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E ditorial
Bon Nadal!
S

om a punt de tancar el 2015. Ha estat un any
políticament intens i apassionant. Haurem anat
a votar fins a tres vegades, en un cicle electoral
complet que havíem iniciat amb les europees de
maig de 2014 i a què havíem donat embranzida
amb la consulta sobre la independència del 9 de
novembre. Hem viscut diades que recordarem per
molts anys i que, de ben segur, engrescaran les
sobretaules d’aquestes festes de Nadal, les que
hem viscut i les que encara ens queden per viure.
Potser encara no l’haurem acabat aquest 20 de
desembre, aquell cicle electoral, i l’haurem de reblar
a començaments del 2016. Si així ha de ser, que
sigui a fi de bé.
Sigui com sigui, i voti com voti cadascú, el que hem
vist i hem ratificat és el grau tan alt de civisme amb
què els catalans hem afrontat aquesta hora gran del
país i la serenor tan admirable amb què hem acarat
les proves dures i greus a què som sotmesos a
diari. Com que el procés en què estem ficats no s’ha
acabat ni de bon tros, el que hem de fer és mantenir
el mateix tremp democràtic i la mateixa fermesa i
determinació que ens ha fet ser un poble civilitzat,
modern i madur.
Per als membres de Junts per Calaf - Acord
Municipal, 2015 ha estat l’any del nostre bateig
polític i d’entrada al govern municipal de Calaf.

Vol dir que a la intensitat i l’apassionament hi hem
d’afegir una il·lusió i unes ganes de treballar per
Calaf i els calafins que no ha parat de créixer des
del dia de la presa de possessió. Vam adquirir un
compromís de servei a les persones i l’hem anat
renovant a diari, entusiasmats i convençuts de
sortir-nos-en.
Nadal és un temps per al recolliment i el retrobament.
També són dies en què ens sentim convidats a
viure’ls des dels carrers i amb els nostres veïns.
Des de l’Ajuntament hem preparat una nova edició
del Parc de Nadal, més extensa i variada, per ferho possible. Pretenem que pugueu gaudir d’una
tradició tan nostrada i tan arrelada com la de les
festes de Nadal, i que les pugueu viure en família i
en comunitat.
Des de l’Ajuntament de Calaf, us animem a viure el
Nadal i a participar de la Cavalcada de Reis amb les
vostres famílies i amics, i us desitgem que passeu
unes molt bones festes de Nadal i que l’any 2016 us
sigui ben pròsper.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf

P lens
Calaf aprova una moció de suport al Parlament de
Catalunya i una altra de condemna als atacs de París
El ple municipal extraordinari del dilluns 23 de
novembre, que va acollir el sorteig per a la configuració
de les meses electorals del 20 de desembre, va
servir també per aprovar dues mocions presentades
conjuntament per Junts per Calaf - AM i CIU.
La primera, que es va aprovar amb els vuit vots a favor
d’aquestes formacions i els tres vots en contra de GICVV, manifestava el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament
de Calaf a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
Segons el text, el consistori es posa “al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat
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del nostre poble” i expressa a la vegada “la nostra
total coincidència de plantejaments amb la cambra
catalana”.
La segona moció, que es va aprovar per unanimitat,
condemnava enèrgicament els atacs terroristes
que ha patit París recentment, així com els altres
atacs perpetrats per Estat Islàmic a Beirut i al Sinaí.
També expressava la solidaritat amb el poble francès
i amb el municipi agermanat de Soual, i defensava la
democràcia, el respecte i la tolerància com a eines per
combatre la violència.

P lens
Calaf aprova inicialment una ordenança de circulació per
posar en ordre el trànsit i l’estacionament
En la sessió ordinària de Ple
Municipal celebrada aquest dilluns
14 de desembre, els vots a favor de
l’equip de govern i l’abstenció del grup
municipal de CIU (GIC-VV va votar-hi
en contra) van permetre l’aprovació
inicial de la nova ordenança de
circulació del municipi.
Segons va explicar la regidora
de l’Àrea d’Economia i finances,
Montserrat Mases, el reglament
preveu les normes bàsiques de
circulació, estacionament i parades
dins de Calaf, així com el règim
de sancions que s’hauran d’aplicar
en cas d’infracció. Així mateix, es
reforça la figura del vigilant municipal
perquè pugui fer aplicar la normativa.
Mases va afirmar que “l’objectiu de
l’ordenança no és posar sancions,
sinó evitar certes pràctiques que
sovint dificulten la circulació o
generen molèsties als veïns, com
per exemple els cotxes aparcats
davant dels guals”. També va dir que
s’informarà prèviament la ciutadania
per tots els canals, perquè tothom
estigui ben assabentat de la vigència
i contingut del reglament.
Des del grup de CIU, Maria Antònia
Trullàs va criticar el règim de sancions,
que trobaven “propi d’una ciutat més
gran”, i va dir que difícilment es
podrà aplicar l’ordenança. Així mateix
va demanar un període transitori
d’informació abans de començar a
aplicar sancions. Salvador Prat, de
GIC-VV, opinava també que serà
un reglament difícil de fer complir, i
va dir que el seu grup dubtava que
acabés tenint cap efecte positiu.
La Mancomunitat canvia de nom
En la mateixa sessió plenària es va
aprovar el canvi de nom de la fins
ara Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Segarrenca, que a partir
d’ara serà la Mancomunitat de l’Alta
Segarra. Hi van votar a favor l’equip
de govern i CIU, mentre que GIC-VV

Transparència
En el Ple de dilluns va generar
també força debat un text presentat
conjuntament per CIU i GIC-VV, en el
qual feien una sèrie de demandes en
relació amb la informació sobre els
plens que es penja al web i sobre la
documentació a la qual es té accés.
Josep Casulleras (GIC-VV) va llegir el
text, que demanava bàsicament que
les actes dels plens es transcrivissin
literalment, que l’enregistrament
quedés permanentment penjat a
Internet i que es facilités còpia en
cd a l’oposició, i que la documentació
sobre el ple es digitalitzés per enviar
als grups municipals.

totes maneres, va dir que per al seu
grup la política no s’entén sense la
transparència, i que per tant són
aspectes que es volen anar treballant.
Jordi Badia va dir que actualment es
pengen al web les convocatòries de
ple i les actes aprovades, cosa que
fins ara no es feia, i que l’arxiu sonor
de l’enregistrament està disponible
durant tot un mes a Internet, i
permanentment a l’Ajuntament ja que
acompanya l’expedient del ple. Pel
que fa a les transcripcions literals de
les sessions plenàries, va respondre
que precisament s’està mirant
una solució informàtica que pugui
automatitzar-ho. Finalment, va fer
notar la inoperabilitat de digitalitzar
i enviar tota la documentació del ple,
tant per manca de personal com pel
volum que representa, i va recordar
que l’oposició té accés a aquesta
documentació des del moment en
què es convoca el ple. Per acabar,
Badia va convidar-los també a
començar a treballar conjuntament
en la redacció d’un Reglament
Orgànic Municipal.

L’alcalde va recordar que tant CIU
com GIC-VV han estat al govern i
que en 24 anys de mandats seus no
s’havia fet res del que demanen. De

El proper ple ordinari serà el 8 de
febrer, després que el ple previst per
al gener quedés aplaçat per motiu de
les vacances nadalenques.

es va abstenir. Segons va explicar
l’alcalde, Jordi Badia, qui també és
president de la Mancomunitat, es
tracta d’una denominació més clara
i que s’ha consensuat amb tots els
municipis que en formen part. Badia
també va explicar que s’ha convidat
d’altres municipis de la zona a sumarse a la Mancomunitat, i que de fet ja
n’hi ha dos que han dit que sí.

Ordenances fiscals
En el ple municipal del 9 de
novembre passat es van aprovar
les modificacions de les Ordenances
Fiscals per al 2016, amb els vots a
favor de Junts per Calaf, l’abstenció
de CIU i els vots en contra de GIC-

VV. Bàsicament s’han modificat
alguns dels textos per adaptar-los a
la normativa actual. Sí que destaca
la congelació de l’Impost sobre
Béns Immobles, l’establiment del
preu real de la prestació dels serveis

d’intervenció administrativa per a
activitats o la baixada del 8% en la
taxa d’escombraries i residus, després
que s’hagi previst el superàvit existent
en aquesta partida directament sobre
els rebuts dels veïns.
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G overnació
Nevades, glaçades, ventades i intoxicacions
per mala combustió: consells de seguretat
Som en ple hivern, una estació de l’any que, a casa
nostra, normalment té un clima considerablement
rigorós: fred intens, glaçades freqüents, boira,
algunes nevades i ventades... A les llars necessitem
sistemes de calefacció o estufes per poder suportar
les baixes temperatures, cosa que de vegades també
suposa un risc. Per tot això, us oferim alguns consells
de seguretat importants, recollits per la Generalitat

VENTADES
- Si sou a casa, tanqueu portes,
finestres i assegureu tendals. Cal
abaixar completament les persianes.
Treure els testos o altres objectes no
estàtics de les façanes i terrasses.
- Si sou a l’exterior, vigileu amb el
mobiliari urbà, l’enllumenat dels
carrers, les motos i els cotxes
aparcats, les grues, els contenidors
de brossa, l’arbrat i tot allò que el
vent pugui fer caure.

ONADES DE FRED,
NEVADES i GLAÇADES
- En dies de molt de fred, eviteu que
surtin al carrer els nadons, la gent
gran i aquells que pateixin malalties
respiratòries.

de Catalunya en la seva campanya de prevenció de
riscos i accidents als carrers i a les cases.
Com
sempre,
davant
de
qualsevol
fenomen
meteorològic d’importància, us demanem la màxima
prudència i informació abans de sortir de casa, així
com minimitzar els desplaçaments i les sortides
—sobretot els col·lectius amb més risc (gent gran,
infants, persones amb malalties...).

- En cas de nevada, col·laboreu en
la neteja de les voreres de davant
de casa. Si hi ha neu acumulada als
terrats, terrasses o balcons, retireula sense abocar-la a la via pública.

INTOXICACIÓ
PER MALA COMBUSTIÓ
D’ESTUFES I CALDERES
Com detectar una mala combustió
en un aparell domèstic?
- Les flames han de ser de color blau
i mantenir-se estables; si les flames
són de color groc o taronja, indiquen
una mala combustió de l’aparell.
- Si detecteu que a l’aparell, al voltant
de la flama, hi apareixen taques de
color groc o marró, o si els indicadors
lluminosos dels aparells s’apaguen
sovint.
- Si noteu que augmenta la
condensació a la part de dins de les
finestres.
- Reviseu l’estat dels aparells de
calefacció, les calderes, les estufes
i, en general, els elements de
combustió i assegureu-vos que en
faci el manteniment i la reparació
una persona autoritzada.

- Vestiu-vos amb roba i calçat
adequat per a temperatures baixes.
Protegiu-vos la cara i el cap.
- Si viviu en zones aïllades o fora
dels nuclis urbans, mantingueu un
rajolí d’aigua corrent a les aixetes per
evitar que les canonades es congelin i
protegiu amb draps la clau de pas de
l’aigua. Si disposeu de reg automàtic
tanqueu-lo i eviteu totes les activitats
que puguin comportar mullar els
carrers, com regar o fregar.
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una intoxicació per mala combustió o
si trobeu algú inconscient en arribar
al domicili.

- No feu servir mai dins de casa
forns de cuina per escalfar una
habitació, fogonets de càmping ni
altres elements d’exterior, ni tampoc
estufes portàtils de gasolina, gas
propà o carbó.
- Ventileu cada dia durant uns minuts
els locals, habitatges o estances, per
garantir l’entrada d’oxigen i aire net.
- Apagueu les estufes a la nit i sempre
que no siguin realment necessàries.
- Truqueu sempre al 112 si us
trobeu malament o penseu que patiu

CONDUCCIÓ
AMB NEU I GLAÇ
- No feu aquells desplaçaments
innecessaris. Conduïu amb velocitat
moderada. Si la ruta és perillosa,
torneu enrere o busqueu refugi.
- Quan us desplaceu amb el cotxe no
utilitzeu les marques deixades per
altres vehicles. Sempre que us sigui
possible circuleu per neu verge.
- Si hi ha neu a la calçada, pareu el
vehicle en un lloc on no interrompeu
la circulació i poseu les cadenes a
les rodes motrius. Enceneu els llums
d’encreuament i els de boira.
- No avanceu els altres vehicles si
les condicions no són favorables i
mantingueu força separació amb els
altres vehicles.
- Freneu suaument i amb trepitjades
lleus i successives del pedal.

