l’habilitació parcial de les ca-
setes dels mestres, entre d’altres.setes dels mestres, entre d’altres.

Altres punts del Ple

Un pas endavant cap a la 
municipalització 

de l’aigua

El pressupost del 2022 en xifres
A què es destinaran els recursos?

D’on venen els recursos?

El 2022 s’aposta per uns pressupostos més expansius i de retorn a la 
normalitat. Els ingressosingressos ascendirant a  ascendirant a 4.973.974,95€4.973.974,95€ i les  i les des-des-
pesespeses a  a 4.961.476,39€4.961.476,39€, amb un diferencial positiu de 12.498,56 €., amb un diferencial positiu de 12.498,56 €.

Pel que fa a les inversions, sumen un total de 572.305 €€ de despe-
sa, de la qual, 291.253 euros provindran de subvencions de la Diputació o 
Generalitat. 

 La partida més elevada està destinada al manteniment i millora de 
carrers (123.200€€), seguida del proveïment de ll’aigua  potable amb  
(68.942,13 €€) i la inversió en pous (100.000 €€). 

D’altra banda, també s’invertirà en la restauració del castell (59.200 €€), 
la reforma de les casetes dels mestres (46.500 €€), millores a la sala d’actes 
(38.271,05 €€, ), projectes turístics (38.000 €€) i millores de parcs i jardins 
(32.000 €€), principalment. 

    IMPOSTOS                                                                         1.754.588,75€                35,22%

    TAXES I ALTRES INGRESSOS                                                   1.022.800,29€               20,56%

    PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT I SUBVENCIONS                                                    1.579.230,68€                 31,75%

    INGRESSOS PATRIMONIALS                                        45.050,00€                   0,91%

    SUBVENCIONS INVERSIONS                                      291.253,05€                  5,86%

    PRÉSTECS PER INVERSIONS                                        281.052,18€                  5,65%

  
   TOTAL                                                    4.973.974,95€

Administració General
30,90%

Municipalització Aigua
8,40%

Promoció Econòmica
6,36%

Cultura, Festes i Joventut
5,09%

Serveis Socials
5,09%

Urbanisme
17,69%

Medi Ambient
13,19%

Educació
9,41%

Eports
3,20%
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Margarida Casanovas
dona el fons de la 
Família Çanou 

la cultura

Torna la Festa de 
Santa Calamanda

La Regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Calaf ja està treballant en 
la programació dels actes i activitats de la 
Festa Major d’hivern en honor de la patrona 
del municipi, Santa Calamanda.

El divendres, 4 de febrer, al vespre se ce-
lebrarà al Casal de Calaf la cinquena edició 
de la Nit de l’Esport i la Cultura, un acte que 
té com a objectiu reconèixer a les persones 
i entitats del municipi que han destacat pels 
èxits assolits o per la promoció que han fet 
de l’esport i la cultura. 

El dissabte, 5 de febrer, al matí, a les 11.30 
h es celebrarà la missa en honor a Santa 
Calamanda i posteriorment es ballarà la 
metredansa. A les 12.00 h, hi haurà un con-
cert infantil al Casino de Calaf a càrrec de 
‘2 Princeses Barbudes’, un grup musical 
per a tots els públics que ofereix cançons 
pop amb instruments petits i de joguina 
amb lletres divertides, imaginatives, plenes 
d’humor i lliures de moralismes. A la tarda, la 
Cobla Vents de Riella actuarà a les 18.00 h 
al Casino de Calaf.

Margarida Casanovas Pampalona ha 
donat de forma gratuïta al consistori munici-
pal el fons documental de la Família Çanou, 
format per quatre lligalls del S. XVII i XVIII 
relatius a plets de la família. La signatura 
del contracte de donació va tenir lloc el di-
lluns, 22 de novembre, a la Sala de Reunions 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Calaf. 

Els quatre lligalls passaran a formar part 
del patrimoni municipal i es custodiaran a 
l’Arxiu Municipal de Calaf. Així mateix, des-
prés de procedir a la seva restauració i nete-

ja, els documents es transcriuran per apro-
fundir en el seu contingut.

El fons documental està format per qua-
tre plets privats relacionats amb la família 
Çanou al voltant de diversos drets i posses-
sions a Calaf. Són plets tant entre branques 
de la mateixa família Çanou com amb la 
col·legiata de Sant Jaume. Es tracta de 55 
fulls impresos repartits en quatre lligalls, un 
escrit en català i els altres tres en castellà. 
Els documents daten de finals del S. XVII, 
1718 i 1719.

Ja es poden 
presentar 
candidatures a la 
Nit de l’Esport i la 
Cultura

L’Ajuntament de Calaf ha obert la con-
vocatòria per proposar candidats i can-
didates als premis de la Nit de l’Esport i la 
Cultura, que enguany arribarà a la cinque-
na edició.  Les candidatures es poden pre-
sentar fins al 10 de gener de 2022 a través 
del registre municipal de l’Ajuntament de 
Calaf.

Els guardons es lliuraran durant una 
gala que tindrà lloc el divendres 4 de fe-
brer, al Casal de Calaf, dins dels actes de la 
Festa Major de Santa Calamanda.Els Pre-
mis de la Nit de l’Esport i la Cultura és una 
iniciativa que té com a objectiu reconèixer 
a les persones i entitats locals que han 
destacat pels èxits assolits o per la promo-
ció que han fet de l’esport a la temporada 
2020-2021 i la cultura en el transcurs del 
2021.

Podeu consultar les modalitats i tots els 
requisits a les bases adjuntes a www.calaf.
cat

Continuant el recorregut, arribem a 
l’habitació de Louis Joseph de Bourbon, Duc 
de Vendôme. Durant la tardor del 1711, es va 
allotjar a la Casa Abadal per comandar, pel 
bàndol borbònic, la Batalla dels Prats de Rei, 
en el marc de la Guerra de Successió.

La decoració de l’habitació està inspirada 
en els palaus borbònics i té influència barro-
ca. Una taula de treball plena de mapes, amb 
la batalla dia a dia, ens transporten a aquest 
moment històric.

L’Ajuntament obre amb èxit la nova  
‘Galeria de personatges històrics’

EE
l  dissabte, 11 de desembre, es va l  dissabte, 11 de desembre, es va 
realitzar una matinal de portes realitzar una matinal de portes 
obertes a la “Galeria de personat-obertes a la “Galeria de personat-
ges històrics”, un espai que explica ges històrics”, un espai que explica 
la trajectòria de diferents personali-la trajectòria de diferents personali-

tats que van viure en aquesta casa en diverses tats que van viure en aquesta casa en diverses 
èpoques. La galeria està formada per quatre èpoques. La galeria està formada per quatre 
estances, cadascuna dedicada a un personat-estances, cadascuna dedicada a un personat-
ge i ambientada en un moment històric concret. ge i ambientada en un moment històric concret. 

Recorrent aquestes habitacions, es pot conèi-Recorrent aquestes habitacions, es pot conèi-
xer la història de la casa, de les famílies propie-xer la història de la casa, de les famílies propie-
tàries i dels fets històrics i de la vila.Més de 200 tàries i dels fets històrics i de la vila.Més de 200 
persones -dividides en grups reduïts- van parti-persones -dividides en grups reduïts- van parti-
cipar a les portes obertes. La visita va comptar cipar a les portes obertes. La visita va comptar 
amb uns figurants caracteritzats de les perso-amb uns figurants caracteritzats de les perso-
nes i fets històrics que hi estan vinculats:  Laureà nes i fets històrics que hi estan vinculats:  Laureà 
Figuerola, el duc de Vendôme, «la practicanta» Figuerola, el duc de Vendôme, «la practicanta» 
o la vídua de la família Solà.o la vídua de la família Solà.

Cal Matrícules - S. XIX
El recorregut comença amb a la sala del 

piano. Ambientada en el S.XIX, mostra com 
era la casa quan els propietaris eren la famí-
lia Solà. En aquells anys, era coneguda a la 
vila amb el nom de Cal Matrícules, ja que era 
el lloc on els habitants pagaven l’impost del 
cadastre i matriculaven les seves propietats. 

Tots els objectes de la sala evoquen 
l’època, des de la mantellina negra per 
anar a missa curosament col•locada 
sobre la cadira fins al llum de petroli que 
s’utilitzava per il•luminar les estances 
quan els habitatges encara no disposaven 
d’instal•lació elèctrica.

La segona sala reprodueix la consulta 
de Maria Àngels Pujol Bacardit, coneguda 
popularment com ‘la practicanta’. Durant 
dècades, va exercir com a practicant i lle-
vadora a Calaf i rodalies. Va ser una dona 
avançada a la seva època que va rebre for-
mació universitària en uns temps en què les 
dones difícilment tenien accés a l’educació 

superior i al mercat laboral.
Quan es va casar amb l’hereu de la famí-

lia Solà es va traslladar a la casa del seu ma-
rit i va obrir allà la seva consulta. A l’estança, 
es pot trobar l’instrumental que feia servir, 
com agulles i recipients de vidre per posar 
les injeccions als pacients.

Consulta de Ca la Practicanta - S. XX

Habitació del Duc de Vendôme - S. XVII

La darrera sala recrea el que hagués po-
gut ser el despatx de Laureà Figuerola Ba-
llester, reconegut economista i polític nascut 
a Calaf. Va ser Ministre d’Hisenda, entre 1868 
i 1870, i posteriorment també va presidir el 
Senat. És conegut per signar el decret amb 
el qual es va instaurar la pesseta com a uni-
tat monetària oficial en un moment on al país 
circulaven prop d’un centenar de monedes 
diferents.

En aquest sentit, un element destacat de 
l’estança és la col•lecció de pessetes. Do-

nant un cop d’ull a les diferents monedes i 
bitllets, és possible seguir l’evolució històrica 
i política: república, monarquia, franquisme, 
restauració democrática, etc.

Les parets i el sostre de la sala estan de-
corats amb motius indians, com castanyers 
d’índies i altres plantes i flors tropicals. Els 
indians van ser els catalans que van viatjar a 
les Amèriques a la recerca d’una vida millor 
i alguns van tornar rics. La gent il•lustre de 
l’època decorava les seves cases amb mo-
tius d’aquest estil.

Despatx de Laureà Figuerola  Ballester - S. XIX

el turisme

S’instal·len nous panells informatius

Un està situat a la zona de caravàning i l’altre 
a la Plaça dels Arbres, davant de l’Oficina de Tu-
risme de Calaf.

Hi apareix informació sobre el municipi i els 
principals atractius turístics. També, es propo-

sen tres rutes autoguiades: de les escultures, 
del patrimoni i literària. També té codis QR 
per descarregar fàcilment el plànol de la vila i 
l’aplicació de Calaf, on es poden consultar itine-
raris i l’agenda d’activitats, entre d’altres.
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Tornen els Pastorets 
de Calaf
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El 'Gran Laureanu' 
repartirà més de 
3.000 € en premis

Aquestes festes torna el ‘Gran Laureanu’, 
la campanya de Nadal que promouen prop 
de quaranta comerços de Calaf. Des del 8 
de desembre, per la compra a qualsevol dels 
establiments comercials adherits a la cam-
panya, es pot aconseguir bitllets ‘laureanus’ 
per valor de 0,10 € amb un número per entrar 
al sorteig del ‘Gran Laureanu’. A banda del 
Gran Laureanu d’or (valorat en 500 €) i el de 

plata (valorat en 300 €), aquest any també hi 
haurà el de bronze (valorat en 100 €).

El sorteig dels ‘Grans Laureanus’ entre 
tots els números repartits se celebrarà de 
forma presencial el 5 de gener a les 17.00 h a 
la plaça dels Arbres. També es podrà seguir 
en directe a través del Canal de Youtube de 
l’Ajuntament. El mateix dia es publicarà la llis-
ta dels números guanyadors a les xarxes so-
cials del consistori. Els premis consistiran en 
tres bitllets gegants d’or, plata i bronze que 
es lliuraran per a gastar a les botigues parti-
cipants en la campanya en un únic dia.

Des del 6 de gener  fins al 31 de març del 
2022 tots els bitllets ‘laureanus’ no premiats 
adquirits durant les festes es podran acumu-
lar i deduir en l’import de les compres.

En total, es repartiran fins a 31.000 but-
lletes, el que suposarà obsequiar els clients 
amb més de 3.000 € en descomptes.

