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T ot a mà
Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut

RENFE tel. 902 320 320

93 869 87 79

Mossos d’Esquadra i Emergències
Bombers (nou parc)

TRANSPORT PÚBLIC

112

BCN Sants

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.29
16.46
20.37

10.07
17.24
21.12

11.20
18.37
22.26

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

08.50
16.07
19.55

10.08
17.28
21.10

10.45
18.08
21.48

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

Farmàcia

93 869 85 06

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

Oficina de turisme

93 868 08 33

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

Piscina municipal

93 868 02 95

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

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

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Correus

93 869 85 94

Notaria

93 869 88 12

Informació Generalitat

HISPANO IGUALADINA
Calaf

06.40 // 10.30 // 13.45

07.30 // 11.00 // 14.30

08.35 // 12.30 // 15.35

08.35 // 15.40

10.05// 17.05

Igualada

Calaf

FECSA Avaries

902 536 536

Dissabtes:
08.00 // 15.15

FECSA Informació

902 507 507

Barcelona

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

012

Repsol butà

tel. 902 29 29 00

Igualada

---- // 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

[sense enllaç, consultar horaris]

Funerària Montaner

93 869 84 91

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

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00

Jutge de Pau

680 444 951

(Ramon Lluís Nadal)

Jutge de Pau substitut

Calaf

93 868 00 37

(Jaume Roig)

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf

636 480 488

Taxi Ramon Miquel Calaf

673 062 923

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Manresa [Mercat Puigmercadal]

Manresa [estació bus]

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.30 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 //
15.25 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 //
15.30 // 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

De dilluns a divendres:

De dilluns a divendres:

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 112
CatSalut Respon: 061

Per demanar hora, cal trucar al
061 o connectar-se a:
www.gencat.cat/ics

AJUNTAMENT DE CALAF

JUTJAT DE PAU DE CALAF

OFICINA DE TURISME

HORARI D’HIVERN

HORARI

HORARI D’HIVERN

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 h

Dijous:
de 9.30 h a 13.30 h

Dimecres, dijous i divendres:
de 9.00 a 13.00 hores

de 9.00 a 19.00 hores

Carrer de Sant Antoni n. 1
tel. 93 869 85 12
jp.calaf@xij.gencat.cat

Dissabtes:
de 10.00 a 14.00 hores

Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

Els dijous de 17.00 a 20.00 h
www.calaf.cat
tel. 93 869 85 12 · calaf@calaf.cat

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
L’Organisme de Gestió Tributària atén exclusivament a
les seves oficines d’Igualada (c/ Sant Carles 43-45) o
bé per Internet (www.orgt.diba.cat). Podeu adreçar-voshi també per telèfon, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
hores (tel. 93 472 91 40).
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*Actualització: 24/10/2016. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

CEMENTIRI
HORARI
Durant tota la setmana

AIGÜES DE MANRESA

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

E ditorial
Una vila participativa
Quan l’equip de govern vam plantejar-nos de
proposar els primers pressupostos participatius
de Calaf, comptàvem amb que serien ben acollits
i que tindrien una resposta positiva. Però, és
clar que vam fer força curt: s’han presentat
fins a vint-i-dos projectes, i això és un resultat
extraordinari. No només ho és pel nombre de
propostes presentades, sobretot ho és per la
qualitat i l’interès de les inversions i el rigor amb
què s’hi plantegen.
Ara els serveis tècnics de l’Ajuntament les
avaluaran, a partir dels criteris fixats en les
bases de la convocatòria. Durant les pròximes
setmanes, requeriran informació addicional
en aquells casos en què considerin que els
fa falta, com ara pot ser un pressupost més
detallat, després en faran el catàleg definitiu i, a
començaments de l’any que ve, els veïns podran
votar quins projectes dels seleccionats volen que
fem durant l’any 2017.
En el projecte de pressupost per a l’any que ve hi
preveiem una partida de 50.000 euros, que han
de servir per fer fins a 5 inversions d’un màxim
de 10.000 euros cadascuna.

prudència i perquè es tracta d’una iniciativa fins
ara inèdita a Calaf, però que volem que tingui
continuïtat i que anirem perfeccionant any rere
any. No obstant això, no ha estat cap sorpresa
perquè ja tenim prou proves de l’engrescament
social que vivim a la vila, que es va fer palès
d’una manera tan espectacular durant la darrera
Festa Major i que copsem cada dia amb les
propostes i iniciatives que ens arriben i que es
posen en marxa des del teixit associatiu tan ric
de què gaudim. La llista d’exemples no pot ser
exhaustiva de cap manera, però poden servir per
il·lustrar-ho la vitalitat del CAU o les dues noves
escoles de teatre que han obert tallers a l’inici
del curs. I és que el nombre d’associacions no
para de créixer.
Tota aquesta activitat no l’hem de confondre. Ni
encara menys banalitzar. Perquè l’ha engegada
i la mou un corrent de fons que dinamitza Calaf
des de tots els vessants.
Ho saben bé els qui la propicien i els qui en
participen activament.

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf

Vam fer curt en les previsions de participació per
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R eportatge

En moment puntuals, cada dia, poden arribar a passar pel centre més de 80 persones

El Centre de Recursos per a l’Ocupació de
Calaf celebra cinc anys
El CRO aglutina
el Servei Local
d’Ocupació i els
Centre Local de
Serveis a les
Empreses. Disposa
de dues orientadores
laborals i una
tècnica de joventut
per atendre i
resoldre les
necessitats laborals
i formatives de les
persones. A més,
compta amb un
tècnic de suport
a les empreses i
emprenedors
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El Centre de Recursos per a
l’Ocupació (CRO) de Calaf, ubicat al
carrer Xuriguera nº 42, obre portes
de bon matí. Té un horari flexible per
adaptar-se a l’oferta formativa, però
habitualment cap a les 9h arriben
molts dels alumnes. També a aquesta
hora comencen a arribar usuaris que
es dirigeixen a recepció, on comença
el circuit que emprendran encaminats
pels tècnics del centre. Depenent de
les necessitats, cada un seguirà un
itinerari individual i personalitzat
per canviar o millorar el seu perfil
professional amb una clara finalitat,
aconseguir una nova feina.

augmentant ja que el 2011 van ser
50, el 2013 118, i el passat any 2015
ja van ser 167 les persones inserides.
L’objectiu per als propers anys és
aconseguir incrementar aquestes
dades.
Unes xifres aparentment fredes,
però trascendentals pel significat que
adquireixen. I és que per aconseguir
que una persona trobi feina cal molt
esforç de totes les parts. Per això,

El CRO ha ajudat
a la inserció
laboral de 603
persones

De fet, aquest és un dels seus
objectius principals, la inserció
laboral. Amb tot, el seu nou director,
Xavier Pérez, li agrada recordar
que el centre té tres branques “Les
persones aturades, a qui formem
i ajudem a trobar ocupació. Les
persones en actiu, a qui oferim
formació i també l’assessorament
integrals a les empreses i autònoms”.

la Tècnica d’Orientació Laboral del
CRO, Sònia Pérez, transmet l’emoció
que li genera quan una persona
aconsegueix una feina. Explica que
“a mi m’han saltat les llàgrimes quan
algú m’ha vingut a dir, Sònia demà
començo a treballar”.

Des de la seva creació, l’any 2011,
fins al primer semestre d’aquest
2016, el CRO ha aconseguit inserir
603 persones. Aquesta xifra ha anat

Inserció laboral i molt més
El CRO és també Servei Local
d’Ocupació i Centre Local de
serveis a les Empreses. Per això,

P romoció econòmica
cada vegada més els seus tècnics
busquen una comunicació més fluïda
amb autònoms i empreses. Els seus
responsables volen que el centre sigui
més conegut per les empreses de
Calaf i el seu entorn, “que sàpiguen
tot allò que els podem oferir ja que
hi ha la percepció errònia que el CRO
és només per a les persones que
estan aturades”, explica la tècnica,
Sònia Pérez.
Així, el CRO es posa a disposició de les
empreses per resoldre les necessitats
formatives del seu personal o per fer
d’intermediari per trobar el perfil de
treballador que cerquen. I és que,
com recorda Xavier Pérez, “elles
són les que contracten i és quan hi
tens contacte directe, a través d’una
visita, quan detectes oportunitats
que poden encaixar”.
Durant aquests primers cinc anys
de vida són més de 100 les que han
comptat amb el suport del CRO.
Però no només grans empreses,
sinó també autònoms, un perfil cada
vegada més interessat per l’oferta
de serveis del centre que amb
programes com el Consolida’t els
ajuden a desenvolupar-se. També
se’ls assessora o se’ls dóna suport
per muntar un pla d’empresa.
A nivell de formació, són molts els
cursos programats durant aquests
anys. Formacions de diferent àmbit
enfocats a diferents col·lectius
professionals
i
tenint
present
les necessitats detectades a les
empreses.
El CRO, a més, disposa d’un Club
de la Feina, un espai on els usuaris
poden consultar, de manera on-line
i a la premsa, les ofertes de feina,
noves possibilitats d’ocupació, així
com redactar el seus currículums
vitae. El passat 2015, es van registrar
un total de 683 assistències.
Jornada de celebració
Amb motiu del 5è aniversari, el
24 de setembre va celebrar-se una
jornada que va servir per conèixer
a fons la tasca que es desenvolupa
al centre. Usuaris i professionals
van prendre la paraula i van explicar
la seva experiència més personal.
L’objectiu era commemorar la feina
realitzada i fer balanç dels resultats
assolits.
La regidora de Promoció Econòmica
i Ocupació, Montserrat Mases, i el
director, Xavier Pérez, van encetar

Els usuaris van agrair, emocionats, l’acompanyament dels tècnics del CRO

la sessió amb
presentació.

la

benvinguda

i

Feta la introducció, set usuaris
van explicar la seva experiència,
exposant el trajecte recorregut
per assolir diferents objectius, el
principal, aconseguir una feina.
En aquesta taula hi van participar
Aissatou Diallo, Carmen Bravo, M.
Rosa González, Josep Marsinyach,
Conxita Tornavaca, Ester Cabau i
José Mª Gómez. Durant el seu sincer
i emocionat relat, tots ells van agrair
el suport del personal del CRO i
van valorar el seu acompanyament
i assessorament per encaminar de

Professionals i
usuaris van posar
en valor la feina feta
nou, a través de la formació, una
trajectòria professional que, en molts
casos, havia quedat estroncada a
causa de l’atur.
En la segona taula hi van prendre
part sis representants d’empreses i
institucions per explicar el tipus de
relació establerta amb el CRO. El
Director de la Oficina de Treball de
l’Anoia, Juan Fernández, va recordar
com es va gestar el projecte del
centre. Anahí de Febrer, responsable
de l’Àrea de Ciutadania i Convivència
del Consell Comarcal de l’Anoia,
va destacar la cabdal funció social
que fa el centre i el professor,
Moisés Barguès, va remarcar la
necessitat d’empoderar als usuaris

que, moltes vegades, “tenen més
necessitat de ser escoltats que no
de formar-se”. Seguidament, Maribel
Olvera, d’Apliclor Water Solutions
SA, va explicar la beneficiosa
relació establerta tant per formar
treballadors com per reclutar-ne de
nous.
Els darrers en intervenir van ser
els representants del centre. Sònia
Pérez va explicar que la seva feina
consisteix en donar eines als usuaris
perquè “puguin volar sols”. I Toni
Puig, qui durant cinc anys ha estat
al capdavant de la direcció del
CRO, va mirar enrere per valorar el
recorregut fet, basat en l’empatia i el
treball, i cap al futur, per la necessitat
d’adaptar-se als nous temps en
l’àmbit de l’ocupació.
L’alcalde, Jordi Badia, va cloure la
jornada destacant que el centre té
camp per evolucionar, d’una banda
perquè “ha de ser, encara més, un
centre per a l’Alta Segarra, un nou
servei mancomunable”. I, per l’altra,
“perquè hi ha un espai per explorar,
aquell dedicat a l’autoocupació,
l’emprenedoria, el cooperativisme i
la nova economia”.
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A lcaldia
El ple de l’Ajuntament de Calaf aprova per unanimitat
una moció per a la creació de l’Alta Segarra
L’Ajuntament de Calaf ha aprovat,
per unanimitat, una moció a favor de la
creació de la comarca de l’Alta Segarra.
La moció reivindicativa es va presentar,
en el ple de setembre i, partint d’uns
antecedents històrics que reafirmen la
realitat territorial d’aquesta comarca,
els tres grups municipals han pres
diferents acords. El principal, el d’instar
al Parlament de Catalunya i al Govern
de la Generalitat perquè iniciïn els
tràmits necessaris perquè la comarca
pugui ser reconeguda de forma urgent
i efectiva, juntament amb els municipis
veïns que s’hi manifestin a favor.
Per aquest motiu, en el segon punt,
s’acordava traslladar aquest acord
als municipis que l’any 2004 van
signar el Manifest de l’Alta Segarra i
a la resta de municipis veïns perquè
pugin manifestar lliurement la
seva adhesió. Per altra part, també
s’acordava comunicar els acords als
partits polítics amb representació al
Parlament i es reclama el seu suport
a les reivindicacions del territori.
A més, es tenia en compte la difusió
dels acords a tota la població perquè
puguin conèixer els avantatges i
inconvenients d’esdevenir comarca.
Així, arribat el moment, podran

prendre una decisió informada sobre
el futur del territori.
Abans de llegir el manifest, el portaveu
de CiU, Joan Caballol, va agrair l’adhesió
de tots els grups i la col·laboració a
l’hora d’enriquir el document ja que
“és un tema important per Calaf i el
seu futur”. El portaveu del GIC, Josep
Casulleras, va manifestar que el seu
partit està d’acord amb aquelles accions
que promoguin el reconeixement
d’aquesta realitat territorial. Alhora,
va afegir que abans que sigui una
realitat queden “detalls per analitzar,
marcar les delimitacions, i veure quin
estructura ha de tenir”. També va
valorar positivament el fet que els tres
grups del municipi que pretén ser la
capital de la comarca, Calaf, se sumin
unànimement a la moció.

Finalment, l’alcalde, Jordi Badia, va
recordar que “aconseguir que l’Alta
Segarra sigui comarca és un dels
nostres objectius”. Va recordar que
amb la nova vegueria del Penedès
damunt la taula i la possible divisió
de l’Anoia, l’Alta Segarra torna a
estar en l’agenda política. Per aquest
motiu, va assegurar que des dels
ajuntaments i els partits polítics
s’hi està treballant, però també va
compartir la idea que cal anar més
enllà. Badia va exposar que “si volem
una nova comarca és per poder
servir millor els nostres ciutadans,
perquè creiem que ho faríem d’una
manera més eficaç. Per això, com
que ja tenim instruments com la
Mancomunitat de l’Alta Segarra,
estem treballant mancomunar el
major nombre de serveis possibles”.

Aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions
En el ple ordinari de setembre es va aprovar,
inicialment, el Reglament d’honors i distincions de l’ens
amb el suport de tots els grups. Aquest reglament té
com a objectiu establir les diferents tipologies d’honors i
distincions de què disposarà la vila de Calaf per reconèixer
i honorar els ciutadans, institucions o entitats que hagin
destacat en diferents àmbits i hagin contribuït al prestigi
del municipi. Alhora, regula el procediment per atorgar
aquests honors i distincions.
Durant el ple, l’alcalde, Jordi Badia, va avançar que,
una vegada el reglament s’hagi aprovat definitivament,
s’iniciarà el procés per tal de declarar fill il·lustre a Laureà
Figuerola, de qui enguany se’n celebra el centenari del
seu naixement.
Modificació de la plantilla
En el ple de setembre també es va fer l’aprovació
inicial de la modificació de la plantilla de personal de
l’Ajuntament. La proposta va tirar endavant amb els
cinc vots de Junts per Calaf-AM i els tres dels regidors
del GIC, mentre que CiU hi va votar en contra. Això
permetrà crear, inicialment, fins a quatre places de
funcionari al consistori, tal i com recomana un estudi
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sobre el personal elaborat per la Diputació de Barcelona.
En concret, es crearan dues places de vigilants, una per
al Cap dels serveis tècnics i una quarta per a l’arquitecte
municipal. Una vegada creades aquestes places caldrà
convocar el corresponent concurs públic per cobrir-les.
Cal tenir en compte que actualment les places de
funcionaris de l’Ajuntament de Calaf no arriben ni a l’1%,
una dada molt diferent a la d’altres consistoris de municipis
de dimensió similar que, de mitjana, se situen entre el
25% i el 33%. Una situació que l’estudi de l’ens provincial
recomanava corregir per tal d’ajustar-se a la llei.

Llicència d’activitat per al
Casal de Calaf
La Junta de Govern Local, celebrada al
setembre, va aprovat atorga la llicència ambiental
d’activitats de la Fundació Privada Casal de Calaf.
Aquesta llicència s’atorga d’acord amb l’informe
favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal i
el compliment de legislació i ordenances vigents.

A lcaldia
L’oposició impedeixen fer modificacions en l’actual
pressupost de l’Ajuntament de Calaf
Els dos grups de l’oposició, Grup
Independents per Calaf (GIC) i
Convergència i Unió (CiU) van votar
en contra d’un dels punts vinculats
a les modificacions de l’actual
pressupost que l’equip de govern,
liderat per Junts per Calaf-AM, va
presentar en el ple d’aquest dilluns,
10 d’octubre. Durant aquest 2016,
l’equip de govern treballa sobre un
pressupost prorrogat, concebut l’any
2014, amb una realitat d’ingressos i
despeses diferent a l’actual, i amb
iniciatives diferents, motius pels
quals és necessari un ajust. Aquest
bloqueig pot fer que no es puguin
desenvolupar els projectes previstos
fins a finals d’aquest any.
A
través
d’aquesta
proposta
presentada
en el darrer ple, el
govern local pretenia regularitzar
diferents partides del pressupost
actual vinculades al pagament
de la Llei de Barris, al projecte de
museïtzació de la plaça Gran i a
aspectes relacionats amb la recollida
selectiva.
Per
altra
banda,
aquesta
modificació també havia de servir
per regularitzar el bloc destinat a
cultura i festes. Segons la regidora
d’Hisenda, promoció econòmica,
Comerç i Turisme, Montserrat
Mases, “totes les actuacions dutes
a terme han tingut una repercussió
més enllà del lleure, ha estat una
aposta pel creixement econòmic
tan per als comerços, empreses
i associacions”. Amb aquestes

paraules, la regidora feia referència
a l’aposta que l’equip de govern ha
fet per impulsar l’EcoFira, l’Agro Alta
Segarra o el Tast a la Plaça. Alhora,
va destacar l’aposta per la qualitat
de la Festa Major que ha repercutit
positivament en les entitats.
GiC i CiU van votar en contra
d’aquesta modificació el primer grup
per considerar que el procediment
legal no era l’adequat i el segon
perquè no els semblava correcta. De
fet, el Grup d’Independents per Calaf
va fer servir el mateix argument per
oposar-se als quatre punts de l’ordre
del dia del ple que feien referència
a modificacions del pressupost. En
canvi, Convergència i Unió es va
abstenir en tres dels quatre punts,
permetent que la regularització fos
possible en partides relacionades
amb l’avançament d’amortitzacions
de préstecs, l’abonament de factures
elèctriques i en l’amortització de
préstecs que no estaven contemplats
en el pressupost prorrogat del 2015.

Proper pas
A partir d’ara, l’objectiu és redreçar
la situació actual i per això l’alcalde,
Jordi Badia”, assegura tenir “la mà
estesa als grups de l’oposició per
tornar a negociar”. Badia recorda
que, fins al dia d’avui, “el nostre
objectiu ha estat la dinamització del
municipi a nivell associatiu, però
també comercialment i empresarial.
Crèiem que això era un benefici clar
i que per això la resta de grups ens
ho aprovarien”.
Badia destaca que “la despesa
realitzada fins al moment s’ha
fet tenint en compte que també
hi ha més ingressos que, alhora,
tampoc estaven previstos en aquest
pressupost prorrogat”.
La principal conseqüència d’aquesta
situació és que no es puguin dur
a terme moltes de les actuacions,
de diferents àmbits, projectades
des d’ara fins a finals d’aquest any
2016.

Tres semàfors verds de la Diputació de Barcelona en l’avaluació
del tancament del 2015
La Diputació de Barcelona ha atorgat tres semàfors
verds a l’Ajuntament després d’analitzar el tancament
del pressupost de l’any 2015. Són el resultat d’haver
assolit un nivell d’endeutament inferior al 75%,
aconseguir un romanent de tresoreria positiu i arribar
a l’equilibri financer complint la llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
En la liquidació del pressupost del 2015, l’endeutament
financer de l’Ajuntament es va situar en el 63,02%.
Això ha permès que el consistori calafí deixi d’estar
tutelat financerament per la Generalitat.
El resultat és fruit d’una contenció de la despesa diària
del consistori i d’aturar de determinades inversions a

les quals no es podien fer front. A més, el deute no
va incrementar-se després de desestimar un crèdit de
la Diputació i d’augmentar les quantitats amortitzades
del deute financer, passant d’un 6,82% inicialment
previst al 19,07% finalment assolit.
El tancament del 2015 va donar un resultat positiu de
311.580,22 euros, un romanent de tresoreria positiu de
733.217,87 euros, un estalvi net de 392.899,59 euros
(9,89% dels ingressos no financers) i una capacitat
de finançament del 5,31% dels ingressos corrents no
financers. Això permet assolir l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i complir amb
el període mig de pagament amb els proveïdors.
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P articipació
L’Ajuntament de Calaf rep 22 propostes per als primers
pressupostos participatius
euros de pressupost. I és que la partida destinada per
a l’any 2017 per als primers pressupostos participatius
és de 50.000 euros. La idea és que es puguin dur a
terme un mínim de cinc projectes, i per això cap de
les propostes no pot superar aquests 10.000 euros de
pressupost.

22 són les propostes que ha rebut l’Ajuntament
de Calaf per ser incloses en els primers pressupostos
participatius, un dels màxims exponents de la participació
municipal. Els projectes d’inversió, la majoria presentats
per entitats, responen a diferents necessitats i iniciatives.
N’hi ha de vinculades a l’àmbit educatiu, arranjaments
d’equipaments esportius i culturals, i també projectes de
millora dels carrers, places i parcs del municipi.
El proper pas serà l’avaluació dels tècnics de l’Ajuntament
de Calaf. Ells seran els encarregats d’aprovar o bé
descartar aquells projectes ja sigui perquè no s’adeqüen
a la legalitat vigent o bé perquè superen els 10.000

A través de diferents canals d’informació, les iniciatives
que superin aquest filtre es presentaran als ciutadans
del municipi que, a través d’un procés participatiu,
seran els encarregats de fer la tria final dels projectes
que s’acabaran. Els projectes validats pels tècnics es
publicaran al butlletí municipal del mes de desembre on hi
haurà una butlleta per tal de participar en les votacions,
que seran entre el 2 i el 14 de gener de 2017.
Mitjançant aquesta butlleta de votació es podran repartir
cinc punts entre els projectes elegits per a cada ciutadà.
Podran votar tots els calafins que el dia que ho facin hagin
complert els 16 anys i que en el moment de votar estiguin
empadronats a Calaf. Informàticament es controlarà que
cada persona només pugui votar una vegada.

L’ARCA estrena local a una de les antigues cases dels mestres
A mitjan mes de setembre l’associació ARCA va estrenar
nova seu. L’entitat ha canviat el seu local de trobada, que
es trobava a l’antic edifici consistorial, per una de les
antigues cases dels mestres, recentment adequada per
l’Ajuntament. Les obres de la casa s’han realitzat gràcies
a una subvenció de la Diputació de Barcelona que s’ha
destinat a un condicionament general de l’habitatge.
En concret, al nou local de l’ARCA, que és la caseta
número 34 del carrer del Doctor Llorens, s’han arranjat el
lavabo i la cuina existent i s’ha instal·lat un nou lavabo a la
planta baixa per facilitar-ne l’accés a les sòcies de l’ARCA.
A més, s’ha canviat el sistema elèctric i s’han instal·lat
diversos elements, com un passamà a les escales per fer
més fàcil i segur l’accés a la primera planta. També s’han
pintat les parets.

J oventut
Els joves s’impliquen en ‘La Moguda’
El passat juliol, els joves van
participar activament en l’ampli
reguitzell
d’activitats
pensades
especialment per a ells. Va ser ‘La
Moguda de Calaf’ durant la qual,
entra altres coses, es va fer una
fotomarató, una exposició d’obres
d’art plàstiques i musicals, jocs
de taula intergeneracionals a la
piscina, una gimcana nocturna i
una sessió de micròfons oberts i
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karaoke on hi van tenir cabuda totes
les representacions escèniques. A
més, com a cloenda es va celebrar
la primera edició del Torneig de
Vòlei Calaf i una festa de l’ecuma.
Aquestes activitats van ser possible
gràcies al treball de l’alumnat del
curs de Dinamització Sociocultural
de Casa d’Oficis. També es va
comptar amb la col·laboració de La
Polseguera.

U rbanimse i territori
L’Ajuntament de Calaf lloga el terreny on s’ubicava l’antic
abocador aconseguint un rendiment econòmic anual
Aquest dijous, 1 de setembre, entra en vigor el
contracte a través del qual l’Ajuntament de Calaf ha llogat
la finca anomenada ‘La Garriga’ antigament ocupada, en
part, per l’abocador de la població. El contracte ha estat
adjudicat a la Campa de Calaf, única empresa que s’ha
presentat al concurs públic convocat pel consistori calafí
per optar al lloguer d’aquest terreny, de 73.500 metres
quadrats.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Calaf traurà un
rendiment econòmic d’aquesta finca, de propietat
municipal, que ascendeix a 43.800 euros a l’any. “Hem
aconseguit trobar una bona solució a una situació que
durant més de 10 anys ha estat bloquejada. Anteriorment
s’havia intentat vendre la finca sense aconseguir-ho, tot i
que durant anys es preveia als pressupostos municipals”,
afirma l’alcalde Jordi Badia. De fet, s’ha optat per al
lloguer després d’analitzar en profunditat si hi havia
possibilitats de vendre el terreny. “Vam veure que no hi
havia interès per comprar-lo, però sí per llogar-lo, motiu
pel qual vam iniciar el procés per fer un concurs públic”,
afegeix Badia.
El contracte, que va entrar en vigor l’1 de setembre,
té una durada de tres anys. Passat aquest temps, si
canvia l’actual situació econòmica, es pot convocar un

Millora del clavegueram a la
continuació de les Eres de la sal

El setembre va finalitzar la primera fase d’obres de
millora del clavegueram a la continuació del carrer de les
Eres de la Sal. Aquesta primera fase tenia un pressupost
de 10.000 euros, mentre que amb la suma de la segona,
que suposarà la millora de la canalització fins a la carretera
Llarga, tindrà un cost de 35.995,99 euros (IVA inclòs).
L’arranjament s’ha fet passats més de 10 anys des que
es va esfondrar el mur de contenció de la finca situada
al costat. Aquest incident ha fet que, amb els anys, les
pedres i la terra del mur hagin sedimentat impedint el
pas de l’aigua cap a la rasa provocant que l’aigua bruta
s’hagi estat abocant o filtrant al camp de conreu. En
aquesta actuació s’han retirat les restes del mur, s’ha
refet la rasa i s’ha canalitzat 150 metres de la xarxa.
El propietari de la finca del mur enderrocat ha assumit
el cost de l’execució de la seva reparació, que també ha
estat arranjat en el marc d’aquesta obra de millora.

nou concurs públic per vendre ‘La Garriga’. Si fos així, la
Campa de Calaf no tindria cap privilegi a l’hora d’adquirirlo, ni el lloguer pagat durant els tres anys de contracte es
restarien del valor del terreny que, segons quatre estudis
diferents, s’estima en més d’un milió d’euros.
Gràcies a aquest pas endavant, l’empresa adjudicatària
del lloguer podrà ampliar l’espai que ocupa i consolidar
el seu projecte empresarial a Calaf. Actualment la Campa
dóna feina a 85 persones, incloent els treballadors
directes i els indirectes.

La nova rotonda,
acabada definitivament

Aquest setembre, l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament ha donat per acabades, definitivament,
les obres de la nova rotonda situada a la carretera
N-141b davant de l’estació de tren. L’execució del
projecte s’ha donat per tancada després d’enllestir
les darreres millores tècniques. També s’ha col·locat
la nova senyalització vertical, visible des del passeig
de Santa Calamanda i des de la carretera de
Manresa, amb indicacions per guiar els vehicles cap
a les direccions més habituals.
Aquesta rotonda s’ha fet amb l’objectiu de pacificar
el trànsit en aquesta cruïlla, per tal que els vehicles
redueixin la velocitat i, alhora, per facilitar l’accés al
centre de la vila.
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E ntrevista
Tamara Mesa
Estudiant del Grau d’Educació
Primària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
guardonada en els Premis
Igualda de Recerca pel seu
treball ‘El paper de l’astúcia a
L’Odissea’.

Aquesta futura mestra ha
ideat un joc infantil sobre la
mitologia grega. Forma part
del treball de recerca titulat ‘El
paper de l’astúcia a L’Odissea’
guardonat amb el primer premi
al millor treball de recerca de
l’àmbit social i humanístic dins
del marc dels Premis Igualada
Recerca Jove. Fins el curs
passat era alumna de l’Institut
Alexandre de Riquer de Calaf
i actualment està cursant el
Grau d’Educació a la UAB.
Salvador Oliva, catedràtic de
Grec i professor de llengües i
cultura clàssiques del centre
va ser el seu tutor.
Per què un treball sobre la
mitologia grega?
Sempre m’ha agradat la mitologia. Ja
que hi havia de dedicar tantes hores,
volia fer un tema que m’agradés
i que fos útil per als futurs estudis
universitaris que volia fer.
En què consisteix el treball?
El treball està dividit en tres parts. La
primera és l’anàlisi de l’adaptació de
Carles Riba de ‘L’Odissea’ centrantme en l’astúcia des de diferents
punts de vista. Volia veure quin paper
tenia en àmbits com el lleguatge,
els símbols i els personatges. En
la segona part vaig estudiar tres
pel·lícules, dues adaptacions i una
que estava inspirada en aquest poema
èpic: ‘Ulisses’ de Mario Camerini,
‘L’Odissea’ d’Andréi Konchalovski i ‘O
Brother’ de Joel Coen.
Però encara hi ha una tercera
part, oi?
Sí, és la part pràctica. A partir de
la novel·la i les pel·lícules, i amb
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la informació extreta referent
a l’astúcia, vaig crear un joc
infantil dirigit a alumnes de segon
cicle de primària. Consisteix
en tauler físic que, amb fotos i
dibuixos, reprodueix el recorregut
que fa Ulisses, el protagonista de
‘L’Odissea’, durant el seu viatge.
Com funciona aquest joc?
És un joc per fer en grup o individual
amb un mínim de dos jugadors.
Cada participant té una fitxa i pot
avançar en el recorregut depenent
de si encerta la pregunta que se li
planteja en cada casella. L’opció
correcta l’hauran d’escollir segons
el què creuen que faria Ulisses en
cada cas. L’objectiu és que els nens
vegin que podran avançar en el joc si
fan servir l’astúcia i no la força. Per
això, si un grup no l’encerta, haurà
de plantejar-se que ha de canviar
d’estratègia i buscar un altre recurs
que no sigui la força. El que arribi
primer al final del recorregut guanya
el joc.
Darrera, hi ha un objectiu
didàctic?
Sí, perquè d’aquesta manera es
treballen diferents aspectes de la
mitologia, una matèria que pot
ser molt útil si se sap fer servir.
El plantejament és a través d’un
joc ja que és més fàcil que així els
infants ho puguin entendre. Més
que saber-te tots els mites, cal
trobar-hi el sentit, que els nens
aprenguin a utilitzar l’astúcia i la
intel·ligència.