U rbanisme
Senyals i punts lluminosos
completaran la rotonda

Col·locades les noves pilones
al carrer de St. Jaume

En els propers dies s’acabarà definitivament l’obra
de la nova rotonda, després que ja s’hagi pintat la
senyalització horitzontal i s’hagi col·locat la major part
dels cartells verticals. El que resta pendent encara és la
col·locació de punts lluminosos al centre de la rotonda,
per fer-la més visible de nit. També cal completar la
senyalització vertical, amb els senyals que guiaran els
vehicles cap a les direccions més habituals. La rotonda
ha de servir per a pacificar el trànsit en aquesta cruïlla,
reduint la velocitat amb la qual circulen els vehicles i
facilitant l’accés al centre de la vila.

Els treballadors de la brigada municipal van instal·lar,
el passat mes de novembre, diverses pilones al primer
tram del carrer de Sant Jaume. Concretament s’han
col·locat a la vorera dreta, substituint unes jardineres
que perseguien la mateixa funció d’evitar l’aparcament
de vehicles, però que sovint patien incidents.

La rotonda, només pendent dels darrers detalls.

Les noves pilones del carrer de Sant Jaume.

S’arranja
el Camí del Pou
L’Ajuntament de Calaf va portar a terme a mitjan
novembre les tasques de neteja i desbrossament
de diversos camins del municipi. L’actuació més
destacable ha estat al Camí del Pou, que s’ha
condicionat per facilitar-hi el trànsit de vehicles.
Aprofitem per recordar-vos que, tot i que ara s’hi pugui
circular amb comoditat, es tracta d’un camí i per tant
la velocitat màxima ha de ser de 20 km/h. Gràcies per
respectar-ho!

Amb les noves pilones els vehicles ja no poden aparcar
damunt de la vorera i s’evita una problemàtica que era
bastant habitual, i que dificultava el pas per aquesta
via ja que els cotxes hi aparcaven freqüentment.

R esidus

OCTUBRE 2015
envasos 4%

voluminosos 4%

orgànica 17%

vegetal
5%
papercartró
6%
rebuig 64%

L’aspecte del camí ha millorat considerablement.
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J oventut
Inscripcions obertes per al Programa de Garantia Juvenil,
per a joves de 16 a 29 anys
El passat 19 de novembre es va dur a terme a la
Sala Felip de Calaf una jornada informativa sobre el
Programa de Garantia Juvenil, una iniciativa europea
que vol reduir l’atur juvenil. El programa va dirigit
a joves de 16 a 29 anys que no estan treballant i
tampoc estudiant.
La jornada estava dividida en dues sessions.
La primera, conduïda per l’assessor i consultor
d’empreses Lluís Torrent, pretenia presentar a les
empreses el conjunt d’actuacions i mesures dirigides
a l’estímul de la contractació de joves. Aquestes
actuacions i mesures per incentivar la inserció laboral
poden reduir les cotitzacions a la Seguretat Social
de l’empresa fins al 100% i fomenten els contractes
formatius.
La segona sessió va anar a càrrec de la Impulsora del
Consell Comarcal de l’Anoia del Programa de Garantia
Juvenil, Raquel Pérez, i estava dirigida als joves i als
pares i mares per tal de presentar-los els avantatges
d’estar inscrits al Programa de Garantia Juvenil,
així com els diferents itineraris que contempla el
programa: formacions, formacions amb pràctiques,
emprenedoria i ofertes de treball. Durant la sessió
també es va exposar el procés per a realitzar la
inscripció.

Assistents a la xerrada destinada als joves.

Tots aquells joves que estiguin interessats a participar
del programa, poden dirigir-se al Centre de Recursos
per a l’Ocupació de Calaf on la tècnica de joventut els
atendrà per informar i donar-los suport en el procés
d’inscripció. També es pot visitar la pàgina web de la
Generalitat de Catalunya.

E nsenyament
L’alumna de l’Institut Laura Creus,
premiada per la Universitat de Lleida
Laura Creus, alumna del Institut
Alexandre de Riquer de Calaf,
ha estat guardonada en la 12a
edició dels Premis a Treballs de
Recerca d’Estudiants de Batxillerat
i Cicles Formatius de Grau Superior
convocats per la Universitat de
Lleida.

estar presidit per la vicerectora
d’Estudiantat, Neus Vila, amb la
presència del president del Consell
Social de la UdL, Ramon Roca, i
el delegat d’Ensenyament, Miquel
Cullerés.

Des de l’INS Alexandre de Riquer
de Calaf volem felicitar la Laura
pel premi obtingut i animar-la a
perseguir els seus somnis amb la
il·lusió i l’esforç que ha mostrat en la
realització d’aquest treball.

El seu treball “El desconegut món
de l’escoliosi”, tutoritzat per Rosa
Guillamon, ha estat premiat dins
l’àrea de Salut i Nutrició. L’autora
realitza un estudi tant de la malaltia
com del seu tractament al llarg de
la història i analitza les teràpies
actuals a través del seguiment de
diversos casos reals.
L’acte de lliurament dels premis
es va celebrar el passat 13
de novembre al Saló Víctor
Siurana de l’Edifici del Rectorat
de la Universitat de Lleida i va
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Laura Creus amb la resta de premiats. Foto: UdL

E sports
Calaf atorga més de 5.700 euros en beques
a infants per a la pràctica de l’esport
En la Junta de Govern celebrada el dimecres 9
de desembre es va aprovar la concessió dels ajuts
econòmics corresponents a les beques esportives.
Finalment, s’ha pogut becar tots els 45 sol·licitants
amb una ajuda que representa el 66% del cost total
de l’activitat esportiva que havien demanat.
L’import destinat a les ajudes ascendeix als 5.749,87
euros: el 50% ha estat finançat amb una subvenció
que l’Ajuntament va rebre de l’Àrea d’Esports de la
Diputació de Barcelona; el 50% restant l’assumeix
l’Ajuntament.
El programa
d’aquest 2015
de sol·licituds
Concretament

de beques “Esport per a tothom”
ha registrat un augment considerable
respecte de les edicions anteriors.
han estat 45 els infants i joves que

optaven a rebre una ajuda d’aquest tipus, en aquesta
iniciativa destinada a les famílies amb més dificultats
econòmiques. L’objectiu és garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’esport dels nens i joves.
Els criteris de concessió de les beques han tingut
en compte la renda familiar, la condició de família
nombrosa o monoparental, les situacions de violència
de gènere, l’estat de salut i l’informe emès per l’àrea
de Benestar Social, que coneix amb detall cada cas.
Les activitats que han estat objecte de subvenció
són: la pràctica del futbol-sala amb l’EFSAS; el futbol
amb la Unió Esportiva Calaf; el bàsquet amb el CB
Calaf i l’AMPA de l’Escola Alta Segarra; i la rítmica,
els balls i el multiesport amb l’AMPA de l’Escola Alta
Segarra.

Gran participació i bon ambient
en la trobada de bàsquet de Calaf
Més de 130 nens i nenes de diverses edats,
acompanyats de les seves famílies, van participar el
diumenge 1 de novembre de la matinal de bàsquet a
Calaf.
Es tractava de la Trobada de bàsquet de la Territorial
de Lleida, impulsada per la Federació Catalana i per
l’AMPA de l’Escola Alta Segarra, que comptava amb
la col·laboració de l’Ajuntament i del CB Calaf. Van
ser cinc hores de joc i esport, d’esforç i de motivació
dels més petits. Tot plegat va crear un gran ambient
al poliesportiu i també al conjunt del municipi, ja que
molts equips vinguts de fora van aprofitar per visitar
la Fira de Tots Sants.

Els participants a la trobada. Foto: AMPA Alta Segarra

Gerard Regí explica la seva increïble experiència
creuant els Pirineus
El dilluns 23 de novembre l’Ateneu d’Igualada va acollir
una nova sessió de l’AUGA, que va protagonitzar l’esportista
calafí Gerard Regí. Davant d’un públic nombrós, Regí va
explicar amb detall la seva aventura, que el va portar de
l’Atlàntic basc fins al Mediterrani, travessant els paisatges
impressionants de Navarra, l’Aragó, els pics de l’Aran,
el Pallars i Andorra. L’esportista va aportar divertides
anècdotes, que van ajudar els presents a imaginar-se la
travessa, que va durar trenta-cinc dies i que va acabar a
Portbou (Alt Empordà). Amb l’esperit aventurer i les ganes
de superació que el caracteritzen, Gerard Regí ja s’està
preparant per a un nou repte: d’aquí a dos anys té pensat
de fer la “via làctia”, és a dir, la travessa íntegra dels Alps
amb el menor temps possible i amb el mínim pes.

L’esportista Gerard Regí. Foto: Gerard Regí

7

F ormació
A punt d’engegar una nova Casa d’Oficis i d’altra oferta
formativa al Centre de Recursos per a l’Ocupació
A punt d’acabar l’any, estem finalitzant les activitats
programades per al 2015 i preparant les que iniciarem de
cara al 2016. En aquest darrer trimestre hem iniciat els
dos cursos de preparació a les proves d’accés als Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior, els quals encara
tenen oberta la matrícula fins el dia 11 de gener, i
un curs d’Alemany nivell A2. D’altra banda hem dut a
terme el Projecte “Reactiva’t”, en el qual s’han realitzat
diferents accions formatives: Català bàsic, anglès inicial,
informàtica, ACTIC, intel·ligència emocional, conducció
de carretons elevadors, manipulador d’aliments i
primers Auxilis. Al mateix temps s’ha dut a terme un
curs de neteja d’instal·lacions industrials de 220 hores,
organitzat pel Consell Comarcal de l’Anoia.
El dia 4 de novembre es va iniciar un curs d’alfabetització
anomenat “Lletres per a tothom”, adreçat a persones
estrangeres que no saben ni llegir ni escriure i que durarà
fins el dia 22 de juny de 2016. Per tal de donar suport
a les classes teòriques d’alfabetització vam iniciar uns
grups de conversa que es realitzen un cop a la setmana,
amb la col·laboració de persones voluntàries.
El dia 19 de novembre es va dur a terme una jornada
informativa adreçada tant a empreses com a joves sobre
els avantatges de la contractació de joves inscrits al Pla de
Garantia Juvenil a càrrec de l’assessor d’empreses Lluís
Torrent. També el dia 24 de novembre es va realitzar una
interessant jornada sobre “Emprenedoria social: Idees
de negoci que aporten solucions a necessitats socials”
a càrrec de l’empresa consultora Calidoscoop, SCCL. I
el dia 10 de desembre es va celebrar una jornada sobre
“Fiscalitat bàsica per a autònoms” a càrrec de l’empresa
consultora External-Norveta Consulting, S.L. Finalment,
el dia 9 de desembre, 11 persones han efectuat en el
Centre la prova d’acreditació de competències en les
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Pel que fa a les properes activitats està previst que
comenci el dia 29 de desembre un curs de “Com
gestionar les emocions” en el qual es tractaran, entre
d’altres, temes com l’autoconeixement, l’autocontrol, les
fonts de la motivació, la millora de la iniciativa i presa de

Interessant taller sobre emprenedoria social.
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decisions, el desenvolupament de l’optimisme i l’actitud
positiva i l’intercanvi d’idees i sentiments. Aquest curs,
d’una durada de 30 hores, es realitzarà els dimarts i
dijous, de 15.00 h a 17.00 h, fins el 25 de febrer.
El 30 de desembre s’iniciarà una nova Casa d’Oficis,
aquest any en l’àmbit de la dinamització
sociocultural. La Casa d’Oficis és un projecte adreçat a
nois i noies d’entre 16 i 24 anys en situació d’atur, que té
una durada d’1 any. En els primers 6 mesos els alumnes
es formen en l’àmbit de la dinamització sociocultural i
reben una beca de 9 euros/dia en el cas que no estiguin
cobrant cap prestació. En els segons 6 mesos tenen un
contracte de formació i aprenentatge amb un salari del
75% del Salari Mínim Interprofessional, per tal de posar
en pràctica el que han après en el primer semestre.
També tenim previst iniciar el dia 30 de desembre el
Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars
d’enregistrament de dades i documents, adreçat
a persones en situació d’atur, que es durà a terme, de
dilluns a divendres, de 9.00 h a 13.00 h, i en el qual es
podran realitzar 80 hores de pràctiques en empresa.
Totes les persones interessades en la realització d’alguna
d’aquestes activitats formatives ja poden adreçar-se al
Centre de Recursos per a l’Ocupació, C/ Xuriguera, 42
– telèfon 93 869 82 49, per tal de fer la inscripció.

