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E ditorial
Triplement convocats
S ota

el lema “La història ens
convoca”, el Govern del nostre
País ha iniciat una campanya
divulgativa commemorant els fets
del 1714 —dels quals el nostre
altiplà també va ser protagonista—
i que han estat determinants en el
devenir de Catalunya dels darrers
300 anys.
A ningú se li escapa però que, més
enllà del record d’una efemèride
fonamental de la nostra història,
la situació actual i els anhels de
llibertat i democràcia del nostre
País enfront de la negativa de
l’Estat a la consulta dels nostres
ciutadans i ciutadanes, donen
una dimensió molt més àmplia al
significat merament històric de les
paraules que conformen el lema de
la campanya; fins el punt que ara,
300 anys després, la majoria de la
societat catalana reclama el dret
a decidir el seu futur en un món
radicalment diferent del d’aleshores
i en el qual, massa sovint i sota la
falsa premissa de la racionalització,
es tendeix a relegar a un segon pla
essències, cultures i identitats.

En aquest sentit convé no oblidar el
valor de la història com a testimoni
fefaent dels actes i vicissituds
passades dels pobles del món i la
seva influència en les decisions
presents i futures d’aquests. És
per aquest motiu que la majoria de
partits polítics del nostre País, en
resposta a les reclamacions de la
majoria de la societat, han decidit
convocar-nos a una consulta per
poder decidir el nostre futur.
Tanmateix, la història de Calaf es
remunta molt més enllà del 1714 i
resta acreditada en un document,
datat el 30 d’abril de l’any 1015,
del qual hem cregut interessant
recuperar-ne aquest fragment:
“...Sigui manifest a tothom que ens
ha plagut i amb tot el nostre gust
donar, com en realitat ara fem,
algunes coses dels béns i riqueses
de la nostra mare Església, són
aquestes terres ermes, en part
conreades o per cultivar que es
troben en llocs ben anomenats i
amb totes les seves qualitats, les
quals ens varen pervenir per donació

del generós senyor comte Ramon
i de la seva esposa la comtessa
Ermessenda, que, per la seva gran
devoció, en varen fer donació a la
nostra seu de Sant Pere. Es troba
l’esmentada donació en el comtat
d’Osona, a l’extrem de la seva
frontera, allà on acaba el terme
de Manresa, en el lloc anomenat
antigament i en els nostres dies
La Segarra i en què es troben tres
puigs anomenat un Calaf, el segon
Calafell i el tercer Ferrera...”
Així doncs, a la nostra vila
podem dir que estem triplement
convocats: Per una banda com a
catalans i catalanes, participant de
les celebracions del Tricentenari;
per
una
altra,
a
expressar
democràticament la nostra voluntat
sobre el devenir del nostre País; i
finalment, com a calafins i calafines,
a participar activament en els
nombrosos i variats actes destinats
a commemorar els 1000 anys
d’existència de la nostra comunitat:
el mil·lenari de Calaf.
Per molts anys!

I nstitucionals
L’Ajuntament de Calaf, a favor de defensar
l’autonomia local davant del Constitucional
La totalitat dels regidors assistents
al Ple de l’Ajuntament de Calaf del
passat divendres, 21 de febrer,
van votar favorablement la moció
del Consell de Governs Locals de
Catalunya en defensa de l’autonomia
local, que es veu clarament
amenaçada per la Llei 27/2013 que
proposa el govern espanyol, “de
racionalización y sostenibilidad de la
administración local” (LRSAL).
El dictamen aprovat —que s’està
votant a la majoria d’ajuntaments
catalans i de l’Estat i que té
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el recolzament de les entitats
municipalistes— defensa que els
ajuntaments democràtics “han estat
capaços d’afrontar els grans reptes
i els canvis culturals de finals del
S.XX i en aquesta primera dècada
del S.XXI, des de l’autonomia local,
i s’han convertit en el principal
dic de contenció contra la crisi, i
el principal espai de resistència,
de dignitat, de defensa dels drets
de la ciutadania i de generació
d’alternatives socials i econòmiques
per pal·liar els efectes de la

crisi”. Segons la moció, “aquesta
Llei aprofita la situació de crisi
econòmica per modificar l’estructura
de l’estat espanyol i recentralitzar
amb l’excusa de la sostenibilitat
econòmico-financera”.
El
text
considera que “la LRSAL vulnera
l’Estatut de Catalunya en matèria
d’organització territorial i de règim
local”, i és per això que el consistori
de Calaf s’ha sumat al recurs que
s’està impulsant col·lectivament, i
que preveu portar la llei davant del
Tribunal Constitucional.

E conomia
L’Ajuntament de Calaf aprova el pressupost 2014
amb un creixement del 24%
En el ple celebrat el passat 31
de gener, l’Ajuntament de Calaf
va aprovar el pressupost per a
l’exercici 2014, per un import de
3.973.165,93 euros. El creixement
respecte del pressupost del 2013
és del 24%, i s’explica sobretot per
l’augment de les partides d’atenció
social, la previsió de dues importants
inversions totalment finançades amb
subvencions, l’aposta per la millora
i reparació de la via pública i la
imminent celebració del Mil·lenari.
En línies generals, destaca l’augment
de prop de 8.000 euros que es
destinaran a promoció econòmica
—aposta motivada pels índex d’atur
del nostre municipi i la necessitat
d’aconseguir la creació i l’establiment
de noves empreses que proporcionin
llocs de treball. També cal remarcar
el creixement de les partides de
neteja viària, parcs i jardins i
sobretot millora de la via pública
(que ascendeix a 73.000 euros),
per fer front a les reparacions i al
correcte manteniment dels nostres
carrers i places.
Pel que fa a les previsions per a
ajudes a les famílies, aquestes
creixeran en un 50% aquest 2014

per continuar donant resposta al
context econòmic i social de Calaf
i a les dificultats que experimenten
nombroses persones.
En l’àmbit cultural, s’inclou una
partida prevista de 60.000 euros
per al finançament dels actes de
commemoració del Mil·lenari de la
vila —esdeveniment que és previst
que compti amb dues subvencions
per un import total de 40.000
euros, provinents de la Generalitat
de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona.
La
partida
d’educació
també
experimenta una pujada, gràcies a
la subvenció de 28.500 euros de la
Diputació de Barcelona, que finança
els cursos de preparació per a l’accés
als cicles formatius de grau mitjà i
superior. Pel que fa a la formació i la
inserció laboral, des de l’Ajuntament
s’està fent un gran esforç per
aconseguir que el Servei d’Ocupació
de Catalunya pugui atorgar una
nova edició de la Casa d’Oficis, que
tants bons resultats va donar el curs
passat.
Cal remarcar també la inclusió
en aquest nou pressupost de

dues
inversions,
totalment
subvencionades, i que sumen un
total de 348.699 euros. Corresponen
al
canvi
de
lluminàries
de
l’enllumenat públic i l’arranjament
de carrers.
Finalment, una de les partides que
s’ha pogut veure reduïda és la de
despeses financeres, que passa de
173.000 euros l’any 2013 a 115.726
euros aquest 2014. Això s’explica
per l’amortització que s’ha pogut
anar fent dels diversos préstecs,
cosa que ha alliberat de càrrega
financera les arques municipals.
La tresoreria, sanejada
Gràcies al gran esforç de contenció
de la despesa efectuat en els
darrers anys i al fet d’haverse acollit al pla de pagament a
proveïdors, en aquests moments
la tresoreria de l’Ajuntament de
Calaf es troba sanejada. Així, es
pot afrontar econòmicament el
funcionament diari de la institució
i dels serveis que s’ofereixen a la
ciutadania, i es pot garantir un
termini de pagament als proveïdors
d’un màxim de 60 dies.

El Cadastre posa en marxa un procés de regularització
extraordinari a nivell estatal
La Direcció General del
Cadastre ha iniciat un procés
de regularització extraordinari a
nivell estatal, que pretén posar
al dia la seva base de dades i
incorporar les modificacions i
canvis omesos que hi hagi hagut
des de la darrera revisió.
És previst que aquesta mesura —
impulsada pel govern de Madrid—
afectarà
aproximadament
uns
seixanta immobles i construccions
del nostre municipi: aquells que
han experimentat modificacions i
alteracions en els darrers anys, ja

sigui per motiu d’obres d’ampliació,
restauració, nous elements, etc. i
que no s’han declarat.
Aproximadament durant un mes i
mig, una empresa contractada pel
Cadastre revisarà externament i
amb l’ajuda de fotografies aèries
els immobles de Calaf. La previsió
és que al mes de novembre es
comuniqui als propietaris totes les
modificacions cadastrals que els
afectin.
Tot i que el Cadastre actua d’ofici
i, per tant, l’Ajuntament no n’és

responsable, ens cas de dubte us
hi podeu adreçar per tal que us
puguin aclarir conceptes o indicarvos com procedir.
Així, tots aquells que vulgueu
fer una consulta sobre aquest
assumpte podeu adreçar-vos
al departament de Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de
Calaf.

Per a més informació:
http://www.catastro.meh.es/
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T erritori
La Mancomunitat es reuneix amb el conseller Espadaler
per millorar la seguretat a l’Alta Segarra
El passat 25 de febrer el conseller
d’Interior de la Generalitat, Ramon
Espadaler, va rebre una representació
dels alcaldes dels set municipis que
formen part de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca:
l’alcalde en funcions de Calaf,
Joan Caballol, l’alcalde de Pujalt,
Antoni de Solà, l’alcalde de Sant
Martí Sesgueioles, Jesús Torrens,
l’alcaldessa de Sant Pere Sallavinera,
Montserrat Noguera, i l’alcalde de
Calonge de Segarra, Xavier Nadal.
El motiu de la reunió era transmetre al
Conseller, de primera mà, la percepció
ciutadana d’augment de la inseguretat
i buscar solucions per millorar la
seguretat a la zona de l’Alta Segarra,
sobretot arran del creixement de furts
registrats darrerament en l’entorn
rural d’aquests municipis.
En la trobada, els representants de
la MIVS van exposar la situació i
també van fer propostes —algunes
força innovadores— per a la seva

solució. Per part del Conseller, tot
i constatar la limitació de mitjans
humans i materials disponibles, es va
fer evident la seva voluntat d’ajudar
el territori i el compromís de millorar
tant els resultats com la percepció
ciutadana de la seguretat a la zona.
Finalment,
el
Conseller
va

comprometre’s a valorar les propostes
més innovadores que se li van fer des
del territori, unes accions que no
suposarien cap increment de costos
però que contribuirien a reduir l’índex
de furts i la sensació d’inseguretat
que pot tenir en aquests moments la
ciutadania.

Els representants de la MIVS, amb el conseller Espadaler.

T urisme
La periodista Rosa Maria Calaf visita la nostra vila
i gaudeix dels Pastorets
El passat diumenge 26 de gener
la periodista Rosa Maria Calaf va ser
la convidada d’honor del Casal per
assistir a la darrera representació
de la temporada dels Pastorets,
enguany solidaris amb l’Hospital
Sant Joan de Déu.
La barcelonina va ser rebuda per
diversos membres del Casal de Calaf
i de l’Ajuntament. Amb tots ells, vam
iniciar un recorregut per la vila que
ens va portar a conèixer i visitar
indrets tan destacats com el castell,
la Plaça Gran o l’església de Sant
Jaume, així com altres de no tan
coneguts com, per exemple, les cases
senyorials. Durant el recorregut no
hi va mancar la llegenda del nostre
mercat i l’explicació del significat i
orígens del topònim “Calaf” —que
és, a la vegada, el cognom de la
convidada.
Durant el 2013 han estat més de
280 persones les que, com Rosa
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Maria Calaf, han pogut gaudir de les
visites guiades pel casc antic de la
població. Tanquem el que ha estat

un bon any turístic i n’encetem un
altre amb l’esperança que el 2014
ens continuï portant força visitants!

Rosa M. Calaf, amb l’alcaldessa, la tècnica de turisme i col·laboradors dels Pastorets.