Per avançar cal
posar-se en el
paper d’Ulisses i
fer servir l’astúcia

Amb aquest treball has agafat el
rol de mestra. Com t’has sentit?
És cert, vaig posar-me molt al lloc
dels professors a l’hora de proposar
les preguntes del joc. Va ser més
difícil del que m’esperava ja que hi
havia d’aportar la creativitat, no ho
podia treure d’enlloc, no tenia apunts
ni exemples. Era jo qui m’havia
d’imaginar les preguntes. És una de
les coses que més m’ha costat.
Què suposa per a tu el guardó
obtingut amb aquest treball?
Em va sorprendre molt guanyar el
premi, no m’ho esperava. Haver
guanyat m’aporta, sobretot, satisfacció
i veure que l’esforç ha servit per
alguna cosa més que per presentar el
treball i obtenir un número.

E nsenyament
La implicació de les famílies permet millorar espais
d’esbarjo de l’escola de primària amb un cost reduït

Un grup de famílies de l’Escola Alta Segarra de Calaf
s’han implicat directament en la millora de diferents
espais d’esbarjo del centre. Gràcies al seu treball i al
finançament de l’Ajuntament de Calaf s’han creat nous
espais lúdics i d’experimentació al pati d’educació infantil.
De fet, el consistori només ha hagut de costejar el
material necessari per fer realitat les actuacions ja que
han estat els pares i mares, juntament amb mestres de
l’escola, els encarregats de fer-les realitat. En concret,
s’han creat diferents zones de joc com són una paret
musical, una cuina, un racó d’experimentació amb sorra
i un altre per experimentar amb pilotes. També s’han
col·locat dues cistelles de bàsquet.
Per altra banda, s’han dut a terme diferents actuacions
de manteniment que també s’han pogut executar amb

un baix cost gràcies al treball dels docents i les famílies.
I, en bona part, perquè han estat fetes per empreses
vinculades al centre, ja que els pares hi treballen o
en són els propietaris, que han cedit maquinària i mà
d’obra. Aquests treballs han consistit en canviar el sorral,
arranjar el paviment de fusta malmès i col·locar diferents
tendals.
Aquesta projecte de millora va néixer el curs passat quan
a través d’una comissió, formada per l’equip directiu del
centre, l’AMPA i un grup de mestres, es van detectar
diferents necessitats al pati d’educació infantil. La
proposta es va traslladar a la regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament que va la recollir i que ha facilitat la seva
execució assumint-ne el cost del material que ascendeix
a uns 6.500 euros.

La Llar d’infants enceta el curs amb 58 nens i nenes

58 infants han iniciat el curs a la Llar d’Infants ‘La
Boireta’, un 30% més respecte a fa un any enrere. Com
a novetat, educadores, pares i infants mostren amb
orgull el nou mural que s’ha pintat en la paret principal,

a l’interior de l’edifici, gràcies a una subvenció de l’AMPA
del centre. Realitzat per l’artista local, Marisol Franco,
en la pintura hi apareixen simpàtics animals que sembla
que observin aquelles persones que entren a l’escola.
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E nsenyament
92 alumnes es beneficien de les beques per a llibres
i material escolar
L’Ajuntament de Calaf ha atorgat beques per a
llibres i material escolar a un total de 92 alumnes, el
que representen 52 famílies beneficiàries. Totes elles
van presentar-se a la convocatòria del consistori que
es dirigia a famílies amb una situació socioeconòmica
desafavorida. L’import total dels ajuts concedits pel
consistori calafí ascendeix a 4.381,35 euros. De les 59
sol·licituds familiars rebudes, 7 van ser desestimades
per manca de documentació, per deutes amb l’AMPA
i per la reunúncia final d’una d’elles.
L’ajut, que es vehicula a través de l’Escola Alta
Segarra de Calaf i la seva AMPA, és per a aquest
curs 2016-2017. Per optar a la convocatòria calia
estar empadronat a Calaf i estudiar en aquest centre.
Aquests suport econòmic cobreix el 25 i el 50% del
cost total dels llibres i material, i està vinculat a les
valoracions econòmiques i socials, d’acord amb els
criteris establerts en les bases de la convocatòria,
feta per l’equip dels serveis socials.
Aquest percentatge ha variat respecte a l’inicialment
previst. De fet, les bases ja preveien que es podrien
retocar amb l’objectiu d’afavorir el màxim de persones
possible, depenent del número de sol·licituds rebudes.

L’Escola Municipal de Música creix
L’Escola Municipal de Música de Calaf ha iniciat el
curs amb un 6% més d’alumnes respecte l’any anterior,
amb un total de 110 alumnes inscrits. El centre educatiu
ofereix classes de sensibilització, d’iniciació, de nivells
elemental i professional i per a adults. Pel que fa als
instruments, es pot aprendre a tocar el piano, la bateria,
el violí, el violoncel, el saxo i l’acordió, entre altres. Les
classes amb més alumnes són les de piano amb 21, violí
amb 12 i guitarra amb deu.
Curs de gralla gratuït
Com a novetat, enguany el centre ofereix un nou curs
gratuït de gralla en el que només cal abonar la inscripció.
Les classes van començar aquest passat dilluns, 24
d’octubre, i tindran lloc cada dilluns entre les 18.30 i les
19.00 hores. El curs està impartit per un professor de
l’Escola Municipal de Música i es realitza a les mateixes
instal·lacions.
Si necessiteu més informació sobre tota l’oferta, podeu
dirigir-vos al centre ubicat al carrer Mestre Manel Giralt,
número 4 de Calaf. L’horari d’atenció al públic és els
dilluns, dimecres, dijous i divendres de les 16.00 a les
21.00 hores. També hi podeu contactar telefònicament,
al 93 868 10 10 o a través del correu electrònic
calaf.emm@calaf.cat
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de 18.30 a 19.00 HORES

Medi ambient
L’Ajuntament controlarà les colònies de gats a través de
l’Associació Felina Alina
En el marc del Reglament de
subvencions i convenis, l’Ajuntament
ha signat un conveni de col·laboració
amb l’Associació Felina Alina (AFA).
El conveni determina la col·laboració
de l’Ajuntament en el control de
les colònies de gats i una aportació
econòmica com a contraprestació
de l’activitat que farà l’entitat, per
als materials que hagi d’adquirir, les
despeses clíniques i el transport dels
gats, entre altres. En aquest sentit,
el consistori s’acull al decret legislatiu
que aprova la Llei de protecció dels
animals i, així, a través de l’AFA,
pren la responsabilitat de recollir i
controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits,
així com també controlar els animals
salvatges urbans.
Segons el conveni, l’associació
s’encarrega de la gestió i control de
les colònies de gats de Calaf, seguint
el mètode de captura, esterilització
i retorn (CER). Els gats que es
capturin es retornaran a la colònia
d’origen, llevat que s’hagin de retenir
per alguna malaltia que requereixi
control veterinari.

punts d’alimentació incontrolats a
diferents indrets del municipi. Per
evitar, precisament, aquests espais
incontrolats, s’instal·laran punts
d’alimentació consensuats. Fora
d’aquests no és permès alimentar els
animals i només ho pot fer personal
autoritzat. Reduir el nombre de

Amb la signatura d’aquest acord es
pretén regularitzar la gestió de les
colònies amb la intenció d’evitar
queixes veïnals per la presència
de gats, possibles maltractaments
que puguin patir alguns animals i

punts d’alimentació ajudarà a
mantenir estable la població de gats
del Calaf.
L’associació també farà un registre
de tots els gas. També vetllarà per
protegir els seus hàbitats i promourà
l’adopció de gats abandonats.

Tractament preventiu per evitar plagues d’erugues
L’equip de jardineria de la
brigada
municipal
iniciarà,
properament,
un
tractament
preventiu per tal d’evitar una
nova plaga de processionària de
pi (erugues). L’hivern passat va
afectar als arbres del camp de
futbol, del camí de la Fortesa i de
la rotonda del carrer de La Sort.
De moment, s’estan fent revisions

quinzenals per mirar l’evolució
dels nius. De moment no se n’han
localitzat. En cas de detectar
l’aparició d’algun niu es retiraria i
s’eliminaria.
En aquest tipus de plagues no
s’aconsella l’ús d’insecticides ja
que podria afectar als depredadors
naturals, que poden ser altres
insectes o aus.

B enestar social
Conveni amb Càritas per la gestió del banc d’aliments
L’Ajuntament de Calaf ha signat un conveni de
col·laboració amb Càritas Diocesana–Vic que determina
la implicació del consistori en la gestió del banc
d’aliments i una aportació econòmica de 3.600 euros
com a contraprestació de l’activitat.
Càritas Diocesana–Vic ha adequat un local per tal
d’albergar, gestionar i distribuir els aliments al municipi.
Aquest servei s’ofereix a persones empadronades a
Calaf que es troben en situació de vulnerabilitat social,
en total representen un 2,77 % de la població.
L’accés al banc d’aliments local es determina a través dels
serveis socials que prioritzen i formulen els criteris per
garantir una utilització del servei òptima. També es pot
fer a proposta de Creu Roja o de Càritas Diocesana, amb
la coordinació dels mateixos serveis socials del consistori.

La tasca de classificació d’aliments, elaboració dels lots
i distribució a les persones beneficiàries es fa a través
de voluntariat. A més, Càritas pot realitzar campanyes
de recollida d’aliments periòdiques amb la col·laboració
d’entitats, empreses i altres col·lectius.
Per tal que la gestió dels aliments sigui eficaç al
municipi, cal que aquesta tasca solidària esdevingui
un projecte comú entre les entitats, associacions i
l’Ajuntament.
Per a tots els voluntaris que no disposin de carnet
de manipulador d’aliments, l’Ajuntament també es
compromet a facilitar el curs necessari per tal que
l’obtinguin. Alhora, també s’ofereix l’assessorament
que calgui en matèria d’hàbits dietètics per poder oferir
el millor servei possible als usuaris.
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T urisme i promoció econòmica
Calaf veu néixer la primera fira agrícola multimarca i
dinàmica de Catalunya
Calaf va celebrar, els dies 2 i 3 de
setembre, la primera edició de l’Agro
Alta Segarra amb una gran acollida
per part de professionals del món
de l’agricultura. També el públic en
general va passejar-se per veure la
maquinària agrícola present en aquest
nou certamen. Un dels atractius
d’aquesta fira eren les màquines en
moviment fent demostracions, i és que
l’Agro Alta Segarra s’ha convertit en
la primera fira agrícola de Catalunya
multimarca i dinàmica.
El certamen va arrencar el divendres,
2 de setembre, donant el tret de
sortida de la Festa Major de Calaf. En
un espai de 90.000 metres quadrats,
l’Agro Alta Segarra va servir per
reivindicar el caràcter agrícola del
territori i va aconseguir concentrar
els professionals del primer sector a
la capital de l’Alta Segarra.
Durant dos dies les marques
participants
van
estar
fent
demostracions
tècniques
de
maquinària agrícola. A més, els
visitants van poder conèixer les
darreres novetats de productes i
serveis a la zona d’expositors. Hi van
prendre part 7 marques de tractors
diferents (Fendt, Case, New Holland,
Massey Ferguson, Deutz Fahr, Same i
John Deere), sembradores de darrera
generació (Solà), cubes, cultivadors,
equips d’atomització i tractament
fitosanitari i tot tipus de maquinària
agrícola com polvoritzadors, remolcs
i trituradores.
Divendres als matí, els professionals
van assistir a la jornada de
ponències tècniques entre les quals
va destacar la del fundador d’Unió
de Pagesos i membre de Pagesos per
la Independència, Pep Riera, que va
parlar de les polítiques agràries en el
marc d’una Catalunya Independent.
Amb la sala plena, Riera va assenyalar
la importància de definir com hauria
de ser el primer sector si Catalunya
fos un estat, tant per la pagesia com
per la societat en general. I va afegir
que caldria que l’agricultura fos
considerada una estructura d’estat.
Les xerrades van tenir lloc al
restaurant La Bogart, on també es
va celebrar el dinar de professionals
amb més de 300 comensals. Hi va
ser present Ramon Lluís Lletjós,
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Director dels Serveis Territorials
del
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) a la
Catalunya Central, que prèviament
havia visitat la fira, acompanyat per
Raquel Sánchez, cap de l’Oficina
Comarcal de l’Anoia del DARP. En els
parlaments, celebrats durant el dinar,
Lletjós va felicitar els organitzadors
per la iniciativa i va esperonarlos a no aturar-se i preparar noves
edicions del certamen, oferintlos la col·laboració i el suport del
departament que representa.
El dissabte, 3 de setembre, l’Agro Alta
Segarra va obrir-se al públic general

interessat i motivat pel món agrari.
Van continuar les demostracions
de maquinària agrícola i l’espai
d’expositors, alhora que es podien
veure tractors antics dels Amics del
Tractor d’Època del Bages i els més
menuts podien gaudir de les propostes
de l’Agro jocs, activitats que van
organitzar els alumnes de la Casa
d’Oficis de l’Ajuntament.
El certamen estava organitzat
per l’Ajuntament de Calaf amb la
col·laboració i participació d’empreses
com ara Solà, FENDT, Massey
Ferguson, Case IH, New Holand,
Deutz Fahr, Same i John Deere.

T urisme i promoció econòmica
Laureà Figuerola, protagonista de la segona edició del
‘Tasta la plaça’

El bon temps va acompanyar, l’últim dissabte de juliol,
la celebració del segon ‘Tasta la Plaça’ que l’Ajuntament
de Calaf va organitzar en honor al patró Sant Jaume, i
en el marc de l’Any Laureà Figuerola. Durant aquella nit,
les pessetes van tornar a circular en el mateix lloc on va
néixer el reconegut Mercat de Calaf, la plaça Gran. I és
que per poder triar els plats del tast, els assistents havien
d’intercanviar els euros per tiquets que recordaven a les
antigues pessetes. En total, es van servir 2.000 tasts
d’una trentena de plats diferents.
La iniciativa va ser molt ben rebuda pels calafins i visitants
que van poder gaudir de la millor gastronomia de l’Alta
Segarra juntament amb la música en directe del grup ‘No
fem un trio’. Tot plegat, en un espai incomparable com

la plaça Gran, on es mesclen la tradició, la història i el
patrimoni de la població.
Una quinzena d’establiments del territori es van implicar
en aquesta original proposta oferint tastets gastronòmics
d’alta qualitat, acompanyats de vins i cerveses artesanes.
Durant la vetllada, es van fer fins a 2.000 degustacions a
través de les quals els més de 500 assistents van gaudir
de diferents gustos, olors, textures i sabors.
El Ministre d’Hisenda que va instaurar la pesseta també va
ser a la plaça Gran de Calaf. Un actor calafí caracteritzat
com a Laureà Figuerola, va participar-hi acompanyat de
les autoritats i d’unes dames vestides segons la moda de
la segona meitat del segle XIX.

