l’agenda 2019
abril

Dissabte 13
Espectacle - sopar flamenc
TAITANTOS
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 14
ECOFIRA La fira ecològica de l’Alta Segarra
i de l’Anoia
Carrer Sant Jaume — 10 a 15 h –
zona gastronòmica fins a les 17 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Ball amb Duo Dava
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
De dilluns 15 al divendres 26
Inscripcions Concurs floral ‘Calaf en Flor’
A les oficines de l’Ajuntament de
Calaf o al telèfon: 93.869.85.12
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 20
Festival MEB - Octubre
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: El Casino de C alaf
Diumenge 21
Caramelles
Calaf — 09.00 h
Organitza: Associació Cultural i Educativa Calamanda
Sardanes amb la cobla
“Lo Castell”
Plaça Barcelona 92’ — 17.30 h
En cas de pluja - El Casino de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf
Ball amb Premium
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimarts 23
Diada de Sant Jordi
Plaça dels Arbres —17.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Divendres 26
Premi paraules –
Concurs de monòlegs
Pub Skandol —23.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 27
Descoberta placa Sala d’Actes
Teresa Escolà i Torra
Sala d’actes Teresa Escolà i Torra
—19.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 28
Eleccions generals
Col·legis electorals—09.00 h

Teatre - clown: Pepa Plana
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Diumenge 5
Sardanes enllaunades
Casal de Calaf —12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Ball amb Joan Vilandeny
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Teatre: Un aire de família
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Dimarts 30
Festival MEB - Obeses
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

Ball amb Leyenda Duet
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

actes
religiosos
Pasqua

Esglèsia de Sant Jaume
Organitza: Parròquia de Sant Jaume
Diumenge 14
Benedicció de Rams i missa
—11.15 h
Dijous 18
Missa - Sant sopar —20.00 h
Divendres 19
Ofici de Divendres Sant —11.30 h
Via Crucis —21.00 h
Dissabte 20
Vetlla Pasqual —22.00 h

maig
Dimecres 1
Aplec de Sant Sebastià
Turó de Sant Sebastià —10.30 h
En cas de pluja - El Casino de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf
Divendres 3
Premi paraules –
Concurs de monòlegs
Pub Skandol —23.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 4
Festa final temporada EFSAS
C/Mestre Manel Giralt — 10.30 h
Organitza: EFSAS
Xerrada – lactància
Sala de fusta — 11:00 h
Organitza: Bitxets14
Festival MEB – Magalí Sare
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf
Del diumenge 5 al diumenge 12
Setmana de la Gent Gran
Calaf— programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Divendres 10
Premi paraules –
Concurs de monòlegs
Pub Skandol —23.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 11
Taller: Mondemusica
Sala de fusta —11.00 h
Organitza: AMPA La Boireta i Bitxets14
II Festival d’Havaneres de Secà
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 12
Jornada de portes obertes:
nova botiga museu
Cal Cisteller —10 h a 14 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 18
Teatre: La casa de Bernarda Alba
Casino de Calaf —22.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 19
Teatre: La casa de Bernarda Alba
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 24
Teatre – El Crèdit
Casal de Calaf —22.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Dissabte 25
Espectacle “El monstre de
colors”
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Teatre – El Crèdit
Casal de Calaf —22.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Diumenge 26
Eleccions municipals
Col·legis electorals —09.00 h
Divendres 31
Final Premi paraules – Concurs
de monòlegs
Casino de Calaf —23.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