T erritori
Reparat el rellotge de la cara
sud-est del campanar

Terra calafina en la plantada
del roure del Tricentenari
La comissió del Tricentenari 1714-2014, encapçalada
pel periodista Miquel Calçada, va portar a terme la
plantada d’un roure a la muntanya de Montserrat el
passat diumenge 2 de març, amb terra de tots els
municipis que ho van voler. Calaf va respondre a la
petició de la Comissió enviant un saquet ple de terra del
pati del Convent de Sant Francesc, un dels monuments
més significatius de la vila juntament amb l’església
de Sant Jaume, el campanar i el castell. Així, el roure
del Tricentenari compta amb una petita contribució del
paisatge calafí —una mostra simbòlica de la història de
la nostra vila, que és a punt de celebrar el Mil·lenari.
Precisament després de la plantada, el comissari del
Tricentenari va enviar una carta d’agraïment al consistori
de Calaf, encoratjant el municipi a celebrar amb tota la
solemnitat una efemèride tan important com aquesta.

El consistori de Calaf ha portat a terme durant el mes
de febrer la reparació del rellotge de la cara sud-est del
campanar, que es trobava en força mal estat a causa
d’actes vandàlics. Així doncs, s’ha canviat els vidres
que protegeixen l’esfera i s’ha repintat tot el seu marc,
tasca que ha portat a terme l’empresa calafina Aluminis
Borràs. A banda d’arranjar la carcassa del rellotge, també
s’ha digitalitzat el seu mecanisme per evitar avaries i
desfasaments horaris, actuació a càrrec de l’empresa Rifer
Rocafer. Aquesta era una petició que havien fet en diverses
ocasions els nens i nenes del Consell Municipal d’Infants.

Una trentena de persones s’informen
a Calaf sobre els ajuts Leader
El gerent del Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya
Central, Jordi Vilalta, va ser el 6 de febrer
a Calaf per presentar la convocatòria
dels
ajuts
Leader.
La
xerrada
l’organitzaven l’Ajuntament, el Consorci
per a la Promoció de l’Alta Anoia i el
Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya Central. Prop d’una trentena
de persones van assistir-hi, i van
assabentar-se dels detalls i requisits

per optar a aquestes subvencions. Tal
com va explicar Vilalta, la convocatòria
contemplava quatre grans línies:
millora dels processos de transformació
dels productes agraris; creació de
microempreses; foment d’activitats
turístiques; i conservació del patrimoni
rural. El gerent del Consorci va
desgranar el tipus de projectes que
podien obtenir finançament a través
del Leader.

Sol·licitats
més de 189.000 €
a la Diputació
L’Ajuntament ha tramitat més
de 40 sol·licituds de subvencions
dirigides a la Diputació de
Barcelona, dins del catàleg
que cada any ofereix l’ens
provincial. En total, l’import
sol·licitat supera els 189.000
euros, que corresponen a àmbits
tan diversos com activitats i
instal·lacions esportives, actes
culturals, accions mediambientals
i
educatives,
foment
de
l’ocupació, promoció econòmica,
adaptació d’espais i locals buits...
A més dels recursos econòmics,
també s’han sol·licitat nombrosos
recursos tècnics (per exemple per
a l’elaboració d’estudis o anàlisis
concretes) i materials (mobiliari
urbà, elements per a fires...).
Ara la Diputació valorarà totes
les sol·licituds i és previst que les
resolgui abans del mes de juny.
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Medi ambient
El diumenge 27 d’abril,
nova plantada de l’Arrela’t a Calaf
Els nens i nenes nascuts entre la
primavera del 2013 i aquest mes de
març de 2014, podran plantar la seva
alzina el proper diumenge 27 d’abril,
en el marc del projecte Arrela’t a
Calaf. Per segon any consecutiu, el
lloc escollit per a la plantada serà al
costat del nou parc de Bombers, on
ja hi ha els arbres de l’edició anterior.
Totes aquestes se sumen a les més
de 200 alzines que hi ha al Bosc dels
Nadons, al pati del Convent de Sant
Francesc.
Ben aviat els pares i mares sereu
convidats a la plantada, i se us
informarà de tots els detalls. Enguany
l’alzina es recollirà directament el dia
de la plantada conjunta. Us esperem
a tots a aquesta festa!

La plantada 2014 es farà al costat de la de l’any passat, prop del Parc de Bombers.

Calaf, present a l’Assemblea
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
El regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Calaf, Jesús
López, va ser el passat dimarts
18 de març a Vilanova i la Geltrú,
on se celebrava l’Assemblea de
la xarxa de ciutats i pobles cap
a la sostenibilitat. La reunió va
comptar amb uns 150 participants
d’administracions
locals
de
Catalunya, per debatre diversos
aspectes sobre la implicació dels
poders locals en la lluita contra el

canvi climàtic. Entre els acords, hi
ha la Declaració de Vilanova i la
Geltrú per l’adaptació als efectes
del canvi climàtic en el territori i,
especialment, en els municipis del
litoral.
Els representants de la Xarxa
van acordar, entre d’altres punts,
contribuir
a
l’adaptació
dels
municipis a aquests canvis, definir
estratègies per a aquesta adaptació

i mobilitzar tots els agents implicats
per promoure la gestió i la protecció
integral de l’espai marí amb altres
ciutats de l’entorn mediterrani.
En l’Assembla també es va fer
balanç de les accions realitzades
per la Xarxa, que actualment
aplega més de 230 entitats
locals catalanes, que representen
pràcticament el 80% de la població
total de Catalunya.
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9,58%

malament

Nivell òptim
orgànica: 30%

càrregues de cafè
metàl·liques
burilles
menjar envasat
draps...

Mil·lenari
Calaf és a punt d’encetar
la celebració del seu Mil·lenari
Ara sí que ens trobem a les portes del Mil·lenari:
aquesta primavera s’encetaran els actes de celebració
d’aquesta important efemèride. Per això l’Associació del
Mil·lenari —formada per l’Ajuntament, la Parròquia, la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca i
diversos col·laboradors— treballa intensament per tenir a
punt el programa d’actes.
Ben aviat rebreu a casa vostra una reproducció del
document del Mil·lenari de la vila, un obsequi que
esperem serà del vostre agrat per la simbologia que
comporta, i perquè es tracta d’un testimoni únic dels mil
anys d’història de la nostra vila. Al mateix temps, rebreu un
val que podreu bescanviar per un domàs commemoratiu
del Mil·lenari, i que us convidem a penjar a les vostres
finestres i balcons per fer més lluïda, entre tots, la
celebració d’aquesta festa.
A banda dels dos primers actes que us detallem a
continuació, la celebració del Mil·lenari s’allargarà durant tot
un any. Tindrem activitats culturals i festives, exposicions,
un interessant cicle de conferències... Repetim el nostre
desig que aquesta celebració sigui el més participada
i col·laborativa possible, amb la implicació de tots els
calafins, petits i grans, que vulguin afegir-s’hi. Mil anys
d’història bé s’ho mereixen!

Dissabte 26 d’abril de 2014
8.00 h

Despertar trabucaire

11.00 h

Rebuda del convidat d’honor, trabucada
i ball de gegants

11.30 h

Recorregut pel mercat de Calaf

12.30 h

Tedeum a l’església de St. Jaume

13.00 h

Cercavila cap al castell

13.30 h

Inauguració dels actes del Mil·lenari al castell,
actuacions diverses de cultura popular i aperitiu

Divendres 2 de maig de 2014
20.00 h
a la capella
dels Dolors

Conferència inaugural del Mil·lenari a càrrec del
Molt Hble. Jordi Pujol i Soley, president de la
Generalitat de Catalunya: “El Mil·lenari del país”
Actuació musical
“El Llibre
Montserrat”, amb Josep Massana

vermell

de

Sebastià Bacardit. Comissió de divulgació

Viure el Mil·lenari. Un privilegi
Qui ho havia de dir, que després
dels anys, tornés a retrobar-me amb
els amics i amigues de joventut,
de quan passava les vacances a
Calaf —això sí, la majoria amb uns
“quilets” de més i alguna “arrugueta”
(tranquils! Diuen que l’arruga és
bella!), i com no: La gran majoria de
nosaltres exercint d’avis (que bonic,
veritat?). Malauradament però, no hi
som tots. Diu aquell refrany: “Roda
el món i torna al born”. Doncs sí! He
tornat a Calaf, un cop ja jubilat i a
fe de Déu que m’ho passo d’allò més
bé.
Dic tot això, i que gràcies a un cúmul
de circumstàncies (que ara no vénen
al cas), tinc l’oportunitat de poder
gaudir en primera línia d’aquest
esdeveniment tan important que
tindrà lloc a la nostra vila com és el
Mil·lenari (del 30 d’abril del 2014 al
30 d’abril del 2015).
La culpa que jo estigui integrat en una
de les comissions d’aquest Mil·lenari
(comissió de divulgació) la té el
mossèn Joan! Sí, sí com bé llegiu,
jo sempre l’estava empipant perquè

em fes els articles per a la revista de
l’Esplai de la Gent Gran (encara ara
l’empipo cada trimestre), i és clar, un
bon dia em digué: “Escolta, Sebas,
podries participar en alguna de les
comissions del Mil·lenari!”. M’ho va
dir tan ben dit, que... Au! Dins la
comissió de divulgació.
Per a mi i també per als meus
companys ha estat un gran repte
(oi que sí, Ariadna, Josep, Joan,
Pere i Ton?), per tenir la gran
responsabilitat de donar a conèixer el
que serà aquest esdeveniment a tota
la societat i entitats de Calaf, parlant
i fent més d’una reunió per tal que
la participació de tots ells fos total
ens els actes que es duran a terme
en aquest espai de temps. Us dic la
veritat, estem molt il·lusionats, hem
quedat sorpresos de l’acollida per
part de tothom, hem recollit un munt
d’idees (a part de les nostres), que
ens han ajudat a unificar el que serà el
programa d’actes d’aquest Mil·lenari.
Jo, personalment, estic molt satisfet
de com ha anat tot aquest recorregut
(els meus companys crec que també)
per donar a conèixer al nostre poble

aquest esdeveniment que ens tocarà
viure.
També és veritat que hem tingut
algun problema —com passa a
qualsevol entitat—, però ho hem
sabut solucionar, i seguim treballant
amb moltes ganes i entusiasme.
Espero i desitjo que aquest Mil·lenari
sigui recordat al llarg dels anys. Sóc
barceloní, però estimo Calaf com el
que més. VIURE EL MIL·LENARI. UN
PRIVILEGI!
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F ormació
Nous cursos gratuïts al Centre de Recursos
per a l’Ocupació per a treballadors i autònoms
ANGLÈS NIVELL A1.a
(50 h)

WORD NIVELL BÀSIC
(40 h)

Inici: 05/05/14
Final: 30/07/14
Horaris: dilluns i
dimecres
de 19.00 h a 21.00 h

Inici: 07/04/14
Final: 16/06/14
Horaris: dilluns i
dimecres de 15.00 h a
17.00 h

Objectius: Assolir el
nivell B1 del Marc Comú
Europeu. El participant
el tindrà assolit al 100%
en realitzar els nivells
B1.a, B1.b, B1.c i B1.d

Objectius: Que els
alumnes siguin capaços
de crear documents
en Word i organitzar i
formatar continguts

ANGLÈS NIVELL A1.b
(50 h)
Inici: 04/06/14
Final: 31/07/14
Horaris: dimarts,
dimecres i dijous de
15.00 h a 17.00 h

Objectius: Assolir el
nivell A1 del Marc Comú
Europeu. El participant
el tindrà assolit al 100%
en realitzar els nivells
A1.a i A1.b

EXCEL NIVELL BÀSIC
(40 h)
Inici: 22/04/14
Final: 04/06/14
Horaris: dilluns, dimarts
i dimecres de 19.00 h a
21.00 h

Objectius: Que els
alumnes puguin crear
documents en Excel,
analitzar dades i
donar-hi format, crear
documents compartits
i preparar documents
Excel per a ser impresos

EXCEL NIVELL
AVANÇAT (35 h)
[preparació per al
certificat MOS]
Inici: 10/06/14
Final: 29/07/14
Horaris: dimarts i dijous
de 18.30 h a 21.00 h

Objectius: Preparar
als alumnes perquè
puguin obtenir la
certificació Microsoft
Office Specialist
en EXCEL (única
certificació reconeguda
internacionalment per
Microsoft), que
certifica als alumnes
els coneixements
necessaris per a poder
aprofitar les eines
ofimàtiques de Microsoft
GRATUÏTS. Adreçats a
treballadors en actiu i
autònoms.
Informa-te’n al CRO:
C/ Xuriguera 42 o tel.
93 869 82 49