Després de que l’any passat no se celebres-Després de que l’any passat no se celebres-
sin a causa de la pandèmia de la Covid-19, en-sin a causa de la pandèmia de la Covid-19, en-
guany els Pastorets de Calaf tornen als escena-guany els Pastorets de Calaf tornen als escena-
ris. ris. Es representaran a la Sala Folch i Torres 
de Calaf el 25 de desembre de 2021 a les 
19.00 h i els dies  2, 6, 9 i 16 de gener de 2022 
a les 17.30 h. En acabar la funció, hi haurà pa 
amb botifarra per a tots els assistents.

Les entrades es poden comprar online 
a la pàgina web https://entrades.pastorets-
decalaf.cat/. També es podran adquirir una 
hora abans de cada funció a les taquilles del 
Casal de Calaf. El preu de les entrades pel 
públic general és de 17 €, mentre que pels so-
cis és de 12 € i pels menors de 13 anys de 8 €. 

Aquesta edició, en la qual s’estrena Eloi 
Fonoll com a director, comptarà amb algu-
nes novetats. Enguany els pastorets i els 
pastorets infantils es fusionaran en un únic 
espectacle, que aglutinarà més d’un cente-
nar d’actors i actrius de totes les edats.  

També s’ha modificat els quadres i els 
plantejaments d’algunes escenes, amb 
l’objectiu que siguin més realistes i tots els 
intèrprets estiguin en moviment permanen-
tment. En aquest sentit, també s’han introduït 
més entrades i sortides de la sala.

A més, els actors i actrius comptaran amb 
micròfons inalàmbrics, de manera que en-
cara que la seva interpretació estigui acom-
panyada per música, sons o el so ambient 
de l’escena, totes les files del públic podran 
sentir les seves intervencions.

Així mateix, s’han realitzat canvis en el 
maquillatge per evitar que es vegi afectat 
per la potència dels focus i per a resaltar les 

expressions i emocions dels personatges, i 
també, s’ha renovat el vestuari i s’ha modifi-
cat la vestimenta d’alguns personatges. 

Com és tradició, els Pastorets de Calaf 
comptaran amb la música original escrita pel 
compositor Mn. Valentí Miserachs i Grau. No 
obstant això, aquest any també s’afegiran 
noves melodies de la Patum de Berga, ban-
des sonores, músics i compositors calafins.

Enguany, s’homenatjarà a Ramon Saló, 
que representarà per darrera vegada el per-
sonatge de Satanàs. La voluntat es mantenir 
els homenatges en les properes edicions. 

La Xarxa Local de Mitjans de Comunica-
ció retransmetrà el 25 de desembre, Dia de 
Nadal, la representació teatral dels Pastorets 
de Calaf. Així doncs, els dos cents els mitjans 
de comunicació locals i comarcals d’arreu 
de Catalunya que en formen part emetran 
aquest emblemàtic espectacle calafí. 

El 19 de desembre a les 17.30 h, es repre-
sentarà la primera part dels Pastorets de 
Calaf a la Sala Folch i Torres del Casal. L’acte 
serà obert al públic i per assistir es pagarà ta-
quilla inversa en col·laboració amb la Marató.
Aquest any, la Marató celebrarà la seva 30a 
edició i la dedicarà estarà dedicat a un grup 
de problemes de salut mental molt comuns 
que afecten una de cada quatre persones 
en algun moment de la vida, com ara la de-
pressió, l’ansietat o el trastorn bipolar. 

el nadal 

Una edició plena de novetats

Es retransmetran per la Xarxa

Col·laboració  amb 
La Marató de TV3

el comerç

Llistat de comerços participants
• Almansa • Arrels Perruqueria • Basar Xinès • Bonàrea • Burgès i Regí • Calçats L’Escarpí 
• Cal Gatells • Caprici • Carnisseria Laura • Carnisseria Mercè • Coaliment - Casa Floren-
tina • Condis • El cosidor de Calaf • El Gebre • El Quiosc del Passeig • Elvira Perruquers 
• Farmàcia Font Sabala • Forn de Pa Fitó • Imatge • La Coppe • La Lionesa • La Senalla • 
La Vedella • L’Home • Mobles Pérez • Òptica Calaf • Papereria Anna • Pastisseria La Ca-
ronlina • Peixateria Calaf • Perruqueria & Estètica Anna Roldán • Proxim Supermercat • 
Quemposo • Santiveri • Super T • Tot Punt • Vitaespai
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Novetats de 
l’arribada dels 
Reis a Calaf

La comissió de Reis organitza un any 
més, amb el suport de l’Ajuntament, els 
diferents actes vinculats amb l’arribada de 
Ses Majestats a la vila de Calaf.  

Recollida de cartes  - diumenge 26
El 26 de desembre a les 17h de la tar-

da hi haurà l’arribada de la bústia reial a la 
plaça dels Arbres on també es realitzarà 
un taller de l’arbre dels desitjos. Segui-
dament, els patges farik, farak i faruk es 
desplaçaran amb una rua fins al Casal de 
Calaf per fer la recollida de cartes presen-
cialment. D’altra banda, fins al 2 de gener, 
els nens i nenes podran continuar enviant 
les seves cartes a través de la bústia mà-
gica que durant el dia trobaran a la plaça 
dels Arbres.  

Cavalcada reial en doble format
Aquest any, els reis de l’Orient arri-

baran a la vila amb cavalls. La rebuda 
serà el 5 de gener a la plaça dels Arbres 
a les 17h, on s’haurà fet el sorteig de la 
campanya de Nadal dels comerciants 
“El Gran Laureanu” i els esperarem es-
calfats pel foc dels Diables de l’Alta Se-
garra.  (En cas de pluja, ambdós actes 
seran al Casino de Calaf)

Seguidament, Ses Majestats es 
repartiran en tres carrosses que faran 
rutes diferents per la vila. En acabar els 
recorreguts, es trobaran a la plaça Gran 
per entrar a l’església de Sant Jaume 
a adorar el nen Jesús. Un cop fora, el 
Consell d’Infants els dedicarà unes pa-
raules. 

Igual que l’any passat, tant la rebu-
da, com la cavalcada, com l’adorament 
es podrà seguir de forma telemàti-
ca a través del canal de youtube de 
l’Ajuntament.  

(*) Tots els actes estan subjectes a 
modificacions en funció de l’evolució de 
la Covid-19 i les possibles restriccions. 

Nova web 
www.reiscalaf.cat 

Des d’aquesta nova web, la ciutada-
nia podrà trobar de forma àgil  tota la in-
formació actualitzada  i recursos vincu-
lats amb els actes de reis de Calaf: carta 
per descarregar, enllaç a la retransmis-
sió, horaris... A més, la plataforma per-
metrà que els infants conversin amb els 
Reis a través de missatgeria en línia.

Descobreix 
l’app de comerç 
de proximitat 
‘Apropteu’

La Diputació de Barcelona va posar en 
marxa l’app “Apropteu”, que té com a ob-
jectiu convertir-se en un directori digital de 
comerços de proximitat de la província de 
Barcelona.

A través de l’aplicació mòbil, es pot  
cercar qualsevol mena de comerç o ser-
vei de la província i conèixer la seva oferta 
de productes, bonificacions i promocions. 
Així mateix, clients i comerciants poden 
comunicar-se  directament a través del xat 
de l’aplicació.

Amb aquesta iniciativa, es pretén donar 
suport al comerç de proximitat, aportar ei-
nes digitals als comerços i serveis, dinamit-
zar el sector mitjançant la tecnologia i crear 
xarxa entre els comerciants i la ciutadania.

Des de l’Ajuntament de Calaf, s’anima a 
la població i establiments comercials a des-
carregar l’aplicació per gaudir dels avantat-
ges que presenta.

A partir del mes de gener es 
reubicarà part del Mercat de Calaf

A A 
partir del mes de gener del 2022 el partir del mes de gener del 2022 el 
mercat canvia l’espai que ocupa. El mercat canvia l’espai que ocupa. El 
mercat no canvia de carrer, només mercat no canvia de carrer, només 
canvia de lloc algunes parades canvia de lloc algunes parades 
per esponjar el mercat i omplir tot per esponjar el mercat i omplir tot 

el Raval de Sant Jaume,  des de l’antic Bar San-el Raval de Sant Jaume,  des de l’antic Bar San-
taulària fins al Forn de Cabrianes.taulària fins al Forn de Cabrianes.

En els seus orígens, el mercat ja començava En els seus orígens, el mercat ja començava 
al Santaulària i anava fins a la plaça dels Arbres, al Santaulària i anava fins a la plaça dels Arbres, 
i de mica en mica, va anar pujant, quedant la i de mica en mica, va anar pujant, quedant la 

primera zona del raval Sant Jaume buida veient primera zona del raval Sant Jaume buida veient 
com el comerç també minvava.com el comerç també minvava.

Des de la regidoria de Comerç creuen que Des de la regidoria de Comerç creuen que 
una manera d’anar donant vida a aquesta part una manera d’anar donant vida a aquesta part 
del carrer, és tornar-hi el mercat i facilitar així del carrer, és tornar-hi el mercat i facilitar així 
que tot el raval fins al Forn de Cabrianes sigui un que tot el raval fins al Forn de Cabrianes sigui un 
mercat lineal. L’objectiu és fer-lo visible per donar mercat lineal. L’objectiu és fer-lo visible per donar 
l’oportunitat de posar-hi negocis i crear un gran l’oportunitat de posar-hi negocis i crear un gran 
carrer comercial.carrer comercial.

Per altra banda, la zona de la plaça  quedarà Per altra banda, la zona de la plaça  quedarà 

com un espai més de lleure. Els bars podran com un espai més de lleure. Els bars podran 
treure taules a l’exterior durant tot el temps que treure taules a l’exterior durant tot el temps que 
necessitin.necessitin.

Finalment, s’aposta fer deixar la zona de dins Finalment, s’aposta fer deixar la zona de dins 
la plaça dels Arbres com a “espai temàtic” on, la plaça dels Arbres com a “espai temàtic” on, 
durant l’any, hi haurà diferents tipus de mercats: durant l’any, hi haurà diferents tipus de mercats: 
col·leccionista, artesans, puntaires, actuacions col·leccionista, artesans, puntaires, actuacions 
musicals... i altres activitats dutes a terme per en-musicals... i altres activitats dutes a terme per en-
titats, ja siguin d’àmbit  mediambiental, comercial, titats, ja siguin d’àmbit  mediambiental, comercial, 
turística, etc.turística, etc.
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l’entrevista

Quin significat té ‘Te daré mis versos’, el títol que 
porta el llibre que has publicat?

Ve d’un dels poemes que vaig escriure i titular així. 
És un poema d’amor dedicat al meu marit. Vaig pen-
sar que seria el títol del meu llibre, que no només està 
dedicat a ell sinó  a tothom. Aquesta és la meva il·lusió 
que la gent conegui els meus poemes. 

Com ha estat el procés de creació del poemari? 
Per Nadal, sempre recullo els poemes que he escrit 

al llarg de l’any. Un Nadal vaig pensar que m’agradaria 
fer un recull de poemes en un llibre. És un poemari 
de vida, una sèrie de poemes que he anat escrivint al 
llarg dels anys. Conté poemes que vaig escriure quan 
anava a l’institut, com ‘Desde aquí’ o ‘Alguien que no 
existe’.

Així doncs, el lector pot anar seguint a través 
dels diferents poemes la teva transformació o 
evolució personal?

És el que diuen algunes de les persones que em 
coneixen i que han llegit els poemes del llibre. No 
obstant això, no estan ordenats cronològicament. El 
llibre es divideix en dues parts: la primera, es basa en 
l’amor i desamor i, la segona, se centra en tota mena 
d’emocions. 

Per què vas escollir la poesia? Què et va portar a 
decantar-te per explorar aquest gènere literari? 

La poesia em va escollir a mi. Jo escric poesia per-
què és el que sento des que era una nena. Al llarg de 
la meva vida, hi ha hagut moments en què li he donat 
més o menys importància i que he escrit més o menys. 
Però, sempre he escrit. 

Quan vas començar a escriure poesia? 
Vaig començar quan era una nena. Hi ha un poema 

que es titula ‘Musa de mis versos’ que explica aquest 
procés de creació. El vaig escriure quan era molt 
petita, un dia que al col·legi ens van demanar fer un 
poema. Recordo, tal com expliquen els versos, que la 
meva mare estava planxant i em va ajudar en la crea-
ció de l’escrit, que després va rebre un premi. 

Més tard, quan era adolescent tenia una carpeta, 

“
Des de sempre 
la poesia ha
estat una 
inquietud de 
vida 

”

Araceli López Herrera

Poeta i professora 
de literatura

L’Araceli és llicenciada en Filologia 
Hispànica per la UNED, on també va 
realitzar estudis de postgrau. 