F estes
S’encén la il·luminació nadalenca
dels carrers de Calaf
L’Ajuntament de Calaf va instal·lar, a principis de
desembre, la il·luminació nadalenca que durant
aquestes festes ambientarà diversos punts del
municipi. Els elements decoratius substitueixen aquest
any el concurs d’il·luminació nadalenca, de manera que
l’import que abans es destinava als premis i a la festa
del lliurament, s’ha invertit en el lloguer d’aquestes
lluminàries. Respectant la voluntat de contenir al
màxim la despesa, sí que s’ha intentat repartir els
elements decoratius, sense oblidar les zones més
comercials del poble. Així, s’han col·locat al Raval de
Sant Jaume, el Passeig de Santa Calamanda, el Barri
Nou, la Pineda, el nucli antic i la plaça dels Arbres. Cal
agrair també la implicació de diversos veïns que han
il·luminat pel seu compte els seus carrers, com han fet
al carrer de Londres, a la pl. Ravalet o a la Pineda. A
més de la il·luminació nadalenca, també s’ha instal·lat
un avet de Nadal a la plaça Gran.

B enestar social
Campanya de Reis de Creu Roja

Contra la violència de gènere

L’Ajuntament de Calaf s’ha sumat a la campanya de
Reis de Creu Roja Anoia, i ha estat punt receptor de
joguines i jocs per als infants que més ho necessiten:
gràcies a tots els qui hi heu col·laborat! El consistori
destinarà també una suma de diners per adquirir més
joguines noves i afegir-les a les que heu aportat els
veïns.

El 25 de novembre se celebrava el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, i l’Ajuntament de Calaf
s’hi va adherir simbòlicament amb la col·locació d’una
pancarta al balcó del primer pis de l’edifici consistorial.
També es va fer difusió a través del web i de les xarxes
socials del manifest que signaven la Generalitat, les
diputacions i les associacions de municipis.

S alut
Calaf entrarà el maig del 2017 dins del programa
de detecció precoç del càncer de còlon
L’Hospital
d’Igualada
va
començar a mitjan novembre
el
desplegament
d’aquest
programa a la comarca, amb
l’enviament de 300 cartes a
igualadins adscrits al centre
d’atenció primària IgualadaUrbà.
Al març del 2016 el projecte
s’ampliarà al CAP IgualadaNord, i serà l’any 2017 quan
s’estendrà a les altres poblacions
de l’Anoia. A l’Alta Segarra la
convocatòria es farà efectiva a
partir del mes de març del 2017
i a Calaf, concretament, al mes
de maig.

El programa de detecció precoç
del càncer de còlon i de recte va
dirigit a la població d’entre 50 i
69 anys i és totalment voluntari
participar-hi. Les persones que
rebin la carta informativa podran
acudir a la seva farmàcia a
sol·licitar un kit per dipositar una
mostra de femta. El mètode de
cribatge consisteix a detectar si
hi ha restes de sang a la femta.
A Catalunya es diagnostiquen
cada any 5.000 casos nous de
càncer de còlon i recte, i la
detecció precoç s’ha convertit en
una eina clau per poder tractarlo amb èxit.
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F estes
La renovada Fira de Tots Sants de Calaf
aconsegueix una gran afluència de públic
El cap de setmana del 31 d’octubre i 1 de novembre
va ser intens al municipi de Calaf, amb la celebració
de nombrosos actes relacionats amb la tradicional
Fira de Tots Sants. El sol i les altes temperatures van
acompanyar la celebració d’aquesta festa, convidant
calafins i visitants a passejar i gaudir de les activitats
a l’exterior.
Dissabte al migdia es va celebrar a la plaça dels Arbres
el primer concurs de sopa de carbassa feta a casa, al
qual van participar nou cuiners. El jurat, format per
l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, el cuiner professor de
la Joviat Jordi Solà i la presidenta de l’ARCA, Inés
Sangrà, va tenir en compte el gust de cada sopa i
també la presentació. Finalment, el veredicte proclamà
guanyador José de la Torre, del restaurant-pizzeria
La Coppe, qui va recollir el seu guardó i va explicar
davant dels presents els secrets de la seva recepta.
Mentrestant, els Escoltes de Calaf venien castanyes
torrades entre el públic: entre dissabte i diumenge en
van vendre uns 80 kg! A més del concurs, durant tot
el matí les cuineres de l’ARCA van estar elaborant sopa
de carbassa: en van repartir gratuïtament 300 racions
entre tots els assistents. Malauradament, qui va fallar
a la cita va ser la mediàtica cuinera Àvia Remei, per
motius familiars, que li van impedir ser a Calaf a fer la
seva demostració de cuina en directe.
Al vespre, la 12a nocturna de Calaf, organitzada
per BikeCalaf, va tornar a ser tot un èxit: unes 600
persones van prendre-hi part en diferents categories
(pedalada llarga i familiar, caminada llarga i familiar,
cursa). Cal tenir en compte l’elevada participació
de famílies, nens i, fins i tot, nadons amb cotxet,
convertint la caminada familiar de 5 km en una gran
festa. L’arribada va ser al voltant de les 22.00 h a la
plaça Gran, per passar per la darrera de les “proves”:
el passatge del terror instal·lat al carreró que hi ha
entre la Casa Felip i l’església. Un gran nombre de
participants es va sumar al sopar del Tasta la plaça!!!,
una iniciativa que s’estrenava enguany i que va tenir
una excel·lent acollida. La plaça, decorada amb tendals

El Tasta la Plaça, novetat d’enguany, va tenir bona acollida.

de colors i una il·luminació càlida, envoltada de petites
fogueres, va ser un escenari excepcional per degustar
les propostes dels restaurants i artesans de l’Alta
Segarra. Tot plegat acompanyat de cervesa artesana i
vi ecològic, i amb l’acompanyament musical en directe
dels No fem un trio?. També es va fer la recreació
teatralitzada de l’anunci de la pesta que el municipi va
patir el 1651, gràcies a un grup d’actors del Casal de
Calaf. En total es van vendre més 1.600 tastos, fent
que molts dels restaurants fins i tot exhaurissin els
seus plats.
La carbassa, estrella de la Fira
L’endemà diumenge, dia de Tots Sants, l’activitat va
traslladar-se de nou a la plaça dels Arbres. Els primers
a arribar van ser els productors de carbasses gegants,
que participaven del 3r concurs de carbasses de Calaf.
En van venir de tot arreu i de totes mides, i va ser
espectacular veure la seva arribada i descarregada
damunt de les bales de palla que els feien d’expositor.
Les parades d’artesania van instal·lar-se al Raval
de Sant Jaume, amb productes ben variats: farines
ecològiques, xocolata, olives… però també joies,
objectes de decoració, carbasses i fruits de tardor.
Mentrestant, a la plaça, es podia veure com treballaven
les cuineres de l’ARCA, preparant pa amb codonyat, i
els Boines Negres de Sant Feliu de Codines, amb els
seus deliciosos tastets de carbassa, que al migdia van
repartir entre tots els assistents.
També es va poder apreciar la feina en directe de
l’artista Xiu, que va esculpir dues carbasses gegants:
una amb una simpàtica cara, i l’altra amb la façana
de l’església i el campanar de Calaf. A les 12 h va
fer la seva arribada triomfal a la plaça la castanyera,
acompanyada de l’hereu i la pubilla de Calaf, en Joel i
la Gina, i damunt d’un fantàstic carruatge tibat per una
mula. El pas de la comitiva va fascinar petits i grans,
que van seguir-los fins a la vora del foc, on la castanyera
va repartir castanyes i va explicar històries.

Les gegantines carbasses que participaven al concurs.
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V iu el Nadal, a Calaf!

El diumenge 20, torna la
Fira i Festa del Nadal

DESEMBRE
Dissabte 19 de desembre
CONCERT DE NADAL
A càrrec dels alumnes i professors
de l’Escola Municipal de Música de Calaf
A les 18.00 h a la Sala d’Actes Municipal

Diumenge 20 de desembre
FIRA I FESTA DEL NADAL
A la plaça de Barcelona’92, durant tot el dia
VERMUT-CONCERT AMB CARLES BELDA
I JOAN GARRIGA
A les 12.30 h al Casal de Calaf

Divendres 25 de desembre

Per Sant Esteve,
el contacontes del Casal

PASTORETS DE CALAF
A les 19.00 h al Casal de Calaf

Dissabte 26 de desembre
CONTACONTES DEL CASAL
A les 12.00 h a la Sala de Fusta
del Casal de Calaf
LLIURAMENT DE CARTES
ALS PATGES FARIK, FARAK I FARUK
A partir de les 17.30 h a la Unió Calafina

Diumenge 27 de desembre
18è Conta Contes,
dissabte 26 de desembre
de 2015
a la Sala de Fusta del
Casal de Calaf.
A les 12 del migdia.
Entrada lliure.

Es presenta la nova
aplicació ‘Turisme Calaf’
L’estudiant de l’IES Alexandre de Riquer Albert
Marquilles, presentarà en públic l’aplicació per a
dispositius mòbils que ell mateix ha dissenyat: CALAF
TURISME. Es tracta d’una aplicació de descàrrega
lliure que de moment està disponible per a dispositius
Android, i que recull tota la informació turística d’interès
sobre el nostre municipi: llocs per visitar, història
de Calaf, allotjament i restauració... La presentació,
oberta a tothom, es farà el diumenge 27 de desembre
a les 12.00 h a la Unió Calafina.

PRESENTACIÓ DE L’APLICACIÓ
PER A MÒBILS ‘TURISME CALAF’,
d’Albert Marquilles (IES Alexandre de Riquer)
A les 12.00 h a la Unió Calafina
PASTORETS INFANTILS
A les 18.00 h al Casal de Calaf

Dilluns 28 de desembre
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h
a la Sala d’Actes Municipal
i Escola Alta Segarra

Dimarts 29 de desembre
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h
a la Sala d’Actes Municipal
i Escola Alta Segarra
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Dimecres 30 de desembre
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h
a la Sala d’Actes Municipal
i Escola Alta Segarra

Dijous 31 de desembre
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h a la Sala d’Actes
Municipal i Escola Alta Segarra
CURSA DE SANT SILVESTRE
A les 17.00 h cursa infantil
A les 18.00 h cursa d’adults (5 km)

GENER
Divendres 1 de gener
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h a la Sala d’Actes
Municipal i Escola Alta Segarra
ESPECTACLE “Marcel sol”,
de la companyia MARCEL GROS
A les 18.00 h a la Sala d’Actes Municipal

L’IGLÚ, el nou Parc
de Nadal de Calaf
Els infants i joves calafins i de l’Alta Segarra podran
gaudir, aquestes vacances escolars, del nou parc
de Nadal de Calaf: L’IGLÚ. S’instal·larà a la Sala
d’Actes Municipal i a l’Escola Alta Segarra, i
cada un dels espais s’habilitarà per a unes activitats
i edats concretes, de manera que tothom hi trobi el
seu lloc. El Parc de Nadal el gestionaran els Escoltes
de Calaf, i enguany s’ha ampliat el nombre de dies
de funcionament, de manera que obrirà portes el
dilluns 28 de desembre i estarà en marxa fins el
dilluns 4 de gener inclòs. L’horari serà de 16.00
h a 20.30 h.
A banda del canvi d’ubicació, una altra de les novetats
d’enguany serà l’intens calendari d’activitats especials
que inclourà el Parc. I és que cada dia en passarà
alguna! Hi haurà tallers de manualitats, contacontes,
tallers nadalencs... i també dos grans espectacles:
El dia 1 de gener a les 18.00 h es podrà riure
amb l’espectacle MARCEL SOL, de la cia. Marcel
Gros, organitzat conjuntament amb Xarxa Calaf. I el
dilluns 4, com a cloenda del Parc de Nadal, hi haurà
l’actuació de màgia de SERMAGUS, també a les
18.00 h. Les entrades es vendran directament abans
de les funcions.

Dissabte 2 de gener
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h a la Sala d’Actes
Municipal i Escola Alta Segarra
PASTORETS INFANTILS
A les 18.00 h al Casal de Calaf

Diumenge 3 de gener
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h a la Sala d’Actes
Municipal i Escola Alta Segarra
PASTORETS DE CALAF
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Dilluns 4 de gener
PARC DE NADAL: “L’iglú”
De 16.00 h a 20.30 h a la Sala d’Actes
Municipal i Escola Alta Segarra
ESPECTACLE DE MÀGIA AMB SERMAGUS
Cloenda del Parc de Nadal
A les 18.00 h a la Sala d’Actes Municipal
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01/01: Marcel Gros

04/01: Sermagus

Pensant especialment en els més grans, L’IGLÚ
incorpora dues activitats que segur que els cridaran
l’atenció... El circuit de cars no motoritzats, que
estarà en funcionament el 28 i 29 de desembre, i el
paintball (30 i 31 de desembre i 3 de gener). Una
bona manera de passar les tardes de vacances jugant
i competint amb els amics...
A més de tot això, el Parc de Nadal incorpora també
una àrea de joc per als més menuts, inflables,
ludoteca i zona de joc lliure i cooperatiu... i
moltes més sorpreses que us animem a descobrir.
Aquest Nadal, us esperem a L’IGLÚ!