AUTOCAD 3D (50 h)
Inici: 09/06/14
Final: 25/07/14
Horaris: dilluns, dimecres
i divendres de 18.30 h a
21.00 h

Objectius: Utilitzar els
sistemes de creació
geomètrica en 3D
per crear objectes en
superfícies i sòlids;
generar imatges fotorealístiques; crear
presentacions per a
imprimir
MÀRQUETING 2.0. El
nou màrqueting en
les xarxes socials
(52 h)
Inici: 12/06/14
Final: 31/07/14
Horaris: dimarts,
dimecres i dijous de
15.00 h a 17.30 h

Objectius: Gestionar la
difusió de la imatge de
l’empresa a través de les
xarxes socials

J oventut
Bon índex d’inserció laboral i formativa
entre els alumnes de la Casa d’Oficis
El passat desembre finalitzava la
primera edició de la Casa d’Oficis
de Calaf, en la qual van prendre
part vuit joves del nostre municipi.
Cal dir que un cop finalitzada
aquesta acció, el balanç pel que fa
a inserció laboral i formativa dels
seus alumnes és molt positiu.
Pel que fa a la feina, gairebé la
totalitat dels joves estan treballant
en aquests moments, ja sigui de
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manera més fixa o esporàdica.
Alguns
d’ells
han
aconseguit
llocs de treball relacionats amb
l’eficiència
energètica
i
les
energies renovables, precisament
l’àmbit que es treballava en la
Casa d’Oficis. També hi ha casos
d’autoocupació i de recerca de
feina a l’estranger.
Així mateix, es pot fer una lectura
positiva del que ha representat

formar-se de manera teòrica
i pràctica durant un any, fet
que segurament ha contribuït
a l’interès d’aquests joves per
continuar aprenent i assolint
nous reptes. Així, hi ha tres dels
exalumnes de la Casa d’Oficis que
s’estan preparant per a les proves
d’accés als cicles formatius de grau
superior, curs que es desenvolupa
enguany per primera vegada al
Centre de Recursos de Calaf.

J oventut
Calaf posa en marxa el nou “Punt jove”
al Centre de Recursos per a l’Ocupació
El departament de Joventut de
l’Ajuntament de Calaf posa en marxa
aquesta primavera el nou “Punt
jove”, un espai de recursos i serveis
destinats al jovent del municipi. La
tècnica de joventut compartida,
Laura Segura, atendrà els nois i
noies cada dimecres de 16.00 h a
19.00 h al Centre de Recursos per a
l’Ocupació (C/ Xuriguera, 42).
El “Punt jove” oferirà informació i
assessorament personalitzat sobre
educació i formació, treball, cultura,
habitatge,
vacances,
mobilitat,
salut... i un llarg etcètera de temes.
I no només això, sinó que estarà
obert a les propostes dels usuaris

per a l’organització de xerrades,
activitats de lleure, exposicions i
cursos. En definitiva, un espai que
s’anirà creant a la mida dels nois i
noies de Calaf, atenent les seves
demandes i suggeriments. A més
d’atendre a nivell personal, també
es donarà suport a col·lectius i
entitats: com demanar subvencions,
elaborar els estatuts, organització
d’activitats...
Així doncs, el nou “Punt jove” vol
ser un espai obert i canviant, un
punt de trobada per als joves i una
eina útil per al seu desenvolupament
personal i formatiu. Us animem a
acostar-vos-hi!

Per a qualsevol dubte, a més de
presencialment
també
podeu
contactar-hi per correu electrònic
(lsegura@anoiajove.cat) i per telèfon
(93 869 82 49).

Informa’t sobre el
grau en turisme!

Preparar-se per als
cicles formatius

Una de les primeres activitats
que acollirà el nou “Punt Jove”
serà una xerrada informativa sobre
el Grau en Turisme, que ofereix
l’Escola Universitària de Turisme
de Barcelona. En la xerrada, oberta
a tots els joves que hi estiguin
interessats o tinguin curiositat per a
aquesta branca d’estudis, es parlarà
de com s’organitza aquest grau i dels
serveis que proporciona l’Escola,
com pràctiques laborals arreu del
món, programes Erasmus, idiomes,
borsa de treball... La xerrada tindrà
lloc el dijous 24 d’abril a les 19.00
h al “Punt jove”, situat al Centre de
Recursos per a l’Ocupació.

Un curs més, el CRO de Calaf acull
el curs de preparació per a l’accés
als cicles formatius de grau mitjà;
enguany, a més, s’hi ha afegit el curs
de preparació per als cicles de grau
superior, iniciativa que ha comptat
amb molt bona acollida. En tots dos
casos els alumnes són de diverses
edats, amb una bona representació
de joves que han decidit apostar
per la formació reglada i volen
poder accedir a cicles formatius
d’àmbits ben variats. El curs per a
l’accés al cicle mitjà compta amb
dotze alumnes, mentre que el curs
per al cicle superior té una vintena
d’estudiants.

Tres calafins en el projecte comarcal
“Joves per a l’Ocupació”
El Consell Comarcal de l’Anoia
ha engegat un nou projecte
adreçat a joves d’entre 16 i 25
anys en situació d’atur, que porta
per nom ”Joves per a l’Ocupació”.
En el conjunt de l’Anoia hi prenen
part trenta nois i noies, tres dels
quals són del nostre municipi. El
programa combina la formació
teòrica i les pràctiques en
empreses. Per als joves que no

tenen el certificat de l’ESO, el
projecte els forma en l’àmbit del
monitoratge esportiu, mentre que
alhora també es preparen a través
de l’Institut Obert de Catalunya
per a aconseguir el graduat
d’educació secundària. Per als
joves que ja disposen d’aquesta
titulació, l’àmbit en el qual es
formen és el de les arts gràfiques.
En tots dos casos, els nois i noies

perceben una remuneració de 150
euros mensuals.
A més, l’opció de fer pràctiques
a empreses i/o entitats suposarà
una gran oportunitat per entrar
en contacte amb el mercat de
treball, a la vegada que obrirà la
possibilitat a les empreses d’optar
a la subvenció, que en el marc
del programa existeix, per a la
contractació d’aquests joves.
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E nsenyament
Actuacions de millora de la seguretat
i l’accessibilitat al voltant de l’escola
Recentment s’ha portat a terme diverses accions de
millora de la seguretat i l’acccessibilitat al voltant de
l’Escola Alta Segarra. D’una banda, s’ha col·locat una
barana de seguretat a la sortida del pati de parvulari,
al carrer Doctor Llorens. El nou element evitarà que els
nens i nenes surtin corrent directament al carrer, amb
el perill que això podia suposar sobretot en les hores
punta de l’Escola, amb una alta circulació de vehicles.
D’aquesta manera es dóna resposta a una demanda

reiterada per part de l’equip directiu del centre així
com per part de pares i mares.
La segona actuació ha consistit en adaptar la vorera
de la cantonada del carrer Mestre Manel Giralt amb
el carrer de Pius Forn, per garantir l’accessibilitat al
centre de persones amb mobilitat reduïda. Precisament
la propera actuació prevista serà assenyalar a les
proximitats del centre una plaça d’aparcament per a
conductors amb problemes de mobilitat.

Nova barana a la sortida de parvulari.

Vorera adaptada per facilitar l’accés al centre.

Els infants de “La Boireta”
celebren el Carnaval disfressats de simpàtiques vaques
El divendres 7 de març, els petits alumnes de la
Llar d’Infants de Calaf, “La Boireta”, van celebrar el
seu propi Carnaval. Els menuts anaven vestits de
simpàtiques vaques, així com també alguns pares i
mares que se’ls van voler sumar.
Les educadores es van vestir de pastores i grangeres,
i tots plegats van iniciar una divertida rua pels carrers
del poble. Abans van visitar el pati de l’Escola Alta
Segarra, on van ser rebuts pels nens i nenes del centre.
El pas de la comitiva va despertar somriures entre els
veïns i veïnes que se’ls van creuar, ambientant el matí
previ a la jornada del Carnaval del poble.

PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS “LA BOIRETA”
CURS 2014-2015
Preinscripcions: del 5 al 16 de maig de 2014
Matriculacions: del 10 al 13 de juny de 2014
Properament s’informarà dels horaris d’atenció als pares i mares.
Per contactar amb “La Boireta”: 93 869 80 15 - llarinfantscalaf@diba.cat
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F ormació
Calaf lliura els diplomes del nivell C de català
i del curs de monitor de lleure
El dimarts 11 de febrer l’Ajuntament de Calaf va
fer l’entrega de diplomes als alumnes del nivell de
suficiència de català (nivell C). Aquests van recollir els
seus certificats de la mà de l’Alcalde en funcions, Joan
Caballol, la regidora de Cultura, Fina Bastardas, i la
professora de català Montse Isern. Caballol va agrair
als alumnes l’esforç realitzat a l’hora de formar-se i de
voler conèixer amb més profunditat la nostra llengua, i
va encoratjar-los a seguir aprenent.

L’endemà dimecres, van ser els alumnes del curs de
monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil els
encarregats de recollir els seus diplomes. L’Alcalde en
funcions, Joan Caballol, va felicitar-los i va recordar
la necessitat de comptar amb professionals formats
en tots els àmbits, en aquest cas l’educació i el lleure.
En el lliurament dels certificats també van assistir-hi el
director del CRO, Antoni Puig, i el professor del curs,
Carles Porrini.

Lliurament dels diplomes de català.

Alumnes del curs de monitor de lleure.

B enestar social
Esplai de la Gent Gran i IES Alexandre de Riquer

Carnestoltes
al Centre de Dia

Interessant trobada
intergeneracional

Com ja és costum, el Centre de Dia de Calaf – Casa Joan
Gimferrer se suma al calendari festiu de casa nostra i fa
participar els avis i àvies de les tradicions. I aquest mes
de febrer tocava celebrar Carnaval... Per això, a través
del taller de manualitats, es van confeccionar antifaços
i un rei Carnestoltes, que van presidir durant uns dies
l’entrada del centre. És en aquest taller de manualitats
en el qual s’ha anat elaborant les decoracions de l’espai:
la castanyera per la tardor, els àngels per Nadal... i
també, just acabat el Carnestoltes, la vella Quaresma.

El passat 20 de desembre va tenir lloc la 1a Trobada
Intergeneracional entre socis de l’Esplai de la Gent Gran
i alumnes de l’Institut. Concretament van participarhi 47 nois i noies de 2n d’ESO, acompanyats de
quatre professors. La trobada va ser molt divertida i
interessant, ja que els alumnes van preguntar als avis i
àvies tota mena de coses: l’època de la postguerra, les
noves tecnologies, com veien els moments actuals...
Tots els participants van poder passar una bona estona i
aprendre uns dels altres, de manera que ja hi ha ganes
de repetir-ho de nou.
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B enestar social
La calafina Inesida Fernández
rep la Medalla Centenària
El dissabte 15 de febrer va ser
un dia d’allò més especial per a
Inesida Fernández Álvarez i tota la
seva família. I és que la calafina
complia 100 anys, una efemèride del
tot memorable. Per aquest motiu, el
departament de Benestar Social de
la Generalitat i l’Ajuntament de Calaf
van voler retre un càlid homenatge
a la Inesida. En primer lloc, l’Alcalde
en funcions, Joan Caballol, va
felicitar la calafina pel seu aniversari,
i va congratular-se que el municipi
compti ja amb diverses persones que
es troben o bé han superat la barrera
dels cent anys. El responsable de
l’Oficina de Gent Gran Activa, Agustí
Vilà, va destacar la importància d’un
envelliment actiu i amb qualitat
de vida, i va dir que actualment a
Catalunya hi ha unes 3.000 persones
de cent anys o més. Després dels
parlaments es va fer lliurament de

la Medalla Centenària a la Inesida,
mentre que la regidora de Benestar
Social, Pilar Cardona, va regalar-li
un bonic centre floral gentilesa de

l’Ajuntament. La celebració va acabar
amb un aperitiu i un brindis de tota
la família i assistents a la salut de la
nova àvia centenària.

Inesida Fernández, acompanyada d’Agustí Vilà, Joan Caballol i Pilar Cardona.