Té daré mis versos’ és el seu primer 
llibre de poemes publicat. Sorgeix 
en un moment de maduresa profes-
sional i vital, motivat per la necessitat 
d’unir passat i present des d’un con-
text atemporal del pas del temps. 

El poemari utilitza la seva experièn-
cia vital i un llenguatge intimista i sen-
zill per apropar-nos a aquest univers 
poètic que actua com a fil conductor 
de l’obra.
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on guardava els meus poemes, i a més els utilitzava 
per adornar les seves tapes. Des de sempre, la poesia 
ha estat una inquietud de vida. 

D’on et ve aquesta estima per la literatura?
La meva mare sempre ha estat una persona molt 

imaginativa i creativa. Era modista d’alta costura. El 
meu pare és una persona que sempre li ha agradat 
molt llegir. A la meva família, sempre hi ha hagut un 
amor important per la lectura i m’han educat en la im-
portància de l’estudi. Però, el cert és que l’amor per la 
literatura és una cosa interna, que sents. 

Segueixes algun ritual a l’hora d’escriure? 
Escriure no és un acte reflexiu. No em sento al ves-

pre o en algun moment a escriure poemes. Em ve un 
pensament, agafo la llibreta, la poso al costat i va sor-
tint. Simplement escoltar el poema que ve i escriure’l. 
Moltes vegades em passa rentant els plats o anant 
cap a la feina.

On trobes la inspiració?
En totes les coses de la vida. La meva professora 

de literatura, ens explicava que els millors poemes 
sorgien en els moments durs de la vida, perquè és 
quan el teu cor i la teva emoció tenen la necessitat de 
sortir i explicar-se a si mateixos. La poesia és això, una 
trobada amb tu mateix. 

Per crear poesia cal viure intensament?
La poesia és una cosa molt nua. Consisteix en el 

contacte amb un mateix. Una persona que no ha llegit 
o que no ha tingut experiències externes vitals, cultu-
rals o de qualsevol classe, pot fer una poesia tan bona 
com una persona que si les ha viscut. El motiu és que 
la poesia és la capacitat d’escoltar l’emoció, tal com 
ve. És l’expressió de tots nosaltres. Hi ha persones 
que tenen la capacitat d’escoltar-la i transmetre-la a 
un paper.

Creus que la poesia té un component terapèutic?
Encara que l’emoció que et porta a escriure un 

poema sigui dura, el poder de plasmar-la sempre és 
positiu perquè estàs creant. Si  ets capaç d’escoltar el 
que et ve a la ment, fer-li cas i plasmar-ho, és molt enri-
quidor perquè et permet entendre’t millor. 

Per escriure bé s’ha de ser un bon lector?
Sí, és important llegir i tenir un bon bagatge literari. 

Et fa més humà i més profund. A més, la lectura et por-
ta a adoptar aquest pensament abstracte, necessari 
per poder crear poesia. 

Quins són els teus referents?
Tota la generació del 27. Per mi, un gran poeta és 

Federico Garcia Lorca. M’agrada molt per la seva for-
ma de ser i per la seva poesia. 

En aquest gènere literari, existeix un corrent 
purista, que defensa que únicament es pot con-

siderar poesia als escrits que segueixen unes 
estructures concretes. Existeixen les normes en 
la poesia?

Hi ha escriptors i poetes que utilitzen formes i es-
trofes conegudes. Jo no. No sóc purista. Crec que la 
poesia és lliure. Per aquest motiu, està escrita amb 
versos lliures. S’ha de plasmar tal com arriba, amb lli-
bertat. Aquest tipus de poesia té una musicalitat inter-
na, de la repetició i dels sons, més que de l’estructura. 

Actualment, estàs treballant en algun nou pro-
jecte?

Durant la pandèmia, he escrit moltíssim. Tinc un 
altre llibre escrit, que de moment, està en continu pro-
cés de millora. Comprèn 49 poemes i es titularà ‘Luz 
en equilibrio’, que és l’últim poema de ‘Te daré mis ver-
sos’. Conté 24 poemes de l’oblit i 25 de l’esperança. 
Tot i que ja està escrit, primer deixaré que ‘Te daré mis 
versos’ tingui un camí llarg i ple de llum.

Com a professora a l’Institut Alexandre de Ri-
quer, la poesia és un gènere que connecta amb 
els adolescents? 

Moltes vegades, es pensa i es diu que la poesia és 
un gènere que no interessa. No és cert. En un primer 
moment, quan els joves senten parlar de poesia es po-
sen les mans al cap. Però, un cop es veuen capaços 
de connectar amb ella i escriure un bon poema, se 
senten realitzats, perquè la poesia és un acte creatiu 
molt complet. La poesia agrada molt als joves i els fa 
sentir bé. 

Quin paper creus que hauria de complir 
l’ensenyament de la llengua i la literatura a 
l’ensenyament?

L’ensenyament de les humanitats hauria de tenir 
un paper absolutament rellevant. D’alguna forma, la 
literatura et connecta amb els valors propis i els valors 
d’una comunitat. Això és importantíssim. Totes les 
persones haurien de ser humanistes. 

Fins al S.XVIII era així. Tots els científics o els savis 
eren en primer lloc humanistes. Però des d’aleshores, 
a les universitats s’ha donat més importància a educar 
per aconseguir  rellevància social i econòmica. 

Totes les disciplines humanistes han anat perdent 
el seu paper. En l’actualitat, tenen un protagonisme 
molt pobre. No obstant això, quan s’ofereix  la litera-
tura de debò, quan s’ensenya als alumnes a trobar 
un escrit i ser capaç d’entendre’l i aprofundir-hi, els hi 
agrada.

La literatura s’hauria de promocionar molt més a 
l’ensenyament. Als adolescents els fa molta falta tro-
bar-se amb ells mateixos i amb la seva comunitat. La 
literatura ajuda a aconseguir-ho. 

13

“Té daré mis versos 
és un poemari de vida, 
un recull de poemes 
que he anat escrivint 

al llarg dels anys ”

“Encara que la 
emoció que et 
porta a escriure 
un poema sigui 
dura, el poder 
de plasmar-la
sempre és 
positiu perquè 
estàs creant

”

Presentació ‘Te daré mis versos’ a l’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto de CalafAraceli López Herrera
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l’educació 

L’AFA impulsa el projecte 
“Aprèn a nedar  a l’Escola” 

“Welcome”, prova pi-
lot d’acollida de per-
sones nouvingudes

les notícies 

recordatori 

A 
finals de juny i després de 
l’ofegament d’un exalumne, 
l’AFA (Associació de Famí-
lies d’Alumnes) de l’Escola 
Alta Segarra va preparar una 

proposta per presentar-la davant l’Escola 
i l’Ajuntament on s’explicava la necessitat 
d’impulsar un programa que garantís la su-
pervivència aquàtica a tots els infants de la 
nostra població. 

Al juliol es va presentar la proposta en una Al juliol es va presentar la proposta en una 
reunió conjunta entre l’AFA, les regidories reunió conjunta entre l’AFA, les regidories 
d’educació i d’esport i la direcció de l’Escola. d’educació i d’esport i la direcció de l’Escola. 
Tots els agents implicats van creure en la ne-Tots els agents implicats van creure en la ne-

cessitat de tirar endavant el programa i es van cessitat de tirar endavant el programa i es van 
posar d’acord per buscar finançament i quadrar posar d’acord per buscar finançament i quadrar 
l’activitat en l’horari lectiu. l’activitat en l’horari lectiu. 

Finalment, s’acorda tirar endavant el Pro-Finalment, s’acorda tirar endavant el Pro-
grama APRÈN A NEDAR A L’ESCOLA  que grama APRÈN A NEDAR A L’ESCOLA  que 
des d’aquest curs 21-22 quedarà instaurat a 2n des d’aquest curs 21-22 quedarà instaurat a 2n 
de primària, amb un total de 20 sessions (1 per de primària, amb un total de 20 sessions (1 per 
setmana) de gener a maig, al complex esportiu setmana) de gener a maig, al complex esportiu 
municipal Infinit d’Igualada.municipal Infinit d’Igualada.

Aprendre a nedar és una part fonamental per Aprendre a nedar és una part fonamental per 
al creixement dels nostres infants i amb aquest al creixement dels nostres infants i amb aquest 
programa escolar fem accessible l’aprenentatge programa escolar fem accessible l’aprenentatge 
a tots ells garantint la supervivència en el medi a tots ells garantint la supervivència en el medi 
aquàtic.aquàtic.

L’Ajuntament de Calaf s’ha sumat a la 
prova pilot del projecte europeu “Welcome”, 
en el qual participa el Consell Comarcal de 
l’Anoia i amb què s’està dissenyant una apli-
cació mòbil destinada a les persones nou-
vingudes. Per això, al novembre, algunes 
usuàries del Servei de  Primera Acollida de 
Calaf van testejar  l’aplicació.

La finalitat del projecte “Welcome”  és 
cercar solucions tecnològiques –aplica-
cions mòbils o altres eines virtuals immer-
sives i de realitat augmentada– que puguin 
ajudar les persones immigrades, afavorint el 
seu procés d’acollida i d’inclusió. Les eines 
s’aplicaran en els àmbits de l’aprenentatge 
de la llengua, del coneixement de la socie-
tat catalana així com en la promoció de la 
seva inserció social i laboral..

64 usuaris del CRO 
s’insereixen al mer-
cat laboral

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

Al llarg de tot el curs, els joves disposen d’un Al llarg de tot el curs, els joves disposen d’un 
tutor de seguiment i es formen a través de ma-tutor de seguiment i es formen a través de ma-
tèries transversals i orientades a l’ocupació i/o al tèries transversals i orientades a l’ocupació i/o al 
retorn al sistema educatiu en funció de cada cas.retorn al sistema educatiu en funció de cada cas.

Per a més informació, contacteu amb el CRO Per a més informació, contacteu amb el CRO 
a a calaf.ocupacio@calaf.catcalaf.ocupacio@calaf.cat o trucant al 938  o trucant al 938 
69 82 49.69 82 49.

Des de gener fins a novembre de 2021, 
el Centre de Recursos per a l’Ocupació 
(CRO) ha rebut 82 ofertes de feina de 
diversos sectors i ha aconseguit la in-
serció laboral de 64 persones usuàries. 
Així mateix, aquest any s’han realitzat 
diversos certificats professionals: Ope-
racions Auxiliars d’Enregistrament; Trac-
tament de Dades i Documents; i Atenció 
Sociosanitària a Persones Dependents 
en Institucions Socials.

Enguany, també s’ha donat suport i Enguany, també s’ha donat suport i 
orientació a les alumnes per facilitar una orientació a les alumnes per facilitar una 
bona adaptació i un reforç competencial. bona adaptació i un reforç competencial. 
A més, sis d’elles han aconseguit un con-A més, sis d’elles han aconseguit un con-
tracte laboral en finalitzar el conveni de tracte laboral en finalitzar el conveni de 
pràctiques: cinc del CP Sociosanitari i una pràctiques: cinc del CP Sociosanitari i una 
alumna realitzant tasques administratives alumna realitzant tasques administratives 
en una empresa del municipi.en una empresa del municipi.

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

El CRO acull un punt del Centre 
de Noves Oportunitats per 
atendre joves 

S’adjudica una  “caseta dels 
mestres” i s’obre nova convocatòria

D
urant el mes de novembre, es 
va obrir la convocatòria per 
sol·licitar en règim de maso-
veria urbana dues de les “ca-
setes dels mestres” a famílies 

empadronades a Calaf.  Un dels dos habi- Un dels dos habi-
tatges serà cedit a la sol.licitud aprovada per la tatges serà cedit a la sol.licitud aprovada per la 
comissió qualificadora.comissió qualificadora.

Pel que fa a la segona caseta, com que 
ha quedat lliure,  l’Ajuntament ha decidit ad-

metre algunes de les esmenes i obrirà una 
segona convocatòria oberta també a per-
sones no empadronades a la vila. 