Un centenar de persones van participar a Calaf
en les Jornades Europees de Patrimoni

Un centenar de persones van participar, el cap de setmana del 17 i
18 de setembre, en les visites guiades i jornades de portes obertes que
l’Ajuntament de Calaf va organitzar amb motiu de les Jornades Europees
de Patrimoni. L’objectiu d’aquesta iniciativa era donar a conèixer i posar
en valor diferents espais patrimonials de la població.
Dissabte va tenir lloc la visita guiada ‘Descobreix els orígens de Calaf’.
Durant la visita es va fer un recorregut històric per conèixer el Castell, les
muralles i portals, les esglésies i la plaça fortificada. A més, els participants
van poder entrar al local dels Gegants de Calaf, on s’hi feien portes obertes,
i van poder pujar al campanar. El mateix dissabte es van fer visites guiades
al Castell de Calaf, que també es podia visitar lliurament ja que en aquest
espai i a l’església de Sant Jaume també hi havia portes obertes.
El diumenge va tenir lloc una caminada i visita guiada a l’ermita de Sant
Sebastià.

Gairebé 600 persones
passen per l’Oficina de
Turisme durant l’estiu
De juny a setembre, l’Oficina de
Turisme de Calaf ha atès 574
persones tenint en compte les
visites guiades i les consultes
turístiques. Una xifra superior
a l’any passat quan, durant el
mateix període, es van atendre
446 persones. Bona part de
l’increment es deu a l’augment de
les visites guiades, en total, una
quinzena més.
El 60% de les atencions s’han fet
a turistes del territori català, un
30% a ciutadans espanyols i la
resta a persones arribades d’altres
països com França, Gran Bretanya
i Holanda.
L’objectiu a partir d’ara és
completar l’any amb els mateix
balanç positiu. Actualment s’està
treballant amb la renovació de les
rutes per oferir més alternatives
turístiques. A més, l’Àrea de
Turisme i Promoció econòmica està
duent a terme diverses accions per
al foment del turisme a Calaf i a
l’Alta Segarra que es començaran
a visibilitar el proper 2017.
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C ultura i Festes
Calaf celebrarà Tots Sants amb la Fira de la Carbassa, la
13a Nocturna, la Trobada de Gegants i cinema infantil
El proper 1 de novembre, dia de Tots Sants, se
celebrarà a Calaf la segona Fira de la Carbassa després
de l’èxit de la primera edició. El certamen, que gira
entorn al cultiu, l’artesania i la gastronomia de la
carbassa comptarà amb diverses activitats ubicades a la
cèntrica plaça dels Arbres del municipi, entre les quals
destaca el Concurs de carbasses gegants.
En aquesta fira, que s’obrirà al públic a les 9.30 hores,
els visitants hi podran trobar parades d’artesania feta
amb carbassa, com objectes de decoració o utensilis
per a la llar. També hi haurà estands relacionats amb
el cultiu i amb la gastronomia d’aquest fruit de tardor.
A partir de les 10.00 hores es podrà visitar l’exhibició
d’escultures de carbassa que farà la reconeguda
escultora, Xiu Duset. Seguidament, a les 11.00 hores,
tothom qui vulgui podrà descobrir com aconseguir
una carabassa gegant gràcies a la xerrada que faran
el cultivador Jordi Xandri, i Salvador Mogas, president
de l’Associació espanyola de cultivadors de carbasses
i hortalisses gegants. A les 11.30 hores començarà la
cercavila de la Trobada Gegantera de Calaf.
Cap a mig matí, es podrà gaudir d’una degustació de
tastets de carabassa a càrrec dels Boines Negres de
Sant Feliu de Codines. A més, es podrà visitar la mostra
de fruits de tardor que muntaran des de l’ARCA, que
també repartiran pa amb oli i sucre, codonyat i raïm.
A més, a les 11.00 hores, hi haurà una visita guiada al
campanar, a l’exposició commemorativa de Ramon Sala
Coy i al castell. Tothom qui hi vulgui participar s’haurà
d’adreçar a l’Oficina de Turisme, a la plaça dels Arbres.
A les 13.00 hores se celebrarà l’acte de cloenda de la Fira
de la Carbassa. Primer, amb la ballada final i entrega de
records la Trobada Gegantera i, per acabar, s’entregaran
els premis del Concurs de carbasses gegants.
Concurs de carbasses
Un dels atractius de la fira és el Concurs de carbasses
gegants que, enguany, arriba a la seva quarta edició.

08.00 h Arribada, veriﬁcació i pesada de les carbasses
del concurs
09.30 h Obertura de la ﬁra i plantada de gegants de la
IX Trobada Gegantera de Calaf
10.00 h Exhibició d’escultures de carbassa amb Xiu Duset
11.00 h Visita guiada: campanar, exposició ‘Ramon Sala’ i castell
Conferència: “Com aconseguir una carbassa
gegant?” a càrrec de Jordi Xandri i Salvador Mogas
11.30 h Inici de la cercavila de gegants
12.45 h Ballada i cloenda de la Trobada Gegantera
13.30 h Lliurament de premis a les carbasses guanyadores
1r. 200€ - 2n. 100€ - 3r. 50€ - Categoria general
1r. 150€ - 2n. 75€ - 3r. 50€ - Categoria Alta Segarra

I a partir de les 11.00 hores
- Degustació de tastets de carbassa a càrrec
dels Boines Negres de Sant Feliu de Codines
- Exposició de fruits de tardor i repartiment de
pa amb oli i sucre, codonyat i raïm a càrrec de l’ARCA

1 de novembre de 2016 - Plaça dels Arbres

Obert a tothom, qui vulgui participar haurà de portar la
seva carbassa a les 8.00 hores a la plaça dels Arbres.
En aquest punt es verificarà i es pesarà cada una de les
carbasses. Seguidament, es col·locaran de manera que
tothom qui vulgui les pugui admirar.
Les carbasses amb més pes seran les guanyadores. Hi
haurà dues categories de premis, la general i la de l’Alta
Segarra. Els premis de la categoria general seran de 200
euros per al 1r premi, 100 euros per al 2n i 50 euros
per al 3r. En la categoria Alta Segarra, el 1e classificat
s’endurà 150 euros, el 2n 75 euros i el 3r 50 euros.
Un any enrere, la carbassa guanyadora de la categoria
general tenia un pes de 302 kg.

Activitats de diferent caire per a tots
els públics
En el marc de la celebració
de Tots Sants, el dissabte 29
d’octubre al vespre, tindrà lloc una
nova edició de ‘La Nocturna del
Terror’, amb pedalada, caminada
i running organitzada per Bike
Calaf. L’endemà diumenge, a
les 12.30 hores, s’inaugurarà la
mostra commemorativa ‘Ramon
Sala Coy. L’exposició’, organitzada
per la seva família amb Marina
Duocastella Sala com a comissària.
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FET I AMAGAR
dimarts 1 de novembre 18.00h

CINEMA INFANTIL

El dia de Tots Sants, en el marc de
la Fira de la Carbassa, se celebrarà
la novena edició de la Trobada
Gegantera de Calaf. Hi haurà la
plantada de gegants a les 9.30 i la
cercavila a les 11.00 hores.
Per a la tarda d’aquest festiu,
Sismes Cineclub ha programat una
sessió de cinema infantil en la qual
es projectaran set curtmetratges
de l’Animac, la Mostra d’Animació
Internacional de Catalunya.

7 curtmetratges per gaudir amb família
Material inèdit de la Mostra d’Animació
Internacional de Catalunya, l’ANIMAC

3 EUROS

Sala de Fusta

CASAL DE CALAF

C ultura i Festes
200 persones participen en la celebració de la Diada a
Calaf coordinada amb municipis de l’Alta Segarra

200 persones es van concentrar a la plaça dels Arbres,
la tarda de dissabte 10 de setembre, convocats per
l’Ajuntament de Calaf i la secció municipal de l’Assemblea
Nacional Catalana, per celebrar la Diada Nacional
de Catalunya en un acte que finalitzaria al Castell. La
celebració va ser coordinada amb altres municipis de
l’Alta Segarra.
La programació va començar amb una ballada de
sardanes i una exhibició dels Bastoners de Rajadell,
acompanyada d’un berenar fet per l’ARCA. Acte seguit,
es va iniciar la marxa de torxes que va acabar al Castell,
amb una participació de dos centenars de persones.
La fortificació va acollir l’acte principal de la celebració. En
arribar a l’exterior, al fossar, es van llegir lectures d’àmbit
històric i, un cop dins, el videoclip de la cançó oficial de
la Diada 2016, ‘Endavant les atxes’, va sorprendre als
assistents i va donar pas a la part més institucional.
En els parlaments, l’alcalde, Jordi Badia, va recordar la
frase de Josep Suñol i Garriga, “Catalunya és un poble
amb afany de justícia i llibertat”, i va fer incidència als
fets històrics ocorreguts a l’Alta Segarra amb el seu
desenllaç a la Guerra de Successió, per reivindicar que
“Hem de ser dignes hereus del sacrifici dels herois del
1714, hem de fer que la seva lluita no fos debades”.

Acte seguit, es va fer la lectura del manifest
simultàniament amb Els Prats de Rei i Sant Martí
Sesgueioles. La resta de municipis de l’Alta Segarra,
Pujalt, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós,
Sant Pere Sallavinera, Veciana i Copons s’hi van adherir.
L’ofrena floral a la senyera va anar a càrrec, per una
banda, de representants de dues associacions de la
vila que enguany estan d’aniversari: la Unió Calafina,
que celebra el 120è aniversari, i el Casal de Calaf,
que celebra el 40è aniversari de l’obertura de les
instal·lacions. Per altra banda, l’hereu i la pubilla de
Calaf van acompanyar els membres de la corporació
en la seva ofrena.
Seguidament van tenir lloc les actuacions de ball del grup
de dansaires de Caramelles de Calaf i dels Bastoners de
Rajadell, que van concloure l’acte solemne.
Per acabar, els assistents van poder gaudir d’una projecció
emotiva en el qual es mostraven els fets transcendentals
de la lluita de la nació catalana, vinculats amb les diferents
mobilitzacions que Calaf ha viscut durant els darrers anys.
Calaf va posar el punt i final de la celebració el dia 11 de
setembre amb una ballada de sardanes a la plaça Gran,
amb la Cobla Lo Castell.

Comencen els tallers culturals organitzats per
l’Ajuntament i la Mancomunitat de l’Alta Segarra
El taller ‘Música en família’ va servir, el passat 20
d’octubre, de tret de sortida a la desena de tallers
culturals gratuïts programats per a aquesta tardor. La
iniciativa és possible gràcies al Pla ‘Xarxa de Governs
Locals 2016-2019’ de la Diputació i la col·laboració de
diverses entitats i associacions de Calaf.
Les diferents activitats estan pensades per a persones
de totes les edats i s’hi poden apuntar els veïns dels
municipis de la Mancomunitat de l’Alta Segarra.
Al web de l’Ajuntament de Calaf es pot consultar tota
l’oferta. Encara queden places per als tallers de circ,
graffiti o màgia, entre altres.
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C ultura i Festes
Els calafins omplen tots els actes programats per la
Festa Major del 2016

El divendres, 2 de setembre, la fira Agro Alta Segarra
va donar el tret de sortida a la Festa Major de Calaf
que es va cloure dilluns, 5 de setembre, a la nit amb el
Piroespectacle ‘Les Olimpíades del mal’. El bon temps va
empènyer la gent al carrer que va participar en massa
als 35 actes de diferent caire programats per a petits,
joves i grans.
Les apostes fetes per l’Ajuntament de Calaf com a novetats
van funcionat molt bé i van obtenir molt bona resposta
dels calafins i també de visitants d’altres poblacions. Les
Barraques, l’Agro Alta Segarra i el teatre professional en
són un bon exemple.
Destaca, per sobre de tot, l’èxit de públic assolit en el
concert del grup ‘La Raíz’. Durant la nit de dissabte, unes
3.500 persones van omplir a vessar la plaça dels Arbres

La implicació de les entitats
és un dels ingredients
fonamentals per fer que els
actes siguin reeixits
per gaudir de l’espectacle d’aquest grup valencià de
fusió rock, ska i reggae. Abans havia actuat el grup ‘The
Penguins’, que durant la tarda també havien animat als
més petits amb el ‘Reggae per xics’.
Aquesta i la resta de propostes propostes per als més
petits, amb La plaça dels jocs, la cercavila amb els
Gegants de Calaf i els espectacles d’animació com ‘La
Gran Família’ i ‘The Wheel Man’, van estar molt ben
rebudes. Igual que els actes més tradicionals, com la
‘Metredansa’, una dansa religiosa pròpia de la vila i
recuperada recentment, i les danses dels joves balladors
del grup de Caramelles de Calaf.
L’edició d’aquest 2016 també ha servit per consolidar
apostes iniciades un any enrere, com són El Gran
Disbarat, que enguany comptava amb la novetat que els
grups cantaven acompanyats del grup Karaokes Band.
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Alhora, s’ha vist el potencial que tenen actes com el
cinema o el campionat de FIFA per a Play Station4.
Tot plegat, sense oblidar els actes que mai fallen a la
programació com el sopar popular, amb 1.600 entrepans
repartits, els balls i el pregó, que enguany va anar a càrrec
de la calafina Conxita Solà. Durant la seva exposició, va
recordar els seus orígens, al nucli antic de Calaf, les seves
passions i va posar l’accent en el reconeixement de totes
aquelles persones que treballen per fer possible la Festa
Major i altres celebracions. També va posar en valor els
professionals i familiars que fan feines invisibles i va
demanar que se celebrés una festa cívica, respectuosa
i tolerant.
Balanç satisfactori
La implicació de les entitats del municipi és l’ingredient
fonamental que contribueix, de manera decisiva, a fer
que els actes siguin tan reeixits com en aquesta darrera
festa. Una vintena d’elles van participat en la seva
organització o bé van col·laborar a l’hora de definir-los.
L’objectiu final del consistori és que siguin els mateixos
ciutadans els que dissenyin la festa perquè són els que
després hi participen i en gaudeixen.
Tot i el balanç positiu, l’Ajuntament és conscient que
hi ha aspectes que cal millorar. Per aquest motiu, els
membres de la corporació ja han començat a definir
quins són aquests elements que cal afinar i a treballar en
la festa del proper any.