juny
Dissabte 1
Mostra d’entitats
Plaça dels Arbres —10.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Teatre – El Crèdit
Casal de Calaf —22.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 2
Sardanes enllaunades
Casal de Calaf —12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Arrela’t
Al peu del castell— 11.00 h
En cas de pluja - El Casino de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf
Teatre – El Crèdit
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Dissabte 8
Concert final de curs EMM:
“Mercadansa”
Mercat de Calaf —11.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf - EMM
4t Aplec de la sardana de la vila
de Calaf
Plaça Barcelona 92’ — 19.00 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Teatre – Oliver Twist
Casal de Calaf —20.00 h
Organitza: Escola de Fonollosa
Diumenge 9
Teatre – Oliver Twist
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: Escola de Fonollosa
Concert- Unió Musical del Bages
Casino de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 15
25a Trobada de puntaires
Plaça dels Arbres - 10.00 h
Organitza: ARCA
Constitució nou Ajuntament
Sala de plens municipal
Diumenge 16
3x3 de bàsquet
C/Mestre Manel Giralt —tot el dia
Organitza: CB Calaf

Actes subjectes als descomptes de #CalafCulturaJove per a més informació
consulteu: www.calaf.cat
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Celtas Cortos i Oques Grasses seran
els caps de cartell de la Festa Major
Xiula, amb el seu espectacle “Dintríssim”, serà el plat fort de la programació infantil

C

alaf celebrarà la seva Festa Major
del 6 al 9 de setembre. D’entre tota
la programació, destaquen el concert infantil del grup Xiula el dissabte 7 de setembre a la tarda i els concerts
de Celtas Cortos i Oques Grasses, el mateix
dissabte a la nit.
Els quatre músics de Xiula, a través de
l’espectacle “Dintríssim”, un concert teatralitzat que combina música moderna, humor
i projeccions, ens faran un recorregut per
l’interior del cos humà. S’enfrontaran al sucre,
vibraran amb els polls, gaudiran d’una meditació màntrica col·lectiva, rapejaran sobre la
verdura i el peix i tractaran altres temes com
els mocs o les pantalles. Melodies modernes
i lletres crítiques en un espectacle interactiu
per a tots els públics.
El mític grup de folk rock espanyol amb
influències celtes, autors d’èxits com “20 de

Abril”, “Cuéntame un cuento” o “Haz turismo”, Celtas Cortos, presentarà el seu nou
disc “Energía positiva” un treball que inclou
lletres amb consciència social, al més pur estil de la banda, però amb un ritme que aporta
ganes de sortir al carrer, de cridar, de ballar
i de lluitar pel que un creu amb alegria i molt

amor, sense deixar de costat les tristeses.
“Fans del sol” és el nou disc d’Oques
Grasses que en poques setmanes ja és el
disc més sentit i venut de l’Estat Espanyol,
amb més de 5 milions d’escoltes en streaming. El grup català portarà a Calaf el seu
animat directe amb un nou estil musical que
pren risc d’omplir-se de noves sonoritats
pròpies de països americans o altres racons.
La nova producció del disc és una aposta de
present i futur que està fent delitar als seus
seguidors. El punt final de dissabte de Festa
Major el ficarà l’igualadí Dj Send0, per tercer
any consecutiu.
D’altra banda, la Festa Major de Calaf,
també inclourà un ampli ventall d’actes per a
tots els públics, com el concert de Gospelviu
choir i la Banda del Coche Rojo el divendres 6
de setembre o els concerts d’ Allwoods Country Band i Karaokes Band el diumenge 8.
A més, tampoc hi faltaran orquestres i
grups de ball com New Marabú, Gerunda o
Cimarron, al llarg dels quatre dies de Festa
Major.

Nou Espai Jove a Calaf a l’antic Institut Municipal de Formació Permanent

L

’Institut Municipal de Formació Permanent (IMFP) serà el nou Espai
Jove de Calaf. El divendres 5 d’abril,
Norma Pujol i Farré, Directora General de Joventut, va visitar l’equipament que
compta amb diferents espais com una sala

d’estudi per a fer treballs, una zona més d’oci
amb sofàs i jocs de taula i un espai amb ordinadors i connexió wifi.
En un inici, l’horari de l’Espai Jove serà els
dimecres a la tarda i el podran utilitzar joves
de 12 a 35 anys amb l’objectiu que esdevingui

un punt de trobada on s’hi puguin realitzar diferents tallers i activitats i així ampliar horaris
i propostes.
El dimecres 17 d’abril es realitzarà la primera activitat que consistirà en un taller de
cuina, un sopar i una activitat musical.