V iu el Nadal, a Calaf!

El 5 de gener arriba
la màgia dels Reis

GENER
Dimarts 5 de gener
ARRIBADA DELS REIS DE L’ORIENT
A partir de les 18.00 h a la plaça Gran
NIT DE FAVES I REIS
amb els PD’s de La Polseguera
i els DJ’s MDF
A partir de les 00.00 h
a la Sala d’Actes Municipal

Dimecres 6 de gener
PASTORETS INFANTILS
A les 18.00 h al Casal de Calaf

Diumenge 10 de gener
L’ALCALDE RESPON
A les 11.30 h a la Unió Calafina

La Polseguera estrena
la Nit de Faves i Reis

PASTORETS DE CALAF
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 17 de gener
PASTORETS DE CALAF
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 24 de gener
PASTORETS DE CALAF
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 31 de gener
PASTORETS DE CALAF
A les 17.30 h al Casal de Calaf
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P astorets de Calaf
Els Pastorets de Calaf encaren la 90a temporada
plens d’il·lusió i de novetats
Els Pastorets de Calaf estan de celebració. 90 anys
d’història en són molts: Per mirar orgullosos cap al passat
i reviure la història d’aquesta tradició tan calafina i,
també, per encaminar-se decidits cap al futur, mantenint
les arrels però adaptant-se i canviant constantment. Les
activitats que s’han preparat per a la celebració d’aquest
90è aniversari ho tenen ben en compte.
Per exemple, la Primera Jornada de Pastorets de
Catalunya, que es va celebrar al Casal el passat 29 de
novembre. L’activitat va començar de bon matí amb una
visita guiada a les instal·lacions del Casal: la sala gran
va impressionar els visitants de fora del municipi per les
seves dimensions i presència. Després de la benvinguda
a càrrec dels presidents del Casal, Ferran Villalba i
Xavier Pujol, i del director de Pastorets, Josep Garriga,
els diversos ponents van anar-se succeint a la sala
d’exposicions per parlar sobre diversos temes relacionats
amb els Pastorets, el seu autor o la posada en escena
d’aquest espectacle tradicional català.
Pel que fa a aspectes més concrets dels Pastorets
calafins, l’autor de la seva banda sonora, Mn. Valentí
Miserachs, va explicar amb detall com va néixer aquesta
obra i, també, com s’ha reinterpretat i recuperat per
estrenar-la de nou aquesta temporada. Miserachs també
va anunciar que el 14 de febrer de 2016 es podrà gaudir,
en concert, de la música dels Pastorets, interpretada
per la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, el cor
ARSinNOVA i el percussionista Robert Armengol. El
compositor va destacar la “catalanitat” que desprèn la
música dels Pastorets, que es nota en la presència de
melodies populars i “amb el so de la cobla, que parla en
català”, segons Miserachs.
Primer contacte amb el teatre
Una altra de les intervencions locals va anar a càrrec del
director de teatre i actor Daniel Anglès, d’arrels calafines.
Anglès, que va ser director dels Pastorets de Calaf entre
el 2006 i el 2008, explicà com el va impressionar de nen
veure aquest espectacle; va assegurar que l’empremta
que li va deixar encara perdura, i que el va empényer
a dedicar-s’hi professionalment. El director va parlar de
l’impacte del teatre sobre les persones i de la il·lusió i
emocions que aconsegueix generar-los.

La matinal va atreure un públic nombrós.
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Finalment, l’actor i col·laborador dels Pastorets Antonino
Mestres va fer una completa reflexió sobre el binomi
tradició i modernitat, i va repassar algunes claus de
l’èxit dels Pastorets: són teatre popular i parlen de valors
universals; integren fantasia i rebel·lió (de la mà dels
dimonis), elements atractius per als més joves; és una
activitat que es fa en família; són una escola d’iniciació
teatral; i constitueixen un espai de creativitat. Mestres
també va destacar la importància de disposar d’un
equipament com el Casal, que permet oferir un gran
espectacle en tots els sentits.
La matinal van tancar-la les intervencions del diputat
de Cultura de la Diputació, Juanjo Puigcorbé, i de
l’alcalde de Calaf, Jordi Badia. El diputat va reivindicar
la importància que cal donar a la cultura, “que ha de ser
un dels pilars de l’estat del benestar”. Per la seva banda
l’alcalde va fer referència a la “capitalitat de Calaf” en
l’àmbit dels Pastorets catalans i va dir que, amb la seva
lloable trajectòria, aquests “són part de la història i de la
veritat de Calaf”.

L’alcalde, Jordi Badia, amb Neus Quer.

A la tarda, antics actors dels Pastorets van tornar a
l’escenari, en algun cas després de molts anys, per
representar una versió reduïda de l’espectacle. Records,
emocions i molt bon humor van ser presents en aquests
Pastorets d’homenatge.

Representació amb antics actors. Foto: Pastorets de Calaf

P astorets de Calaf
JOSEP GARRIGA, director dels Pastorets de Calaf

“El que ens fa diferents
és que la gent de Pastorets ho donem tot”
Implicat als Pastorets des que tenia dotze anys,
en Josep Garriga ha anat combinant la col·laboració
en aspectes tècnics i la interpretació de diversos
personatges. Els darrers quatre anys ha estat el
director tècnic de l’espectacle, treballant conjuntament
amb qui n’ha estat directora, Neus Quer, de qui agafa
el relleu aquesta temporada.
Tot un repte, assumir la direcció de Pastorets, i
més en aquest 90è aniversari!
Sí, i tant! És un treball molt intens... però estic molt
content perquè comptem amb un gran equip, la
comissió de Pastorets té uns integrants molt implicats
i treballadors. Tots fem molta feina. De fet, des de
l’abril que vaig agafar el compromís de dirigir-los, no
hem parat de fer reunions...
Pel que fa a la música, també hi ha novetats...
Vam demanar a Mn. Valentí Miserachs que completés
la banda sonora dels Pastorets; tot i que una bona
part de l’obra ja estava composta per ell mateix i es
feia servir, l’autor hi ha fet un gran treball perquè l’ha
revisat completament, introduint-hi percussió, per
exemple. Ara tindrem una banda sonora sencera,
que estrenarem enregistrada el dia de Nadal i que
farem servir a totes les representacions. Sobre
l’enregistrament, com que teníem la millor música
vam pensar que l’havien d’interpretar els millors:
la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, el Cor
ARSinNOVA i el percussionista Robert Armengol. I
tindrem la sort de sentir-los en directe, dirigits per

Mn. Valentí Miserachs, al Casal de Calaf: serà el
diumenge 14 de febrer a les 19.00 h. També tenim
pensat d’editar-la en format cd perquè la gent en
pugui gaudir a casa; hem encarregat el disseny de la
caràtula al calafí Josep Garrofé.
A més de la banda sonora, quines altres novetats
trobarem als Pastorets d’aquest any?
S’estrenarà un nou decorat del bosc nevat, elaborat
per l’estudi dels germans Salvadó, que utilitzarem en
tres escenes. L’altra novetat és que tenim nou Rovelló,
en Jordi Servitje; amb l’Eloi Hernández, en Lluquet,
tindrem dos alcaldes fent de protagonistes dels
Pastorets. No deixa de ser una casualitat!
Als Pastorets hi col·laboren més de 160
persones... però aquest any encara heu sumat
més gent?
Sí, tenim molts nous dimonis, joves que participaran als
Pastorets. Hem hagut de fer vestuari nou i tot! Estem
contents, és molt important que s’hi vagin sumant tot i
les dificultats per quadrar horaris.
Què creus que diferencia els Pastorets de Calaf
de la resta?
La qualitat de l’espectacle que oferim, que no és altra
cosa que conseqüència de l’esforç i la dedicació de totes
les persones que hi col·laboren, cosa que s’ha d’agrair.
El que ens fa diferents és que la gent de Pastorets ho
donem tot, treballem per oferir un espectacle pulcre,
seriós, i això es nota. I el públic se’n sorprèn.

Els Pastorets presenten
les seves Jornades Gastronòmiques
En aquest any especial, els Pastorets no només es
podran gaudir a la sala gran del Casal... també es
podran degustar plats i receptes especials, inspirats
en l’espectacle nadalenc, a setze restaurants de
Calaf i l’Alta Segarra. Neixen així les primeres
Jornades Gastronòmiques dels Pastorets de
Calaf, una iniciativa que pretén donar a conèixer
personatges i passatges de l’obra de Folch i Torres
i, a la vegada, la cuina tradicional de la zona.
Els restaurants que s’han sumat a aquesta iniciativa
han confeccionat menús especials, que inclouen
plats tan suggeridors com “El Mannà del Cel”, el
“Gerricó de mel ensucrada amb mató” o el “Conill
del Bosc Nevat”, entre molts d’altres. S’aconsella
contactar prèviament amb cada restaurant per
informar-se del preu i dels dies en què es podrà
degustar aquest menú dels Pastorets, així com per
reservar lloc.

Presentació de les Jornades. Foto: Pastorets de Calaf

Així doncs, aquest Nadal tindrem una nova manera
de descobrir els Pastorets: a l’escenari, i a taula.
Bon profit!

15

P astorets de Calaf

Les escenes d’infern, de les més espectaculars. Foto: Pastorets de Calaf

Casal de Calaf
Ja tornem a ser a les portes de Nadal i, com cada
any —i ja en farà 90— tornarem a representar Els
Pastorets de Calaf; enguany, sota la direcció de Josep
Garriga, amb la col·laboració d’Antonino Mestres.
I sí, són uns Pastorets molt especials: Compleixen 90
anys! I per celebrar-ho tal com cal, s’han programat
algunes actuacions que faran que, aquesta edició,
Calaf sigui la capital dels Pastorets.
Hi ha hagut alguns canvis en l’espectacle, sempre amb
l’afany de millorar-lo, però el més rellevant d’aquesta
edició és la incorporació de la música composta per
Mn. Valentí Miserachs, especialment per a l’ocasió,
i interpretada per la Cobla Sant Jordi – Ciutat de
Barcelona, amb les veus del Cor ARSinNOVA.
El 29 de novembre ja es va celebrar la Primera
Jornada de Pastorets, en la qual durant el matí es
van presentar diferents ponències sobre la versió que
proposa el Casal de Calaf i d’altres, amb la participació
de rellevants figures com Mn. Valentí Miserachs,
Daniel Anglès o Antonino Mestres. I, a la tarda, antics
i veterans actors calafins ens van interpretar alguns
fragments dels Pastorets, que van fer les delícies del
públic assistent.
Les representacions seran el 25 de desembre a les
19.00 h i tots els diumenges del mes de gener a les
17.30 h. Les entrades anticipades es poden adquirir
per Internet: www.casaldecalaf.cat o els dies de
representació de 13.00 h a 14.00 h, i una hora abans
de la funció. Els preus són: 15 € entrada general, 12 €
socis i 5 € per al públic infantil (fins a 12 anys).
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Per acabar de celebrar aquest 90 aniversari, el 14 de
febrer hi ha programat un concert amb la música dels
Pastorets, amb la participació de la Coral ARSinNOVA
i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, sota la
direcció de Mn. Valtentí Miserachs.
I, com no podia ser d’altra manera, aquest any també
tindrem Pastorets Infantils, que sota la direcció d’Eloi
Fonoll, amb la col·laboració d’Elna Sans i la participació
de més de 130 petits actors de Calaf i comarca, ens
obsequiaran amb tres funcions: El 27 de desembre i
els dies 2 i 6 de gener a les 18.00 h. Els preus de les
entrades seran de 12 € entrada general, 10 € socis
i 6 € pel públic infantil (fins a 12 anys), i es podran
adquirir per Internet (www.casaldecalaf.cat), els dies
22 i 23 de desembre de 20.00 a 22.00 h a les taquilles
del Casal, i una hora abans de cada funció.
Enguany tornarem a gaudir de la col·laboració de
l’Escola Municipal de Música de Calaf, i tindrem una
bona sorpresa pel que fa a l’escenografia, doncs
s’estrenarà un nou sistema de projeccions, que fins
ara no s’havia usat en cap projecte a la Sala Gran del
Casal de Calaf.
Recordar també que cada primer diumenge de mes hi
ha ballada de sardanes al vestíbul a càrrec de la Secció
Sardanista del Casal de Calaf.
I que, a partir de mitjan febrer, tornarà la Mostra de
Teatre Amateur Vila de Calaf.
Desitgem que passeu un Bon Nadal i un millor any
nou!!!