Anna Roca Bars
compleix els 101 anys

L’Ajuntament se suma
al Dia de les Dones

Si el mes de febrer es lliurava la Medalla Centenària
a Inesida Fernández Álvarez, el passat divendres 7
de març se celebrava el 101è aniversari d’Anna Roca
Bars, actualment la persona més gran del nostre poble.
L’Anna ja va rebre la Medalla Centenària l’any passat, i
en aquesta ocasió el consistori va voler fer-li lliurament
d’un bonic pom de flors. La calafina va estar d’allò més
contenta amb la visita de l’Alcalde en funcions, Joan
Caballol, i la regidora de Benestar Social, Pilar Cardona,
amb qui va conversar durant una bona estona.

La regidora de Benestar Social, Pilar Cardona,
va ser l’encarregada el passat 7 de març de llegir
el manifest institucional d’enguany, subscrit per les
dues entitats municipalistes de Catalunya i totes
quatre diputacions. El text posava en relleu les
dificultats amb què actualment han de conviure les
dones: la desigualtat salarial, la menor presència
en espais de poder, la segregació ocupacional, la
manca de coresponsabilitat en les tasques de cura
i de la llar, o la violència masclista, entre d’altres.
El manifest recordava la necessitat de garantir la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com
aconseguir el compromís institucional i social per
poder fer-ho realitat.
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F estes
El Carnaval de Calaf
aconsegueix una alta participació
Una jornada gairebé primaveral va acompanyar
el passat 8 de març la celebració del Carnaval de
Calaf. Al matí, el mercat i els comerços van estar
d’allò més animats amb el concurs de disfresses,
que va comptar amb 24 participants. La comissió del
Carnaval, organitzadora de la festa amb el suport de
l’Ajuntament, va visitar cada un dels establiments, i
va ambientar el mercat amb l’ajuda de la batucada
Esgarriats.

comptar amb l’actuació de les batucades Sambandreu
i Esgarriats, que van posar la música i el ritme a la
tarda. Tot plegat va donar lloc a una desfilada plena de
color i molt participada, que va culminar amb la lectura
del pregó de Carnaval per part del Pellofa, a la plaça
dels Arbres. Poc després s’iniciava la vuitena edició del
correbars, també amb una alta participació ja que hi
van prendre part 250 persones. Finalment, va ser al
poliesportiu on es va reprendre la festa a la nit, amb
els DJs Eloi Fonoll i MDF.

A la tarda, nens i nenes de totes les edats van omplir
la Unió Calafina, per ballar i cantar amb l’espectacle
infantil de la Cia. Can Cantem, “Dansant per la vida”.
Mentrestant, a l’avinguda de la Pau, la desena de
carrosses participants al concurs es posaven a punt
per començar la rua. Hi va haver gallines i pollets,
barrufets, animals de granja, legionaris, hippies,
pirates, monitors de gimnàs, elefants i la cacera irreal,
bolets i amish. A totes aquestes carrosses s’hi sumaven
altres comparses i disfresses, com els Popeyes, les
emoticones de WhatsApp, l’enterrament de Rajoy o
els submarinistes, entre molts d’altres. També es va

Pel que fa als premis, el Bar 31 es va emportar el guardó
al millor comerç; el 1r premi de carrosses va ser per
a La Granja i 2n premi per als Barrufets; els Escoltes
es van endur el premi a la millor comparsa infantil i
les Ferradrink el premi a la millor comparsa. També es
van lliurar cinc mencions especials: per al Safari Irreal
(millor tema social), per al Fent el pi (millor disfressa
en solitari), per a l’Enterrament d’en Rajoy (millor
tema tabú), per a les Estrelles del Carnaval (disfressa
més original) i per als Santa Muerte Mejicana (millor
disfressa de grup).

Els Escoltes, de submarinistes.

Primer premi de carrosses per a La Granja.

Animada festa infantil a la Unió Calafina.

El Pellofa i la Comissió de Carnaval.
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E nsenyament
El Mercat de Calaf,
protagonista a l’Espai terra de TV3
Dos reporters del programa “Espai terra” de Televisió
de Catalunya , Jordi Aguilera i Antonio Novella, van
desplaçar-se l’11 de gener fins a Calaf per tal de
conèixer el popular mercat. En primer lloc, van poder
descobrir els orígens de la vila i del mercat de la mà
de l’historiador local Jaume Mas; amb ell van recórrer
i enregistrar imatges del Raval i del carrer de Sant
Jaume, la plaça Gran i el campanar, i fins i tot del
castell. La segona part del rodatge va centrar-se en la

llegenda del mercat de Calaf. Amb la col·laboració de
setze alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Alta
Segarra, i de diversos professors, es van anar recitant
les estrofes que conformen l’auca del mercat, escrita i
il·lustrada per Ramon Sala Coy. A més, cada nen i nena
mostrava a càmera una de les vinyetes de l’auca, per tal
de fer més aclaridora la llegenda. El reportatge sobre el
mercat de Calaf, molt complet, es va emetre per TV3 el
passat divendres 24 de gener.

El periodista Jordi Aguilera, amb l’historiador calafí Jaume Mas.

Els alumnes de l’escola encarregats de recitar l’auca del mercat.

L’Escola de Música de Calaf,
del tot implicada amb les festes del municipi
Durant aquest curs 2013/14, l’Escola Municipal de
Música de Calaf va participar en nombrosos actes
nadalencs que es van fer a la població:
- 18 de desembre de 2013. Diversos alumnes de
violí, acordió, trombó, violoncel, guitarra i piano van
fer una actuació al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer.
L’acte va ser molt bonic i emotiu.

de caire nadalenc. El concert va ser tot un èxit i va
comptar amb una gran afluència de públic.
- 22 de desembre de 2013. Es va fer una actuació
a la Fira i Festa del Nadal a Calaf. Durant la fira, els
alumnes de l’Orquestra de l’escola van oferir un petit
concert al públic assistent.

- 21 de desembre de 2013. Va tenir lloc a la Unió
Calafina l’esperat Concert de Nadal. Durant el concert
els alumnes van cantar i interpretar diverses peces

- 5 de gener. Diversos alumnes de guitarra, violoncel,
bateria, flauta travessera, violí i trompeta van participar
a la Cavalcada de Reis acompanyant a Ses Majestats
amb alegres cançons de Nadal.

El concert de Nadal va ser llargament aplaudit.

Alumnes de l’Escola van amenitzar la cavalcada dels Reis.
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F estes
Els calafins van celebrar, un any més,
la Festa de Santa Calamanda
El dimecres 5 de febrer Calaf celebrava la seva Festa
Major d’Hivern, amb motiu de la festivitat de Santa
Calamanda, patrona del poble. Un any més, els actes
van començar a 2/4 de 12 amb una missa solemne
a l’església de Sant Jaume, amb la imatge de Santa

Calamanda presidint la cerimònia des de dalt de l’altar.
A continuació, la cobla Ciutat de Cervera va acompanyar
la ballada de sardanes a la plaça Barcelona’92. Ja a la
tarda, la Unió Calafina va acollir el ball amb el grup De
Gala.

Missa solemne en honor a la patrona.

Sardanes a la plaça Barcelona’92 amb la Ciutat de Cervera.

Calaf va repartir els premis del Concurs d’Il·luminació
Nadalenca, amb un alt nivell en totes les categories
El passat 5 de gener, Calaf va
celebrar l’acte de lliurament dels
premis del III Concurs d’Il·luminació
Nadalenca, una convocatòria que
enguany ha comptat amb tretze
participants. El veredicte del jurat va
fer-se públic passades les dotze del
migdia a la plaça Barcelona’92, en
el marc del campament reial que un
any més s’havia instal·lat en aquest
cèntric espai. Al llarg del matí van ser
moltes les persones que van acostarse al campament, on els nens i nenes
podien saludar en persona els patges
Reials, acabar-los de recordar les
seves peticions de regals i, a més,
esmorzar coca i xocolata desfeta.
Després d’agrair la participació de
tothom i la implicació del Jurat,
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
i els regidors Jesús López, Fina
Bastardas, Pilar Cardona, Josep
Manel Navarro i Joan Rubí van
procedir al lliurament dels premis.
En la categoria de balcó o finestra,
el primer premi (dotat amb 150
euros) se’l va endur Nuri Garcia; en
la categoria de façana, el premi de
200 euros va ser per a Desi Husillos.
Pel que fa a la categoria de bloc o

Tots els participants en l’edició d’enguany, amb els regidors del consistori.

comunitat de veïns, enguany va
ser el Passeig de Sta. Calamanda
2, bis qui va endur-se el primer
premi, dotat amb 400 euros. En
comerços, el Bar Canet va quedar
en primera posició i va emportar-se
els 150 euros del premi. Finalment,
pel que fa a millor carrer o plaça,
el primer lloc va ser per als veïns
del carrer de Pompeu Fabra, que
van emportar-se els 500 euros del

primer premi; en segona posició va
quedar-hi l’Associació de Veïns de
la Pineda (que va emportar-se 200
euros); el tercer lloc va ser per a
l’Associació de Veïns del Nucli Antic
(que van rebre 150 euros) i el quart
per als veïns del Carrer Londres
(que es van endur 100 euros). La
resta de participants no guardonats
van rebre un petit obsequi de
participació.
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F estes
Melcior, Gaspar i Baltasar tanquen unes festes
nadalenques plenes d’activitat a Calaf
La màgica visita dels Reis de l’Orient va posar punt i
final el diumenge 5 de gener a les festes nadalenques, que
Calaf ha viscut un any més de manera ben intensa. I és
que els actes ja van començar el dissabte 21 de desembre,
amb un espectacular concert dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música, que van demostrar el seu excel·lent
nivell i preparació amb peces corals i instrumentals d’aires
nadalencs. La Unió Calafina es va omplir de gom a gom
amb motiu del concert, i el públic va aplaudir d’allò més
els joves intèrprets. L’endemà, la plaça Barcelona’92 va
registrar una gran activitat al llarg de tot el dia amb la
Fira i Festa del Nadal, organitzada pels veïns de la plaça
amb la col·laboració de l’Ajuntament. Hi va haver parades
d’artesania, tallers per als menuts, actuacions musicals,
tastets dels Pastorets, un tió gegant, es va repartir
escudella de Nadal... en definitiva, un diumenge ben
entranyable per donar una bona benvinguda a les festes.
Tres dies després, el dia de Nadal, s’estrenava amb molt
bona resposta de públic la 89a edició dels Pastorets de
Calaf, enguany amb una finalitat solidària ja que un euro
de cada entrada venuda s’ha destinat al projecte Hospital
Amic de Sant Joan de Déu. L’endemà dijous, Sant Esteve,
el dia començava amb una nova edició del ContaContes
a la Sala de Fusta: petits i grans van poder gaudir amb
sis històries, explicades per diferents narradors i amb
les corresponents teatralitzacions, tocs musicals... Un
espectacle que sempre deixa bocabadats els assistents,
ja siguin petits o grans. A la tarda, els més menuts van
poder lliurar la seva carta als patges Farik, Farak i Faruk.

Actuació dels Pastorets a la Fira i Festa de Nadal.

Una de les actuacions del ContaContes 2013, al Casal.

La Unió Calafina va rebre la visita de desenes i desenes
de famílies i infants, que volien saludar personalment
els emissaris de Ses Majestats i fer-los saber les seves
peticions de regals.

Llits elàstics al Parc de Nadal d’enguany, el Magic Christmas.

Melcior, Gaspar i Baltasar van ser rebuts a l’església.
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D’altra banda, el divendres 27 obria portes el nou parc
de Nadal de Calaf, el Magic Christmas, una iniciativa que
va registrar una alta participació. Centenars de nens i
nenes van jugar i s’ho van passar bé amb les atraccions,
els jocs, els inflables, els tallers... El parc de Nadal va
instal·lar-se al poliesportiu de Calaf i va restar obert fins
el 31 de desembre. L’Associació de Veïns del Nucli Antic va
agafar el relleu els dies 2 i 3 de desembre, amb un taller
de manualitats per a infants de 4 a 12 anys que es va
celebrar a la Sala Felip.
Finalment, el diumenge 5 arribava el dia més esperat
per als nens i nenes de Calaf. Al matí, els menuts van
poder conèixer els primers patges que van arribar a Calaf,
en el marc del campament reial. Allí també van poder
esmorzar amb coca i xocolata desfeta, i fer passar una
mica els nervis de cara a la tarda de Reis. I és que Melcior,
Gaspar i Baltasar van arribar a la plaça Gran passats dos
quarts de set de la tarda, i les baixes temperatures no
van impedir pas que petits i grans els fessin una càlida
rebuda. Després de l’adoració al nen Jesús va començar
la cavalcada pels carrers del poble, que va acabar un
any més a la plaça Barcelona’92, amb els discursos de
l’alcaldessa i del rei Melcior, i la lectura de la carta als reis
elaborada pel Consell Municipal d’Infants.