El nou calendari provisional serà:

- Presentació sol·licituds: De 20 de 
desembre 2021 al 17 de gener 2022
- Publicació de la llista d’aspirants 
admesos: 28 de gener 2022

l’habitatge

- Presentació de reclamacions a la llista 
provisional: del 31 de gener al 4 de febrer 
2022 
- Sorteig: 14 de febrer de 2022
- Publicació sorteig: 15 de febrer de 2022
- Signatura contracte: 21-25 de febrer 
de 2022

S’inicia un cicle de marxa nòrdica 
per la gent gran 

els esports 

L’Ajuntament de Calaf s’ha adherit a un pro-L’Ajuntament de Calaf s’ha adherit a un pro-
jecte de la Diputació de Barcelona per oferir jecte de la Diputació de Barcelona per oferir 
un cicle de marxa nòrdica dirigit a la gent gran. un cicle de marxa nòrdica dirigit a la gent gran. 
El primer curs serà d’iniciació a la disciplina i el El primer curs serà d’iniciació a la disciplina i el 
següent serà d’intercanvi amb altres municipis. següent serà d’intercanvi amb altres municipis. 
Totes les activitats incloses dins el curs seran to-Totes les activitats incloses dins el curs seran to-
talment gratuïtes i es realitzaran en dies laborals. talment gratuïtes i es realitzaran en dies laborals. 

La primera sessió de caràcter introductori La primera sessió de caràcter introductori 
es va fer el 10 de desembre al matí i hi van par-es va fer el 10 de desembre al matí i hi van par-
ticipar 16 persones. L’activitat estava conduïda ticipar 16 persones. L’activitat estava conduïda 
per un monitor titulat i que va donar a conèixer la per un monitor titulat i que va donar a conèixer la 
disciplina i la tècnica de marxa nòrdica. Durant el disciplina i la tècnica de marxa nòrdica. Durant el 

2022, es programaran diverses sortides a muni-2022, es programaran diverses sortides a muni-
cipis de la província de Barcelona, que es duran a cipis de la província de Barcelona, que es duran a 
terme amb l’acompanyament de professionals. terme amb l’acompanyament de professionals. 

Algunes de les presvistes fora vila seran  al Algunes de les presvistes fora vila seran  al 
gener/febrer a Collserola i a l’abril a Montnegre gener/febrer a Collserola i a l’abril a Montnegre 
(amb bus gratuït).(amb bus gratuït).

Si no vau poder participar a la primera sessió Si no vau poder participar a la primera sessió 
però  us interessa afegir-vos a les següents,  con-però  us interessa afegir-vos a les següents,  con-
tacteu amb tacteu amb munozmad@calaf.catmunozmad@calaf.cat
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les notícies 

Neix el projecte 
‘Aprén a nedar’

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

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

A partir del 2022 s’aplicarà la nova regu-
larització cadastral a Calaf 

les notícies 

El CNO comença 
a atendre joves a 
Calaf

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

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

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

64 usuaris del 
CRO s’insereixen 
al mercat laboral

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

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

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

les notícies 

Calaf es suma a 
la Setmana Euro-
pea de Prevenció 
de Residus amb 
dues activitats 

A
mb motiu de la Setmana 
Europea de Prevenció 
de Residus, l’Ajuntament 
de Calaf va organitzar un 
taller de compostatge 

domèstic.
La sessió es va realitzar el dimarts 14 

de desembre en horari de matí i tarda i 
hi van participar unes 18 persones ins-
crites. 

Durant el taller, es va aprendre què 
és i com es fa el compostatge, quins 
aspectes condicionen el procés, quins 
materials es poden compostar i quin ús 
es pot donar al compostatge final

L’Ajuntament va cedir un compos-
tador a cada participant, amb la condi-
ció que es retorni si es deixa d’utilitzar 
i s’accepti que l’Àrea de Medi Ambient 
comprovi de forma anual el seu estat.

D’altra banda, en el marc de la Se-
tmana Europea de Prevenció de Re-
sidus  també es va realitzar a l’Institut 
Alexandre de Riquer la xerrada “Residu 
Zero”. 

L’objectiu era que alumnes de 1r 
d’ESO coneguessin formes per reduir 
la quantitat de residus generats a casa. 
Al finalitzar, se’ls va obsequiar amb tres 
bosses reutilitzables per comprar fruita 
i verdura. 

Un 62% dels valors cadastrals del municipi s’incrementaran i un 38% es reduiran.
Tot i això, els béns immobles que augmentin de valor obtindran una bonificació i 
no se’ls aplicarà l’import total fins al cap de 10 anys. Aquesta revisió suposarà a 
l’Ajuntament reduir l’import global recaptat en comparació al 2021, -22.530,73 €  

A Calaf, no es feia una 
regularització individual 

des de
 l’any 1989 

Cada població ha de tenir una valoració 
cadastral dels seus immobles del 50% so-
bre els valors de referència del mercat. En el 
2019 Calaf estava al 38%.

El preu de referència es calcula amb els 
informes de preu de compra- venda que els 
notaris i registradors informen el ministeri. 
No només en l’àmbit local sinó també pel 
que fa a territori.

La regularització cadastral és important 
perquè cada immoble tingui el valor actua-
litzat i cada veí pagui els impostos pel valor 
real del seu immoble. És a dir, una redistri-
bució equitativa i justa per tothom. Aquesta 
regularització s’aconsella fer cada 5 anys o 
10 anys màxim.

A Calaf, no es feia una regularització 
individual des de l’any 1989 tot i que, regu-
laritzacions generals lineals se n’havien fet, 
creant desigualtats entre el veïnat de Calaf. 

Per exemple, el 2013 l’equip de govern 
de Convergència i Unió va acordar amb el 
Ministeri un increment dels valors cadas-
trals de manera lineal del 10% durant 10 
anys a condició, de la concessió d’un prés-
tec per fer front a l’ 1.167.000 € d’impagats 
que tenia l’Ajuntament de CiU en aquell 
moment. El 2017,  el nou equip de govern 
va parar aquest increment desigual i ja no 
es va reflectir en els propers excercicis fins 
ara, que s’aplicarà la nova regularització per 
a tothom igual. 

Amb la present regularització individual 
els veïns han pogut, primer, revisar que les 
característiques dels seus immobles fos-
sin correctes, podent fer al•legacions a les 
irregularitats en el cas de discrepàncies i 
segon saber realment quin és el valor actual 
de l’immoble.

A Calaf hi ha un 62% dels valors cadas-
trals que incrementen i un 38% de valors 
cadastrals que redueixen. 

Aquesta regularització s’aplicarà a partir 
del 2022 de la següent manera:

INCREMENT: Els béns immobles 
que hagin incrementat, no se’ls aplica 
l’increment del valor cadastral total fins al 

Com afectarà als 
immobles aquesta 
regularització? 

          Nº immobles                                 % que representen                  Bonificació total
                945   54%       Fins 10%
                492   28,3%   Entre el 10-20%
               234   13,5%   Entre el 20-30%
                 60                             3,5%   Entre el 30-40%
                    5                             0,3%        +40%

cap de 10 anys. És a dir obtindran una bo-
nificació del 90% el primer any, del 80% 
el segon any, 70% el tercer any, i així fins al 
cap de 10 anys quan tindran la totalitat del 
valor obtingut de la regularització.

REDUCCIÓ: Els béns immobles que re-
dueixen el seu valor cadastral, reduiran la 
quota de pagament des del mateix exercici 
2022. 

Els immobles que incrementen el seu 
valor tindran una bonificació esglaonada a 
10 anys, els veïns  acabaran pagant menys 
que el que pagarien si s’apliqués el 100% 
de l’actualització des del primer any.

Per  l’Ajuntament de Calaf, aquesta revi-
sió suposa una petita reducció de l’import 
global en comparació a la recaptació real 
del 2021 de  -22.530,73 €.

D’altra banda, el coeficient que s’aplicarà 
per l’exercici 2022 seguirà sent l’1,1. Co-
eficient que es revisarà cada any per tal 
d’ajustar-lo a les necessitats de Calaf i po-
der seguir donant tots els serveis que calen.

Un 62% dels 
valors cadastrals 
s’incrementaran i 

un 38% es reduiran

Calaf assoleix el 84% de 
recollida selectiva amb el 
porta a porta

Calaf ha assolit un 84% de recollida selec-Calaf ha assolit un 84% de recollida selec-
tiva durant els sis primers mesos de porta a tiva durant els sis primers mesos de porta a 
porta. Aquest percentatge s’ha calculat con-porta. Aquest percentatge s’ha calculat con-
siderant només les fraccions orgànica, paper i siderant només les fraccions orgànica, paper i 
cartró, envasos, vidre i resta. cartró, envasos, vidre i resta. 

Aquest mateix valor, l’any 2020 era del 32%. Aquest mateix valor, l’any 2020 era del 32%. 
Així doncs, s’ha multiplicat 2,5 vegades la reco-Així doncs, s’ha multiplicat 2,5 vegades la reco-
llida, demostrant que el porta a porta és un dels llida, demostrant que el porta a porta és un dels 
millors sistemes per assolir uns bons índex de millors sistemes per assolir uns bons índex de 
recollida selectiva.recollida selectiva.

Al gràfic podem observar la distribució dels Al gràfic podem observar la distribució dels 
residus amb el porta a porta i amb el sistema residus amb el porta a porta i amb el sistema 

anterior de contenidors al carrer. Queda palès anterior de contenidors al carrer. Queda palès 
que, aquells residus que abans s’abocaven a que, aquells residus que abans s’abocaven a 
la resta, amb el porta a porta ara es llencen al la resta, amb el porta a porta ara es llencen al 
cubell correcte. cubell correcte. 

Els percentatges de cada residu amb el Els percentatges de cada residu amb el 
porta a porta són similars als de la composició porta a porta són similars als de la composició 
mitjana de Catalunya. De tota manera, a Calaf mitjana de Catalunya. De tota manera, a Calaf 
es generen més envasos que a la resta de Ca-es generen més envasos que a la resta de Ca-
talunya (el 9%), tot i que es genera menys resta talunya (el 9%), tot i que es genera menys resta 
(35% a Catalunya).(35% a Catalunya).

el medi ambient l’urbanisme 

Amb recollida Porta a porta

Amb contenidors 
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Coneix els tràmits del Jutjat de Pau 
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Salutació de la jutgessa de pau

E
l Jutjat de Pau és un servei públic 
de proximitat que posa a dispo-
sició del ciutadà l’administració 
de justícia. Tots els serveis que 
ofereix són gratuïts. El Jutjat de 

Pau té competències en:

FUNCIÓ NO JURIDISCCIONAL
El jutge de pau és el responsable del registre 
civil. En aquest sentit, realitza les següents 
funcions: 
– Expedició de certificacions – en extracte 
i literals – de naixement, matrimoni o defun-
ció. ,
– Inscripció de matrimoni –civil o religiós– 
celebrat al municipi seu del Registre Civil.
– Inscripció dins del  termini de naixement de 
fill o filla.
– Inscripció , també dins del termini, de de-
funció  esdevinguda en el municipi.
– Expedició de la fe de vida i estat, docu-
ments que  acrediten la vida del sol·licitant i el 
seu estat de solter, vidu o divorciat.
– Tramitació d’expedient de matrimoni i 
cel·lebració. L’Ajuntament disposa d’un local 
per unes 40 persones, que els futurs con-

traents poden decorar i habilitar al seu gust. 

FUNCIÓ JURISDICCIONAL
En l’àmbit de l’ordre civil, el jutjat de pau inter-
vé en els següents casos:
– Judicis verbals. Segons l’art. 47 de la Llei 
d’enjudiciament civil (Llei 1/2000), corres-
pon als jutjats de Pau el coneixement, en pri-
mera instància, dels afers civils d’una quantia 
no superior a 90 €.
– Acte de conciliació. És un acte en el qual 
intervenen les parts amb capacitat jurídica 
i interessos contraposats, amb la finalitat 
d’assolir un acord per tal d’evitar un plet. Els 
acords que s’assoleixin, un cop aprovats per 
acte del jutge o jutgessa són d’obligat compli-
ment.  

En l’àmbit de l’ordre penal, el jutge o jut-
gessa de pau pot intervenir en actuacions 
penals de prevenció, o per delegació, i en 
aquelles altres que disposin les Lleis  (Art. 
100.2 LOPJ). A més, poden rebre denúncies 
orals o escrites de les persones que hagin 
presenciat la perpetració de qualsevol de-
licte (Art. 259 de la Llei d’enjudiciament cri-
minal). Després de deixar constància dels 

fets i la identitat del denunciat, es remet la 
denúncia al jutjat d’instrucció o de guardia 
corresponent.

PROCESOS ELECTORALS
Quan se celebra un procés electoral, és 
el Jutge  titular de Primera Instància i Ins-
trucció de Igualada, nomenat com a Pre-
sident de la Junta Electoral, qui porta els 
sobres amb els vots. No obstant això, el 
cas que no hi hagués jutges titulars al Jutjat 
d’Igualada seria el jutjat de pau de Calaf el 
que s’encarregaria d’aquesta tasca. 