P astorets de Calaf
Tornen els Pastorets Infantils, que oferiran tres
representacions amb novetats tècniques i sorpreses
Aquests darrers dies abans de
festes són frenètics al Casal de Calaf.
I és que al moviment que generen
els Pastorets s’hi suma tot l’ambient
que porten els Pastorets Infantils,
que també estan ultimant assajos i
deixant-ho tot a punt per a l’estrena.
En el seu cas serà el diumenge 27
de desembre, a les 18.00 h a la Sala
Gran. També hi haurà funcions els
dies 2 i 6 de gener.
Tres oportunitats per gaudir d’aquests
Pastorets que, tot i ser interpretats
per joves actors, són un espectacle
amb majúscules. La seriositat i
l’intens treball que hi ha al darrere
són les claus de l’èxit dels Pastorets
Infantils, que l’any passat van rebre
una crítica molt positiva, cosa que
ha esperonat els seus impulsors
a continuar treballant per millorar
aquest entranyable espectacle.

Assaig dels Pastorets Infantils. Foto: Pastorets Infantils

ELOI FONOLL, director dels Pastorets Infantils

“Quan comencem a treballar de debò,
tothom s’ho pren seriosament!”
Enguany podrem veure la segona edició dels Pastorets
Infantils de Calaf, un espectacle que l’any passat va
causar sensació. L’Eloi Fonoll, que va ser durant anys
el Rovelló dels Pastorets, lidera entusiasmat aquest
projecte, que enguany compta amb la participació de
130 persones... aviat és dit! Amb la col·laboració d’Elna
Sans i de moltes altres persones que els fan possibles,
els Pastorets Infantils auguren una bona temporada.
I és que de moment ja hi ha més de 500 entrades
venudes... Així que, no badeu i compreu la vostra!
Només hi haurà tres representacions: no us quedeu
sense!
L’any passat la vostra estrena va ser un èxit. Què
fareu perquè ho continuï essent aquest any?
Hem treballat molt, des del mes de juny! Volem oferir
un espectacle àgil, proper, familiar... però també
innovador. Aquest any hi incorporem alguns trucs de
màgia, també músiques que a mi m’agrada anomenar
“inesperades” i, sobretot, destaca l’estrena d’un nou
sistema de projeccions. Sobre una pantalla de 8 m x
4 m es projectaran imatges de paisatges i llocs de la
Catalunya central que segur que ens sorprendran. No es
tracta que les imatges siguin les protagonistes, però sí
que donaran a l’escena un toc molt personal i diferent.

Nosaltres creiem que cal caminar sempre endavant,
que l’espectacle ha d’evolucionar, i les projeccions són
el futur. N’estem molt contents, d’aquesta aposta, tot i
que ha comportat una certa complicació a l’hora de la
il·luminació, per exemple.
Més novetats?
Comptarem un any més amb els alumnes de l’Escola
Municipal de Música, que cantaran en directe diverses
peces populars relacionades amb la història i amb les
escenes. I aquesta vegada hi haurà dos ballets en lloc
d’un. En la representació del 6 de gener actuaran el
nou Lluquet, el nou Rovelló i la nova Isabeló, ja que
crèiem necessari tenir més d’un actor per a alguns
papers.
Quin creus que és el secret de l’èxit dels Pastorets
Infantils?
Si hi ha un secret, és treballar amb constància i amb
temps, i no negar-se a res. Hem d’innovar, saber que
podem afegir mil coses a l’espectacle... que no ens
podem tancar a cap idea. Treballant amb nens i joves
hi ha moments per a tot: per riure, per cridar, per
plorar, per jugar.... Això sí, quan comencem a treballar
de debò, tothom s’ho pren seriosament!
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G rups municipals
Maneres de fer
Ara ja portem prou mesos de govern municipal i de
relació amb els dos grups de l’oposició com per saber el
pa que s’hi dóna i hi donen.
D’una banda, hi ha el GIC - VV que ha decidit no voler
saber res del que tenim per proposar i que ens ho ha
demostrat a cada aproximació que hem fet buscant un
punt de diàleg i entesa, pel bé de Calaf, ja s’entén. “No
cal que us hi escarrasseu”, ens han vingut a dir, “perquè
no us aprovarem res de res, tant si ens ho ensenyeu del
dret, com del revés”. I és el que han fet, tant hi fa que
siguin els pressupostos o el Reglament de convenis i
subvencions, com els calendaris fiscals [SIC].
I, d’una altra banda, hi ha CiU. Amb els convergents
ens hi hem entès, encara que no tantes vegades com
hauríem volgut i hem pretès. Hi ha hagut alguna topada
de consideració, com la del tanatori, perquè en aquest

Un pressupost inútil i irresponsable

JpC - AM
projecte ens allunya una qüestió de fons, de model.
Fins a cert punt, la discrepància i la dificultat és lògica.
Però també n’hi ha hagut de menys comprensibles.
En els pressupostos i en el reglament de Participació
ciutadana, per exemple. En aquests casos, encara no
sabem quines són les esmenes que hi farien. És a dir, si
el no diàleg és tàctic o és estratègic, o ni tan sols això.
Són les maneres de fer de cadascú les quals, molt
probablement, deuen reflectir com som cadascú
de nosaltres, els interessos que ens mouen, els
confessables i els inconfessables, l’esperit de servei
que ens impulsa i un llarg etcètera per a no embolicars’hi. Com diu un vell adagi periodístic, al final, se sabrà
tot.
Des de Junts per Calaf us desitgem que tingueu unes
molt bones festes de Nadal i un pròsper any 2016.

GIC-VV

Calaf té un deute molt més alt del que pot suportar, quan ho
vam dir ens van tractar de mentiders i alarmistes. Però, al
darrer Altiplà, admeten una “situació greu”, amb un deute
reconegut de 3.094.801 € (96,85% dels ingressos de 2014)
i altres deutes no reconeguts que cada dia s’enfilen més
amunt. A l’octubre ja anàvem per més de 4 milions... i qui
sap on arribarem!

Manresa. I presentar un pressupost on no hi ha cap ingrés per
l’aigua ni cap despesa financera pel deute amb l’empresa.

Per moltes explicacions que vulguin donar, no es pot
presentar un nou pressupost quan ells mateixos adverteixen
que hi pot haver més deutes amagats. És absurd, del tot
irresponsable, i no serveix de res.

Tenim mancances molt greus en ocupació, serveis i
equipaments; i necessitem urgentment inversions que
generin riquesa i benestar. Però l’alcalde i el seu equip no
diuen com pensen revertir la situació, renegociar el deute,
obtenir ingressos... i es limiten a lamentar-se de l’herència
rebuda. Aquesta és la cançó dels polítics que no saben ni
volen canviar les coses. Per a nosaltres, governar és una altra
cosa: cal implicar-se, mullar-se... i trobar solucions!

Només un exemple: Hi ha un deute amb Aigües de
Manresa d’1 milió d’euros. I la solució ha estat donar a
l’empresa el que pagarem per aigua i clavegueram durant els
propers 20 anys, a raó de 50.000 euros anuals. Algú hauria
d’explicar què ha passat en comptes de dir-nos en el Ple que
això és un deute que té cada calafí abonat amb Aigües de

Tradicions, somnis i il·lusions
El Nadal ja es aquí: tradicions, somnis i il·lusions, tots
plegats concentrats en un instant, els dies de Nadal,
esperances i desitjos que neixen en un moment i
perduren totes les festes i van més enllà, molt més
enllà… S’instal·len a dins nostre, molt endins, allà
on el nostre cor s’emociona en veure el somriure
d’un nen en cagar el tió, moment màgic sens dubte,
o l’avi que prova de consolar un nen espantat per la
visita dels patges reials, o l’emoció en les trobades
familiars a la taula. Sí, són dies d’amor, de generositat
i de fraternitat, i el nostre poble també s’emociona i
s’engalana, a dins de les nostres cases, als carrers, a
les botigues... per tot arreu es respira Nadal!
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Al nostre blog (https://giccalaf.wordpress.com/) trobareu
més detalls sobre el pressupost presentat el 9 de novembre
al Ple, que no té res a veure amb allò que Calaf necessita
i perpetua una situació insostenible.

Malgrat tot... us desitgem Molt Bones Festes i un Feliç
2016!!!

CIU
I sortim, sortim a compartir la joia del Nadal amb tots
els calafins i calafines, a les fires, a la cavalcada dels
Reis Mags, als Pastorets, a l’església i als carrers, i
per tot arreu volem portar el gran missatge del Nadal,
i sentir-nos orgullosos de ser on som, de ser com som
i, sobretot, de ser qui som.
Un poble, tradicions, somnis i il·lusions, Calaf, un
conte de Nadal...
Des de l’equip de CIU Calaf us desitgem Bon Nadal i
un Feliç Any Nou!!!

E ntitats

Diables Alta Segarra

Calaf, dracs i diables
Són les 12 de la nit del divendres 5
de setembre de 1997 i la Plaça Gran
és plena de gom a gom. Se sent un
sorollós petard i les llums s’apaguen.
De cop i volta, com si la terra l’escopís
de ses entranyes, apareix una ombra
monstruosa que avança a pas feixuc
cap al centre de la plaça. Es veu una
petita espurna que s’encén i, amb ella,
s’encenen un seguit de carretilles que
descobreixen la identitat de l’ombra.
Aquesta ombra és una enorme bèstia,
el Drac CUCARELL, el primer drac de
Calaf, que avui és batejat. Després
de dos anys de feina d’un parell de
calafins, en Quico López i en Ramon

Pujol, la seva tasca avui arriba al seu
final. Ha sortit tres vegades: en una
mostra de bestiari el vam poder veure
plantat al davant de la plaça Ravalet;
una segona vegada l’any 98 en un
petit correfoc pel nucli antic del poble
i una tercera, l’any 99, en un altre
petit correfoc que va arribar a la plaça
del carrer de la Sort. A partir d’aquest
moment, el Cucarell desapareix i
ningú no sap on és. Passen els anys
i, finalment, es troba al magatzem
municipal, en un estat molt dolent:
pintura aixecada, rodes desinflades,
parts malmeses... ai Cucarell! Qui
t’ha vist i qui et veu!
Va passant el temps i arriba el Nadal
2014-15. En aquesta festa, Calaf
recupera els Pastorets Infantils i, amb
la màgia dels Pastorets, una sorpresa:
el Cucarell!! Ooohhh! Aaahh! Aquest
és el punt de sortida d’una més que
merescuda recuperació.
Amb el Mil·lenari neix un altre drac,
el CUCAMIL, molt més petit que el
Cucarell, però creat també per Quico
López, juntament amb Carles Reixach
i Miki Miranda. A mitjan abril ja es
mouen fils per poder treure els dos
dracs del poble (Cucamil, i recuperar el
Cucarell). Per la revetlla de Sant Joan,
es fa una petita encesa del Cucarell
per rebre la flama del Canigó.