E sports
Calaf adquireix un desfibril·lador
extern automàtic portàtil
Des de les regidories d’Esports i
Salut de l’Ajuntament de Calaf s’ha
impulsat la compra d’un desfibril·lador
extern automàtic (DEA). Es tracta
d’un equip de cardioprotecció portàtil,
que estarà ubicat normalment al
poliesportiu però que pot traslladarse fàcilment a d’altres instal·lacions o
esdeveniments esportius, de manera
que es pugui tenir sempre a mà
si cal utilitzar-lo. L’aparell permet
administrar una descàrrega elèctrica
controlada al cor per interrompre la
fibril·lació ventricular i restablir la
funció cardíaca en cas d’aturada. És
per això que la utilització d’un DEA,
juntament amb una ràpida actuació
gràcies a uns coneixements mínims de
Suport Vital Bàsic, poden ser decisius
davant d’una situació crítica i salvar
una vida. La instal·lació del dispositiu

ha anat a càrrec de l’empresa Aquasos,
qui també ha impartit el curs de
primers auxilis bàsics i funcionament

de l’aparell a treballadors municipals
i a representants de diverses entitats
esportives del poble.

Taller d’auxilis bàsics i ús de l’equip DEA.

El CAP inicia un cicle de caminades
que completen la Ruta Saludable de Calaf
Caminar per fer salut. Amb aquest
objectiu de promoure l’activitat física
i els hàbits saludables, el passat
mes de desembre es va presentar a
Calaf la “Ruta saludable” —dins del
Pla d’Activitat Física, Esport i Salut,
al qual es va adherir el municipi. Es
tracta d’un recorregut urbà de 3,5
km, que es pot fer regularment de
manera lliure o bé dinamitzada. Des

de l’Ajuntament, amb la col·laboració
de les àrees de Salut i Esports de la
Diputació i de la Generalitat, així com
del CAP de Calaf, també es van editar
uns tríptics amb el plànol d’aquesta
ruta homologada. El disseny del
recorregut es va fer pensant en
tot tipus d’usuaris, de menys a
més actius, ja que el trajecte és
molt planer, amb llum artificial

Participants en la posada en marxa de la “Ruta saludable”.

—això permet fer-lo a qualsevol
hora del dia o vespre—, amb llocs
on poder descansar, i passa per
l’espai lúdic i de salut de la gent
gran per complementar la ruta amb
alguns exercicis. La intenció és anar
treballant per crear noves rutes que
se sumin a l’actual.
Els dijous, caminada
Tal com plantejava la idea inicial
d’aquesta
“Ruta
saludable”,
recentment el CAP de Calaf ha
engegat un cicle de caminades com
a complement d’aquest itinerari. El
punt de trobada és el mateix centre
d’atenció primària, els dijous a les
15.15 h. La ruta es fa en una hora
i acompanyada per professionals
del centre. Des del CAP es vol
animar tothom a prendre part en
les caminades i fer-ne partícips els
amics i familiars. Es recomana als
participants que portin calçat i roba
còmodes i aigua per anar bevent
durant el trajecte, especialment quan
faci més calor, i que caminin a una
velocitat agradable, que els permeti
anar parlant al mateix temps. Les
caminades només se suspendran en
cas de pluja.
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E ntitats

Club Tennis de Taula

El Club de Tennis de Taula de Calaf arriba a la majoria d’edat
Les arrels del club es remunten fa divuit anys:
L’Ajuntament va organitzar un Campionat de Tennis de
Taula i aquest esdeveniment va permetre reunir tots els
aficionats d’aquest esport. A més, l’encert d’organitzarho de llarga durada va crear un ambient constant al
voltant del tennis de taula, que seria imprescindible per
crear l’entitat.
Així doncs, el dia 23 d’agost de 1996, Francesc Estany,
Joan Carles Carrillo, Francisco Morales, Jaume Pérez,
José Reche, Antonio Rodríguez Palomo, Jose Antonio
Lozano, Miquel Estruch, Enrique Parrilla i Florenci Viñals,
presidits pel fundador Josep Camí, i el primer secretari
del club, Josep Antoni Carillo, van fundar el CTT Calaf.
També van ser-ne presidents José Reche i Antonio
Rodríguez Palomo. Cal destacar també els delegats,
Josep Marsinyac i Francesc Estany.
Durant aquells anys (1996-2003) aquesta gent, amb
una gran il·lusió i invertint molt temps de les seves
vides privades, van fer realitat una entitat amb objectius
realment remarcables. Entre ells podríem destacar èxits
esportius, com que s’assolís en poc temps la categoria
de lliga catalana (3a Estatal). Això va ser factible fitxant
jugadors, com en Josep M. Sucarrats o Albert Pons, i
per tant requeria un esforç econòmic molt important
—que feien possible els membres de la Junta, els quals
invertien el temps buscant recursos (espònsors, loteria
de Nadal, subvencions, etc.). Cal reconèixer el mèrit
i l’esforç de jugadors natals del poble o dels voltants,
que van fer possible que l’equip es mantingués uns tres
anys, fins i tot en algunes jornades es va optar a la fase
d’ascens a 2a Estatal. Aquests jugadors van ser Francesc
Estany, Josep Anton Torà, Jordi Estany, Josep Camí,
Roger Vilaseca, Ivan Santoalaria i Víctor Camí.
Els jugadors més joves representaven el resultat d’una
escola esportiva encapçalada per persones del poble que,
sense ànim de lucre, formaven els joves, o ja en cas dels
federats, entrenadors, ja més professionalitzats. També
cal parlar dels èxits socials, com múltiples campionats
dirigits a la gent del poble, i fins tot es va organitzar un

parell de tornejos com el TOP ENEBE, en què es va poder
gaudir dels millors jugadors catalans.
Després d’uns anys inactiu, l’any 2007, amb el president
Jaume Felip i comptant amb l’ajuda de Víctor Camí i
altres membres de l’actual junta, es tornaria a competir.
El primer repte va ser formar part de la representació
lleidatana, al·legant proximitat en els desplaçaments.
Aquest objectiu va ser complicat, ja que en la federació
catalana de tennis taula no hi havia un antecedent de
cap club a qui se li hagués concedit, però gràcies a
l’esforç de la junta i de certs membres importants de la
representació lleidatana, s’assoliria l’objectiu.
Esportivament, la primera temporada després del retorn
va ser la millor, ja que l’equip es va mantenir pràcticament
intocable en la lliga i va accedir als play-off d’ascens.
Aquest equip va estar format per Víctor Camí, Jaume
Felip, Ivan Santaolaria, Josep Camí i Oriol Camí.
Socialment, amb l’ajuda de l’Ajuntament s’ha organitzat
diversos campionats, com els cinc tornejos de festa major,
un torneig de la marató 2012, també alguns de comarcals
federats, però sobretot cal destacar l’organització com a
amfitriona de tres “tops lleidatans”, donant a conèixer el
nom de Calaf i atraient més de vuitanta participants per
edició. També gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i
la Unió Calafina, hem millorat les instal·lacions, reformat
la il·luminació, hem pintat el local, i recentment hem
estrenat una taula de joc flamant.
Però del que més orgullosos podem estar, és dels joves
que tenim al nostre càrrec: Carles Bascompte, Guillem
Expósito, Jordi Campà, Roger Ruiz, Àlex Marcet, Nil
Mestres, Albert Guifré i Albert Maquilles. Ens sentim
afortunats de col·laborar en la formació com a palistes i
persones d’aquests xiquets.
En l’àmbit institucional, Jaume Felip ja va esgotar el seu
mandat i va ser rellevat pel president actual. També s’ha
incorporat un nou col·laborador, Joan González, aportant
idees fresques i nova energia.

Més d’un centenar de jugadors participen en el torneig provincial
El passat 26 de gener es va
disputar el 3r Open Territorial
Lleidatà de Tennis de Taula a Calaf,
en el qual van participar uns 110
jugadors federats de les categories
benjamí, aleví, infantil, veterans i
absoluta. En la categoria absoluta,
el guanyador va ser Albert Solé,
qui es va imposar a la final a Jordi
Latorre per 3-0. Pel que fa als
jugadors del CTT Calaf, Oriol Camí
va caure derrotat a la prèvia 2 per
3-1 contra Francesc Juncosa, del
CTT Borges. Àlex Marcet també va
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caure eliminat a la prèvia 2 contra
Josep M. Rodríguez, d’Encamp, per
3-0; i també a la mateixa prèvia va
caure Guifré Sala, per 3-0, contra
Eduard Ionaut del CTT Portell. El

calafí Víctor Camí va caure als 1/
16 de final contra Joan Palau (CTT
Vilanovenc) per 3-1. Cal destacar
l’alt nivell de tots els jugadors que
van prendre part en la categoria
absoluta. També hi va haver emoció
en les altres categories. El campió
aleví va ser Emili Ascensio, que
va guanyar la final contra Roger
Verdes. S’ha de remarcar també
en alevins el debut del calafí Nil
Mestres, que es va poder classificar
de grup però va caure als 1/8 de
finals contra Pol Claret.

E ntitats

Club Bàsquet Calaf

El CB Calaf conclou la 1a fase del campionat
El passat 22 de desembre va
finalitzar la 1a Fase dels Campionats
Territorials de Promoció en els quals
hi competien 3 dels equips del nostre
club: Pre-Infantil Femení, Cadet
Femení “A” i Cadet Femení “B”. Les
Pre-Infantils Femenines ens van donar
una gran sorpresa en proclamar-se
campiones de la seva categoria, a
la localitat d’Artesa de Segre, el 21
desembre de 2013, i assegurar-se
així la participació a la Fase Final del
Campionat de Catalunya que tindrà
lloc els propers 31 de maig i 1 de
juliol en una localitat catalana encara
per designar. Les calafines jugaren
amb: Nereida Invernón, Alexandra
Zaharia, Ivet Selva, Berta Rovira,
Alba Planell, Jana Perramón, Hasna
El Asnaoui, Cristina Esteban, Lídia
Calafell, Marta Pallarés, Mireia Grané
i Judit Codina. Des d’aquí FELICITATS
A LES CAMPIONES!!!
Per la seva part el Cadet Femení
“A” també va aconseguir el seu

objectiu que era classificar-se per la
Fase Interterritorial, on de moment
es troba classificat en segon lloc
empatat a punts amb l’UNI Girona.
El Cadet “B” ocupa les posicions
capdavanteres del seu grup i mira el

futur amb optimisme. D’altra banda
el Junior Masculí continua millorant
el seu joc encara que no acompanyin
els resultats, i el Sènior Femení de 2a
Catalana continua la seva particular
travessa del desert. SOM-HI!