la cultura

el ple municipal

El Ple de l’Ajuntament de Calaf aprova el reglament
del futur tanatori

El Ple del dilluns 18 de març va aprovar
definitivament per unanimitat el nomenament de Fill Il·lustre de la Vila de Calaf a
n’Alexandre de Riquer i Ynglada. Els propers
passos seran comunicar l’acord als familiars
i inscriure l’honor en el Llibre de registre de
l’Ajuntament.
També és portava a votació l’aprovació inicial del reglament regulador de l’establiment
del servei de tanatori municipal que especifica que el servei es prestarà de forma indirecta i en règim de concessió administrativa.
El reglament concreta alguns temes com: la
gestió del servei, els requisits per a la prestació, els costos del servei, la naturalesa de
l’immoble, les instal·lacions, serveis a prestar,
preus, horaris, etc.
Joan Caballol de CiU va plantejar una sèrie de qüestions en relació al futur tanatori.
Entre d’altres, dubtava de si es tenia clara la
ubicació definitiva i assenyalava incredulitat
davant dels números que es presentaven
a l’informe econòmic, ja que es preveia la
construcció d’un edifici nou i només amb
l’accessibilitat considerava que no es compliria el pressupost previst. D’altra banda,
tampoc entenia com s’havia calculat el cànon estipulat, la viabilitat o els beneficis que
suposarà el futur tanatori. Per tot això, els
membres de CiU van considerar “poc seriós”
i “electoralista” aprovar aquest reglament i es
van abstenir.

Per la seva part, Neus Aparicio va explicar que el GiC aprovaria el reglament per
una qüestió de “concepte”, ja que volen que
Calaf tingui un tanatori. Tot i això, consideraven que presentar aquest punt a l’ordre del
dia era una “pallassada electoralista” perquè
l’aprovació inicial del reglament d’una cosa
inexistent era caure en l’absurd, però no volien que s’acusés al GiC de no tirar endavant
aquesta obra.
Jordi Badia, alcalde de Calaf, va lamentar que tot i tenir el reglament des de fa una
setmana no se’ls hagués fet cap consulta o
pregunta per fomentar el debat intern. D’altra
banda, va aclarir que el projecte de tanatori
amb què es treballa és únicament el del cementiri perquè la proposta dels bombers
- que portava Junts per Calaf al programa
electoral - els l’havien tombat al Ple en dues
ocasions. També va defensar l’estudi de viabilitat econòmica i va assegurar que no era
una qüestió electoralista, sinó que la modificació del POUM es va aprovar quan es va
aprovar i que fins al mes de febrer, quan la
Comissió d’Urbanisme no els havia donat el
vistiplau, no havien pogut portar a aprovació el reglament. Finalment, va explicar que
la setmana que ve sortirà la publicació de la
licitació per la construcció i la concessió del
servei del tanatori.
En el torn de precs i preguntes els dos
grups de l’oposició van demanar explicacions sobre la compra de parcel·les al voltant del castell l’any 2016, ja que hi havia
un terreny que en aquell moment no tenia
acreditada la seva titularitat. El secretari va
explicar que s’havia reprès aquest tema i que
s’estaven realitzant els tràmits d’expropiació
del terreny en concret amb l’entitat bancària
que ara en tenia la propietat.