LA LLEGENDA:
El drac de Calaf
“Això era i no era en el temps de les
llegendes quan, en un lloc lluny d’aquí,
hi aparegué una estranya criatura. Les
llengües exagerades l’associaven a una
serpent de tal característiques i mesures
que era capaç d’empassar-se a deu
homes d’una sola queixalada. L’insòlit
de la rondalla és que primerament es
pensava que la serpent no existia i que
no era més que una història per explicar
vora el foc i espantar els infants.
Però temps és temps i a la vila de Calaf
uns esdeveniments molt estranys i més
recents van fer pensar que aquella
terrible bèstia sortida de la penombra
i de les tenebres no era tan sols una
rondalla, ja que alguns dels testimonis
més agosarats confessaven angoixats
com s’havien topat en alguna ocasió,
per les rodalies de la vila, amb aquesta

criatura que només podia venir, segons
ells, dels inferns, i que no era ben
bé una serp perquè posseïa un parell
d’ales que li permetien enlairar-se
podent cobrir amb la seva ombra ﬁns a
deu caps de bestiar.
De mica en mica els rumors s’anaren
fonent amb el pas del temps, ﬁns que
de la bèstia es deixà de parlar.
Un bon dia dos vilatans ﬁlls de Calaf,
en Quico i en Ramon, fent una de
les seves sortides amb bicicleta, van
tenir la desgraciada fortuna d’abocarse pendent avall per un turó que mai
no havien vist. Perdent el control,
van estimbar-se contra un marge ple
de matolls, que els va esmorteir la
patacada. En aixecar-se, es van adonar
d’una gruta molt grossa i sense pensars’ho dues vegades s’hi van endinsar. La
sorpresa fou majúscula, quan es van
adonar d’un munt d’ossos gegantins,
els quals a mesura que ells s’anaven

És, però, al juliol quan es fa una
reunió al Casal de Calaf, per donar
a conèixer l’inici de la creació de la
nova associació sense ànim de lucre
“Diables Alta Segarra”, amb un gran
èxit de participants.
A partir del dia 1 d’agost, la comissió
de bestiari comença a treballar en la
restauració del Cucarell, una tasca
a contracorrent, de rascar i pintar,
ja que dissabte de festa major ha
d’estar tot a punt. Després de passar
molts nervis, enrabiades i frustració,
tot val la pena per fer grup, tornar a
veure el Cucarell en acció i gaudir d’un
fantàstic final de Festa Major!
“Diables
Alta
Segarra”
segueix
treballant en la creació de l’associació
i en tot allò que no es veu, però que
és necessari tenir-ho. Sabem que
tenim molta feina per endavant, els
inicis sempre són complicats, però
no perdrem ni les ganes, ni la il·lusió
que ens han mogut des del primer
dia. Agraïm el suport de tots aquells
que heu confiat i seguireu creient en
nosaltres.
Seny i rauxa,
feina i diversió,
dracs i Foc!
Bones Festes!

apropant adquirien la forma d’un
immens esquelet, que de ben segur
devia pertànyer a la bèstia que els més
vells de la vila recordaven. L’admiració
de la troballa augmentà quan es van
adonar que, d’entre aquells ossos, en
sobresortia un ou immens.
Sense més sal ni més oli, se’l carregaren
a les espatlles per presentar-lo a la casa
consistorial de la vila perquè decidissin
la seva sort.
Tres anys fa que cuiden i coven aquets
ou en Quico i en Ramon, i només resten
uns instants perquè sigui el que sigui el
que amaga en el seu interior, trenqui
la closca per donar-se a conèixer a tots
els calaﬁns com a CUCARELL, el drac
de Calaf.”
Aquesta llegenda fou publicada
al butlletí municipal “Calaf”,
l’octubre de 1997.
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Coral Ressons

El poder de la Música
Els esdeveniments esfereïdors que han tingut lloc en
aquest últim tram del 2015, ens fan adonar de com som
de vulnerables els éssers humans. Malgrat tot, enmig
del trasbals que representa una desgràcia, existeix una
emoció singular i un anhel de calma, que ens impulsen a
entonar plegats una mateixa cançó.
En moments dolorosos, quan totes les veus s’uneixen,
hi ha cançons i melodies que esdevenen himnes. Així
ho transmeten “Imagine” de John Lenon i l’intemporal i
distintiu “Cant dels ocells” de Pau Casals.
Afortunadament la música també crea un vincle festiu:
des d’una celebració familiar a una actuació del nostre
grup o cantant preferit.
Esdeveniments com la Marató de TV3 són una mostra
més de la solidaritat, amb la música de fons. La

recopilació de magnífics temes i l’espectacle que duen
a terme múltiples agrupacions musicals, en són una
mostra any rere any.
Cançons, melodies... cadascú de nosaltres té una peça
que li produeix un efecte especial, un poder. Ens duu un
record, ens convida al silenci, potser a dansar, a plorar,
a riure...
Les festes de Nadal són un marc ben representatiu de
l’efecte que produeix la música quan, al voltant d’un
pessebre, les nadales omplen carrers i places, escenaris,
esglésies i llars. I, per uns instants, foragitem les penes
per abraçar plegats l’amor i l’esperança en un demà,
el més proper possible, on poder viure tots sense cap
temor.
Bones Festes!

AAVV Nucli Antic

Treballant pel barri
Des de l’Associació de veïns del Casc Antic uns
desitgem unes bones festes, el Nadal és temps de bons
auguris, bons propòsits i sobretot d’alegria.
L’Associació de veïns del Casc Antic volem que les il·lusions
dels calafins es facin realitat i, parlant d’il·lusions i bons
desitjos vers l’any vinent, hem començat a elaborar la
carta als Reis d’Orient amb tot un seguit d’accions que es
varen iniciar fa un temps (Llei de Barris de la Generalitat)
però que no s’han finalitzat per falta de finançament i/o
voluntat política.
Els desitjos que demanaríem per enguany són:

amb un pla d’habitatge i reconstrucció seriós, els seus
veïns continuem treballant, tot i que necessitem un cop
de mà... Per aquesta raó encoratgem tots els veïns a
participar a l’associació i a l’assemblea anual.
Per últim destaquem algunes de les accions que s’han
dut a terme per visualitzar el barri: organització de
festes (guarnir els carrers, fogueres de St. Joan, sopar
de germanor, espectacles per als infants…), xerrades
sobre aspectes d’interès de l’àmbit sociosanitari amb
el Dr. Pere Calvo, també hem col·laborat amb actes
solidaris com la Marató de TV3, entre d’altres activitats,
fent que el barri es cohesioni i apropi als calafins l’encant
del Casc Antic.

- Elaboració d’un pla estratègic de foment del comerç al
Barri: volem potenciar el manteniment i estabilitat del
comerç existent. Que el comerç sigui també un reclam
turístic.
- Elaboració d’un catàleg i campanya gràfica de promoció
del comerç del barri: Entre les propostes s’hi compten:
la recuperació de baixos, locals buits a la Plaça Gran
per a noves empreses i/o comerços, i la consegüent
estimulació de la seva ocupació.
- Edició del diari “Barri Amunt”: És una eina cabdal de
comunicació dels recursos locals, activitats, així com un
canal més del pla comunitari d’expressió de la gent del
barri, així com de treball de temàtiques candents.
Bé, a l’espera d’una acció clara, ferma i continuada
en el temps per desenvolupar el barri comercialment i
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Una de les xerrades organitzades per l’associació.

E ntitats

Xarxa Calaf

Per un any ple de teatre!
El grup de Xarxa Calaf vol aprofitar aquestes
línies per desitjar-vos unes molt bones festes!!!
Són moments d’il·lusió, de somnis, de rialles, de
retrobaments i de sorpreses... però sobretot són
moments plens de màgia, tant per als més petits
de la casa com per als més grans. Gaudiu-ho en tot
moment!
Un cop passat festes, però, totes aquestes emocions
i sentiments no han de marxar ni desaparèixer! Si
veniu al teatre, podreu continuar sentint i vivint tot
això i molt més!!! Agafeu el calendari del nou any i
comenceu a marcar els dies! Iniciem la temporada
del 2016 el mateix 1 de gener! I és que, després
de la ressaca del matí, què millor que anar a gaudir
d’en Marcel Gros amb el seu espectacle Marcel Sol.
Serà fantàstic començar l’any amb un pallasso que
no vol estar sol! Un espectacle senzill, elemental i
original que no us podeu perdre! Però, això no és tot!
Perquè sense deixar el mes de gener, ja us podeu

marcar el dia 24 que ens tornarem a veure amb El
gripau blau de la Cia. Jam. Atenció, perquè serà
a la Sala Municipal! L’horari, però, no canvia... us
esperem a les 18.00 h de la tarda! I continuarem la
nostra programació de Xarxa el mes de febrer, per
veure l’espectacle La Blancaneus de la Companyia
Campi Qui Pugui! Serà el diumenge 21 a la Sala
Municipal de Calaf, a les 18.00 h! Ja arribem al mes
de març amb la companyia Festuc Teatre que vindrà
preparada amb El carretó de contes. Al mateix lloc
i hora que els altres espectacles, a les 18.00 a la Sala
Municipal!
Ja ho veieu que comencem l’any amb força i moltes
ganes de fer-vos passar bones tardes! I recordeu,
que per continuar tenint teatre al nostre poble, us
necessitem a tots i a totes!!!
Grup Xarxa Calaf us desitja un feliç 2016! Petonets
dolços per a totes i tots!

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia

“FOT-LI, QUE SÓN SANTS!”
Qui no recorda els nostres jocs de
quan érem petits... quan un nen ve
a casa i diu “un nen a l’escola m’ha
picat”, nosaltres li diem “i tu no t’hi
has tornat?”
Tot tendeix a impartir justícia
equilibrant les forces, les guerres
en són exemple i moltes vegades
les guerres s’inventen per poder
demostrar qui mana.
Hammurabi de Babilònia (17921750 aC), davant la llei de la selva
en les venjances, les limità a l’ull
per ull... (m’has tret un ull, no et
puc matar, la meva venjança ha
de ser igual i no puc fer més mal
del compte). Israel ho recull en la
“Llei”. I tant de bo fos ja la manera
d’actuar de les nostres civilitzacions
després de 40 segles, quan les
venjances sovint són incontrolades,

quan un li treu un ull, l’altre el mati,
si pot.
A Mateu 5, 38-42. Jesús va dir als
seus deixebles: “Ja sabeu que es
va dir: Ull per ull, i dent per dent.
Doncs jo us dic: No us hi torneu,
contra el qui us fa mal. Si algú et
pega a la galta dreta, para-li també
l’altra. Al qui et vulgui posar un
plet per quedar-se el teu vestit,
dóna-li també el mantell. Si algú
t’obliga a portar una càrrega durant
un quilòmetre, acompanya’l dos
quilòmetres. Dóna a qui et demana;
no et desentenguis del qui et vol
manllevar”.
Sembla
que
l’Evangeli
reforci
aquella dita popular del “Fot-li,
que són sants!”. Ara bé, darrere
d’aquest estar atent per entomar
més del que és esperable no hi

ha una mera actitud passiva o
masoquista, sinó l’esperança ferma
que al capdavall Déu regeix el sentit
de la Història. També desapareix la
idea de justícia tal com l’entenem
normalment: donar a cadascú allò
que li correspon. Per l’Evangeli la
justícia no és un càlcul equilibrat de
forces sinó la bogeria de la confiança
cega en la misericòrdia.
Conclusió: “La No violència activa”
car la justícia és “a fons perdut”.
Bon Nadal!
Mn. Joan Sanglas
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AMPA Escola Alta Segarra

Com cada Nadal des de l’AMPA de l’Escola Alta
Segarra us volem desitjar Bones Festes. Aquest
any (com tots els últims) estem en crisi econòmica
(i social i cultural i emocional, però això són figues
d’un altre paner). Tot i la crisi volem el millor per als
nostres fills i filles. Això vol dir que el tió i els Reis fan
un esforç sobrehumà perquè tothom estigui content.
Però han de tenir mesura, no podem comprar tot el
que demanen els nostres fills ni ara ni durant tot
l’any. El consumisme no ensenya uns valors per a
lluitar per als més desfavorits, per viure en la cultura
de l’esforç que sempre ha estat bandera en la nostra
petita societat. Si volem educar els nostres fills perquè
puguin arribar a ser feliços amb poc és el moment de
començar i sobretot de predicar amb l’exemple.
Als Reis se’ls ha d’enviar una carta ben pensada,
jocs d’entreteniment i jocs educatius, jocs adequats
per a l’edat del fill/a, jocs per a passar les tardes en
família i també material escolar i totes les coses que
necessitem per estrenar el 2016 amb il·lusió i felicitat
(no tot ha de ser material). Pensem que el regal més
important per als nostres fills és la seguretat d’una
casa, de tenir una família i amics que l’estimen i
sobretot el temps que podem passar amb ells. El
Nadal ens brinda una oportunitat magnífica per passar
en família, per compartir espais i temps i sobretot per
gaudir de la felicitat i la innocència dels més petits.
Fem que aquest Nadal sigui únic en la seva pau i en la
seva brillantor.
Si cadascú de nosaltres posa un raig petit de sol
ensenyarem als nostres fills que entre tots podem fer
un sol gegantí. Bones festes a tots!

AAVV de la Pineda

Benvolguts amics,
Com ja heu vist aquest any no es fa el concurs
d’il·luminació nadalenca i des de l’Ajuntament
se’ns ha comunicat que hi tornava a haver llums
de Nadal. Des del nostre punt de vista és un pas
endarrere pel que fa a la implicació de la gent
del nostre barri i l’obtenció de recursos per tirar
endavant els nostres projectes, però aplaudim que
després d’anys Calaf torni a tenir un aspecte més
Nadalenc. Nosaltres hem decidit de guarnir, en
menor mesura, el nostre Barri.
La comissió de festes de la Pineda ens agradaria
construir, aquests dies, un arbre de Nadal molt
especial i penjar-hi, en lloc de regals, els noms
de tots els nostres veïns, i de tots aquells que fan
possible que el nostre barri tiri endavant. Els de
sempre i els que ens han deixat. Els que veiem
cada dia, i els que trobem molt de tant en tant...
Un arbre d’arrels profundes, perquè els seus noms
no es puguin arrencar mai. Un arbre que, en florir
l’any vinent, ens porti il·lusió, salut, amor, pau i
ganes de continuar treballant.
Aquest és el nostre desig per a aquestes festes de
Nadal i l’any 2016.
LA JUNTA

Fem 50 anys

1965 / 2015 Fem 50 anys
El dia 11 d’octubre una seixantena d’homes i dones
vàrem celebrar plegats que al llarg d’aquest 2015
complim 50 anys, mig segle de vida. Va ser una festa
molt emotiva pel fet excepcional de retrobar-se amb
companys de classe amb qui no havíem coincidit, als
qui més, en 35 anys. Especialment entranyable per
connectar de nou i poder encetar un nou vincle entre
nosaltres. Estem summament agraïts a tots els qui
van desplaçar-se des de diversos punts geogràfics per
assistir a la Festa.
Afegim un text per a tothom qui, per dalt o per baix,
frega la cinquantena.
Moltes Felicitats, Generació del 65!