ANC Calaf

L’ANC a l’Alta Segarra
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una
organització popular, unitària, plural i democràtica,
que té com objectiu aconseguir la conscienciació i la
mobilització de la majoria de la població de Catalunya; de
tots els catalans i catalanes, siguin quins siguin l’origen i
l’adscripció política o ideològica de cadascú, per tal que es
pugui construir de forma pacífica i democràtica, una nació
lliure, justa i avançada.
Des de les Assemblees Territorials de Calaf i els Prats de
Rei ens hem posat ha treballar per aconseguir aquesta
fita i també hem buscat la complicitat i el compromís de
diverses persones dels altres municipis de l’Alta Segarra:

Sant Martí Sesgueioles, Veciana, Pujalt, Castellfollit de
Riubregós, Calonge de Segarra i Sant Pere Sallavinera.
Els dies 10, 11 i 12 del passat gener van ser intensos. El 10,
amb l’Antoni Dalmau i Els Amants de Lulú, i l’11 i 12, amb
la recollida de peticions amb la campanya SIGNA UN VOT
PER LA INDEPENDÈNCIA a tots vuit pobles. El dissabte
15 de febrer vam convidar la gent de SÚMATE perquè fes
arribar el seu missatge. El dissabte 1 de març vam poder
comptar amb la visita de la presidenta de l’entitat, Carme
Forcadell, al Casal de Calaf. La Carme ens va parlar dels
temps transcendentals, difícils però il·lusionants que estem
vivint. A més de la seva intervenció, la tarda va comptar
amb l’actuació de diverses corals, recitadors i solistes de
la zona —als quals volem agrair la seva participació.
Convidem a tothom a participar en el projecte nacional de
l’ANC, ambiciós i engrescador perquè el nostre país ens
necessita a tots.
Ens acomiadem amb els versos manllevats de Miquel
Martí i Pol:
“Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I, en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible”
ANC - Calaf i Els Prats de Rei
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E ntitats
Calaf se solidaritza un any més
amb la Marató de TV3
Un any més la societat i les
entitats calafines van participar de
manera molt activa en la Marató
de TV3, que enguany recollia
fons per a combatre les malalties
neurodegeneratives. Les AMPA de
l’Escola i l’Institut van organitzar
una “master class” de zumba a la
sala d’actes, que va recollir 160
euros. A la tarda, els aficionats
al bàsquet van poder “Encistellar
per la Marató”, amb el concurs de
triples organitzat pel CB Calaf, que
va aconseguir 208 euros. Al mateix
poliesportiu, l’EFSAS va presentar
els seus equips i va instal·lar una
guardiola que va recollir més de 50
euros. Més tard, al Casino, l’AAVV
del Nucli Antic s’encarregava
d’organitzar una tarda de country,
que va recaptar 210 euros.
També hi va haver moviment al
Casal de Calaf: el vestíbul es va
omplir de nens i nenes amb els
“Jocs per a la Marató”, organitzats
pel Polvorí, els Escoltes, l’AMPA de
la Boireta i l’Espai L’Ametller de

Copons. Amb aquesta activitat es
van recollir 83 euros.
L’endemà
diumenge,
més
de
150 persones van prendre part
en la caminada i pedalada de
BikeCalaf.Cat. La sorpresa per
als més menuts va ser un tió
gegant, que els esperava al camp
d’aviació. L’esmorzar l’assumia la
pròpia entitat amb la col·laboració
de diverses empreses, i els
donatius dels participants anaven
directament per a la Marató (es va
aconseguir recollir 823,26 euros).

Abans de sortir, qui va voler va
poder col·laborar amb la guardiola
per a la Marató, que va recollir uns
60 euros. També es va sumar a
la Marató, com sempre, la Penya
Barcelonista de Calaf i Comarca.

També diumenge
s’estrenava la
nova “ruta saludable” de Calaf,
un recorregut urbà de 3,5 km
creat per l’Ajuntament i pel CAP,
per promoure l’hàbit de caminar
sobretot entre la població gran.
La posada en marxa del circuit va
estar dinamitzada per la monitora
Maribel Sánchez; els assistents
van rebre una motxilla, un tríptic
de la ruta, una poma i una aigua.

AAVV La Pineda
El passat dia de Sant Esteve vam
poder tornar a compartir la il·lusió
dels més menuts sentint-los cantar i
tornant a fer cagar el tió de la nostra
plaça. Regals per a tots el nens... i
també torrons i cava, que després ens
vam menjar entre tots els assistents.
Comencem un any nou... i amb nous
propòsits per al nostre barri. Des que
vam crear l’Associació de Veïns de la
Pineda sempre hem procurat millorar
el benestar dels nostres veïns i també
millorar-ne les condicions.
Tot i que actualment no vivim la millor
situació econòmica, aquest any des de
l’Associació ens hem proposat intentar
millorar alguns aspectes del nostre
barri. Sense deixar de banda totes les
activitats que acostumem a fer.
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Bàsicament ens referim a feines
de manteniment, repassar i pintar
algunes baranes, col·locar algunes
papereres pel barri... però sobretot
tenim especial interès a poder
arreglar una placeta que tenim al
carrer Salvador Espriu, que afecta
exclusivament a uns quants veïns, ja
que hi ha uns pins molt alts i a part
de ser un niu per als ocells i un cau
de porqueria per terra... a causa de
les defecacions dels ocells i deixant de
banda el xivarri que fan... les arrels
d’aquests arbres estan aixecant el
terra de la placeta i, el que és pitjor,
és que estan entrant a les cases
d’aquests veïns i els estan començant
a aixecar algunes rajoles. Creiem que
ja comença a ser un tema preocupant

i que cal trobar-hi una solució
urgentment.
Després de la nova reunió mantinguda
amb l’Ajuntament, es comencen a
realitzar algunes de les actuacions que
vàrem demanar com la col·locació de
bancs a la plaça Catalunya i la tallada
d’arbres de la placeta però, malgrat
tot, encara queden coses pendents.

E ntitats
Parròquia de Calaf

Casal de Calaf

Des de la Parròquia...
VISITA PASTORAL
Aquest
hivern-primavera,
les
parròquies de la nostra zona tenim
la visita pastoral del nostre bisbe,
Mns. Romà Casanova Casanova.
El Codi de Dret Canònic mana que
cada cinc anys el bisbe local ha de
visitar les seves parròquies. Així
que el bisbe Romà fa la segona
visita pastoral, des que n’és bisbe
de Vic, de l’arxiprestat AnoiaSegarra. Visitarà, amb la celebració
de la missa, totes les parròquies on
normalment se celebra la missa cada
setmana o sovint; alhora signarà els
llibres parroquials, visita a malalts,
reunió amb el Consell, catequistes,
altres grups, visites que se sol·licitin,
confirmacions...
El bisbe, successor dels apòstols,
és la figura màxima de l’Església
particular (diòcesi), que l’assisteix
amb l’ajut dels preveres (sacerdots),
religiosos/es i laics. El bisbe ha de
mantenir contacte amb les parròquies
i conèixer la realitat concreta i
personal dels fidels; animar-los i
estimular-los en el seu camí de fe. La

visita pastoral és un signe d’unitat i
comunió propi de l’Església particular
i universal.
A més d’altres moments de trobada,
assenyalem les misses presidides
pel bisbe: Dia 23 de febrer, Santa
Magdalena de l’Astor i Sant Martí
de Sesgueioles; el dia 22 de març,
Santa Fe de Calonge de Segarra i
Sant Pere de Mirambell; el dia 23 de
març, Sant Andreu i Sant Miquel (de
Castellar) d’Aguilar de Segarra (ja
han tingut lloc); el dia 3 de maig,
Sant Vicenç de Conill i Sant Andreu
de Pujalt; i el dia 4 de maig, Sant
Jaume de Calaf amb confirmacions.
AMPA Ins Alexandre de Riquer

Des d’any nou l’Ampa de l’Ins
Alexandre de Riquer us volem
informar que hem començat les
activitats extraescolars que ens han
demanat alumnes i pares: iniciació
al francès i voleibol. Encara hi ha
places, si us hi voleu apuntar. Així
com també podeu participar a les
activitats obertes a tot el poble,
de conversa en francès (el segon
dimecres de cada mes) i en anglès
(el quart dimecres a les 19.00 h).
El dia 20 de febrer vam fer
una xerrada per a les famílies
sobre canvis a l’adolescència.
Malauradament no hi va haver prou
alumnes inscrits a les jornades de
tècniques d’estudi i per tant no es
van poder fer. Així com tampoc la
sessió per als pares, pensada per
a aquells pares que havien apuntat
els seus fills a les tècniques d’estudi,
als quals ja es va informar que no
es feien. Esperem poder tornar-les
a oferir en un curs vinent.
El mes de març també és ple
d’activitats: el dia 4 vam tenir

una xerrada d’orientació sobre
cicles formatius per part d’Antoni
Casellas, responsable de l’equip
directiu de l’Institut de Formació
Professional
Milà
i
Fontanals
d’Igualada. Com cada any el dia
8 de març vam fer la jornada de
Portes Obertes pel nou alumnat
que s’havia de preinscriure a
l’Institut per al curs vinent.
El dia 19 de març a la biblioteca
municipal vam fer una sessió de
cinefòrum amb la pel·lícula “El festí
de Babette” dins de les activitats
del Club de lectura, en sessió
oberta a tothom.
Per
acabar
pensem
donar
continuïtat a les jornades de
convivència dins el PEE; per
exemple amb la caminada que vam
fer oberta a tothom el passat 23
de març, o amb el taller de primers
auxilis coordinat amb el CAP de
Calaf, que vam celebrar el 18 de
març i que va comptar amb una
bona participació.

Una vegada passades les dates
de Nadal i l’inici del nou any, i
així també les representacions
dels Pastorets de Calaf, a les
instal·lacions del Casal de Calaf
es continuen duent a terme
noves activitats. Val a dir que
el nivell d’assistència a les
representacions dels Pastorets
ha estat prou acceptable tenint
en compte el context econòmic
general. Això sí, el nivell de
l’espectacle també ha estat
molt i molt bo, segons ens ha
fet saber bona part del públic
assistent.
Com segurament haureu vist
en alguns cartells publicitaris,
Sismes ens proposa un seguit
d’activitats i tallers durant
aquest final d’hivern i principi de
primavera: Iniciació al teatre de
l’Oprimit, Curs de Scrapbooking,
Espai Familiar, Risosex, Xarxes
socials per empreses... que es
van iniciar el mes de febrer i
algunes de les quals continuen
encara.
Per altra banda, Xarxa també
ens va oferir l’espectacle de fi
de temporada a càrrec de Rosa
Fité (Contes per cantar, contar i
recitar), el passat 23 de febrer.
També tindrem la tornada dels
espectacles de Músiques a Cau
d’Orella, amb una programació
que es va encetar el diumenge
16 de març amb el concert
de Gypsy Klezmer Orchestra
Barcelona, i que continuarà el
dissabte 26 d’abril a les 22.30
h amb Bikimel i el dissabte 31
de maig a les 22.30 h amb The
Slide Collective - Albert Costa
Septet. Fins i tot hi ha data ja
per al concert del diumenge 12
d’octubre a les 18.30 h, quan
Roger Mas tancarà el cicle de
Músiques a cau d’orella 2014.
I,
finalment,
continua
el
programa
de
Sardanes
Familiars el primer diumenge
de cada mes a les 12.00 h, en el
qual aprenem a ballar sardanes
(per a xics i grans) i després
fem una ballada de Sardanes
Enllaunades.
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E ntitats

Pastorets de Calaf

Gran acollida del càsting per participar
en els Pastorets infantils de Calaf
Una seixantena de nens i nenes
van prendre part, el cap de
setmana del 22 i 23 de març, en
el càsting per als Pastorets infantils
que el Casal de Calaf prepara per a
la propera temporada. Els infants i
joves, d’entre 7 i 14 anys d’edat,
van
realitzar
diverses
proves
davant
dels
responsables
del
càsting, com per exemple la lectura
d’un poema i la improvisació de
diferents situacions i expressions.
Segons va explicar el responsable
de la iniciativa, Eloi Fonoll, els
Pastorets Infantils es basaran en
una versió resumida del text de
Folch i Torres, i incorporaran tocs
simpàtics que de ben segur faran
somriure el públic assistent.
El muntatge comptarà amb ballets i
amb música en directe gràcies a la
col·laboració de l’Escola Municipal
de Música, i els joves actors i
actrius disposaran d’un vestuari
i d’una escenografia totalment

Nens i nenes de diverses edats, inscrivint-se al càsting.

diferent de la dels Pastorets adults.
Un cop feta la tria dels personatges
i la primera assignació dels
papers, és previst que comencin

els assajos. La intenció és portar
a terme dues representacions
d’aquest espectacle de cara al
proper Nadal.