C ultura i Festes
Balanç econòmic de la Festa Major 2016
L’Ajuntament de Calaf fa un balanç positiu de la
Festa Major del 2016 en la qual s’han consolidat
algunes de les iniciatives arrencades l’any anterior.
Alhora, les noves apostes, que han fet pujar el llistó
de la qualitat de la festa gran, han funcionat molt bé.
El pressupost d’enguany ha estat de 78.073,46 euros
(IVA inclòs), el que suposa un increment significatiu
respecte l’any anterior quan el pressupost va ser de
47.727,86 euros. Cal tenir en compte que entre les
novetats d’aquest 2016 hi ha hagut espectacles de
gran qualitat com ‘L’Avar’, així com els grups La Raíz i
The Penguins, amb el seu espectacle ‘Reggae per xics’.
A més, després que el 2015 no hi hagués fira, la nova
Agro Alta Segarra també ha estat ben rebuda, tant
per al públic en general com per als professionals que
hi han pres part. Així, s’ha recuperat un certamen
firal en el marc de la Festa Major alhora que s’ha
convertit Calaf en la capital agrícola de l’Alta Segarra.
Tot i que aquestes propostes han fet que la
despesa augmenti, el resultat al carrer ha estat una
increment notable de la participació dels calafins en
tots els actes, alhora que ha augmentat el nombre

de ciutadans, de poblacions properes i llunyanes,
que durant la Festa Major ha visitat Calaf. Segons el
regidor de Cultura, Jord Fitó, “l’aposta per la qualitat
suposa més despesa, però alhora, té un important
retorn tant pel que fa a la implicació i participació
dels ciutadans com per l’econòmic cap a les entitats”.
I és que en l’edició d’aquest 2016 s’han estrenat les
Barraques, un espai gestionat per les entitats que
s’hi van voler acollir que ha donat vida a la festa,
alhora que n’han tret un rendiment econòmic per
l’explotació de les barres.
Tal i com es pot comprovar en les xifres del
pressupost, el govern municipal ha continuat l’aposta
d’eliminar despeses “que considerem supèrflues”,
tal i com defineix el regidor Fitó, especialment les
més relacionades amb el protocol. Al mateix temps,
s’ha mantingut la dinàmica, iniciada fa un any,
per tal que siguin els treballadors de l’Ajuntament
aquells qui assumeixin moltes de les tasques que
anys enrere s’havien externalitzat. “El personal del
consistori s’encarrega, tant de la preparació dels
esdeveniments i difusió, com la producció el dia de
l’espectacle. Això suposa un estalvi significatiu en les
xifres finals”, detalla el regidor de cultura.
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L’àlbum de fotos de la Festa Major de Calaf 2016
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E sports
Inaugurada la millora del paviment de la pista gran del
Pavelló poliesportiu
El dissabte 10 de setembre es va
celebrar l’acte d’inauguració de la
remodelada pista gran del Pavelló
poliesportiu municipal. Tres partits
de futbol sala van servir per estrenar
el paviment remodelat.
Abans del darrer partit, van tenir
lloc els parlaments a càrrec del
diputat d’Esports de la Diputació
de Barcelona, Josep Salom, i
l’alcalde, Jordi Badia, que va posar
en valor la millora feta a la pista i
en altres punts de l’equipament,
tot i que va reconèixer que calen
noves actuacions. Entre aquestes,
va destacar la necessitat de poder
solucionar el problema d’accessibilitat
al pavelló i va assegurar que farien
tot el possible per resoldre-ho el més
aviat possible.
L’alcalde també va avançar que el
propòsit de l’equip de govern és
repensar tota la zona esportiva que
hi ha a l’entorn del pavelló. Per això,
va explicar que, amb el suport tècnic
de la Diputació de Barcelona s’està
estudiant la viabilitat de remodelar
tot l’espai.
Finalitzats els parlaments va arribar
l’hora dels reconeixements. El primer
va ser per la Federació Catalana de
Futbol Sala per haver contribuït
a donar gruix i entitat a l’acte
inaugural amb la presència de la
selecció catalana absoluta. El segon,
va ser per l’EFSAS, ja que la jornada
esportiva i festiva també servia per
celebrar l’ascens del primer equip
a la Primera Categoria del futbol
sala català. El darrer va ser per
l’entrenador Jordi Muxí que, després
de molts anys a les banquetes,
ha decidit retirar-se. A ell se li va
reconèixer el mèrit, entre altres
coses, d’haver fet possible la creació
de l’Escola de Futbol Sala de l’Alta
Segarra.
La remodelació ha permès cobrir la
pista gran amb un material vinílic
sobre l’antic i malmès paviment de
formigó. El nou material permet
l’absorció dels impactes i respon a
la necessitat de millora del paviment
per qüestions de seguretat. Les obres
tenien un pressupost de 40.019,73
euros (IVA inclòs) i s’han pogut
executar gràcies a una subvenció de
la Diputació de Barcelona.
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Per
altra
banda,
durant
els
darrers mesos s’han fet diferents
intervencions de manteniment i
millora en aquest equipament,
com l’adequació de les cistelles de
bàsquet de la pista gran i els seus
quadres i la instal·lació d’un sistema
elèctric que permet apujar-les i

abaixar-les amb seguretat. També
s’ha fet una actuació de millora a les
banquetes de la pista gran, s’han
pintat les portes i s’ha instal·lat un
nou terra de goma a l’entrada de
la pista verda. A més, s’han dut a
terme diferents adequacions al bar
de l’equipament.

E sports
Beques per a la pràctica de l’esport
En breu es resoldran les beques que l’Ajuntament
de Calaf atorga per a facilitar la pràctica esportiva
d’infants i adolescesnts. Aquests ajuts estan
adreçats a infants i adolescents d’entre 3 i 17 anys,
que estiguin empadronats a Calaf, i que es trobin en
una especial situació familiar amb necessitats socials
i/o econòmiques. Segons les bases, alguns dels
criteris de concessió que es tenen en compte són
la renda familiar, la condició de família nombrosa o
monoparental, les situacions de violència de gènere,
problemes de salut i l’informe emès per l’àrea de
Benestar Social, que coneix amb detall cada cas.
El consistori compta amb el suport de la Diputació
de Barcelona, a través d’una subvenció, a l’hora de
convocar aquestes beques.
Un any enrere es van becar els 45 sol·licitants amb
un ajut que representava el 66% del cost total de
l’activitat esportiva que havien demanat. En total, els
ajuts sumaven 5.749,87 euros.

Bona temporada de piscina i cursets

49 nens i nenes de totes les
edats han participat, aquest estiu,
als cursets de natació. El 29 de
juliol va celebrar-se’n la cloenda
amb la demostració aquàtica
davant de pares i mares i l’entrega
de diplomes de mà de l’alcalde,
Jordi Badia.
La piscina de Calaf va obrir portes
el 25 de juny i va restar oberta
fins al 5 de setembre. Durant
aquest temps, es van vendre
1.604 entrades, que corresponen

a 749 d’adults, 731 d’infants i 124
de pensionistes. Alhora, 371 es
van fer l’abonament per gaudir
d’aquest equipament típicament
estiuenc.
A més dels cursets de natació,
la piscina va acollir diferents
activitats com els casals d’estiu
de l’escola, l’institut i la UE Calaf,
algunes de les proves de la segona
edició del Decasports i diverses
activitats de la Setmana Jove de
Calaf, ‘La Moguda’.

Inici de la gimnàstica de
manteniment i per a la
gent gran

48 persones van encetar, el passat
3 d’octubre, un nou curs de classes
de gimnàstica de manteniment i
per a la gent gran organitzades per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Calaf. El preu per trimestre és de 36
euros, però cal tenir present que les
persones majors de 65 anys estan
exempts de pagar, tal i com estipula
l’ordenança fiscal.
Les classes de manteniment es fan
els dimarts i els dijous de 20.30
a 21.30 hores. Com cada any, la
gimnàstica per a la gent gran es
fa en dos torns: els dilluns i els
dimecres de 19.00 a 20.00 hores i
els dimarts i els dijous en el mateix
horari. En aquest darrer cas les
classes són de baix impacte. Totes
les sessions tenen lloc a la Sala
groga de l’Escola Alta Segarra.
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E ntitats
EFSAS

Un futur ple de possibilitats
Una nova temporada comença a l’Escola de Futbol Sala
Alta Segarra. Un nou repte se’ns ofereix carregat d’il·lusions,
alegries i noves esperances per a aquesta escola que ha
superat tots els avatars que han anat sorgint en la seva
història. Joves i nens han passat per les files del nostre
club i aquest any 5 equips complets surten a competir.
Novament el futur se’ns presenta ple de possibilitats tant
esportives com humanes, i ens complau ser partícips d’això
juntament amb tota la gran família que formem a l’EFSAS.
Aquesta nova temporada ens presentem amb cinc equips:
Benjamí, Cadet, Sènior Femení i Sènior masculí A i B.
Des de la Junta directiva de l’escola, desitjar-nos a tots
una gran temporada. Per a això i com sempre, posem tots
els nostres mitjans tècnics, físics i econòmics en benefici
exclusiu de l’escola i el seus jugadors. Dia a dia fem
esforços per millorar en la nostra tasca. No volem oblidarnos de donar la nostra més calorosa acollida a tots els nous
jugadors, membres de l’equip tècnic i pares que aquest any
han passat a formar part de la nostra escola: esperem que
us sentiu com a casa vostra i que tots col·laborem perquè
dia a dia l’escola sigui molt més gran i molt millor.

La temporada serà llarga i, amb esforç, guanyarem molts
partits, però sobretot, els nostres jugadors guanyaran el
futur: un futur FUTSAL!!
Estem a la vostra disposició.
Junta de l’EFSAS

Unió Esportiva Calaf

Un any més, l’engranatge de la Unió Esportiva
Calaf s’ha posat en marxa, i tots els nostres equips
federats han començat les respectives competicions.
Enguany tornem a facilitar la pràctica del futbol a
nivell formatiu a més de 80 nois i noies del poble i
rodalies. Amb dos equips Prebenjamins, un Benjamí,
dos Alevins, un Infantil i un Juvenil ens assegura que
ben aviat podrem comptar amb equips a totes les
categories. El futbol base, juntament amb l’equip
sènior, consolidat totalment a la part alta de 3a
catalana, fa que ens sentim orgullosos de formar part
de la història del club del nostre poble.
Encetem temporada, i seguint la dinàmica dels
últims anys, ho fem amb la companyia de nous
col·laboradors. Noves empreses que ens fan confiança
i que, juntament a les que hem tingut sempre, fan
que el camp faci goig. També la campanya de captació
de socis ens està donant un bon resultat, convidem
a tothom a col·laborar amb nosaltres. A tots ells, des
de la Junta directiva volem donar-los les gràcies.
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Donar també les gràcies a l’Ajuntament de Calaf.
Amb la firma del nou conveni hem aconseguit, amb
una molt bona comunicació, que els afers diaris es
desenvolupin amb celeritat.
He començat dient que posàvem en marxa
l’engranatge, però realment aquest no ha deixat
mai de funcionar. Abans d’acabar la temporada ja
s’organitzava el campus d’estiu, després la Festa
Major, tornejos del futbol base i sant tornem-hi. Tot
fet amb il·lussió i molt d’esforç per part dels meus
companys de junta, als quals agraeixo aquesta
dedicació per poder donar aquest servei al poble.
Així, només ens queda convidar a tothom a pujar a
l’estadi municipal de ‘Les Garrigues’ a gaudir veient
el nostre futbol base i a xalar de valent amb l’equip
amateur.
La Junta de l’UE Calaf

E ntitats

Casal de Calaf

Un estiu actiu, una nova temporada plena de nous projectes
A diferència d’altres anys, on durant els mesos estivals
hi havia molt poques activitats obertes al públic, enguany
el Cafè del Casal ha tingut una bona pensada organitzant
els sopars-concert que han anomenat ‘Una nit de
divendres’ utilitzant, com a marc, la nova terrassa d’estiu
que s’ha adequat per a tal activitat. En aquestes vetllades
de divendres hi han participat artistes locals i d’altres
indrets, amb una molt bona participació de públic, que
han animat als organitzadors a proposar accions d’aquest
estil durant la resta de l’any.
Per altra banda, i com és sabut, l’ATC va treballar durant
tot l’estiu per tal d’estrenar el dissabte de la Festa
Major l’obra: ‘Una ciutat brillant’, de Connor McPerson,
que tot i la complexitat del text els actors van executar
meravellosament. Segurament serà una obra que en els
diferents concursos de teatre on participi ens portarà,
com ja és habitual en els darrers anys, moltes alegries i
omplirà d’orgull la nostra entitat.
També per la Festa Major es va cedir la Sala Folch i Torres
a l’Ajuntament per tal que es representés ‘L’Avar’, amb
Joan Pera de protagonista i sota la direcció del calafí
Josep Maria Mestres. Els afeccionats al teatre vam poder
gaudir d’una interpretació a la qual en Joan Pera no ens
té acostumats.
Per altra banda, La Plana Teatre ha organitzat uns cursos
de teatre que s’han iniciat a l’octubre i que es clouran al
juny, on pensem que tant mainada com adults, passant
pel jovent, podran iniciar-se en el teatre.
Sismes també ha organitzat, com l’any passat, el taller
Belluga’t i el de Pilates, a càrrec d’Isabel Gallego, que
també s’allargarà fins al mes de juny.
Músiques a Cau d’Orella va tancar la temporada amb
un fantàstic concert de The Gospel viu Choir, que ens
van presentar el seu nou espectacle: Reload, amb una

bona participació de públic.
També ens ha visitat el passat 16 d’octubre en Peyu amb
el seu espectacle: ‘Planeta i-Neptú’.
I des del mes d’octubre han tornat les Sardanes
Enllaunades al Cafè del Casal. Cada primer diumenge de
mes, a les 12.30 hores, hi haurà una ballada de sardanes
amb mitjans mecànics.
Però el gruix de la feina de l’estiu i de la tardor és per
als Pastorets, en ambdues versions, els tradicionals i els
infantils.
Els Pastorets de Calaf ja fa mesos que treballen per tal
d’oferir un gran espectacle, que enguany s’adhereix
al Centenari dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres.
La comissió organitzadora ja ha participat en algunes
activitats del Centenari, com el Concurs Nacional de
Cuplets, que precisament va guanyar el calafí Antonino
Mestres, i a la macro-representació dels pastorets que
el passat 1 d’octubre es va celebrar a Palau-Solità i
Plegamans.
Enguany se celebrarà també una jornada de Pastorets
amb ponències, taules rodones i algunes sorpreses, a
més de comptar amb la participació dels restaurants de la
comarca on ens presentaran els plats dels Pastorets.
I els Pastorets infantils també fa temps que treballen. Al
mes de maig es va fer un nou càsting per tal de rebre
noves incorporacions. I des de fa mesos s’està treballant
amb els nous actors, que com l’any passat ens van fer
gaudir d’un magnífic espectacle.
Enguany, sembla que hi haurà sorpreses... Nous actors
que ja porten molts assajos i, pel que sembla, nous efectes
especials que ens faran posar la pell de gallina.
Si voleu estar més informats:
www.casaldecalaf.cat o
seguiu-nos al Facebook del Casal de Calaf.