“Els cinquanta anys és l’únic moment en què la vida
té el sentit exacte que li pertoca: quan un, ja més
savi, per experiència i per coneixements, comença a
entendre que les coses són com són i accepta sense
complexos que no està gens malament.
Content d’haver arribat, segur que sí; satisfet del camí
fet, crec que també; potser un punt trist per les coses
que hagués volgut fer i qui sap si ja no farà;
potser un xic envejós d’altres jovenalles; però conﬁo i
desitjo que feliç.
Cada dia se’ns desplega davant nostre un llençol blanc
i immaculat sobre el qual podem pintar camins de
colors, a voltes grisos, altres cops ben llampants.
Cada dia, un ventall de possibilitats.
Cada dia, un somriure a l’ànima.
Cada dia, una porta oberta a la felicitat.”
De Rafael Vallbona a “L’encant de fer 50 anys”
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EFSAS

Presentació dels equips per a la temporada 2015-2016
El passat diumenge 15 de novembre es va presentar al
poliesportiu municipal de Calaf el nou projecte esportiu i
les novetats de cara a la temporada 2015-2016, amb els
protagonistes indiscutibles de la jornada: els jugadors i
jugadores que, amb el seu esforç per aprendre els valors
que com a Escola de Futbol-Sala volem donar, fan que el
futbol-sala torni a ser un dels esports més practicats de
Catalunya.
Aquesta temporada tenim 6 equips: BABIES, PREBENJAMÍ, CADET, SÈNIOR FEMENÍ, SÈNIOR MASCULÍ “B”
i SÈNIOR MASCULÍ “A”.
Aquesta presentació estava adreçada als pares i mares,
socis i col·laboradors que, amb la seva presència, van
donar caliu a l’esdeveniment. Recordem i agraïm a tots
els entrenadors/es i membres de la Junta que dediquen
el seu temps de manera altruista perquè tots els nens/es
puguin gaudir del futbol-sala.
En l’acte hi van intervenir el president de l’Escola de
Futbol Sala Alta Segarra, Abelardo Puerta, i l’alcalde de
Calaf, Jordi Badia, el qual ens va il·lustrar amb un discurs
on expressava fervorosament que l’esport ens uneix. Tant
se val d’on vinguem, la cultura que tinguem, la llengua
que parlem o la religió que professem. Fent esport, ens
entenem.

Posteriorment es van disputar els partits del prebenjamí
(EFSAS 10 – FS Tàrrega 3) i del sènior masculí B (EFSAS
3 – FS Castellfollit 2).
Cal destacar que durant la jornada i, com cada any, vam
aprofitar la presentació per participar col·laborant amb la
Marató de TV3, centrada en la diabetis i l’obesitat, dues de
les malalties metabòliques més freqüents.
Moltes gràcies a tots/es, i com sempre us esperem
setmana rere setmana al poliesportiu de Calaf. Tots junts
fem Escola!

Els Pastorets volem anar a la TRAILWALKER!
El passat mes d’abril un equip calafí va participar amb
èxit a la marxa solidària, anomenada TRAILWALKER,
que cada any organitza la ONG OXFAM INTERMON
amb l’objectiu d’aconseguir fons per als seus més de
400 projectes de cooperació a 50 països. Per poder
participar en aquesta marxa de 100 km, cada equip
ha de fer un donatiu mínim de 1.500 €.
Amb motiu del 90è aniversari dels Pastorets hem
inscrit un equip per participar a la Trailwalker 2016,
els dies 16 i 17 d’abril de 2016. És l’equip G225
amb el nom Calaf, capital dels Pastorets. Ara
necessitem que ens ajudeu a aconseguir el donatiu

de 1.500 euros! Podeu fer-ho anant al web trailwalk
er.oxfamintermon.org, buscant aquest equip i fent
una aportació, per petita que sigui, o bé enviant un
SMS amb el text “TW G225” al 28018 (1,20 € cada
missatge). Per tal d’animar aquesta recollida de fons,
Els Pastorets de Calaf premiarà amb dues entrades
per a l’espectacle els primers donatius de mínim 30
€ fets durant el mes de desembre (màxim 50
entrades).
També organitzarem altres actes solidaris. Esperem
que entre tots ho aconseguirem! Moltes gràcies a tots
i a totes!

Club Bàsquet Calaf

Ens adaptem a la nova normativa
Benvolguts associats, col·laboradors i seguidors:
Volem aprofitar aquesta ocasió per informar-vos d’algunes
de les novetats, novetats importants, que es deriven de
l’aprovació de la modificació dels estatuts de la nostra
entitat, una vegada s’ha resolt la inscripció al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb
data 19 d’octubre de 2015. Aquesta modificació s’adapta
a les previsions del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/
2012, de 29 de maig.
A l’esmentada modificació, i per tal d’adaptar-se a la
normativa vigent, a partir d’ara els apunts comptables i

la convocatòria de les corresponents assemblees generals
s’hauran de fer dins dels primers 6 mesos de l’any per
aprovar l’exercici econòmic vençut i el pressupost per a
l’exercici econòmic següent.
Aquest és el motiu que ens ha portat a endarrerir tota la
gestió econòmica i les col·laboracions fins al gener, per tal
d’adaptar, el més ràpid possible, la nostra comptabilitat a
la nova normativa.
D’aquí pocs dies rebreu la convocatòria de l’Assemblea
General Ordinària per tancar el balanç de la darrera
temporada 2014-2015, i al gener / febrer en farem un altra
per aprovar el pressupost de la temporada 2015- 2016.
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E nsenyament
Castanyeres de l’ARCA a la
Llar d’Infants ‘La Boireta’

Lloll Bertran i Isaac Fonoll,
de concert a la Boireta

Els nens i nenes de la llar d’infants van celebrar el 30
d’octubre la festa de la castanyada. Van rebre la visita
de dues simpàtiques castanyeres, de l’associació ARCA,
que van arribar carregades amb pinyes i fulles, elements
plenament tardorals. Les castanyeres van passar una bona
estona amb els infants i amb les educadores, parlant de la
castanyada i explicant-los històries.

El 26 de novembre, i amb motiu de Santa Cecília, a
La Boireta hi va haver un concert d’excepció: el pianista
calafí Isaac Fonoll i la polifacètica actriu Lloll Bertran van
interpretar, expressament per a alumnes de la llar d’infants,
les peces més populars del cançoner infantil. Amb la seva
simpatia habitual, la Lloll va deixar bocabadats els infants,
dels més bebès als més grans.

E ntitats
AMPA de la Boireta
Ha estat un bon inici de curs. Ja sabeu que ens
agrada celebrar les festes més sonades de l’any. Així
doncs, unes castanyeres ben simpàtiques van donar la
benvinguda a la tardor, les castanyes, els panellets i la
caiguda de les fulles.
Durant el mes d’octubre, algunes famílies vàrem
poder gaudir d’uns tallers d’experimentació en família.
Varen ser molt enriquidors i divertits. Esperem poder
repetir l’experiència ben aviat.
Fa poquets dies, el passat 26 de novembre, els nens i
nenes de la llar d’infants van celebrar la festa de Santa
Cecília, patrona de la música. Van poder gaudir un any
més d’un concert protagonitzat per l’Isaac Fonoll (al
piano) i la famosa cantant Lloll Bertran. Els més petits
s’ho van passar d’allò més bé, escoltant les cançons
que van interpretar.
I, com cada any, els nostres pops, cargols, peixets
i tortugues ja esperen l’arribada del Tió. És a punt
d’arribar!!! Li hauran de donar molt menjar i cuidar-lo
molt bé, perquè el dia 18 de desembre els pugui cagar
molts i molts regals, ja poden anar preparant els pals
per picar ben fort! Ja s’escolta la cantarella... “Caga
tió, tió de Nadal...”
De cara a l’any vinent, l’AMPA s’ha plantejat nous
propòsits. Tenim en ment organitzar una jornada
per a famílies i educadors, així com pensar en noves
iniciatives que ens permetin, granet a granet, millorar
la llar.
Us desitgem unes BONES FESTES i un BON ANY
NOU!
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La Polseguera

L’associació la Polseguera va néixer
ara fa un any. La comissió del
carnaval de Calaf demanava un
relleu generacional i l’equip de caps
dels Escoltes estàvem molt motivats
per fer-ho i anar més enllà. Volíem
fer alguna cosa més que educar els
infants en el lleure i organitzar el
carnaval de Calaf una vegada a l’any.
El que desitjàvem era involucrar
tothom a l’hora de fer coses pel
poble.
El que ens vam proposar va ser aglutinar la motivació
del jovent de Calaf i conduir-la per tal de dur a terme
tot tipus d’activitats. Sempre treballant al costat d’altres
entitats del poble. D’aquí en va sorgir la frase que hem
anat fent nostra al llarg d’aquest any: “Volem fer del món
un poble millor, a cada passa, a cada acció!”. Sense fer,
d’alguna manera, una presentació ‘oficial’ vam organitzar
el Carnaval de Calaf del 2015, en el qual hi va haver
un èxit de participació increïble en totes les activitats

organitzades. A partir d’aquí, els joves que participaven
en l’organització del Carnaval any rere any es van sumar
a l’associació, que s’ha anat eixamplant cada cop més.
Seguidament i sense fer gaire soroll, vam organitzar la
revetlla de Sant Joan. Tot i la pluja vam salvar el sopar
popular i la festa per al jovent de la nit.
Durant tot l’estiu vam estar pensant en com ens agradaria
que fos la Festa Major. El que preteníem era fer una festa
on fos el mateix poble qui en fos protagonista, potenciant
el teixit associatiu. D’aquí en va sortir el Gran Disbarat
de divendres a la nit, la ja popular Cursa de Lokus de
dissabte, la Cursa de Lokus Infantil i l’Engardelada (el
correbars de la FM) de diumenge. A poc a poc, doncs, la
gent ens ha anat coneixent. No tant pel que hem dit sinó
pel que hem fet, i amb això estem satisfets.
Ja que estem de presentacions, anunciar-vos que el
12 i 13 de febrer del 2016 us esperem per gaudir del
Carnaval de Calaf 2016! Us mantindrem informats al
nostre Facebook! Salut i visca el jovent unit!

Bitxets14

Unes festes màgiques amb els nostres menuts
A Bitxets14 ja estem ben preparats per viure
aquestes festes amb tota la intensitat que es
mereixen. I és que els adults tenim, a través dels
nostres infants, una oportunitat per redescobrir les
festes de Nadal. La il·lusió, la sorpresa, algun ensurt,
moltes rialles i mil coses per veure, olorar, tastar,
sentir, aprendre... Uns dies plens de bones estones,
de família, de jocs i de màgia... segur que ens ho
passarem bé, grans i petits! Pel que fa a nosaltres,

després de celebrar la festa del nostre primer
aniversari el passat 28 de novembre (gràcies a tots
els qui vau venir!), estem ben enfeinats preparant la
nostra “actuació” per al Contacontes del dia de Sant
Esteve... hi vindreu, oi? També continuem pensant
en noves activitats i tallers per als petits i per a les
famílies: us n’anirem informant de mica en mica!
Que passeu unes GRANS festes!!!