COOPERACIÓ JURISDICCIONAL
Els jutges i tribunals han de cooperar i s’han 
d’auxiliar entre sí en l’exercici de la funció 
jurisdiccional. Hi ha d’haver cooperació ju-
dicial quan s’hagi de practicar diligènca fora 
de la circunscripció del Jutjat o del tribunal, 
com per exemple actes de comunicació, ci-
tacions, requeriments o notificacions.

INDEPENDÈNCIA  DELS JUTGES DE PAU 
En virtut del que disposa l’article 117 de la 
Constitució, els jutges són independents. No 
obstant això, la independencia no és igual 
ni equival a arbitrarietat, ja que la jurisdicció 
s’exerceix amb submissió en exclusiva a la 
llei (art. 117.1 CE) així com tambe a la Consti-
tució i a la restta de l’ordenament  jurídic (art. 
9 CE).

Horari: Divendres de 10.00 h a 13.00 h
Direcció: Carrer de Sant Antoni, 1
Correu: am.bellotxij@gencat.cat

Article escrit per Anna Maria Bellot, jutgessa 
de pau de Calaf des del març de 2021

La majoria de vosaltres em coneixeu, el meu 
nom és Ana Maria Bellot (més coneguda per 
Annie), calafina d’adopció i professora de 
francès. Des de març de 2021, tinc l’honor de 
ser jutgessa de pau del meu estimat poble i 
em fa una il·lusió enorme!

Suposo que la majoria es pregunta: Que 
és exactament una jutgessa de pau? Quines 
funcions desenvolupa? Els Jutges de Pau 
exerceixen en poblacions on no hi ha Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció. Són nomenats 
per la Sala del Govern del respectiu Tribunal 
superior de Justícia de la Comunitat Autòno-

ma, a proposta de l’Ajuntament de la locali-
tat, després d’haver sigut elegit per majoria 
absoluta en el Ple del consistori.

La importància del jutjat de pau com a 
primer esglaó del poder judicial, té la seva fi-
nalitat i protagonisme en la seva funció con-
ciliadora, i de proximitat als ciutadans, com a 
via complementària que ajuda a la millora de 
la justícia, oferint a la ciutadania una solució 
més personal, senzilla, ràpida, participativa 
i econòmica de les seves disputes. Oferint 
resolucions de conflictes de caràcter amis-
tós, en sintonia amb aquesta idea de diàleg, 
de manteniment de les relacions socials i 
personals prèvies, des d’un pla d’igualtat en-
tre les parts.

L’Ajuntament 
de Calaf us 
desitja...

... i un feliç 
any 2022

el  jutjat de pau
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el reportatge fotogràfic

Abdessalam Oukhouya - Sense títol

Guillem Busquet Martin - “Tornem a la normalitat”

Gerard Carrillo Sola - “Iluminant el nucli antic de Calaf”

Josep Maria Solà Bonet - “Quan es fa fosc”

Què és per a tu Calaf? 
Imatges participants al concurs 
del calendari 2022.
Novament s’ha realitzat un concurs fotogràfic per escollir les 12 
imatges que il•lustraran el calendari de Calaf de 2022. En total s’han 
presentat 57 imatges de 24 participants diferents. Les 12 guanyado-
res han estat: Andy Martin Rios Jara, M. Alba Xuriguera Xuriguera, 
Maite Cazorla Riba, Adrià Muñoz Montero, Antonino Mestres Ballus, 
Montserrat Farrés i Vilaró, Gemma Moreno Pagán, Sylwia Zbijews-
ka, Esperança Fernández Ramírez, Assiya Ben Taleb, Montse Mes-
tres Illamola, Maria Montserrat Yenez Antonio. En aquest espai us 
compartim almenys una imatge de la resta de participants, ja  que tot 
i  no ser les guanyadores també mereixen un reconeixement.

Francisco Montero Berdejo - “Orgull Calafí”

Josep Burges Regi - “Centre històric”

Imma Sans Manent - ”Orenetes”

Maria Puig Matons - “La diversió de la canalla de Calaf no té principi ni final!”

Josep Antoni Carrillo Vivancos - “Moments de pau i tranquilitat”

Sònia Pérez Reinoso - “Calaf gebrador”

Josep Castillo Pou - “Skyline calafí” Pere Soriguera Bubet - “Farrera, cel, núvols, boira i camps”



les entitats

No ens ho pensàvem, però ha estat així. 
Des del març de 2020 fins a aquest 
passat mes d’octubre no hem pogut 
gaudir d’una ballada de sardanes. Però 
sembla que això s’ha acabat.

És possible, que com a d’altres activitats 
es demani el certificat Covid per tal de 
poder ballar però sembla que podrem 
ballar, i encara que sigui així, podem estar 
contents.

A partir del proper 2 de gener, tornarem 
a engegar les ballades de sardanes 
enllaunades al vestíbul del Casal de Calaf 
i des d’aquí volem convidar a tothom qui 
en tingui ganes a assistir-hi, doncs és un 
bon lloc per fer coneixences, aprendre 
coses noves i practicar (que falta ens fa 
després de tant de temps).
També sembla que podrem tornar a 
ballar per Santa Calamanda. Doncs està 
prevista una ballada.

Per altra banda, els Sardanistes de Calaf 
ens hem posat a treballar per organitzar 
el 5è Aplec de la Sardana Vila de Calaf 
i les ballades de sardanes a la Fresca 
del proper estiu, que esperem que ja es 
puguin dur a terme amb certa normalitat.

Tant si només voleu ballar, donar un cop 
d’ull o fins i tot donar un cop de ma, sereu 
benvinguts.

Salut i sardanes.

Bones Festes.

Hem començat nou curs i sense adonar-
nos-en ja estem a les portes de les 
vacances de Nadal. Per sort, aquest 
any, hem pogut començar amb més 
normalitat que el curs anterior. Durant 
l’estiu vam estar juntament amb altres 
entitats portant a terme el Casal del 
Poble, un nou format de casal d’estiu 
que va fer gaudir la nostra canalla d’una 
programació diversa i de qualitat. 

A principis d’octubre, fins i tot vam 
poder celebrar l’inici de curs amb dues 
actuacions del JAM, que va omplir el pati 
de somriures amb els seu espectacle 
MINUTE.  També hem pogut tornar a 
engegar les extraescolars i celebrar 
la castanyada entre altres activitats. 
Aquestes vacances, també ajudem en 
la conciliació familiar organitzant un 
CASALET DE NADAL i tenim previstes 
moltes més activitats al llarg de l’any 
com xerrades, tallers quinzenals per 
dinamitzar i conèixer-nos entre les 
famílies o engegar les activitats de la 
comissió de gènere, recentment creada.

Per altra banda, com heu pogut llegir a la 
notícia, aquest curs estem d’enhorabona, 
ja que des de l’AFA hem treballat 
conjuntament amb l’Escola i l’Ajuntament 
per fer realitat el PROJECTE APRÈN 
A NEDAR A L’ESCOLA. Un projecte 

necessari a la nostra vila que convertirà, 
cada any a segon de primària, la natació 
com una assignatura curricular de gener 
a maig. 

Tot això és el que representa l’AFA de la 
nostra escola, una Associació de Famílies 
d’Alumnes que vetlla per la qualitat i la 
millora constant de l’àmbit educatiu de la 
nostra escola. Una associació que lluita 
pels interessos dels nostres infants i de 
la nostra comunitat educativa i intenta 
cobrir totes les mancances de recursos 
que es generen d’estaments més alts 
com ara el Departament d’Educació. 

Finalment, estem contentes perquè 
aquest any la junta també ha crescut i 
hem augmentat en quatre les famílies 
que tenen ganes d’implicar-se en 
els afers de l’escola. Tot i així seguim 
pensant que ens falten moltes veus i 
que la Junta de l’AFA hauria de ser molt 
més àmplia. Així doncs, des de la junta 
demanem als reis que aquest any ens 
portin més implicació, més voluntariat, 
més generositat i un any ple de somriures 
per als nostres infants.

Perquè  #TOTSSOMESCOLA!

La junta de l’A.F.A de l’Escola Alta Segarra 
us desitgem un bon 2022 

AFA ESCOLA ALTA SEGARRASARDANISTES DE CALAF

Per un 2022 amb més implicació, 
més voluntariat, més generositat i 
ple de somriures.

Més d’un any
sense ballar!
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Sembla que el món de la cultura va tornant 
a una normalitat que vol assemblar-se a la 

que teníem abans de la maleïda pandèmia, 
i és per celebrar-ho. I al Casal de Calaf hem 
anat treballant per, arribats a aquest punt, 
poder-vos oferir una temporada d’hivern i 
primavera amb activitats i espectacles de 
qualitat.

Durant els mesos d’octubre i novembre 
hi ha hagut certa activitat: Zumba, torneig 
d’escacs, concerts-vermut, molta feina de 
preparació i molts assajos de Pastorets!
Certament en teníem moltes ganes!

Per l’edició d’enguany, els Pastorets de 
Calaf porten moltes novetats: Tenim un 
nou director, l’Eloi Fonoll, que com sabeu, 
ho dona tot per l’espectacle. Veurem nous 
actors, nous efectes, molta il·lusió i més 
coses...
Per l’estrena, el 25 de desembre, hem 
preparat un merescut homenatge a en 
Ramon Jordana (el Salo), que per darrera 
vegada interpretarà el paper de Satanàs 
damunt d’un escenari.

Si en voleu veure un tast, el diumenge, 19 
de desembre, farem una preestrena de la 
primera part, amb entrada lliure i taquilla 
inversa, a benefici de la Marató de TV3.

Una altra novetat en els Pastorets serà que 
després de cada funció hi haurà botifarra 

CASAL DE CALAF

DIABLES DE L’ALTA SEGARRA

Tornen els Pastorets de Calaf

Que sonin els tabals
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per tothom a la pista del Casal, on podrem 
fer pa torrat i apagar la set.
Esperem fer, com sempre, els millors 
Pastorets.

Les dates de representacions són:
25 de desembre a les 19:00 h
2, 6, 9 i 16 de gener a les 17:30 h.

Altres activitats:
El dissabte, 18 de desembre, a les 12:00 h 
Presentació del llibre de Mn. Carles Riera, El 
parlar de l’Alta Segarra, amb la col·laboració 
de Jaume Puig, Roser Solanas i vint 
informants dels pobles de la comarca.

El diumenge 19 de desembre hem preparat 
una jornada força completa: a les 12:30 h 
tindrem un Concert-vermut, i a les 17:30 h la 
Preestrena dels Pastorets de Calaf (1a part), 
a benefici de la Marató de TV3.

El dia 26 esperem poder oferir-vos el 
tradicional Contacontes, a les 11:00.

A partir del 2 de gener podrem tornar a 
gaudir de les Sardanes Enllaunades al 
vestíbul del Casal. Cada primer diumenge 
de mes fins al mes de juny.

Ens veiem pel Casal.
Bones festes a tothom!

Ariadna Pardos, vicepresidenta; Anna 
Roca, secretària i Joel Reñé, tresorer.
Ara toca seguir endavant, programant 
activitats per tal de poder seguir fent allò 
que més ens agrada i esperar que aquest 
2022, que aviat arribarà, ens puguem 
retrobar als carrers, omplint-los de música, 
color i olor de pólvora de la manera més 
normal possible.
Sense allargar-nos més, només ens falta 
desitjar-vos que tingueu un Bon Nadal i un 
Feliç Any Nou i que la cultura popular estigui 
ben viva de la mà de tots durant aquest 
2022!!!

Salut i foc!

Són les 22:00 h del diumenge 5 de 
setembre de 2021, al Pati del Casal, quan 
de cop entre la foscor, s’encén la llum d’un 
botafoc i amb ella un espectacle de llum, 
música i color, tot complint les normes 
de seguretat requerides. És el primer 
bolo després del confinament i la colla de 
Diables l’hem preparat amb especial il·lusió.
De mica en mica el pati s’omple de públic, 
els tabals comencen a sonar i surt el foc per 
omplir de llum la Festa Major.
Durant aquest temps ens hem dedicat a 
fer feines internes, com per exemple un 
canvi de junta directiva amb un canvi de 
càrrecs tal com marcaven els estatuts. Els 
nous càrrecs són: Àlex Marcet, president; 
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Burana participatiu, viure un meravellós 
“Episcopus” amb un final increïble a Santa 
Maria la Major de Roma, i un inoblidable 
concert de Polques i Valsos formen part de 
les actuacions més destacades.