Diables Alta Segarra

Un estiu intens i ple de noves oportunitats
Ha estat un estiu molt intens i ple d’oportunitats
que ens han ajudat a consolidar-nos com a colla. La
nostra participació a la primera Mostra d’Entitats de
Calaf va permetre que els interessats s’apropessin i
poguessin conèixer nostra activitat.
La primera actuació va arribar el dia 23 de juny,
amb l’estrena de les masses fetes per Metal·listeria
Marcet, des d’aquí el nostre agraïment.
Posteriorment, amb la signatura del conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament, els dracs Cucarell i
Cucamil són nostres mentre siguem entitat.
Per la Festa Major vam participar en les primeres
barraques de Calaf compartint espai amb els
nostres amics de La Polseguera. Així, d’imprevist,
acabem estrenant el nostre grup de tabalers, tot
acompanyant als participants de la II Engardelada.
Per tancar els actes de la Festa Major, vam participar
al Piroespectacle ‘Les Olimpíades del Mal’, estrenant
els nostres vestits, juntament amb els nostres
companys de foc, els diables ‘7 de Foc’ de Sant Guim

de Freixenet.
I, per finalitzar, el nostre primer ‘bolo’ fora de Calaf,
a Sant Pere Sallavinera, amb una petita actuació de
lluïment, molt contents amb l’organització i tracte
rebut. Esperem repetir l’any que ve!
Tot i que hem de seguir aprenent, valorem molt
positivament aquesta temporada, esperem poder
seguir i fer-ho cada vegada millor.
Salut i foc!
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Unió Calafina

La nova Escola de Teatre Musical comença a caminar
Si el dia 2 començàvem a la Sala de Festes Bogart
la temporada de ball amb molta assistència de públic,
unes 300 persones, com han reflectit els mitjans de
comunicació i ho demostra la foto que acompanyem, el
passat 7 d’octubre començava a caminar la nova Escola
de Teatre Musical. En aquests inicis compta amb 25
alumnes de totes les edats, des de 6 fins a 63 anys, amb
professores i professors de gran qualitat, com són Xavier
Torra, un dels creadors del Projecte ‘Nisu’, Isabel Gallego,
de tots coneguda i actualment també cantant del grup
‘Vent Endins’, Carme Sala, directora de la darrera obra
oferta al Casal de Calaf pel Grup Sismes, ‘L’enemic del
poble’ i de l’Elisabeth Paulet, manresana i professora
del Manresa Teatre Musical. A més, està apadrinada per
l’Escola Aules de Barcelona, del calafí Daniel Anglès.
Estem molt il·lusionats amb aquesta escola, oberta a
tothom i que també compta amb un servei de beques
per tal que ningú a qui li agradi pugui quedar exclòs per
temes econòmics.
L’escola ha arrencat amb tres grups. Un de petits de, 5
fins a 14 anys, un segon fins 40 anys i un tercer de 41 en
endavant. Per a aquells qui hi vulgueu participar i no us
vagi bé els divendres, hem obert una llista per estudiar

la possibilitat d’obrir un nou dia d’escola.
Pel que fa al ball, us convidem els diumenges a visitar la
Sala de Festes Bogart on podreu gaudir d’un bon ambient
en un marc incomparable.
I per a aquest proper mes de novembre, estem preparant
els actes commemoratius dels 120 anys de la nostra
entitat que també tindrà lloc a la mateixa sala el dia 27.

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia
Aquests dies hem començat un
nou curs pastoral que si bé ja té
un ritme consolidat, intentarem
progressar en alguns aspectes i
objectius.
La catequesi està en marxa: 16
infants a primer de catequesi,
22 a segon any de catequesi
que a finals de curs rebran la
primera comunió. 12 noies i nois
de tercer d’ESO que començaran
les trobades de formació; són 15
més que segueixen les trobades
del segon any de catequesi i
que per les festes de Pasqua del
2017 seran confirmats. Com l’any
passat, es faran unes 3 jornades
de formació obertes a tothom. A
més les catequistes segueixen
formant-se en trobades parroquials
i arxiprestals.
Càritas segueix treballant en
el nostre banc d’aliments. Cal
dir que s’ha llogat un nou local
pel magatzematge com per a la
distribució d’aliments. Està situat
al carrer Raval de Sant Jaume nº 53
A, reuneix unes millors condicions
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higièniques com també per la
càrrega i descàrrega d’aliments i la
seva distribució. Anem treballant
altres projectes d’atenció directe
a persones que necessiten alguna
ajuda més concreta a més dels
aliments. I des d’aquí volem
oferir la possibilitat d’acollir nous
voluntaris per endegar nous
projectes.
Aquest curs hem començat amb
una trobada o pelegrinatge, el 12
d’octubre, a la Mare de Déu de
Queralt amb motiu del centenari
de la coronació d’aquesta imatge.

La sortida es feu conjuntament
amb totes les parròquies de l’Alta
Segarra. Va ser una trobada ben
concorreguda, molt ben aprofitada
per l’intercanvi entre feligresos de
les diferents parròquies, distesa
i ben celebrada. Vam acabar a
Olius on se’ns feu una excel·lent
explicació de l’església, la cripta
i del cementiri modernista. Just
quan es posava a ploure, enfilàrem
cap a casa.
Mn. Joan Sanglas

E ntitats
ANC

A punt, i sense por
La superació de confiança del president Puigdemont
i el seu anunci d’un referèndum-o- referèndum l’estiu
vinent va recarregar les piles de la nostra comarca.
Tres dies després, 12 membres de les Territorials
de Prats i Calaf ens vam reunir entorn d’un sopar
per respirar conjuntament aquests nous aires de
determinació dels nostres polítics. També va servir
per celebrar la bona resposta als actes de celebració
de la Diada, que van ser previament consensuats
amb els ajuntaments de l’Alta Anoia. La trobada va
permetre reafirmar els lligams entre les Territorial
de l’entorn. Les dues Territorials estem a l’espera
de rebre el diputat Lluís Llach en un acte públic les
properes setmanes.
La celebració de la Diada a Calaf
va ressaltar
especialment per l’amplitud, representativitat i
l’acurada dignitat dels actes organitzats el dia 10
entre la plaça dels Arbres i el castell, que novament
van comptar amb una nombrosa participació popular.
La concentració a Berga de l’endemà va ser l’escenari
d’una multitudinàri cercavila amb gegants, bestiari i
gralles i timbals, que feien tremolar la terra d’emoció.
A les 17.14 tothom estava a lloc, sota una calor
intensa i ben compactats, per proclamar a l’aire que
“tot està, i estem, a punt”.
Mentrestant els esdeveniments s’han precipitat i els
polítics catalans que van facilitar el 9-N, i la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, que ha permés
l’avenç del procés, estan amenaçats de represàlies

Grup Xarxa

Coneixeu el robot-lleó Boris? Us
el presentem a Xarxa!
Si el simpàtic cadell de llop Kissu va ser el
protagonista del primer espectacle de la temporada, el
segon personatge que trepitjarà l’escenari de Xarxa, el
diumenge 6 de novembre, encara ens sorprendrà més.
I és que en Boris és un robot-lleó, una original proposta
de la cia. Circatronic que ens farà reflexionar, en clau
d’humor, sobre la nostra relació actual amb les màquines
i aparells tecnològics. En Boris és un actor robòtic, capaç
de fer coses impensables per als humans, però que a
la vegada interactua amb el públic. L’espectacle pertany
al gènere del “circ electrònic”, una mescla d’estils que
inclou teatre gestual, circ, clown i teatre d’objectes, i ens
aproximarà al que podria ser el teatre del futur. Si voleu
saber-ne més, us esperem el 6 de novembre a les 18.00
hores a la Sala de Fusta del Casal!
Recordeu que les entrades als espectacles costen només
5 euros per als socis de Xarxa i del Casal, i 6 euros per
al públic general.
La programació inclou encara dos espectacles més. Sí,
queden uns dies... però així ja us podeu reservar la data,
i les setmanes passen volant! Així doncs, el diumenge 12
de febrer de 2017 podrem gaudir d’una tarda de contes
amb “Contes en un cove”, i el diumenge 26 de març
passarem l’hora del te ben distrets amb la màgia de “Tea
time”. Ja us en donarem més detalls...
Que continuï l’espectacle!

jurídiques per part de l’Estat. Sobre aquestes
querelles el president Mas ha dit: “Serem jutjats per
obeïr el poble”, i la presidenta Carme Forcadell: “No
ens aturaran, no tenim por”.
És el mateix esperit que demanem d’enfortir a tots els
nostres conciutadans, per si en algun moment som
convocats a defensar cívicament i pacífica al carrer
les institucions catalanes i els nostres representants
polítics. De la mateixa manera que anticipem el nostre
prec a les entitats locals per si es demana una revàlida
de la seva adhesió a la reclamació del dret a decidir
del poble català. Així com posem en perspectiva
històrica que el nostre Ajuntament ha donat sempre
suport a les mocions sobiranistes presentades, i que
una propera sol.licitud del seu suport a la cel.lebració
del referèndum no hauria de desmentir.

Associació Felina Alina

Els gats de carrer
Els gats de Calaf que formen colònies són els descendents
dels gats que els seus posseïdors van deixar al carrer en
canviar de domicili i als que anualment s’hi afegeixen les
noves cadellades que propietaris irresponsables abandonen
al carrer quan la seva gata cria. Tenir una gata implica evitar
que es reprodueixi, alimentar-la correctament, donar-li atenció
veterinària i protegir-la d’atropellaments. Només així s’actua
amb una tinença responsable.
Les persones que alimenten gats al carrer i no els esterilitzen
són responsables dels gatons que moriran per causa
d’atropellament o víctimes del maltractament. Alimentar gats
de carrer i no protegir-los és un acte d’irresponsabilitat cap als
gats que en són els principals perjudicats, i contra la societat que
ha d’assumir-ne les despeses. Quan parlem de maltractament
ens referim a aquells actes que atempten contra la vida dels
gats o els causen la mort: abandonament, eliminació de
cadellades, atacs amb gossos, alimentació deficient i col·locació
de substàncies tòxiques i verins, tot prohibit i penalitzat.
Donada a l’alta incidència d’abandonaments, preguem que
davant cadellades a casa ens contacteu en lloc de “donar”
els gats perquè l’experiència ens demostra que aquests gats
acaben malament. Així ens estalviaríem feina i ni els gats ni
nosaltres correrem riscos. Altra cosa són les despeses que hem
d’assumir. Busquem una alternativa als abandonaments, i si
la vostra gata té una cadellada us podem ajudar. Però no els
deixeu al carrer perquè poden tenir l’oportunitat de viure amb
una família en lloc de morir atropellats.
La nostra associació treballa per buscar solucions.
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Bitxets 14

Música, cuina, salut... a Bitxets14 no parem!
Els nostres bitxets no estan mai
quiets... I nosaltres no volem ser pas
menys!!! Per això les mamis més
esportistes ja cremen els gelats a ritme
de zumba. A principis d’octubre vam
anar d’excursió al Lab 0_6 de Manresa,
un ‘laboratori’ científic i alhora lúdic,
pensat per a descobrir en família.
També hem col·laborat i estem
participant en el taller de ‘Música en
família’, que ofereixen l’Ajuntament i la
Diputació durant sis dijous d’octubre i
novembre. Per al 5 de novembre, hem
programat una interessant xerrada
sobre primers auxilis amb la Dra. Sílvia
Zambudio, del Servei de pediatria de
la Fundació Althaia de Manresa (11.00
hores - Sala d’exposicions del Casal
de Calaf). El dilluns 14 de novembre
a la tarda, la cuinera Eva Oliva ens
espera en un nou taller de ‘Cuina per

a famílies’, amb propostes fàcils, sanes
i divertides per als nostres àpats. I
tancarem el novembre el dissabte 26,
celebrant els dos anys de la nostra
associació amb un contacontes, una
xocolatada i moltes sorpreses! No cal
dir que us hi esperem!
Finalment, us avancem que Bitxets14
tornarà a l’Auditori de Barcelona el
diumenge 19 de febrer. Com l’any
passat, per només 10 euros per
persona es podrà gaudir del concert
i del taller previ que es realitzarà
a Calaf. Aquesta vegada seran les
quatre veus femenines de ‘Voooox!’
les encarregades de fer-nos gaudir a
bitxets i família. Us hi apunteu? També
pot ser una bona idea per regalar...
Per estar al dia de tot podeu visitar la
nostra pàgina de Facebook o bé enviarnos un mail a bitxets14@gmail.com.
ECOMENT.org - ECOLOGIA DE VIDA

Amb l’arribada de la tardor tot el nostre entorn es
transforma !-). Volem dedicar aquest escrit a totes les
persones que viuen aquets canvis de forma conscient,
que deixen enrere els fruits de l’estiu per obrir-se a nous
sabors i textures, els que ens porta aquesta estació més
freda, fulles verdes i fruites dolç-àcides en tot el seu
explandor: bledes, espinacs, cols, bròcolis, carbasses,
castanyes, magranes, taronges, mandarines... una festa
a taula!!!
Aquest fred, també ens recorda que estem més a prop
de finals d’any, moment propici per enllestir projectes
que tenim entre mans, o bé, observar com seria (viable)
iniciar-ne de nous.

Us obrim les portes per a que pogueu ‘Tastar i Testar’ el
que us brulla pel cap, estarem encantats de compartir
experiències amb vosaltres des de la Sistèmica, que
ens facilita poder observar i enfocar des de la mirada de
cadascú!
Propers
Tallers lliures:
dissabte 5 de
novembre.
Us esperem!

Sardanistes de Calaf

Ens plau saludar-vos per primera vegada des
d’aquest espai que ens ofereix l’Altiplà. Com sabreu, els
Sardanistes de Calaf estem més que orgullosos per la
manera com han anat discorrent les activitats que hem
organitzat durant l’any. I sobre tot durant l’estiu.
I n’hem fet moltes: Sardanes Enllaunades cada primer
diumenge de mes al Cafè del Casal. Ballada de Sardanes
de Santa Calamanda. Curset de Sardanes al Casal de
Calaf. Tallers de Sardanes a l’Esplai de Gent Gran de
Calaf. Sardanes i Sardines. Totes amb una participació
molt bona, que ens motiva a fer-ne més. Però les
activitats que s’emporten la palma són el 1r. Aplec Vila
de Calaf i les ballades d’estiu a la Plaça Barcelona 92.
L’Aplec de la Sardana va funcionar molt i molt bé. Els
calafins s’hi van implicar, tot i que la data no era massa
bona, i vam tenir molts visitants, que van felicitar-nos
per la organització. Menció especial té l’estrena de la
Sardana del Lluquet, que va ballar-se al 1r. Concurs de
Colles improvisades i que la cobla Camps va tornar a
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interpretar com a cloenda de l’Aplec.
Estem animats a organitzar el 2n Aplec de la Sardana
Vila de Calaf. Si és possible, el 2017 comptarem amb
dues cobles i serà encara més vistós. Informarem de
la data d’aquest aplec més endavant.
I les ballades de Sardanes a la Fresca també van ser un
èxit de públic. Creiem que més gran que l’any anterior.
Enguany també hem comptat amb una exhibició de
sardanes de punts lliures i, gràcies als ingressos que
vam obtenir gràcies al patrocini de moltes empreses
i comerços de Calaf i comarca per la organització de
l’Aplec, la darrera jornada vam poder ballar amb els
Lluïsos de Taradell, que van estrenar la sardana de Mn.
Valentí Miserachs, Calaf Estima i Canta.
I amb l’arribada de la tardor, hem tornat a inciar les
Sardanes Enllaunades al Casal de Calaf, on esperem
trobar-vos.
Per a més informació seguiu-nos al Facebook:
Sardanistes de Calaf.

E ntitats

AMPA Escola Alta Segarra

Nous reptes, noves il·lusions
Un nou curs, una nova AMPA i un nou projecte.
Des del passat 10 d’octubre, l’Escola Alta Segarra pot
comptar amb una nova junta. Una junta que voldrà ser
oberta, propera i implicada.
I, per què no dir-ho? Estem engrescats, tenim ganes
de fer de la nostra escola un lloc millor, d’aconseguir
que sigui de tots i per a tots, d’implicar a totes les
famílies perquè cadascuna pugui posar el seu granet
de sorra i pugui contribuir a fer una escola dinàmica i
participativa.
Tot just acabada d’aterrar, aquesta AMPA ja ha començat
a impulsar dos petits que poden ser grans projectes i
que milloraran la qualitat i els serveis que s’ofereix a la
mainada calafina. D’una banda, posarem les energies en
continuar el treball ja iniciat per crear una Comissió de
Pares i Mares Delegats, on hi hagi representats de totes
les classes de l’Escola i on es puguin compartir i treballar
noves propostes i noves fórmules per a que l’escola, les
famílies i els nens i nenes tinguin més experiències i
més oportunitats (més activitats per als nens, tallers
familiars, nou enfoc a les festes habituals...)
De l’altra, ens centrarem en treballar per formular una
nova proposta de dinamització de l’espai de menjador.
Una noventena de nenes i nens es queden a dinar a la
nostra escola diàriament i creiem que és molt important
que aquests vailets, després de dinar, puguin gaudir
d’un lleure de qualitat on puguin experimentar nous
interessos i aprenentatges.
Però com us hem dit, tot just acabem de començar,
veurem com anem fent camí, tot caminant. Som nous
i innocents i, segurament, ens en passaran de tots
colors, però mai deixarem el nostre centre d’atenció
que són els nostres i els vostres fills, néts, cosins...
No volem acabar aquestes quatre paraules sense
agrair la feina feta per les AMPA anteriors, que també
van treballar amb il·lusió i esforç per tirar el projecte
endavant.