ANC Calaf

Som sobirans
Les prop de 3.000 persones que el diumenge 22 de
novembre érem al Passeig dels Til·lers del Parc de la
Ciutadella, vam exultar un “Som Sobirans” esclatant
quan una colla de personalitats transversals van
acabar de llegir la resolució de sobirania i l’annex social
aprovats pel Parlament el passat 9 de novembre, un
any després del referèndum no autoritzat. I mentre el
president de l’ANC, Jordi Sánchez, llegia el seu discurs
demanant unitat i Govern tot dirigint-se als 72 diputats
que conformen la majoria independentista, altres clams
espontanis el van seguir. Com ara: “unitat”, “Govern per
demà, no pel dia 10”, no demanem, “exigim un acord”, i
davant el reconeixement del tracte colonial a què l’Estat
sotmet Catalunya, el crit massiu de “ni un pas enrere”.
Jordi Sánchez va acabar el seu parlament al·ludint

als mitjans i articulistes contraris al procés. Per últim
va reclamar un acord per millorar els drets socials i
laborals de les persones durant el procés constituent. El
clima festiu i decidit dels assistents semblava recuperar
el paper més cívic de l’ANC, cosa que va fer dir a
l’expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, que “el
dia que no tinguem la gent tot això caurà”.
El crescendo acorralament operatiu de la Generalitat a
què està sotmetent l’Estat ha fet dir al President de la
Generalitat en funcions: “Cada cop hi ha més gent que
se’n convenç: o seguim el procés o serem engolits per
la maquinària de l’Estat”. I abans havia afirmat: “Hi ha
gent molt poderosa de fora i d’aquí que això (el procés)
els molesta”. Som sobirans però entre una cosa i l’altra
cada dia perdem més somriures.
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C ol·laboradors

Josep Mases

Per Nadal, un conte xinès
Aquest escrit està inspirat en uns petits paràgrafs del
llibre Paraules per al silenci, de J.M. Alimbau, i ho faig
com un conte, el mes de novembre de 2015.
i amples, plenes d’abundants
viandes amb els mateixos i
exquisits aliments que, igual que
els anteriors, també s’havien de
menjar amb les mateixes eines,
és a dir, amb aquells bastonets
xinesos tan llargs i prims, però els
comensals estaven grassonets i
plens de salut. Allí tot era alegria,
calma i cordialitat.

Doncs bé, diu la llegenda que
allí en un monestir perdut enmig
d’aquelles muntanyes del Tibet,
hi vivia un monjo molt vellet,
molt savi. Després de tota una
vida dedicada al treball, l’oració
i l’estudi, l’emperador de la Xina
va fer-li una visita per retre-li un
homenatge, i com a obsequi li va
preguntar què seria el que més li
agradaria veure o visitar d’aquest
món.
Aquell vellet, que ja estava al final
de la seva vida, va quedar sorprès
però reaccionà al moment i li va
demanar poder visitar el lloc on
es premiava les persones que
s’havien portat bé durant la seva
vida, però... també on anaven
les que s’havien portat molt
malament. L’emperador pensà
durant un moment, somrigué i el
complagué. Veureu què va passar.
El primer lloc que va visitar el
vellet va ser el de les tenebres. Un
cop en aquelles fosques estances,
el savi va veure unes taules
llargues i amples plenes a vessar
d’aliments a punt per poder ser
devorats. I al voltant de cada taula

Quan
vaig
començar
aquest
conte, pensava acabar-lo tal com
acostumem a fer-ho cada any per
aquestes dates, desitjant-nos pau,
amor i concòrdia, cosa que faig de
tot cor i, si cap, més que mai. Perquè
si fem un resum del any 2015, el
balanç no és gaire positiu. És molt
trist veure com hem vist durant tot
l’any, l’inacabable i dramàtic èxode
de milers i milers de refugiats,
que s’ha incrementat d’una forma
massiva el passat mes d’octubre.
Es calcula que han estat 220.000, i el
nombre i el drama encara continuen
creixent. És terrible rebre les notícies
que milers de persones en la seva
desesperada fugida han deixat la
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va veure uns éssers, com unes
ombres, tots prims, esquelètics
i plens d’odi, perquè era obligat
menjar
amb
uns
bastonets
xinesos d’un metre de llarg com
els rems d’una barca i, és clar, per
més que estiraven els braços i el
coll no podien posar-se el menjar
a la boca perquè no hi arribaven;
aquest era el càstig etern.
Aquell home savi, encuriosit, va
demanar poder visitar també una
altra estança i un cop allí es quedà
bocabadat i alhora sorprès, perquè
allí també va veure una cambra
amb unes taules igual de llargues

vida al fons del mar, entre elles molts
nens. És per això que aquest escrit
l’acabaré amb el fort desig que,
tant de bo un dia no gaire llunyà,
puguem viure tots en pau.
Seguint amb la metàfora de la
llegenda xinesa, penso, si els

L’explicació era ben senzilla: els
primers
estaven
condemnats
perquè eren egoistes i només
pensaven en ells mateixos i no
volien compartir res, només
acaparar-ho tot, i amb ràbia veien
que el menjar anava a parar a
terra i no a la boca.
Les altres persones estaven molt
tranquil·les i plenes de salut, ja
que cadascuna s’ocupava amb
aquells grans bastonets d’agafar
el menjar a poc a poc i donar-lo
a la primera persona que tenien
a l’altra banda de la taula, i els
altres feien el mateix amb ells.
D’aquesta manera, tots estaven
satisfets perquè els uns es
preocupaven dels altres. I conte
contat...

d’aquest costat de la “taula”,
no hauríem també d’agafar uns
bastonets ben grans i fer arribar
la nostra ajuda eliminant aquest
filat o reixa. Però no solament
ajuda material, que també, sinó
moral, essent solidaris amb totes
les persones que potser tenim ben
a la vora aquí en el nostre país, en
el nostre poble i molt a prop de
casa, que també ho estan passant
malament.
Tant de bo que tots plegats tinguem
salut i un Bon Nadal 2015!
Fins a una altra!

C ol·laboradors

Antoni Miret

El castell guarda els Cortadellas
Les obres de reconstrucció del
castell, com tothom sap, han permès
que s’hi pugui arribar més fàcilment
des d’un passadís lateral que travessa
una porta reixada. Passat aquest límit
es fan els primers passos damunt
una làpida que causa tanta curiositat
com innocent indiferència. El cas
és, però, que gràcies a uns treballs
iniciats a l’ombra del Mil·lenari sobre
l’evolució de les cases del poble,
estem en condicions d’afirmar, en
primer lloc, que el nom que hi consta,
el de Josep Cortadellas i Anglada,
correspon al principal protagonista
de la insigne família de la burgesia
comercial calafina del segle XVIII, els
Cortadellas del núm. 2 del carrer de
Sant Jaume. Una figura calafina de qui
fins ara no se’n tenia unes referències
tan palpables com aquesta.
Aquesta casa actualment es coneix
com a Casa Satorras arran de la
vinculació que Francesc Satorras
va tenir, com els Figuerola, amb el
mateix Josep Cortadellas. Una relació
que necessita un espai més ampli
per a ser evocada. Cal remarcar,
mentrestant, que la casa és en mans
de la filla i néta del farmacèutic
Ramon Satorras, prou recordat, que
la mantenen amb una fidelíssima
cura.
Una
lectura
profana
d’aquesta
làpida ja permet intuir que es tracta
d’un trasllat d’ossos. Tenim una
transcripció i traducció provisional
del llatí gràcies al pare Fray Joaquin
Millán, mercedari de Sant Ramon,

historiador i especialista en epigrafia
antiga,
que
confirma
aquesta
impressió inicial, potser mereixedora
d’un posterior estudi. La làpida es
tanca fent esment d’un any, el 1794.
Però els historiadors situen el cicle
vital de Josep Cortadellas entre 1746 i
1808. Aleshores, de qui són els ossos?
Per què el nom de Josep Cortadellas,
si en aquesta data encara era viu?
La recerca dins l’extensa bibliografia
existent sobre la Companyia d’Aragó
o Companyia de Calaf (17771808), la gran empresa comercial
impulsada pels Cortadellas, i una
primera immersió en els llibres
parroquials, ens porta a creure que
possiblement es tracta del trasllat
dels ossos de l’avi i iniciador de
l’activitat dels Cortadellas, el Josep
Cortadellas i Felip, mort el 1754 o
1755. Difícilment serien les despulles
del seu pare Jaume o del seu oncle
Francesc, amb qui havien armat tot el
negoci, perquè feia relativament pocs
anys del seu traspàs.
Què més ens diu aquest any 1794?
Doncs que estem en els anys de
major prosperitat dels Cortadellas.
Per aquests anys es troben en plena
reforma de la casa. Refan la façana,
construeixen la singular escala i fan
lloc a una vasta biblioteca, que els
caracteritza com una família culta.
El picaporta de la casa ens informa
que les grans reformes es van acabar
el 1799. Una indicació més: el 1791
Josep Cortadellas crea una fundació
“per los avis i pares”.

Podem imaginar, doncs, que Josep
Cortadellas, patrici i prohom de la
família calafina més important de
l’època, organitza el trasllat de les
restes del seu avi, fins aleshores
enterrades, possiblement, a la
capella de la casa i les diposita sota
d’un lloc tan simbòlic com és el turó
del castell, cara sud perquè sempre
hi doni el sol, i sota els peus de
l’església de Sant Pere, enrunada
el 1781. Ara bé, quin Cortadellas
coneixen els seus coetanis? Només
coneixen el Josep Cortadellas i
Anglada, que signa la làpida. Hi ha
algú que no és indiferent del tot a
aquesta làpida i de tant en tant hi
deixa un pomet de flors.

D.A.P.
SUPPLICITER INVOCATO NOMINI
MATRI OPTIMAE Λ.C.B.D.S.M.
TRANSLATIS HUC ISTIUS OSSIBUS
HOC MONUMENTUM IURE
HAEREDITARIO POSSIDENDU
F.F.
IOSEPHUS CORTADELLAS
ET ANGLADA
A.D.M. DCC.XC.IV
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

BCN Sants

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

93 869 87 79

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.08
17.26
21.16

11.29
18.46
22.36

112

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

93 869 92 12
93 868 09 31

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.12
19.26
23.24

12.12
19.26
23.24

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut
Emergències
Bombers (nou parc).

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Oficina de turisme

93 868 08 33

Piscina municipal

93 868 02 95

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Escola Municipal de Música

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

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

HISPANO IGUALADINA
Calaf

tel. 902 29 29 00

Igualada

Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):
06.40 // 10.30 // 13.45

07.30 // 11.00 // 14.30

08.35 // 12.30 // 15.35

93 868 10 10

Dissabtes:
08.00 // 15.15

08.35 // 15.40

10.05// 17.05

Correus

93 869 85 94

Barcelona

Igualada

Calaf

Notaria

93 869 88 12

---- // 09.50 // 16.45

09.30 // 11.15 // 18.00

09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

Informació Generalitat

012

FECSA Avaries

902 536 536

[sense enllaç, consultar horaris]

FECSA Informació

902 507 507

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

Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau

680 444 951

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

93 868 07 12

(Annie Bellot)

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf

636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00
Calaf

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

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

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

De dilluns a divendres:
06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*
Dissabtes: 7.30

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus]

Manresa [Pompeu Fabra]

Calaf

9.30* // 13.30 // 14.00*
// 18.00* // 19.00* //
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*//
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 //
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30

Dissabtes: 12.35

Dissabtes: 13.30

De dilluns a divendres:

*Actualització: 27/07/15. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Des d’aquest mes d’octubre, l’Organisme de
Gestió Tributària atèn exclusivament a les
seves oficines d’Igualada (c/ Sant Carles 4345) o bé per Internet (www.orgt.diba.cat).
Podeu adreçar-vos-hi també per telèfon, de
dilluns a divendres de 9 h a 14 h (tel. 93 472
91 40).

ABS CALAF

oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 061

Per demanar hora,
cal trucar al
902 111 444

AIGÜES DE MANRESA.

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol
consulta us heu d’adreçar a:
Oficines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)
Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta baixa de
l’Ajuntament.

A genda

HORARI DEL CEMENTIRI

DESEMBRE
Viu el Nadal a Calaf!

27/12
Presentació aplicació
“Calaf Turisme”

19/12
Concert de Nadal amb
l’Escola de Música

31/12
Cursa de St. Silvestre

20/12
Fira i Festa de Nadal
Concert de Carles Belda i
Joan Garriga
26/12
Contacontes al Casal
Patges Farik, Farak i Faruk
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GENER
01/01
Espectacle: “Marcel sol”
cia. Marcel Gros

04/01
Espectacle: “Sermagus”
05/01
Arribada dels Reis de
l’Orient
10/01
L’alcalde respon
20/01
Portes obertes a l’ermita
de Sant Sebastià
de 10.00 h a 14.00 h

Del 28/12 al 04/01
Vine a l’IGLÚ!
El Parc de Nadal

Pastorets de Calaf
25/12 i 3, 10, 17,
24 i 31/01
Pastorets Infantils
27/12, 02/01
i 06/01

més informació
p. 11-13

de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

OFICINA DE TURISME
HORARI
Dimarts i dijous: de 9.00 h a 13.00 h
Divendres, dissabte i diumenge:
de 10.00 h a 14.00 h
tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

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