Després de passar més d’un any i mig en 
silenci, hem reprès els assajos i venim 
amb una molt bona notícia: El pròxim 2022 
celebrarem, si tot ho permet, el nostre 20è 
Aniversari. Hem passat per notes blanques 
i negres, com tothom en els temps que 
corren, però hem arribat a tenir una melodia 
més o menys interessant que ens ha portat 
on som.

Per això volem animar-vos i dir-vos que si 
us agrada cantar, podeu contactar amb 
nosaltres a través del correu: coralressons_
calaf@hotmail.com o bé a través de les 

Volem agrair també a totes les persones 
que han format part de les diferents Juntes 
Directives al llarg d’aquests 125 anys i que 
han dedicat part del seu temps a treballar per 
l’entitat i en definitiva per la comunitat.
També agrair a totes les persones associades, 
empreses patrocinadores , associacions, 
Institucions i particulars que ens han donat 
suport a la petició de la Creu de Sant Jordi per 
la nostra entitat.

Aquesta distinció, que ens hem de sentir de 
totes i tots els que formem part de la societat 
calafina i de la comarca, apart que ens honora, 
ens ha de servir per renovar forces de cara al 
present i futur de la nostra entitat.

Era el mes de juny de l’any 2002 dins el 
marc del 12è Festival de música tradicional 
de Calaf, que un grup de cantaires vam 
decidir sortir del fossar dels Pastorets i 
mostrar la nostra identitat en la que va ser la 
nostra primera actuació. 

Aquell grup de cantaires, poc imaginàvem 
que viuríem moments inoblidables i màgics 
com per exemple: sortides al teatre a veure 
musicals: La Bella i la Bèstia va ser el primer, 
9 edicions del Calaf Canta Sant Jordi, un 
cap de setmana a Soual ens va amistançar 
amb el Coeur d’ Hommes Brugeria, que 
posteriorment va actuar a la 4a edició del 
Calaf Canta Sant Jordi com a cor convidat. 
El 10è Aniversari fou tot un luxe. Una sortida 
a veure “Mar i Cel”, fantàstics concerts 
d’any nou, de Sant Esteve, una visita al 
Palau de la Música per gaudir del Carmina 

Es compleixen aproximadament 125 anys  del 
naixement formal del Casino de Calaf amb el 
nom de Sociedad Coral Unión Calafinense. Va 
néixer amb voluntat formativa:  el cant coral i la 
lectura.

Han passat molts anys i creiem que hem de fer 
un reconeixement molt important i merescut 
a aquelles persones que a l’edifici de l’Aliança, 
situat a la Plaça de les Eres, van fer els primers 
passos per iniciar un camí de compromís 
envers el poble de Calaf i la seva comarca. 
Sense aquells acords que a l’any 1930 van 
portar a la decisió de construir un local a 
l’Avinguda de la Pau nº 30, aquesta setmana no 
haguéssim rebut la notícia de l’atorgament de la 
Creu de Sant Jordi al Casino de Calaf de part 
del Govern de la Generalitat.

xarxes socials de Facebook o Instagram i us 
donarem tota la informació que necessiteu.

Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos 
unes Bones Festes!

Tenim reptes per davant importants com es la 
finalització total de la rehabilitació de l’edifici 
de la nostra seu per convertir-lo en un edifici 
sostenible, la consolidació d’una programació 
de qualitat, tot demostrant, que amb l’ajuda 
de totes ens podem oferir espectacles que 
fins fa poc havíem de desplaçar per poder-los 
veure, provocant al mateix temps un impacte 
econòmic important a la nostra població i com 
no, i potser , el més important continuar amb 
una oferta formativa que creix dia a dia i que 
durant aquest any n’han gaudit més de 150 
persones.

Aquesta oferta formativa que ens torna als 
orígens de la nostra entitat i que fa que després 
de 125 anys, continuï sent un dels pilars i 
objectiu principal de la nostra entitat, perquè 
creiem fermament que una societat que aprèn i 
consumeix cultura és de ben segur més alegre 
i sobretot més LLIURE.

Felicitem-nos, per tant, tots plegats per aquest 
guardó que recollirem pensant en el Casino i 
en Calaf i la seva comarca el proper dia 13 a la 
cerimònia d’entrega a Barberà del Vallès.

La Junta Directiva

CORAL RESSONS

CASINO DE CALAF

Ara que tinc 20 anys...

Casino de Calaf, creu de Sant Jordi 2021

les entitats
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Una temporada més estem entre tots vosaltres 
amb ànims renovats malgrat no poder tornar a 
la normalitat més absoluta per culpa d’aquesta 
pandèmia que no ens deixa tranquils però, 
tingueu-ho per segur, la vencerem.

La temporada ha començat amb la màxima 
normalitat possible i de moment no hi ha hagut 
incidències i no s’ha ajornat cap partit pel 
Covid-19.

En allò que fa referència al vessant esportiu, els 
nostres equips: Mini Femení, Infantil Femení, 
Junior Femení, Junior Masculí, Sènior Femení 
B i Sènior Femení A, competeixen en les seves 
lligues respectives amb sort diversa.

Pel que fa a l’apartat social estem treballant per 
poder organitzar, el més aviat millor i sempre 
que les circumstàncies sanitàries ho permetin, 
l’Assemblea General de socis per poder 
presentar i aprovar els comptes pendents de 
les temporades afectades pel Covid-19.

També voldríem demanar als nostres associats 
i col·laboradors, sense vosaltres no podrem 
tirar endavant, que ens facin confiança i ens 
continuïn donant suport en tot allò que puguin 
malgrat que saben que el Covid-19 també els ha 
passat factura.

Per últim, encoratjar a mares i pares perquè 
animin als seus fills/es a practicar esport 
perquè darrerament cada vegada ens és més 
difícil poder completar els equips.

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

CLUB BÀSQUET CALAF CLUB FUTBOL SALA CALAF

GEGANTERS I GRALLERS DE CALAF

Una temporada per 
tornar a la normalitat

Més futbol sala i més Calaf

les entitats

Aquest any torna el Futbol Sala a Calaf!!!. Després d’una difícil temporada 
on hem viscut una pandèmia, reprenem el Futbol Sala al pavelló poliesportiu 
de la vila de Calaf.
A causa de les restriccions i al greu estat de l’índex del país, no vam poder 
traslladar en la temporada 2020/2021 tot el que ens hagués agradat, tant 
en l’àmbit esportiu com en el social. Per això, reprenem aquest any amb 
molta il·lusió i amb més ganes que mai.
L’esport és una forma de gaudir el cap de setmana per a molts vilatans i ara 
que la situació ho permet, volem que tots i cada un dels habitants de Calaf 
ens acompanyi en els partits d’aquesta temporada, ja que cada aficionat 
ens ajuda a fer un pas més cap a la victòria.
La present temporada 2021/2022 es fonamenten amb la il·lusió per 
aprendre i sobretot, perquè tots els vilatans de Calaf tornin al pavelló 
a gaudir del Futbol Sala. Esperem que tots junts, club i afició, seguim 
empenyent aquesta pilota per a dur el C.F.S. Calaf a les màximes categories 
del Futbol Sala!.
Tenim un objectiu clar, el de fer gaudir a tothom de l’esport, de deixar 
enrere aquests difícils anys de pandèmia i crear tots junts una gran família 
esportiva que agafi amb moltes ganes aquest 2022 que ja està a tocar i de 
segur, creiem que ens portarà moltes alegries.
Tan sols ens queda desitjar-vos molta salut, un bon Nadal 2021 i una molt 
bona entrada d’any 2022.

Salut i molt Futbol Sala!

Els gegants fa temps que descansen. El Covid ens va aturar, ens va 
treure el que més ens agrada: sortir als carrers i fer ballar els nostres 
estimats gegants, el Jaume, la Calamanda i el petit Laureà.
Aquest 2021 ha sigut un any molt difícil per tots, però les petites 
entitats que no hem tingut activitat, ho hem notat molt. Tot i així, no 
hem perdut les ganes de tornar a omplir carrers amb la nostra música 
i les nostres danses i tornem més valents que mai.
Per aquest 2022, només demanem una sola cosa: que el Covid 
ens deixi fer sonar les gralles tot fent dançar als nostres estimats 
Geganters, un gran pilar dins la colla, i a tothom qui ens acompanya 
arreu del nostre petit i bonic país.
Us desitgem molt bones festes i un Feliç any 2022 ple de gegants!

25



27

els col·laboradors

26

els grups municipals

Pressupost
El ple municipal del mes de novembre va 
aprovar el pressupost per a l’any 2022. 
És el quart pressupost que aprovem des 
que som al govern. En els primers anys de 
mandat, només en vam poder aprovar un; 

els tres regidors de CiU ens el van votar a favor perquè, encara que 
no ho van reconèixer, els netejàvem un dels deutes que ens havien 
deixat.

Els altres exercicis vam haver d’afrontar-los amb els pressupostos 
prorrogats i fent mans i mànigues per tirar endavant els projectes i les 
polítiques a partir de modificacions de crèdit i altres estratagemes. 
Ens en vam sortir prou bé. En aquest mandat, amb una majoria 
absoluta àmplia, no tenim cap dificultat per aprovar els pressupostos. 
És una tranquil·litat que no ens acaba de convèncer del tot, però.

Perquè la qüestió que ens sembla més rellevant no és pas que els 

dos partits de l’oposició votin contra els pressupostos que portem a 
l’aprovació. El que resulta fascinant és que en tots aquests set anys ni 
CiU (Junts per Catalunya, ara) ni GIC ens hagin presentat ni una sola 
esmena, ni tan sols ens hagin fet una sola proposta per modificar cap 
de les partides dels pressupostos.

El pressupost és l’eina de govern més essencial. Sense partida 
prevista, no hi ha despesa possible. Per tant, la negociació dels 
pressupostos hauria de durar setmanes i el debat en el ple hauria de 
ser dels més encesos del mandat, en què es posessin de manifest els 
projectes i les diferències entre cadascun dels grups.

Junts per Calaf sempre hem reclamat aquesta negociació i aquest 
debat amb la voluntat de contrastar projectes i de recollir propostes 
perquè totes les sensibilitats de la vila quedin reflectides en el 
pressupost de l’any. Tanmateix, no hem estat capaços d’aconseguir-
ho.  Ens quedarà el pressupost del 2023, encara.

6 milions d’euros
Com bé diu l’equip de govern actual, 
Calaf podria rebre uns 6 milions d’euros 
provinents dels fons europeus Next Ge-
neration.
6 milions d’euros (1.000 milions de 

pessetes) són molts diners, moltíssims.
Estem davant d’una oportunitat única per intentar, almenys, mini-
mitzar els efectes de la crisi que ha provocat la COVID-19.
La crisi econòmica derivada de la pandèmia és un fet que ningú 
pot negar. Però, no ens enganyem ni deixem que ens enganyin; des 
d’Europa s’està fent un esforç ingent per superar aquest període 
tan difícil que ens està tocant viure.
Els fons Next Generation hi són, però s’han de sol·licitar. S’ha 
de treballar per aconseguir que els projectes que necessiten 
finançament hi tinguin accés i que finalment se’n puguin veure 
beneficiats.

Demanem, i al mateix temps exigim a l’equip de govern, que no es 
perdi ni un segon més per treballar en aquesta direcció. Ens hi es-
tem jugant el futur! Deixarem d’aprofitar una oportunitat com la que 
se’ns ofereix des de Brussel·les?
Tampoc podem deixar de demanar a tothom un últim esforç per 
continuar aplicant les mesures sanitàries anti Covid-19 que tots 
coneixem. La pandèmia no ha passat, siguem-ne conscients, la 
vacunació massiva ha fet disminuir molt el nombre de casos, però 
no n’hi ha prou.
Accions que depenen exclusivament de nosaltres, com pot ser l’ús 
de la mascareta, són vitals per garantir la nostra seguretat perso-
nal i la del conjunt de la societat, per tant, seguim fent cas de les 
recomanacions sanitàries vigents.
Ja només ens queda desitjar unes molt bones festes a tothom, i 
continuar treballant encara més per aconseguir que el 2022 sigui 
definitivament el punt d’inflexió que necessitem a tots nivells.
Molt bones festes !