2.000 espectadors en els primers Pastorets solidaris
amb l’Hospital Sant Joan de Déu
350 espectadors van gaudir de
la darrera representació de la
temporada dels Pastorets de Calaf,
el passat 26 de gener. Aquesta va
ser una edició molt especial. Durant
la pausa de la mitja part el Lluquet i
el Rovelló van fer l’entrega simbòlica
del xec de 1.510 euros que el Casal
de Calaf ha donat al programa
Hospital Amic de Sant Joan de Déu.
L’objectiu és ajudar a finançar les
activitats d’aquest programa amb
les quals es vol minimitzar el risc
d’impacte de l’hospitalització de
nens i nenes.
Amb aquesta acció, Els Pastorets de
Calaf s’han convertit en els primers
solidaris amb l’Hospital Sant Joan
de Déu d’Esplugues. La col·laboració
amb
l’hospital
maternoinfantil
ha suposat que el Casal de Calaf
ha fet donació d’1 euro per cada
entrada que ha venut al llarg de les
5 representacions de la temporada
2013-14.
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Lliurament del xec de 1.510 euros a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Els Pastorets de Calaf han fet
aquest esforç en un moment en el
qual les subvencions institucionals
han decaigut i, per tant, és més
necessària que mai la implicació de
la societat civil.
Durant tota la temporada 1.975
espectadors han gaudit d’una

proposta espectacular, atractiva
i màgica que ha pogut mantenir
la solidesa, l’agilitat, i la màxima
qualitat dels darrers anys. Amb una
mitjana de gairebé 400 espectadors
per a cada representació, el balanç
d’organitzadors i públic ha estat
molt positiu.

C ol·laboradors

Lluïsa Salazar

Nit de Carnestoltes
El dia de Carnestoltes estava
finalitzant i al rostre del Gerard
s’hi dibuixà un sarcàstic somriure
de satisfacció. Ni una ànima havia
estat capaç de reconèixer-lo. Sota
la peculiar disfressa i la màscara que
li ocultava el rostre, la seva identitat
resultava perfectament desconeguda.
Aquell vestit havia estat tota una
troballa.
La nit avançava més fosca i freda que
qualsevol altra nit de febrer. Gairebé
al mateix pas caminava el Gerard
embolcallat en un vestit fosc com la
penombra i una màscara d’allò més
esfereïdora. Només ressaltaven unes
banyes roents com el foc, que lluïen
damunt el seu cap poblat de rínxols,
i que a hores d’ara li era impossible
d’apagar a voluntat.
El seu somni de mofar-se de
tots aquells qui, dia rere dia,
l’importunaven, sobretot en l’àmbit
laboral, s’havia acomplert amb
escreix. La visió del rostre esparverat
de
l’Anton,
el
presumptuós
encarregat que li mana de fer
fotocòpies a milers cinc minuts abans
del termini de la jornada, no té preu.
Aquella cara sempre sorneguera, obrí
els ulls d’una manera tan exagerada
i escopí un xisclet agut i amagat que
l’espantà fins i tot a ell mateix. Sota
la magnífica disfressa de dimoni se

li mig glaçà la sang. “S’ha espantat
de debò”, pensà mig alçant la veu.
Una esgarrifança el trasbalsà en no
identificar aquella mena de ronc amb
la seva veu habitual.

allunyat de qualsevol tipus de
comoditat. Amb el seu miserable
sou no podia permetre’s cap luxe.
L’enveja que sentia per tothom no el
deixava viure.

Sota l’escassa llum d’un fanal, davant
un aparador, s’emmirallà. A aquestes
hores del capvespre, en la penombra
i cansat com estava contemplà
un ésser diabòlic i terroríficament
real. Caminà ocult sota la capa
vermella que semblava teixida de
foc, les banyes lluminoses i roents,
l’aterridora màscara que semblava
enganxar-se-li a la pell, per l’efecte
de la calor, pensà, i la llarga i gruixuda
cua que arrossegava darrere els seus
peus… Quatre passes més enllà
s’aturà. Reculà i es plantà de nou
davant l’improvisat mirall. S’hi atansà
vacil·lant. Examinà minuciosament
cada detall de la seva vestimenta i
un nou i real calfred el recorregué
de cap a peus. No recordava que els
pantalons portessin adherida una cua.
En agafar-la per intentar endevinar
on estava cosida es cremà la punta
dels dits. Les banyes semblaven més
llargues i punxegudes i, aquelles
puntes roentes, romanien enceses
des de feia un parell d’hores.

Ara mateix desitjava contemplar
el seu rostre i complaure’s en la
seva lletjor de cara i d’ànima. Es
palpà el cap cercant la gometa
de la màscara. Va ser incapaç de
trobar-la. Intentà treure-la per vora
les orelles. Impossible. Semblava
dur-la enganxada a la pell. I
les banyes creixien per segons.
Panteixà espantat i un nou ronc,
indescriptible, sortí de la seva gola.
Davant la porta de vidre que li servia
de mirall es descordà la disfressa.
El que més desitjava era fugir i
deixar enrere el dia de Carnestoltes.
En aquell intent per desvestir-se
només es pogué desfer de la capa.
El vestit també s’havia encastat a
la seva pell. Incapaç de moure’s
s’esgarrifà de cap a peus. De sobte
s’encengué el rètol lluminós de la
botiga i se n’obrí la porta. A l’instant
reconegué l’establiment on havia
adquirit la peculiar disfressa que
l’empresonava. Una intensa olor de
sofre sortí de l’interior i, atret per un
misteriós convit, avançà, endinsantse en una foscor vermella i calenta
que l’embolcallà en un no-res,
segons abans de fer-se fonedís.

Decidit a posar fi a la farsa decidí
treure’s la màscara i tornar-se’n
cap a casa, un piset fred i inhòspit

Coral Ressons

Ganes de cantar
Tot just començat un nou any
mirem enrere i comprovem tota la
feina feta durant el 2013: festes
majors, intercanvis amb d’altres
formacions musicals, la missa de
TV2… I encetem un nou període amb
les forces renovades i noves il·lusions.
Seguim amb ganes de cantar, ampliar
el repertori i encomanar a tothom
l’afecte per la música.
Hem participat en dos concerts de
nadales. El dissabte 21 de desembre,
convidats pel magnífic Orfeó Vilanoví
ens vàrem desplaçar a Vilanova
i la Geltrú, on gaudírem plegats
de la música i d’una molt bona
companyia en un ambient d’allò més

acollidor. I el diumenge 12 de gener
vàrem convidar la Coral Vallvidrera
Collserola a participar del ja habitual
concert de nadales a la Parròquia de
Sant Jaume de Calaf. És tot un plaer i
un goig disfrutar d’aquestes vetllades
en la companyia d’altres corals;
esdevenen experiències enriquidores
i summament agradables, i una
oportunitat de conèixer homes i dones
amb qui ens uneix aquesta passió pel
cant coral. També hem participat
a la Festa Major de Sant Sebastià
celebrada a Rajadell el passat 19 de
gener. Va ser plaent acompanyarlos en una festa amb tanta tradició
i participació. Resulta encoratjador

comprovar com encara hi ha festes
que perduren en el temps. Quedemnos amb una frase dita pel president
de la Coral Vallvidrera Collserola:
“…malgrat el temps difícil que ens
toca de viure, encara queden homes i
dones amb ganes de cantar.”
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C ol·laboradors

Adrià Carrera

Les tines del Vall del Flequer
Avui us proposo anar a Manresa i fer
una petita volta per la Vall del Flequer,
una ruta d’uns 8,4 km molt planera
i accessible, pensada per a tota la
família. El recorregut transcorrerà pel
terme de Rocafort de Bages, format
per la unió de dos antics municipis
com Rocafort i el Pont de Vilomara.
El territori està situat entre la riera de
Mura (famosa per ser el lloc on es va
rodar Pa Negre) i el riu Llobregat. Una
dita popular diu: “Mura, Talamanca i

Rocafort, tres pobles de mala mort”,
en referència a pobles situats en
mig de muntanya i mancats de les
comoditats de la vida moderna.
Una mica d’història:
Quan fa mes de 160 anys el Bages
estava cobert per les vinyes, molts
pagesos van construir edificacions
per tal de treballar-les millor i per tal
d’evitar que les collites es malmetessin
durant el trasllat i la transformació del

raïm. Aquestes construccions, molt
presents a l’entorn de la comarca,
vénen definides com a barraques de
vinya i tines de vi. En el recorregut
d’avui, podrem gaudir d’ambdues
construccions
i
comparar
la
transformació de l’entorn després de
l’arribada de la fil·loxera. Un consell:
traslladeu-vos a l’època, endinseu-vos
en els corriols dels boscos i descobriu
com l’entorn canvia... res no és etern,
però la natura és sàvia i es regenera.

Recorregut:
Anirem cap a Manresa i sortirem
direcció Barcelona com si anéssim
al centre comercial, prenent a la
rotonda direcció el Pont de Vilomara.
Entrarem a la població i continuarem
per la BV-1124, direcció Mura. Entre
el quilòmetre 4 i 5 de la carretera,
trencarem a mà dreta al trencall
on diu ORISTELL, i accedirem un
cop creuada la riera al pàrquing
on deixarem el cotxe. En aquests
moments ens trobem a l’extrem del
massís de Sant Llorenç del Munt, per
on circularem per entorn protegit:
aquí comença la Vall del Flequer.
Km 0. Caminarem amunt per la pista
asfaltada, recordeu que el sender
està marcat amb marques blanques
i verdes. En tot moment podrem
veure a la nostra dreta la masia de
Cal Bitó.
Km 0,6. Trobarem un trencall a
mà dreta que seguirem per tal
d’aproximar-nos al primer conjunt
de Tines. No us el salteu, és l’inici del
camí cap a les Tines o cups.
Km 1,2. En lleugera baixada i anant
cap a l’esquerra, trobarem ben
indicades les Tines del Bleda, mig
ocultes dins del bosc. En aquest
cas trobem dues tines amb una
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capacitat de 13.745 i 8.143 litres
respectivament. Són de construcció
circular, fetes de pedra i unides amb
morter de calç. A l’interior, per tal de
poder omplir amb el most i que no
perdessin, es recobrien amb rajoles
de ceràmica.
És molt curiós observar com es
procedia a construir el sostre; aquest
sistema és el mateix que es coneix
com a pedra seca, on anaven tancant
la cúpula a poc a poc, per tal de
poder guanyar alçada i tancant. Com
és típic en aquestes construccions,
es posava sorra i pedres a sobre i
s’hi plantaven lliris, per tal que es
compactés la teulada. Tornarem
enrere i continuarem baixant cap a la
dreta seguint el recorregut i creuant
el torrent del Flequer —d’aquí li ve el
nom a la Vall.

aconseguint que la fermentació sigui
més homogènia, i no haver d’invertir
cada dia temps per portar el raïm en
un altre lloc. A sota nostre podrem
observar el torrent del Flequer ben a
prop. Tornem 100 metres endarrere
per tal de reprendre el camí, ara cap
amunt.

Km 1,4. Prenem el trencall a mà
esquerra i anirem cap a les Tines
del Tosques. És un conjunt de quatre
tines, amb una capacitat de 9.000
litres cadascuna. Són unes de les
més ben conservades i podrem
observar els diferents nivells. Podreu
veure que el forat de cup està
tancat per evitar que hi caigui algú
accidentalment. Una tina no és on
es conserva el vi, sinó que és el lloc
destinat a fermentar i abocar el raïm,

Km 2,8. Arribem a un dels
conjunts de tines més grans, les
Tines de L’Escudelleta. Es troben
al marge esquerre del camí. En
aquest cas trobarem tres grups
de construccions. En primer terme
una tina solitària, més enllà dos
grups de tres tines i a continuació
l’últim grup amb quatre tines amb
capacitats molt diverses. En aquest
últim grup, podrem observar que
una de les tines té sobre la cúpula

Km 2. En aquest indret trobem un
dipòsit on es preparava el “brou
burdales” —conegut originàriament
com a Bouillie Bordelaise. Aquesta
era una combinació de sulfat de
coure i calç hidratada, que es va
inventar a la regió de Burdeus per
part del químic Ulysse Cayon, i
s’utilitzava per controlar els fongs als
jardins, vinyes i demès infestacions
fungicides. A dia d’avui encara
s’utilitza.