CAP Calaf

Drets i deures de la
ciutadania en relació amb
la salut i l’atenció sanitària
1. eQuitat i
no-discriminació
de les Persones

drets i
deures

4. intimitat i
confidencialitat

3. accés
al sistema
sanitari

5. autonomia
i Presa de
decisions

de la ciutadania en relació amb

la salut i l’atenció sanitària

6. informació
sanitària,
documentació
clínica i tic

7. Qualitat i
seguretat
del sistema

10. ParticiPació
9. investigació i
exPerimentació

8. constitució
genètica
de la Persona

El document íntegre
amb els drets i deures
d’aquests

10 àmbits
de la Carta
es pot consultar a

canalsalut.gencat.cat

Per a més informació

La Carta de drets i deures de la ciutadania en
relació amb la salut i l’atenció sanitària és un
contracte social entre la ciutadania i el sistema
de salut. S’hi defineix què esperem les persones
del sistema sanitari (drets) i també com ens hi
comprometem com a individus actius (deures).
Els principis sobre els quals es basa la Carta són
el reconeixement de la dignitat de la persona, la
llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la
informació i al coneixement en salut, i el compromís
cívic. Els prop de cent drets i deures que recull la
Carta s’agrupen en els deu àmbits.
Institut Català de la Salut
Equip d’Atenció Primària de Calaf

Cor Trinvant

El Cor Trinvant en fa 15
Aquest Nadal el Cor Trinvant de
Calaf celebrarà 15 anys d’activitats
ininterrompudes.
Després
del
concert d’homenatge al Mil·lenari
de Calaf intitulat ‘Cantem 1000
anys’, que tingué lloc al Casal el 7 de
febrer del 2015 (i que comptà amb
l’acompanyament dels professors
de l’Escola de Música, Isaac Fonoll,
Jordi Morera i Laia Pàmies), el Cor
Trinvant prepara el nou curs amb
un projecte on es cantarà poesia
catalana musicada polifònicament,
per a ser interpretada en el
patrimoni
arquitectònic
de
la

2. Protecció
i Promoció de la
salut i Prevenció
de la malaltia

nostra comarca (Alta Segarra) tot
unint poesia, espai i veu alhora.
Actualment el grup és format per:
Judit Baraldés i Montse Mestres
(sopranos),
Enriqueta
Salat
i
Maribel Sivila (contralts i directora),
Jaume Ortínez i Josep Maria Solà
(tenors), i Joan Torner (baix).
El Cor Trinvant de Calaf neix durant
les festes nadalenques del 2001 pel
simple fet que els seus components
tenien i tenen la sana pretensió de
gaudir tot cantant plegats; la seva
activitat es basa principalment en
el cant a capel·la interpretant un

extens repertori de tots els temps:
des de música sacra fins a temes
més moderns i contemporanis.
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Grup Anifalac

Segona edició del Concurs de Fotografia Vila de Calaf
El passat dissabte, 1 d’octubre, es
va celebrar l’acte d’entrega de premis
del Concurs de fotografia Vila de Calaf
que per segon any consecotiu hem
organitzat des del Grup Anifalac.
El primer premi va recaure en Pep
Moyano de Manresa (amb la fotografia
que podeu veure a la dreta), el segon
va ser per a M. Alba Xuriguera i el tercer
per a Júlia Mas, les dues de Calaf. El
també calafí, Isidre Selvas, es va endur
el premi de votació popular amb 54
vots d’un total de 306 votants.
El tema de l’edició d’enguany era
el Mercat de Calaf i el jurat va haver
d’escollir entre 31 fotografies. Totes les
obres varen estar exposades durant
una setmana en un cèntric local de

Calaf. Una mostra que va tenir molt
bona acollida, motiu que ens satisfà,
i que va servir perquè els visitants
poguéssin votar la fotografia que més
els agradava i així escollir el premi de
votació popular.
Una setentena de persones van assistir a
la celebració d’entrega de guardons que
va tenir lloc a la Sala d’actes municipal
de Calaf. La vetllada va començar
amb un sopar, seguit del lliurament
de premis que va incloure l’explicació,
per part de Xavier Calvet del jurat, del
veredicte final a l’hora d’escollir entre
les 31 fotografies participants. L’acte es
va cloure amb l’actuació musical d’Alba
Borràs acompanyada al piano per José
Gomez.

Amb ganes i coratge seguim endavant
Arriba la tardor i amb plujes i fresqueta anyorem, o potser
no, l’estiu que ha marxat. Els intergrants de l’Associacó de
veïns del Casc Antic (AVCA) recordem contents, satisfets i
amb il·lusió la nostra petita col·laboració envers el poble:
l’11 de juny vam celebrar la festa de l’escuma amb una
xocolatada i coca que va fer gaudir a petits i grans. El
temps ens va acompanyar força i, tot i el canvi de darrera
hora de la plaça Gran a la plaça de les Eres, per petites
errades de calendaris, una cinquentena d’infants van
gaudir d’allò mes amb l’escuma. També ho van fer, com
molts adults, de la xocolata amb coca.
El 23 de juliol, un anys més, es va organitzar el sopar del
casc àntic. Aquest any, veient que la festa de la plaça les
Eres va anar molt bé i, d’acord amb l’Ajuntament, vam
decidir fer-la el sopar en aquesta plaça. Una temperatura
molt agradable, un bon sopar,compartint taula amb els
amics i/o veïns i el sorteig de dues paneres van ajudar

Fent els deures
El passat 4 de setembre, les Noces d’Or Sacerdotals
de Mn. Valentí Miserachs ens van brindar una
oportunitat més de gaudir de les seves composicions
musicals. Sempre resulta un privilegi interpretar temes
de Mn. Valentí i, encara més, tractant-se d’una data tan
especial i assenyalada. Acompanayats de les Corals de
Sant Martí, Mare de Déu del Portal i el Cor Artesenc
cantàrem un repetori únic i excepcional.
El Dissabte següent, dia 10, ens desplaçàrem a
L’Església de St. Antoni Mª Claret de Sallent. Aquesta
vegada convidats per la Coral Nova Harmonia de Sallent
varem poder compartir una vesprada musical malgrat
la pluja que va caure durant una bona estona. Cal fer
esment que aquesta formació musical va néixer l’any
1924. Una llarga i fructífera trajectòria !
I tot just encetada la temporada 2016/17, el diumenge
25 participàrem a Rubió, a la tradicional Missa d’Ofrena
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AV Casc Antic

a l’èxit de l’àpat. Després dels sopar vam fer ball amb
Raúl que, una vegada més, ens va fer passar una nit molt
animada als assistents.
Som una associació molt petita, però cada vegada més
intentem, amb ganes i coratge, seguir endevant.

Coral Ressons

dels fruits del camp a l’Església de Santa Maria.
Si voleu conèixer totes les nostres actuacions podeu
seguir-nos a la nostra página del facebook: Coral
Ressons de Calaf.

G rups municipals
Ens en sortim
La Diputació ens ha concedit tres semàfors verds: vol
dir que la situació econòmica i financera de l’Ajuntament
de Calaf està sanejada. Hem complert amb els criteris
de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, tenim un romanent de tresoreria positiu i
hem tret les finances de l’Ajuntament de la tutela de la
Generalitat perquè hem reduït l’endeutament per sota
del llindar del 75 per cent i l’hem situat en el 63,02%.
Aquests tres semàfors verds són pel tancament del
2015. Encara que només vam governar el darrer mig
any, vam prendre tres decisions que van anar en el sentit
correcte: contenir la despesa diària i desestimar unes
inversions a què no es podia fer front, no demanar el
crèdit previst per l’anterior equip de govern i amortitzar
molt més deute del que havien pressupostat, del 6,82
per cent previst al 19,07 per cent executat.

L’aigua a Calaf, un tema oblidat?

JpC - AM
Durant el 2016, estem insistint en aquesta política
de sanejament, que considerem imprescindible per
afrontar les inversions i les decisions que pretenem. I,
com en el mig any anterior, ho estem fent sols perquè
els dos grups de l’oposició oscil·len entre el deixar-nos
fer en allò que no consideren substancial o que ens pot
perjudicar en el futur i el bloqueig sistemàtic.
En el darrer ple, els dos grups van votar en contra d’una
modificació del pressupost per resoldre dèficits imprevistos
i per afrontar les despeses dels darrers mesos de l’any.
Ara: el més decebedor no és pas el vot en contra sinó la
negativa a negociar. Nosaltres no ens aixecarem de la taula i
els seguirem esperant tant de temps com faci falta. I mentre
no vénen, treballarem pensant en Calaf i els seus veïns. Perquè
ens en sortim i ens en sortirem, encara que ens deixin sols.

GIC-VV

Durant la dècada dels 60 i anteriors era impensable
disposar d’aigua corrent a les nostres cases i comerços.
Amb la dedicació i els esforços de gent del municipi,
vàrem aconseguir que fer el gest d’obrir l’aixeta i sortís
aigua fos possible, fet que a dia d’avui és inqüestionable.

contracte programa a fi d’emmascarar el deute creat.

Va iniciar-se amb la portada de l’aigua del Mantellí, obra
faraònica per la seva època, i la construcció d’un pou
en la mateixa zona. Posteriorment la construcció dels
pous dels dipòsits d’aigua, que va suposar assegurar
l’abastiment d’aigua al municipi sense interrupcions.

En canvi, en el tema del servei de l’aigua, tenim totes les
armes necessàries perquè sigui un benefici per al propi
poble, ja que disposem dels serveis i assessorament
d’una societat pública, Aigües de Manresa, que és com
si disposéssim de la nostra pròpia empresa de Serveis
d’Aigües Municipal.

Des de fa uns anys sembla que s’ha oblidat el tema,
quan queden moltes coses per fer (millores en la xarxa,
connexió amb la Llosa del Cavall…). I el pitjor del cas
ha estat la creació d’un deute, que algú algun dia ens
haurà d’explicar. L’únic pas que s’ha fet és signar un

Panem et circenses (Pa i circ)
Ja fa més de 2000 anys que a Roma va començar a
fer fortuna aquesta expressió llatina -que avui en dia
coneixem com a “Pa i circ”- i que descriu perfectament la
tàctica per mantenir el poble distret de la política a base
de d’espectacles i de fomentar les relacions clientelars
basades en el repartiment dels recursos públics de manera
arbitrària i populista.
Transcorregut més d’un any des de l’entrada de l’actual
Equip de Govern a l’Ajuntament sembla que aquesta antiga
manera de fer política ha esdevingut l’eix vertebrador de
la seva manera de fer. Tanmateix, tot i els esforços per
mantenir el poble distret, en el decurs del darrer mes
s’han produït una sèrie de fets que no haurien de passar
desapercebuts per part de la ciutadania i que confirmen
el que fa temps que, tot i els escassos recursos dels que
disposem, venim denunciant com a oposició.
En aquest sentit, en el ple del mes de setembre, es va
aprovar el tancament comptable de l’exercici 2015 -amb

En tots els serveis de gas, llum, telefonia… poca cosa
hi té a fer el municipi, pel que fa referència als preus i
qualitat del servei.

Seria interessant no cedir el servei a mans de l’empresa
privada ja que no creiem que sigui la millor solució per
millorar la qualitat de l’aigua (excés de nitrats…) i del
servei en general.

CIU
els vots de CiU Calaf i del propi equip de Govern de JxCalaf,
desmuntant la ferotge campanya de desprestigi a la que
ens han sotmès des de l’inici de la legislatura.
A grans trets, el document aprovat constata el que venim
dient des de fa temps; que l’endeutament de l’Ajuntament
no arriba ni al 64%, que no hi ha contret cap préstec amb
l’empresa pública Aigües de Manresa, que no s’hauran de
retornar els prop de 130,000€ de més que el Ministerio
demanava per l’obra del Castell i que, tot i el peculiar
sistema retributiu de l’Equip de Govern actual, els calafins
acabem pagant més en sous i compensacions que la
legislatura passada amb dos regidors més...
Finalment, per acabar de tancar el cercle, en el ple del mes
d’octubre, hem pogut saber que la despesa en festes i actes
populars s’ha disparat -tot i no tenir partida pressupostària
per fer-ho- i que l’Equip de Govern ha disposat de més
diners dels que legalment podia per aconseguir ‘la major
glòria del Cèsar i del seu particular circ’.
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C ol·laboradors

Josep Mases

Pep Ventura, la sardana i la tenora
El cor balla però el cap calcula.
Amb aquestes poques paraules el
genial Santiago Rossinyol va definir
el sentit de la Sardana. Aquesta
dansa ara tan nostra, i encara que
el seu origen podria ser grec, on
primer es va popularitzar va ser a
la província de Girona. Però seria
més tard, per allà al segle XVI,
quan s’escampà per tot Catalunya,
del Rosselló a la franja de ponent i
d’Andorra fins al mediterrani. També
sembla que el seu nom podria estar
tret del gentilici de Sard, Sardenya
o Cerdanya.
En principi, tant els compassos
com els repartiments eren molt
diferents, així com la formació del
que avui coneixem com a “Cobla”
ja que normalment la formaven
tres músics (tres quartans) amb
uns
instruments
completament
diferents: eren una Cornamusa, Sac
de gemecs, la tarota, un flabiol i
tamborí. Una cosa si que és clara,
que tant la sardana llarga com
la cobla tal com la coneixem ara
actualment, sorgeix en el segle XIX.
Amb aquest escrit voldria rendir un
petit homenatge a un home que va
renovar la sardana incorporant-hi
nous instruments.
La història és molt coneguda,
comença quan un militar català
de graduació mitjana és destinat,
junt amb la seva esposa Antònia, a
Andalusia, exactament a la localitat d’
Alcalà la Real, província de Jaen, per
combatre els rebels contrabandistes
i... (coses de la vida) es allí on va
néixer el personatge en qüestió:
en Josep Mª Ventura i Casas, Pep
Ventura un dos de febrer de 1817.
El proper any celebrarem el 200
aniversari.
Allí visqueren poc més de dos anys
i tornaren a Catalunya, a Roses
concretament. Aquell nen va créixer
i quinze anys després va anar a
aprendre l’ofici de sastre a casa
d’un amic del seu pare que a més de
sastre també era militar i director de
la cobla Figueres.
En Pep va agafar-hi tanta afició,
tanta! que el temps que li sobrava
el dedicava a la música. Molt aviat
formaria la cobla de set músics amb
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la introducció de nous instruments
de canya i de vent. Més tard, de nou
i fins a onze músics amb instruments
repetits i un contrabaix, fins arribar
a la formació actual: la Cobla d’onze
instruments i tamborí que trobem
en les audicions, ballades, concerts
i concursos.
Segons la seva biografia en Pep
Ventura era un virtuós del flabiol de
canya, però pel que serà recordat,
entre altres moltes coses, és per
la transformació i intèrpret de la
tenora a la qual va convertir en
l’eix principal de la cobla. Aquest
Instrument ha estat descrit per
molts músics internacionals com
“l’únic” que pot donar amb fidelitat
un crit d’alegria o de dolor com el de
la veu humana.
Tant la tenora, com la mateixa
sardana, anys més tard varen
merèixer l’elogi de grans figures de
la música com Richard Strauss i
Igor Stravinsky.
L’any 1837 Pep Ventura es casa amb
la Maria, la filla del sastre, però la
felicitat li dura relativament poc, ja
que la Maria va morir el 1864. En
tota la seva trajectòria, el Pep va
escriure moltes sardanes, sembla
que prop de 200, entre elles una
inspirada en la preciosa melodia
el Cant dels ocells. Però seria el
1875, dos mesos abans de morir,
que escriuria i estrenaria la sardana
Adéu rosa d’abril. Més tard, el gran
poeta Joan Maragall hi posaria la
lletra, sardana que avui encara
cantem i ballem: el Per tu ploro.
Com sabem tots els aficionats a la
Sardana, de la nostra dansa s’han
escrit
muntanyes
d’històries
i
anècdotes. Jo, amb aquestes quatre
ratlles, només he volgut rendir el
meu particular homenatge a la figura
del Pep Ventura i aprofito per felicitar
als organitzadors de les “Sardanes
enllaunades” i les “Sardanes a la
fresca” per haver revifat l’afició a
la nostra dansa entre petits i grans.
Enhorabona i per molts anys!
Salut i fins a una altra!