Es ven vila, preu negociable!
En el ple de novembre –a part dels 
contractes problemàtics– s’ha tornat a 
evidenciar la manca d’ambició de l’Equip 
de Govern actual per tornar a fer de Calaf 
una vila dinàmica i pròspera, capaç de ser 

motor de la comarca pel que fa a la indústria, al comerç i als serveis.
L’aprovació del pressupost preveu un augment de la recaptació 
per impostos indirectes d’un 100% i un augment en despeses com: 
ajudes i subvencions 56%, festes populars més d’un 100% o fires 
i museus 600%, en contraposició als escassos –per no dir nuls- 
ajuts directes a la indústria i el comerç de Calaf.
Tot i que -per ser justos- podem dir que una part d’aquests 
increments es podrien explicar per la previsió de superar la 
pandèmia –o potser també perquè serà la darrera Festa Major 
abans d’eleccions–. En la nostra opinió, aquest pressupost no 
incideix en els problemes reals d’un Calaf que –tristament– perd 

empenta a marxes forçades.
També vàrem veure com –novament– s’eliminen infraestructures 
previstes al POUM. Alguns recordaran el “regal” de la Ronda Sud, 
amb l’eliminació de l’obligació de pagar-la dels propietaris dels 
polígons que n’havien de treure profit i carregar les despeses –si és 
que mai es fa– a les arques públiques.
Doncs la festa continua perquè també han decidit “perdonar” 
l’obligació de construir un pas per sota de la via del tren al sector de 
ca l’Anguera –a l’alçada de l’antic pas a nivell– que havia de connectar 
amb seguretat el centre de la vila amb el camí del Rentador i el 
Convent, de manera que el promotor –que va comprar els terrenys 
coneixent aquesta obligació– podrà guanyar més diners.
A aquest pas, potser no serà estrany que aviat aparegui Calaf en 
un anunci d’un portal immobiliari amb el text que encapçala aquest 
escrit.
Que tingueu molt Bones Festes!

És necessari que tota la ciutadania estigui informada 
dels drets de les persones grans, per facilitar entorns 
segurs, inclusius, accessibles. 

Cal tenir en compte que la sobreprotecció, l’exclusió 
i la discriminació poden ser el resultat de no tenir en 
compte les capacitats que es mantenen en la persona 
gran  amb dependència. 

Cal treballar perquè la societat tingui present que 
totes les persones tenen dret de formar part de la seva 
comunitat participant en la mesura que sigui possible i 
adaptant els entorns a les diferents capacitats perquè 
tothom pugui formar-ne part.

Pels drets de les persones grans
—
Cristina Berenguer Simon 
Directora tècnica del centre de dia Casa Joan Gimferrer

Amb aquest article vull iniciar un compendi d’articles adreçats a donar valor als drets de les persones grans, 
centrant-me especialment amb les persones grans amb dependència.

“Dret al manteniment de 
les relacions familiars i 

d’amistat.”

“Dret que la societat 
conegui i sigui sensible a les 
necessitats de les persones 

grans i molt especialment 
de les persones grans amb 

dependència.”
Els éssers humans som emocionals i relacionals 
per naturalesa, i durant tota la vida necessitem 
mantenir vincles afectius i estar en relació amb 
altres persones, per garantir la qualitat de vida de les 
persones. A la vellesa aquestes relacions socials es 
veuen afectades  ja que sovint els cercles socials es 
redueixen, bé perquè l’etapa laboral finalitza i molta 
de la socialització es donava en aquest espai, perquè 
els cercles d’amistat es veuen reduïts per necessitats  
i canvis individuals, fins al punt que, sovint aquestes 
queden reduïdes només al nucli familiar. Quan ens 
centrem amb persones amb dependència, aquestes 
relacions es veuen encara més afectades ja que hi ha 
limitacions físiques i cognitives que limiten i dificulten 
aquesta interacció amb l’entorn, dificultant mantenir 
el rol social valorat i portant a la persona a viure amb 
solitud. 

Les persones grans tenen dret a que els seus vincles 
socials i relacionals siguin estimulats i facilitar la seva 
participació en entorns comunitaris a la vegada que les 
persones del seu entorn íntim, familiars, professionals, 
amics i/o voluntaris, haurien de facilitar aquests 
serveis.

Foto:  Jack Finnigan a Unsplash
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La darrera pàgina del més recent Altiplà conté un 
curós i oportú article de Josep M. Solà sobre el 125è 
aniversari de dues entitats, Casino i Casal, els motors 
del desenvolupament social i cultural del poble. Un 
paral·lelisme històric extraordinari no obstant la 
singularitat de cada una d’elles, molt influenciades 
per determinades circumstàncies temporals i 
particularment per la grandària dels espais de què han 
disposat a cada moment.

Un relat versemblant de la característica més pròpia 
de cada una de les dues entitats encara està per fer i 
comporta un risc de considerable subjectivitat, però que 
pot ser útil per extreure’n un aprenentatge sota quines 
premisses estem canalitzant la socialització i la cultura. 
L’aposta inicial seria que l’efemèride del “Centro”-Casal té 
marca catòlica, de cultura, de llengua i de país, i el Casino 
marca laica, d’ocasional accés a mons més instintius i a 
sectors potser menys integrats, i d’especial vinculació a 
una antropologia urbana tan favorable com els balls.

L’origen del Casino és una desembocadura d’entitats 
anteriors amb un casino formal ja des del 1862. 
L’època gran del Casino va ser durant els primers 
anys i l’organització de grans envelats d’unes festes 
majors que duraven dies i dels carnavals. Festes molt 
importants en aquella època, dirigides des del gran 
local social d’aleshores, la fonda de la plaça de les 
Eres abans encara de dir-se’n l’Aliança a partir de 1911. 
D’aquesta època no consta per ara cap altra motivació 
que la recreativa, a part d’algunes xerrades que també 
s’hi feien. Anys després l’entitat pateix un esllanguiment, 
però torna a tenir gran importància a la postguerra amb 
els grans balls, carnavals i altres festes que permetia el 
nou local. Novament arriba un llarg parèntesi fins que 
actualment l’entitat torna a tenir una gran vitalitat.

La gran època del “Centro” derivat en Casal correspon 
als anys posteriors a la inauguració del nou local, en 
què l’entitat va més enllà dels Pastorets, s’obre al món 
i presenta durant un llarg període una programació 
cultural de gran transcendència i rellevància. El seu 
origen està vinculat a una escola, al centre excursionista, 
a la llengua, a l’atenció als escriptors del país, a Folch i 
Torres, i a cèlebres xerrades polítiques dels anys 60. 
Aquesta arrel al país tenia una sensibilitat política de 
bon començament. Així si el president de la “Unión 
Calafinense” era el mestre Oleguer, el vicepresident del 
“Centro” era J. A. Capdevila, el farmacèutic de la Plaça i 
delegat de la Unió Catalanista.

Però el 1931 és quan es forma una diferenciació conceptual 
entre les dues entitats explicada en els escrits d’Emili 
Sangenís, home també de país i d’Acció Catalana. En 
proclamar-se la República el mestre s’aparta del “Centro” 

al que tant hi havia aportat, no per anticlerical sinó perquè 
se sent partícip de l’anhel de llibertat que s’havia estès 
arreu. A més, feia poc que el Casino havia aixecat el nou 
local amb un munt d’aportacions particulars i gaudia de 
molta popularitat. Però d’aquí a pensar que hagués estat 
una entitat d’esquerres, no ho havia estat mai, hi ha molt 
per confirmar. De fet, el “Centro” havia fet teatre al Casino 
durant aquests primers anys. Tot això abans del 1936.

És als anys 50, en ple nacionalcatolicisme i privacions 
de tota mena, quan apareix la topada més aguda 
entre les intransigències morals de la clerecia i els 
espectacles i revistes lleugeres que programa el Casino 
reptant els temps. Aleshores sí que es produeix una 
clara distanciació entre dues parts de la població, fins 
a afectar profundament les relacions entre les dues 
entitats. Aquells temps van evolucionar cap a finalitats 
més àmplies i avui dia els intercanvis entre les dues parts 
són fluids i conviuen en l’oferta de recursos culturals 
i d’oci en una població que no fa grans distincions 
entre un centre i l’altre més enllà del que sigui aquesta 
característica pròpia. Almenys en una perspectiva 
històrica, les antigues etiquetes esquerra-dreta són 
obsoletes, perquè a l’esquerra hi ha hagut presidents 
franquistes i del PP i a la dreta es va celebrar la fi del 
franquisme amb Cançó d’Amor i de Guerra i una senyera 
a la sala, i s’hi han fet les obres més revolucionàries. En 
l’actualitat el Casal és l’entitat més compromesa amb les 
noves aspiracions de llibertat del país.

Són 125 anys, quin munt!, de construir espais perquè 
unes quantes generacions de calafins hagin pogut 
preservar la cultura catalana, expressar-se com a tals, 
i gaudir d’ocasions de lleure en un àmbit més personal. 
Han estat dues ànimes d’una vila que a estones han 
tingut les seves alegries i els seus desencontres, però 
que ara celebren el goig d’haver arribat a aquesta meta 
volant, estan decidides a contribuir demà mateix al 
profitós benestar de tothom i a participar encara més 
intensament de la vida social i cultural del país.

Més sobre el tema a: launiocalafina.blogspot.com

Dues ànimes d’una Vila
— 
Ton Miret

Foto: Història de Calaf

Tot reprenent l’herència dels amics de Ca l’Oller, 
l’empresa Graphics-CatPatrimoni té editats dos 
calendaris de sobretaula que tothom hauria de tenir 
a casa seva. Aquesta noble tradició –la de fer un 
calendari Km 0, o sigui, de coses nostrades--, la va 
començar la impremta de Ca l’Oller l’any 1998 amb 
un primer calendari de fotografies de Calaf i comarca, 
i va durar fins l’any 2019 amb un de dedicat al pintor 
impressionista Auguste Renoir (en total sumen una 
vintena de calendaris: destaquem, com a exemples, el 
del 2006 dedicat a Alexandre de Riquer, i el del 2016 
dedicat a Josep Maria Folch i Torres). 

Graphics-CatPatrimoni ha volgut continuar aquesta 
tradició del calendari nostrat amb un primer número 
intitulat “12 calafins per recordar” (any 2021); i la 
llista dels calafins seguint l’ordre dels mesos és: 
Alexandre de Riquer (artista modernista); Laureà 
Figuerola (economista); Florentina Puig (sindicalista); 
Emili Sangenís (mestre republicà); Maria Àngels 
Pujol (“Practicanta”); Isidre Vilaró (secretari i poeta); 
Baldomero Oller (anarquista); Jaume Carrer 
(organista i prevere); Ignasi de Llorens (metge i 
autor de la “Topografía”); Ramon Xaudaró (republicà 
federalista); Pere Jorba (emprenedor); i Sebastià 
Junyent (espardenyer).

De cada personatge s’ofereix: nom i cognom, data de 
naixement i mort (si es coneixen), i sis línies amb una 
síntesi (difícil de fer) de la seva vida i obra. I al costat 
una fotografia del personatge o bé una il·lustració que 
exemplifiqui la seva obra o la seva acció més important.

El calendari del 2022 es titula “12 segarrencs per 
recordar” i s’ha agafat un personatge important de 
cada poble o llogarret que conforma el que es coneix

 com a Alta Segarra (o Anoia Nord per als primmirats); 
vegem-ne l’alineació amb el poble corresponent: 
Antònia Solé (alcaldessa de Pujalt); Bernat de 
Boixadors (almirall de St Pere Sallavinera); Isidre 
Sugrañes (alcalde de Calonge de Segarra); Carmen 
Arrojo (mestra de Calaf); Mn Francesc Mirambell 
(erudit de St Martí Sesgueioles); Francesc Badals 
(reialista de Castellfollit de Riubregós); Manuel Brunet 
(traginer de Copons);  Josep Melcior Prat (apotecari 
liberal dels Prats de Rei); Pere Foix (cenetista de 
Torà); Miquel de Calders (senyor del castell de Segur-
Veciana); Francisco Comellas (alcalde d’Aguilar de 
Segarra); i Joan Grau (escultor barroc de la Molsosa).

Com podeu veure, aquest calendari 2022 és una 
veritable reivindicació d’aquesta comarca amb entitat 
pròpia (que voldríem reconeguda oficialment) que 
anomenem Alta Segarra. Si us atureu a llegir-ne les 
ratlles que hi té dedicades cadascú, obtindreu una 
autèntica història abreujada de Catalunya i de la nostra 
comarca, amb detalls que us poden posar els pèls de 
punta. Si hi afegiu les petites històries contades en el 
“12 calafins per recordar”, tindreu una radiografia força 
completa de la personalitat i del tarannà dels habitants 
d’aquesta terra en què vivim.