C ol·laboradors

Adrià Carrera

un tronc transversal on es lligaven
les cordes que eren utilitzades pel
pagès per aguantar-se mentre es
trepitjava el raïm. Continuarem
endavant i creuarem un altre cop el
Torrent prenent el camí cap amunt i
a la dreta. Com podreu comprovar,
en aquesta banda de torrent la
vegetació no és tan compacta a
causa dels incendis, els arbres són
de poca alçada i hi ha força arbusts,
romaní... també es poden observar
alzines i roures. Antigament era
la vegetació autòctona i torna a
prendre força. És recomanable, fer
un impàs en aquest indret i treure el
cap al torrent i les petites basses que
es formen a la nostra esquerra.

pagat de 100.000 pessetes... que
el seu fill va haver d’anar a buscar
a Barcelona. De nit s’amagaren a
prop del bosc, molt a prop de la
FontFreda —que actualment està
molt enverdissada però ens hi podem
atansar tot seguint camí endavant i
trencant a mà dreta, on trobem un
munt de pedres.

Km 3,1. Ens trobem ja la pista de
retorn fins al cotxe; aquí si voleu
podríeu anar cap a l’esquerra si esteu
cansats, però recomano continuar
uns 100 metres per poder observar
les Tines de Ricardo, on podrem
veure sis tines i dues barraques. Tot
i no estar en les millors condicions,
ofereixen una imatge de fusió amb
la pedra de la riera, molt interessant.
Caminant endavant i ara de pujada,
trobarem un trencall amb una tanca
a mà dreta. Continuem pel costat de
la tanca (és pels cotxes) per tal de
continuar per la banda esquerra del
riu Flequer.

Km 6,5. Podrem observar una
reconstrucció d’una paret de pedra

Ara ja tornarem enrere, trobant
el trencall d’on veníem, de l’altra
banda del Torrent del Flequer,
però continuarem recte fins arribar
a l’aparcament en un 3⁄4 d’hora.
Aproximadament al km 6, podrem
observar unes vistes immillorables
de les Tines de l’Escudelleta.

seca, enginy utilitzat per poder
anivellar terrenys, molt típic de la
nostra zona també, i que servia per
guanyar terreny de cultiu.
No deixeu de parar a tots els cartells
i llegir petites explicacions tant
gràfiques com escrites de la zona, i
intenteu pensar com era la vida del
pagès d’abans. I, si de tornada, aneu
mirant per la muntanya, podreu
observar com aquestes construccions
de pedra seca són representades per
tot el recorregut.

Km 4,2. Trobarem les Tines del Camí
Flequer, són les que pitjor estan de
conservació, i són dues tines amb
una barraca comuna i molt, molt
malmeses.
Km 4,4. Una mica més endavant
i sobre d’un turó, podrem veure
Can Flequer, masia deshabitada,
que durant els anys quaranta va
convertir-se en centre de suport dels
maquis. Actualment s’està reformant
i potser trobareu algú per la zona. És
recomanable donar-li un cop d’ull tot
respectant la propietat privada. La
història ens explica que a finals de
juny de 1949, un grup capitanejat
per
Marcel·lí
Massan
“Panxo”,
Ramon Capdevila “Caracremada” i el
“Senzill”, “Tallaventres”, “Taràntula”...
varen segrestar a la Font del Flequer
el propietari de la casa, el Sr.
FontFreda (regidor de Barcelona), i
van demanar un rescat que va ser
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C ol·laboradors

Joan Graells

Crònica d’uns fets de fa setanta-cinc anys
El perquè d’aquest títol, és el de
presentar uns mapes i els titulars
d’uns diaris que ens desvetllen
el record de la jornada del 20
de gener de 1939 a les nostres
comarques, com també el de
deixar constància dels “partes de
guerra” d’aquesta diada. Això ha
estat extret dels llibres “La marcha
sobre Barcelona” i “Memoria sobre
la guerra civil española”.
El
llibre
“La
marcha
sobre
Barcelona” titula aquesta jornada
com la “flecha en el corazón”, i
ens explica que Franco quatre
setmanes abans va ordenar a
les seves tropes l’ocupació de
Catalunya, i que el dia abans havien
arribat a la província de Barcelona.
Es forma una línia que surt
d’Agramunt i va cap a Guissona,
i canvia per anar a trobar la línia
del ferrocarril que va de Cervera a
Calaf per arribar a aquesta vila, i
els objectius immediats són arribar
a Manresa, Igualada i el Vendrell
per acostar-se a Barcelona. Rafael
Garcia Valiño era el general que
comandava
aquesta
operació.
Amb el seu exèrcit del Maestrazgo
es varen presentar en un dia a
Calaf, havent fet un recorregut
de quinze quilòmetres per arribar
al capvespre a Sant Sebastià i al
turó del cementiri,
lloc en què
la guàrdia mora va posar-hi un
niu de metralladores. Ens diuen
que Calaf és un important nus de
comunicacions ja que hi creuen

les carreteres que van de Ponts a
Igualada, i de Cervera a Manresa, i
el ferrocarril que va cap a Manresa
creuant Rajadell i la seva vall.
Exèrcit republicà. Dia 20 de gener.
“Parte” de guerra: “En el dia d’avui
els invasors i forces espanyoles
al seu servei han pressionat amb
una gran intensitat, recolzats per
la contínua acció del gran gruix
d’aviació i artilleria estrangera.
L’enemic va aconseguir avançar els
seus exèrcits fins a Calaf, Pontons i
El Vendrell. Els nostres aparells han
bombardejat caravanes de camions
amb material i tropes, abatent un
avió Messerschmitt que va caure

amb una bola de foc a la serra de
Queralt”.
Exèrcit de l’aire. “Prosseguint
les seves agressions contra les
poblacions civils de rereguarda,
els aparells de l’invasor han
bombardejat Vilanova i la Geltrú,
Vilafranca del Penedès, Manlleu,
Vic i València, causant víctimes
entre la població civil, en la seva
majoria nens i dones”.
Exèrcit nacional. Dia 20 de gener.
“Parte” de guerra: “Ha continuat
per Catalunya el pas victoriós
del nostre exèrcit i fins a mitja
tarda s’havia alliberat, a part del
poble de Calaf, important nus de
comunicacions, Vilanova de l’Aguda,
Guardiola, Mirambell, Cabanabona,
Vilamajor, Massoteres, Guissona,
Sant Guim de la Plana, Gàver,
Santa Fe, Altarriba, Pujalt, Dusfort,
Aleny, la Fortesa, la Llavinera,
Solanelles, etc...
En el sector central les poblacions
d’Estaràs, Castell de Santa Maria,
les Quadres, els Prats de Rei, etc...
Els morts que s’han recollit sumen
diversos centenars i els presoners
1.200, i entre el nombrós material
de guerra que ha passat al nostre
poder hi ha tres carros blindats
i una farmàcia, i una important
quantitat de municions i tota la
documentació de l’exèrcit republicà
de l’Ebre”.
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C ol·laboradors

Josep Maria Solà

GÈNESI
Durant la primavera de l’any 2000 vaig escriure
una prosa poètica on intentava sintetitzar l’origen
del cosmos i l’evolució de l’espècie humana fins a
esdevenir sapiens. Al final s’ha convertit en un poema
acompanyat d’una il·lustració famosa amb què vull
retre homenatge explícit a un dels principals científics
de la modernitat: Charles Darwin (1809-1882).

A l’origen, enmig d’un abisme caòtic i desolat,
una explosió: una riallada trista i freda,
un àtom esquerdat
en múltiples quarks que viatgen
a l’interior de la pols que desprèn
una estrella morta.
Després, una molècula orgànica que viu
dins una llacada d’aigua calenta i fangosa,
i que s’organitza formant una doble hèlix:
tan sols una ameba constituïda
en societat multicel·lular.
Més tard, un peix –l’ictiostega-, que
tot aprenent a plorar
aconsegueix de treure el cap a l’aire.
I, finalment, un primat superior,
un simi que menja els fruits
de les primeres flors d’un arbre
i que es vol posar dret
de tant en tant.

Etiqueta del licor Anís del Mono: fundat a Badalona el 1870
pels germans Bosch i Grau. Tot i que el primer disseny del
producte és un cartell de Ramon Casas intitulat Mono y mona
(1897), el logo final que ha passat a la història fou obra del
gravador Sala (consogre de Vicente Bosch). Sala s’aprofità de
l’enorme polèmica sorgida gràcies a la publicació a Anglaterra
de “L’origen de les espècies” (1859) de Darwin (en la qual
es dóna a conèixer el mecanisme que governa l’evolució
del món viu: la selecció natural): fou traduïda al castellà el
1877; i fa que la cara del simi s’assembli molt a la del científic
britànic en un to de burla adient i conseqüent amb el caràcter
ultracatòlic i antievolucionista dels propietaris de la marca.
Burla que es manifesta sagnant en les paraules escrites al
paper que el simi sosté amb la mà dreta: “[Aquest anís] és el
millor. La ciència ho va dir i jo no menteixo”. Recordem que en
el Congrés Catòlic Espanyol del 1889 es definí l’evolucionisme
de Darwin com a un esperit satànic. I que tant el metgeprofessor Josep de Letamendi com el bisbe de Barcelona
Josep Maria Urquinaona se’n mostraren molt escandalitzats.

“Tot és possible”
per Sant Jordi

Fa dos anys, el llibre es deia “De tot cor” i recollia
32 contes de narradors de la Catalunya central amb
l’amor com a tema. Enguany, el volum es diu “Tot és
possible” i aplega 43 narracions diferents al voltant de
la llibertat (sota la coordinació de Llorenç Capdevila,
Jordi Estrada i J. M. Solà, i amb el segell d’ Edicions
de L’Albí). Els autors anoiencs, Jordi Badia, Pilar
Duocastella, Marila Pons i Josep Maria Solà, signaran
exemplars del “Tot és possible” la diada de St. Jordi a
la Llibreria Anna de Calaf de 5 a 8 de la tarda.
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències
Àrea bàsica de Salut

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.12
19.26
23.24

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers (nou parc).

BCN Sants

061

93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

93 869 82 49

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

Centre de Recursos per a l’Ocupació

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

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Oficina de turisme

93 868 08 33

HISPANO IGUALADINA

Piscina municipal

93 868 02 95

Calaf

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

06.40 // 10.30 // 13.45

07.30 // 11.00 // 14.30

08.35 // 12.30 // 15.35

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Correus

93 869 85 94

Dissabtes:
08.00 // 15.15

08.35 // 15.40

10.05// 17.05

Notaria

93 869 88 12

Barcelona

Igualada

Calaf

---- // 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

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà

tel. 902 29 29 00

Igualada

[sense enllaç, consultar horaris]

Barcelona

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

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Calaf

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

Funerària Montaner

93 869 84 91

De dilluns a divendres:

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

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

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

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

Dissabtes: 7.30

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus]

Manresa [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

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

ABS CALAF

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S’encarrega de tot el procés de recaptació

de tributs. Per això us hi heu d’adreçar
directament trucant de dilluns a divendres
de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40) o bé
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00
h a les oficines de l’Ajuntament (plaça Gran).

A g en d a
ABRIL
Dissabte 5
Visita al castell
Sortida a les 11 h
des de l’Oficina
de Turisme
Diumenge 6
Festa Homenatge a
la Gent Gran
A les 11.30 h, Missa
A continuació, dinar
de germanor
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oberta les 24 h

De dilluns a divendres:

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:

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 061
Per demanar hora,
cal trucar al
902 111 444

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 (pl. Gran, 2).

HORARI DEL CEMENTIRI
Dissabte 12

Dilluns 14

Diumenge 20

Mercat de 2a mà
Durant tot el matí
a la plaça dels Arbres

Oficina d’atenció al
consumidor
De 10.30 h a 13.00 h
al Raval de St. Jaume

Pasqua
A les 11.30 h missa i
cants de caramelles
A els 13.00 h a la pl.
dels Arbres, sardanes
amb la Cobla Tàrrega
A les 19.30 h a la
Unió Calafina, ball
amb Stress Band

Diumenge 13
Portes obertes
a St. Sebastià
D’11.00 h a 13.00 h
Puja al campanar!
Cal avisar prèviament
al tel. 93 868 08 33

Dissabte 19
Visita al castell
Sortida a les 11 h
des de l’Oficina
de Turisme

Dissabte 26
Inici dels
actes del
MIL·LENARI

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

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME

Dimarts, dijous i divendres de 10.30 h a 13.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 14.30 h

SETMANA SANTA 2014 (14 al 19/04)
Dilluns, dimarts i dimecres de 9.30h a 14.00h
i de 16.00h a 19.00h
Dijous, divendres i dissabte de 9.30h a 14.00h

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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