Josep Vilaseca
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‘El Segarrenc’

Records de gran i de petit
La bellesa del meu poble la miro entre el sol i la lluna,
que bonic és el meu poble amb la llum del campanar
i la seva alçada. No hi ha poble més bonic que qui té
el millor casc antic. Els records de la meva infantesa
m’ajuden a fer l’escrit. Carrers, places, tot antic... una
mica de modernisme, tot allò vell fa més bonic.

El meu poble, el més bonic, no té torrents, obagues
ni solanes, però, té una ermita blanca, la reina de les
muntanyes que per elles les voldrien totes les catedrals
catalanes. No ens la deixarem prendre; tots els calafins
la defensarem guiats pel cavaller sant Jaume i la nostra
venerada santa Calamanda.

El meu poble té una joia que és dins el cor del casc
antic. El record de Cal Palà i de Cal Felip; m’imagino
que sóc a Barcelona quan passo pel carrer del Born
quan, de petit anava a jugar a la plaça del Forn. Cinc
portals diu que hi havia, dos dels quals hi són visibles i,
les lloses de les voravies, algunes reformades, moltes
d’altres, mil•lenàries i les campanes del cloquer totes
duen el nom de mestresses de grans cases.

El meu poble és el millor; i, si amb aquest escrit he
ofès algú, humilment, li demano perdó a les quatre de
la tarda del dia de la Festa Major.

Gener 2015
Número 8.055

El millor cant
Des de l’hort de casa meva
sento un alegre cantar
que ressona per tot el poble.
Jo ja sé d’on ve el cantar:
és el cant de la coral
que inspirada pel cel blau
cant d’amor i de poesia
envia al poble català
i dins les cases del nostre poble
ressona el cant de la coral.
Ressons de glòria,
glòria a la nostra coral!
que ens alegra amb els seus cants
i fent que a la comarca
l’estimem com a germans
i el cloquer de la vila
sota les seves pinacles
empara la coral
que ens guia i agermana
demanant la pau mundial.
I pels germans de França,
amor paternal.
Agraïm a aquests cantaires
que de temps, de fa molt de temps,
el seu cant és universal,
Igualant el cant dels ocells
del nostre gran mestre Pau Casals.
Amb tota estima per a la coral Ressons de Calaf
i els amics de França.

Febrer 2016
Número 8.760
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Antoni Miret

1910: L’arribada de la llum elèctrica a Calaf
Costa ara d’imaginar la vida en un poble
quan encara no hi havia corrent elèctric.
Aquelles llargues i fosques vesprades
d’hivern a la llar de foc aprofitant la seva
llum vermellosa per cosir, desgranar
pèsols, pelar patates, remenar l’olla de la
verdura, atiar el foc acostant-hi tronquets,
parlar… Aquells sopars amb la claror
tremolosa d’un llum d’oli i després anar a
dormir cadascú amb la seva espalmatòria
encesa…Però el més impressionant era
la foscor absoluta dels carrers quan no
hi havia lluna. Si calia sortir s’havia de
portar un fanalet amb una espelma.
Per això l’arribada de l’electricitat va ser
pels pobles un fet memorable, un canvi
de vida. Fanals al carrer, llum a les cases,
làmpades sobre la taula del menjador,
encendre i apagar el llum del llit estant,
poder tenir ball de nit per la festa major …
D’aquesta manera tant descriptiva explica
Joan Serrat Monfort al seu blog de Pàgines
Viscudes l’arribada de la llum elèctrica al
seu poble, Els Prats de Rei, el 1917. El
mateix any que l’electricitat produïda a la
pionera central de Ponts arribava a tots els
pobles de l’entorn de Calaf. Però amb més
o menys eficiència Calaf ja feia anys que
tenia poca o molta llum.
La flama del foc va ser la primera font
de llum. Després arribaren el llum d’oli,
l’espelma, les torxes i els candeleros amb
ferro forjat de l’Edat Mitjana. El l785 el
francés Ph. Lebon va veure que mitjançant
un procés de destil.lació de fusta o carbó
d’hulla obtenia un gas combustible que es
podria utilitzar per iluminar els carrers i les
cases. El mateix procediment s’aplicava
per moure motors, l’anomenat gas pobre.
L’agost de 1842 es van instal.lar els primers
dos fanals il.luminats per gas davant de
Santa Maria del Mar. Era el principi de
la industria de la il.luminació per gas,
gairebé simultani als avenços que el descobriment de
l’electromagnetisme de Faraday al 1831, i el posterior
desenvolupament de la dinamo, proporcionava al camp
de l’electricitat.
La primera dinamo per a generar electricitat per a
il.luminació va ser instal.lada a la rambla de Canaletes
de Barcelona el 1873. Quatre motors de gas creaven
pressió dins les calderes i uns eixos movien les
respectives dinamos. Aviat, però, es va buscar l’energia
dels petits salts d’aigua del molins de ribera per
aconseguir aquesta força, fins a acudir als grans salts
del Pirineu per a obtenir la gran quantitat d’electricitat
que el país requeria.
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D’ençà les primeres experiències d’il.luminació de
Barcelona, l’interés per seguir els mateixos passos
es va anar extenent per la resta de pobles i ciutats.
Algunes poblacions van ser capaçes de construir
fàbriques de gas amb què il.luminar els carrers. Altres,
però, es van acollir a un gas alternatiu, l’acetilè, aquell
gas inflamable que generen els coneguts com a llums
de carbur. Aquest va ser el camí triat el 1902 per
l’ajuntament de Calaf, coneixedor dels nous avantatges
que oferia la il.luminació dels carrers.
Es van adquirir dues màquines de gas, canonades i
els accessoris per permetre encendre alguns fanals
als carrers del poble. Eren unes tolves equipades

C ol·laboradors
amb dosificadors i reguladors que controlaven el gas
generat amb el contacte de l’aigua i el carbur. També
alguns particulars van acceptar aviat el nou servei.
Aquest va ser el cas, únic conegut fins ara, de cal
Joan Torra, veí de l’ajuntament vell, on es conserva el
comptador de gas que consumia la casa per il.luminar
les habitacions, en aquell moment propietat d’uns
estiuejants de Barcelona. L’acetilé, però, era insegur
i perillós.
La solució va arribar de mans de l’enginy, experiència i
esperit emprenedor de Josep Miró i Victori, un manresà
que l’Ignasi Balcells va portar de la seva fàbrica de
Manresa per fer d’encarregat de la fàbrica de sederies
que va engegar a Calaf el 1897. El projecte de fàbrica
de llum que Josep Miró va presentar a l’Ajuntament
va despertar tal acceptació, elogis i col.laboració
municipals que no es troben ni a les actes municipals
de l’arribada de l’aigua.
A l’hort de casa seva, al final del raval de Sant Jaume,
hi va construir un edifici per instal.lar-hi la caldera que
creava el vapor sorgit de la combustió del carbó local,
el gas pobre, que accionava la dinamo productura
d’electricitat, i que després arribava fins i tot a les
cases del carrer Sant Antoni. El cablejat eléctric per les
façanes, encara visible, va ser obra de la casa Wenzel,
una distribuidora de material alemany.
La inauguració de la central eléctrica va ser el
desembre de 1910 enmig d’un gran entusiasme popular
i corporatiu, tal com mostra la fotografia apareguda
recentment i que acompanya aquesta pàgina. Però
l’increment de preus i la inestabilitat del fluid elèctric,

no van poder resistir una altra font d’electricitat. Al
1917 l’Ajuntament va haver d’escoltar altres ofertes.
L’enginyer barceloní Jacint Esteva i Fontanet el 1913
va posar en funcionament a Ponts una central elèctrica
que aprofitava un salt d’aigua al canal que sortia del
Segre a tocar de Rialb. Habia creat la Hidroeléctrica
del Segre, que va estendre una xarxa de distribució
per tota la Segarra. Al mateix temps s’havia creat
a Calaf una altra empresa, la Eléctrica Segarra, una
contratista de l’energia de la central de Ponts. Aleshores
l’electricitat va acabar d’arribar a Prats i a Sant Martí,
a més de fer-se càrrec del subministre complet del
fluid calafí. Es coneixen només dos noms dels calafins
econòmicament ben situats que van invertir per portar
el progrés energètic al poble: Ramon Palà i Borràs i
Manuel Figuerola i Bernadà. La central de Ponts encara
és activa actualment.
La consolidació definitiva de l’electricitat es produí arran
de la inauguració de la central de Cabdella el 1914,
que alimentava Barcelona, i al passar per Manresa
va permetre a la Compañia Anónima Manresana de
Electricidad de la família Gomis reforçar definitivament
el potencial elèctric de l’entorn de Calaf des de principis
dels anys 20.
Són molts els pobles que han girat pàgines enrera de
la seva història per anar a trobar el moment en què
van incorporar-se al que s’ha anomenat la segona
revolució industrial, després de la màquina de vapor. A
Calaf el Mil.lenari ha estat una porta oberta a aquests
antecedents que modulen el nostre present, i d’aquesta
escletxa segurament aviat veuran la llum nous treballs.

Quatre pics culturals de la Festa Major
La senzillesa, autenticitat i generositat calafina del pregó de la Conxita Solà; la
continuïtat de la Metredansa; la conferència de Mn. Pladevall, i l’exposició de Ramon
Puigpelat, que segurament es troba en l’etapa temàtica i experimental més madura
de la seva trajectòria artística.
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Agenda
OCTUBRE

NOVEMBRE
Cinema infantil
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala de fusta del Casal de Calaf
Organitza: Sismes Cineclub

13 A
dissabte 29 d’ octu br e
un any mÉs, CALAF US convida a viure una de les nits
mÉs mÀgiques i terrorríFIQUES que US pugueu imaginar...

Sortida I ARRIBADA DES DE la
PlaÇa dels Arbres

veniu
disfrassats!!!

19.00 hORES
Pedalada 25 KM
Caminada 12 KM
20.00 hORES

Dissabte 5
Xerrada de primers auxilis amb la Dra Sílvia Zambudio
Hora: 11.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Bitxets 14
Diumenge 6

Pedalada familiar 10 KM
Caminada familiar 5 KM
20.30 hORES
RUNNING 10 KM

tots els participants haureu
de portar, obligatÒriament,
un llum i els de les bicicletes casc

Inscripcions gratuïtes fins al divendres
28 d’octubre (límit 500 persones):
- Telèfon 677 409 547 via whatsapp
- bikecalaf.cat
- Racó de la bici
- Masbike

UI LLA
TAQ
RSA
INV E

Els 20 primers inscrits en la pedalada familiar entraran en un
sorteig per gaudir de la Nocturna del Terror amb
5 bicicletes de ...la baCiCleta...
ORGANITZA:

COL.LABORA:

Dissabte 29
13a Nocturna del Terror
Hora: 20.00 hores
Lloc: Plaça dels Arbres
Organitza: Bike Calaf
Diumenge 30
Inauguració: ‘Ramon Sala Coy. L’exposició’
Hora: 13.30 hores
Lloc: Capella del Centre Cívic
Organitza: Família de Ramon Sala Coy
Ball de la Unió Calafina amb el grup
musical ‘Paris La Nuit’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de festes Bogart
Organitza: Unió Calafina

NOVEMBRE

Sardanes enllaunades
Hora: 12.30 hores
Lloc: Vestíbul del Casal de Calaf
Organitza: Sardanistes de Calaf
“Boris, the lion”
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala de Fusta del Casal de Calaf
Organitza: Xarxa Calaf
Ball amb Raúl
Hora: 19.00 hores
Lloc: La Bogart
Organitza: Unió Calafina
Dimecres 9
Xerrada per a pares i mares d’estudiants de secundària “Orientació Acadèmica”
Hora: 19.30 hores
Lloc: Biblioteca
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 13
Concert de Quico 13
Hora: 12.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Sismes
Ball amb Marc Anglarill
Hora: 19.00 hores
Lloc: La Bogart
Organitza: Unió Calafina
Divendres 18
Constitució del Consell d’Infants Municipal
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de plens
Organitza: Ajuntament de Calaf

08.00 h Arribada, veriﬁcació i pesada de les carbasses
del concurs
09.30 h Obertura de la ﬁra i plantada de gegants de la
IX Trobada Gegantera de Calaf
10.00 h Exhibició d’escultures de carbassa amb Xiu Duset
11.00 h Visita guiada: campanar, exposició ‘Ramon Sala’ i castell
Conferència: “Com aconseguir una carbassa
gegant?” a càrrec de Jordi Xandri i Salvador Mogas
11.30 h Inici de la cercavila de gegants
12.45 h Ballada i cloenda de la Trobada Gegantera
13.30 h Lliurament de premis a les carbasses guanyadores
1r. 200€ - 2n. 100€ - 3r. 50€ - Categoria general
1r. 150€ - 2n. 75€ - 3r. 50€ - Categoria Alta Segarra

I a partir de les 11.00 hores
- Degustació de tastets de carbassa a càrrec
dels Boines Negres de Sant Feliu de Codines
- Exposició de fruits de tardor i repartiment de
pa amb oli i sucre, codonyat i raïm a càrrec de l’ARCA

1 de novembre de 2016 - Plaça dels Arbres

Ball amb Marc Anglarill
Hora: 19.00 hores
Lloc: La Bogart
Organitza: Unió Calafina
Diumenge 20
Havaneres amb “La conya marinera mix” i ball amb Elisabet Mayoral
Hora: 18.00 hores
Lloc: La Bogart
Organitza: Unió Calafina
Dissabte 26
Festa de celebració: 2n aniversari Bitxets 14
Hora: 18.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Bitxets 14
Diumenge 27

Dimarts 1
II Fira de la Carbassa
Programes a part
Lloc: Plaça dels Arbres
Organitza: Ajuntament de Calaf
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IX Trobada Gegantera de Calaf
Hora:11.30 hores (inici cercavila)
Lloc: Plaça dels Arbres
Organitza: Geganters i Grallers de Calaf

Jornada de presentació de la nova temporada dels Pastorets de Calaf
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf
120è Aniversari Unió Calafina
- Presentació històrica
- Dinar
- Concert i ball amb l’orquestra “New Marabú”
Hora inici: 13.30 hores
Lloc: La Bogart
Organitza: Unió Calafina

Si voleu que els actes que programeu
des de la vostra entitat surtin
publicats en aquesta agenda i al web
calaf.cat envieu-nos la informació a:
calaf@calaf.cat