el medi ambient

Concurs floral “Calaf en Flor”
L’Ajuntament de Calaf, amb l’objectiu de
promoure una vila més florida, organitza un
concurs floral de balcons, finestres i espais
comunitaris privats. Qualsevol persona propietària o arrendatària d’un immoble a Calaf
pot participar-hi. Per fer-ho caldrà una inscripció prèvia, que caldrà formalitzar entre el
15 i el 26 d’abril mitjançant el registre a l’Àrea
de Medi Ambient o a través del telèfon 93
869 85 12.
Els espais participants en el concurs hauran d’estar guarnits des del dia 29 d’abril al 29
de maig i l’entrega del premi tindrà lloc el dia 2
de juny, durant els actes de l’Arrela’t. Els premis consistiran en vals de compra a les flo-

risteries i centres de jardineria del municipi,
en dues categories: Balcons i Finestres i Espais Comunitaris Privats. Per cada categoria
s’entregaran els següents premis: un primer
premi de 100 € (flor d’or) i 5 premis més de
20 €.
Es poden consultar les bases completes
al web de l’Ajuntament.

Es presenta una
nova edició de ‘Quan
jo era noi’, llibre de
n’Alexandre de Riquer

E

l passat divendres 5 d’abril a
dos quarts de vuit del vespre,
el Casino de Calaf va acollir la
presentació del llibre “Quan jo
era noi” de n’Alexandre de Riquer que ha
editat Edicions de l’Albi. Hi van intervenir
en Josep M. Solà, Joan Graells, Jaume
Huch, Isabel de Riquer i Borja de Riquer.

S’entrega el pergamí de
Fill il·lustre a la família
En finalitzar l’acte, es va entregar a la
família de n’Alexandre de Riquer, el Pergamí de Fill Il·lustre de la vila de Calaf,
després que el passat mes de març el
Ple municipal hagués aprovat concedirli de forma excepcional aquest títol honorífic per reconèixer públicament els
seus mèrits extraordinaris.

Descoberta de la
placa a Teresa Escolà
i Torra

E

l proper 27 d’abril a les 19h, a la
sala d’actes municipal, tindrà
lloc la descoberta de la nova
placa identificativa de la sala
d’actes municipal que a partir d’ara tindrà
el nom de Teresa Escolà i Torra.
L’acte comptarà també amb actuacions i altres sorpreses en homenatge
a na Teresa, qui ha dedicat tota la seva
vida a la música, com a professora i també oferint els seus coneixements, desinteressadament, a diferents entitats de la
vila.

la setmana de la gent gran

la promoció econòmica

L’Ecofira de Calaf arriba diumenge 14 d’abril dedicada al Residu Zero

L’Ecofira de Calaf, l’única fira dedicada al
producte ecològic, les energies renovables i
el consum responsable de l’Alta Segarra i de
l’Anoia, arriba a la seva quarta edició el diumenge 14 d’abril.
El certamen preveu convertir-se un any
més en aparador i punt de trobada de persones i professionals que, des d’àmbits diversos, treballen per la sostenibilitat ambiental,
social i econòmica del país i així ho demostren els més de quaranta paradistes que es
podràn trobar a la fira.
Aquest any, l’eix temàtic de la fira és el
Residu Zero i per això, destaquen propostes que fomenten el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a
reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals com les Bitsy
bags, unes bosses reutilitzables i sostenibles com alternativa al plàstic o Biopompas,
empresa de venta de productes de neteja i
cosmètica a granel, entre altres. A més, des
de l’organització de la fira es potenciarà que
els assistents portin les seves carmanyoles
i bosses reutilitzables per tal de fomentar la

compra a granel del expositors alimentaris
com formatges, fruites, verdures, embotits,
etc.
D’altra banda, l’Ecofira també inclourà
expositors de diferents sectors econòmics
com són les energies renovables, la bioconstrucció, el reciclatge, la salut ambiental,
l’artesania i un llarg etcètera de propostes
vinculades a l’ecologia, el medi ambient i la
sostenibilitat. Enguany destaca el concessionari Servisimo que presentarà l’Audi ETron, un vehicle 100% elèctric. Es pot consultar la llista actual complerta d’expositors a la
web www.firescalaf.cat.
El nucli principal de la mostra, novament,
serà al cèntric carrer raval de Sant Jaume,
on setmanalment se celebra el Mercat de
Calaf. I en el seu entorn, es realitzaran activitats paral·leles i ponències que mantenen
un vincle directe amb la temàtica d’aquesta
proposta firal.
L’Ecofira, organitzada per l’Ajuntament
de Calaf, és possible gràcies al suport i
col·laboració de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona.