Val la pena de tenir i guardar aquests dos calendaris 
–són gratuïts i només cal demanar-los--, per fer 
memòria de la gent (gran i petita) que ens ha precedit 
i de ser capaços de declarar-nos-en hereus. És obvi 
que podíem haver-ne triat uns altres, de personatges, 
i aquesta és la gràcia: que cadascú imagini quin 
personatge del seu poble rescataria de l’oblit i què 
en podria dir al llarg de tan sols sis línies. Proveu-ho i 
gaudiu-ne, d’aquests vint-i-quatre que ja hem salvat 
per a vosaltres.

DE LA TERRA DE SIGAR

Dos calendaris de sobretaula
—
Josep Maria Solà

Primera pàgina del calendari 2021; l’skyline de Calaf és un dibuix de Santiago Rusiñol, periodista de La 
Vanguardia, durant les Maniobres militars de Calaf (1890).
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Sota aquella faldilla blava que més aviat sembla un 
paraigua tancat, l’Arnau no es  reconeix. El calçat de 
plataforma fúcsia tampoc es correspon, ni de lluny, 
amb el seu estil esportiu i masculí.

Empresonat dins una càpsula transparent, maleeix el 
moment d’acceptar la sospitosa invitació: “Benvolgut 
company, et convidem a visitar de manera presencial 
la seu de l’empresa TELEQUÈS com a premi a la 
dedicació (...).”

L’estat de deixadesa de l’edifici va fer-lo dubtar, però 
la porta s’obrí i entrà, quedant encabit a un receptable 
transparent que lliscà fins al capdavall del pavelló. 
Diversos monitors emplenaven les parets mostrant 
imatges d’algoritmes, que va reconèixer, arrels 
quadrades, noticiaris nacionals i internacionals... En 
aturar-se descobrí nou rostres observant-lo mentre 
uns suposats tècnics, camuflats sota uns uniformes 
blancs, ajustaven i enclavaven les càpsules davant 
per davant. El silenci més absolut, només trencat pels 
batecs alterats del propi  cor, el neguitejà en extrem.

Un intens espurneig s’apropava al seu minúscul 
habitacle que trontollà a cada guspira i va témer per la 

seva insignificant vida. Un formigueig a les puntes dels 
dits precedí a l’estranya sensació de deixar de sentir el 
cos mentre un intens raig de llum l’encegà, sumint-lo en 
la foscor més absoluta. Durant una fracció de temps 
incalculable va percebre el seu cos en la petitesa 
d’una cèl·lula, un simple àtom travessant la immensa 
Via Làctia. Recuperà la consciència mentre en un gran 
monitor el titular anunciava un proper i novell mètode 
de transport. La gran solució.

Els tècnics corren agitats comprovant el resultat 
de la resta de càpsules. El promotor de la fórmula 
maquiavèl·lica d’aconseguir voluntaris, es dona per 
satisfet dels resultats. El director general de l’empresa 
de telecomunicacions, dubta de com un percentatge 
mínim d’error pot resultar viable per continuar. I l’Arnau 
no deixa de contemplar aquelles extremitats que no li 
corresponen. Com li explicarà a la Laia?

Conte finalista al XI Concurs ARC de Microrelats
 
Publicat a la antología GÈNERES NARRATIUS de 
l’Associació de Relataires en Català.

Tele què?
— 
Maria Lluïsa Salazar

Ja som a les portes del segon Nadal amb la pandèmia 
del coronavirus i iniciant la sisena onada. Crec que 
ningú imaginava com seria exactament una pandèmia i 
que comportaria, tot i que al llarg de la història no n’han 
faltat. La humanitat ha anat avançant tecnològicament 
però les reaccions de les persones i les emocions que 
sentim són sempre igual i no importa el temps que faci 
de les experiències que han pogut viure els nostres 
avantpassats.  

Al llarg d’aquest gairebé dos anys s’ha parlat de moltes 
coses que no es que no coneguéssim si no que les 
teníem guardades en el fons dels nostre saber. Més 
que mai s’ha parlat de la solitud i de la soledat. I ara, 
amb l’arribada de les Festes nadalenques hem volgut 
reflexionar sobre aquests conceptes. 

Segons el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans
Solitud: 
1 f. [LC] Estat de qui és sol, de qui viu sol o gairebé sol. La 
solitud m’espanta. Tinc necessitat de solitud.
2 f. [LC] Lloc solitari, desert, inhabitat.
Soledat:
 f. [LC] Solitud

Tot  i que en el diccionari apareixen com a sinònims, hem 
constatat que per a  moltes persones hi han diferències, 
entenen com a solitud  el voler estar sol i la soledat 
com el no tenir a ningú. No volem dir que el diccionari 
s’equivoqui, si no que volem donar constància el que 
entenem les persones que no sempre coincideix amb el 
que en realitat és. 

Des de l’inici de la pandèmia moltes persones s’han 
quedat soles, unes per la pèrdua d’éssers estimats, 
d’altres perquè s’han quedat tancades a casa per la 
por al contagi i per els més diversos motius de caire 
personal. Totes elles han vist afectada la seva vida 
social. Els humans necessitem mantenir relacions 
socials per tenir una bona salut i la pèrdua d’aquestes, 
causa un dany emocional que fins i tot pot ser greu i 
desenvolupar una malaltia mental.

A tot arreu es parla de l’augment de malalties mentals 
causada per la pandèmia. La premsa se’n fa ressò 
reiteradament. Els centres d’atenció psicològica i 
psiquiàtrica no donen l’abast i hi ha  llargues llistes 
d’espera perquè una persona pugui ser atesa. Ha 
augmentat el consum de fàrmacs per tractar l’ansietat, 
l’insomni, la depressió i altres patologies mentals. Per 
pal·liar mínimament la situació, el Departament de Salut 
ha anunciat la creació d’una nova figura als centres 
d’atenció primària per tractar el benestar emocional 

comunitari, que ja comença a ser-hi en alguns llocs i que 
aviat existirà a tots els centres.

Tots i totes hem volgut estar sols  en determinades 
ocasions, per estudiar, per concentrar-nos en una 
tasca, per obtenir una mica de silenci, per entendre la 
vida i els esdeveniments que ens toca viure, per posar 
distància en una situació, per dimensionar el temps i la 
velocitat que a vegades ens porta la vida. Aquest estar 
sol, aquesta solitud, és bona i desitjable, ens fa sentir bé, 
ens omple i ens ajuda a seguir endavant amb els més 
variats projectes.

Però hi ha una altra solitud, que és la carència de 
companyia, el sentir-se sol sense voler-hi estar per falta 
de les relacions socials que esmentàvem al principi, 
sense família, sense amics, sense coneguts, sense 
cap objectiu a compartir amb cap altra persona.  Quant 
s’arriba a aquest punt  apareix el patiment.

Amb l’arribada de les Festes de Nadal, aquests 
sentiments es manifesten d’una manera especial. Qui 
està sol, està més sol que mai. L’entorn sembla que ens 
obligui a estar contents a augmentar el consumisme a 
haver de compartir amb algú aquests dies. I si per algun 
motiu no podem fer-ho?

Hi ha tantes formes de celebrar el Nadal com persones. 
Respectem-nos sols o acompanyats. Cuidem-nos 
uns als altres i siguem i fem-nos feliços!! Tots som 
importants!! 

Des de l’Equip d’Atenció Primària us desitgen unes 
Bones Festes!!!

La solitud / La soledat 
— 
Eqip d’Atenció Primària de Calaf
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desembre
Dissabte 25
Pastorets 
(Homenatge al Ramon de Cal Salo)

Casal de Calaf — 19.00 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 26 
24è Conta Contes 
Casal de Calaf — 12.00 h
Organitza: Comissió Contacontes

Arribada de la bústia reial + 
Taller de l’arbre dels desitjos 
Plaça dels Arbres — 17.00 h
Organitza: Comissió de Reis

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

Concert de Sant Esteve  
‘Jove Projecte Orquestral 
de Catalunya’
Sota la direcció de Josep M. Sauret i les 
sopranos Txell Milà i Irene Arquillué

Casino de Calaf — 19.00 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dijous 30 
CineXic “El Nadal del senyor 
Branquilló i l’escombra 
voladora” 
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 4.5€ | Socis Casino: 
3€ | Socis Òmnium Cultural: 3€ |
Organitza: El Casino de Calaf

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

2022
gener 
Dissabte 1
Concert d’any Nou
Casal de Calaf — 20.00 h
Organitza: Coral Ressons

Diumenge 2
Sardanes enllaunades
Casal de Calaf — 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

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

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

Dijmecres 5
Cavalcada de Reis 
Plaça dels Arbres — 17.00 h
Organitza: Comissió de Reis

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

Dissabte 8
Taller de direcció de teatre a 
càrrec del Director de la FITAG 
Martí Peraferrer
Casino de Calaf — 15.30 h - 18.30 h
Públic general: 40€ | Socis: 30€ |
El preu inclou dos espectacles: 
Concert Joan Vázquez dia 8 i el Monòleg de 
Martí Peraferrer el dia 15 de Gener

Organitza: El Casino de Calaf

Concert + Tast  
“FEELING GOOD“ 
de Joan Vázquez
Casino de Calaf — 20.00 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 9
Pastorets
Casal de Calaf — 17.30 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf 

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

Dimecres 13
Càpsula formativa “Introducció 
a la gestió de conflictes”
Espai Social i Cultural  Carmen 
Arrojjo Maroto— 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Dissabte 15
Taller de direcció de teatre a 
càrrec del Director de la FITAG 
Martí Peraferrer
Casino de Calaf — 15.30 h - 18.30 h
Públic general: 40€ | Socis: 30€ |
El preu inclou dos espectacles: 
Concert Joan Vázquez dia 8 i el Monòleg de 
Martí Peraferrer el dia 15 de Gener

Organitza: El Casino de Calaf

Teatre “La vida secreta de 
Tennessee Williams“ de 
Martí Peraferrer
Casino de Calaf — 20.00 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 16
Pastorets
Casal de Calaf — 17.30 h
Fins a 12 anys: 8 €
Públic general: 17 € | Socis: 12€ |
Organitza: Casal de Calaf 

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

Dissabte 22
Cabaret “Agárrate!” de Roberto 
G. Alonso
Casino de Calaf — 20.00 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 23
Ball amb Genion’s
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dimecres 26
Càpsula formativa “Introduim la 
perspectiva de gènere”
Espai Social i Cultural  Carmen 
Arrojjo Maroto— 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 29
Infantil :“Klé” de la Cia. Addaura 
Teatre Visual
Casino de Calaf — 18.00 h
Fins a 3 anys: Gratüit |
Públic general: 12€ | Socis: 9€ |
Organitza: El Casino de Calaf 

Diumenge 30
Ball amb Pep i M. José Trio
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

febrer
Santa Calamanda, dies 4 i 5

Divendres 4
Nit de l’esport i la cultura
Casal de Calaf — 19.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

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

Infantil: “2 Princeses Barbudes”
Casino de Calaf — 12.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Sardanes amb la Cobla Vents 
de Riella
Casino de Calaf — 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 5
Futbol Sala
C.F.S. CALAF –  
C.E.F.S. FONOLLOSA ‘A’
Pavelló Poliesportiu— 19.00 h
Organitza: Club de Futbol Sala Calaf

Teatre 
“La dona als anys 60“ 
direcció Carme Sala
Casino de Calaf — 21.00 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 6
Teatre
“La dona als anys 60“
direcció Carme Sala
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 11
Quanta, quanta guerra
Casino de Calaf — 20.00 h
Públic general: 15€ | Socis: 12€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Presentació del llibre “Disne-
yització del futbol” de Xavier 
Ginesta
Espai Social i Cultural  Carmen 
Arrojjo Maroto— 19.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Dissabte 12
Concert “Les dones de 
la meva vida”
Casino de Calaf — 20.00 h
Públic general: 18€ | Socis: 15€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 13
Ball amb Xarop de nit
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 19
Concert Clara Peya 
“Perifèria”
Casino de Calaf — 20.00 h
Públic general: 20€ | Socis: 17€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 20
Ball amb Raül
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 26
Infantil: Pepa Plana
Casino de Calaf — 18.00 h
Públic general: 12€ | Socis: 9€ |
Organitza: El Casino de Calaf 

Diumenge 27
Ball amb Elisabeth Mayoral
Casino de Calaf — 18.30 h
Públic general: 8€ | Socis: 6€ |
Organitza: El Casino de Calaf

l’agenda 2021 - 2022
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