la diada de Sant Jordi

La diada de Sant Jordi se celebrarà amb diferents
actes a la plaça dels Arbres

Calaf celebrarà el 23 d’abril la Diada de
Sant Jordi amb diverses activitats. Al llarg
del matí, a la plaça dels Arbres, els Diables de
l’Alta Segarra realitzaran diferents tallers.
D’altra banda, des de l’Oficina de Turisme
realitzaran una passejada per donar a conèixer la nova senyalització del patrimoni de Calaf que s’ha instal·lat recentment.
A la tarda, també a la plaça dels Arbres, es
realitzarà per segon any consecutiu l’entrega
dels premis dels Jocs Florals de Calaf que
es farà paral·lelament amb el “Dictat català”.
L’objectiu és, després de la bona acollida de
l’any passat, tornar a realitzar l’acte a l’aire

lliure i fer-lo més obert i participatiu perquè
la ciutadania conegui les obres guanyadores de les diferents categories del certamen:
Flor Natural (fins a 18 anys), que compta amb
diferents subcategories que van des del cicle
inicial fins a batxillerat; Englantina d’Or (+18
anys prosa) i Viola d’Or (+18 anys poesia). En
total s’han presentat seixanta-dues obres i
només ha quedat deserta la subcategoria de
batxillerat.
Els premis consisteixen en un lot valorat
en 50 euros en llibres i/o material escolar
per a les categories infantils i 150 euros en
metàl·lic per a les d’adults.

Calaf torna a dedicar
una setmana plena
d’activitats a la Gent
Gran

D

el 5 al 12 de maig, torna la
quarta edició de la Setmana
de la Gent Gran. El programa es dirigeix especialment
a les persones majors de 65 anys, tot
i que moltes de les activitats, també
estaran obertes al públic en general.
La programació al llarg de la setmana inclou activitats com: exposicions, teatre, visites guiades, tallers,
sortides, concerts i un frikibingo musical, on el cartró es completarà a través
de les cançons que sonin.
Després de l’èxit de l’any passat, el
dissabte 11 de maig, es realitzarà el II
Festival d’Havaneres de Secà. Serà a
les 18 h de la tarda al Casino de Calaf
i hi actuaran grups de renom com Les
Anxovetes, Clara Bonfill i Els Pescadors de l’Escala, que ens aproparan
a l’havanera des de diferents ritmes i
estils musicals.

Dissabte 11 de maig,
II Festival d’Havaneres
de Secà
Finalment, el diumenge 12 de
maig clourà la Setmana de la Gent
Gran amb una jornada molt intensa.
Començarà a les 11.30 hores amb la
missa solemne a l’església parroquial
de Sant Jaume. Tot seguit, el Casino
de Calaf acollirà el dinar popular a les
14.00 hores i finalment, es tancarà la
jornada amb el Ball amb Joan Vilandeny obert al públic en general i on es
presentaran els Hereus i Pubilles del
2019/20.
La majoria d’activitats són gratuïtes excepte el teatre que tindrà un
cost de 3 € per a majors de 65 anys i
6 € l’acompanyant i les havaneres 3€
i 5€ respectivament. El dinar també
s’haurà de pagar, 4 € el beneficiari i
6 € l’acompanyant. Les inscripcions
i compra de tiquets es podran fer a
l’Ajuntament o a l’Esplai de la Gent
Gran del 23 d’abril al 3 de maig.

