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Desitgem que els vostres
somnis i projectes,
que també són els nostres,
es facin ben aviat realitat.
Bon Nadal i
Feliç 2017!

Alumnes de l’Escola
Alta Segarra creen dues
cooperatives a través
del projecte Cultura
Emprenedora
p. 4

Conegueu tots
els projectes dels
primers pressupostos
participatius i escolliu
quins voteu
p. 14

Primer avançament
de la programació
per a la Festa Major
d’Hivern 2017
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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: 12/12/2016. 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
Bones festes!
L’any passat, en aquest mateix espai, en parlar
de l’any que deixàvem enrere dèiem que havia
estat políticament apassionant, tant pel que feia
el conjunt del país, per tots els episodis del procés
cap a la independència de Catalunya viscuts i les
nombroses vegades a què havíem estat convocats
a votar, com pel que es referia a nosaltres, atès que
havia estat el nostre any de bateig polític i d’entrada
al govern municipal de Calaf després de la victòria a
les eleccions de maig de 2015. I ara que tanquem el
2016, podem concloure que, si fa no fa, l’any polític
ha estat tan intens com l’anterior, si no més, i que
les perspectives per al 2017, amb els desenllaços
i equilibris que s’han produït i les convocatòries
anunciades, són de més i, esperem-ho, millor.

està ben arrelat. Tota aquesta força s’ha posat
de manifest enguany amb la celebració del 90è
aniversari dels Pastorets la temporada passada i
dels 100 anys de la versió de Josep Maria Folch
i Torres la temporada actual. També destaca la
celebració del 25è aniversari del Desfolca’t.

A Calaf, aquest any 2016 també ha estat
especialment intens. No és el moment ni l’espai
per a fer-ne un resum, ni tan sols per esbossar-ne
un balanç, però sí que paga la pena adonar-nos de
la potència associativa de què disposem i de les
qualitats que tenim, en nombre d’infraestructures
i talents individuals, per atraure visitants i donarnos a conèixer enfora.

Nadal convida al retrobament i al recolliment
familiar. Probablement, les converses de sobretaula
versaran sobre el moment polític que vivim com a
país, sense trencaments. També convida a sortir al
carrer per viure les festes en comunitat.

Que una entitat com la Unió Calafina hagi celebrat
els primers 120 anys de vida, vol dir que aquest
moviment associatiu a Calaf ve de molt lluny i que

Però també i, fins a cert punt, més significativa ha
estat la participació tan massiva i alegre que hi va
haver en tots els actes de la Festa Major, no només
en els que ja ho prevèiem. O l’aposta, creiem
que reeixida, per un calendari de fires (l’Ecofira,
l’Agro Alta Segarra i la Fira de la Carbassa) amb
voluntat de continuïtat i reconeixement que ens
promociona i ens situa de cara enfora.

Us animem a viure el Nadal i la Cavalcada de Reis
amb les vostres famílies i a no perdre l’esperança
de tenir cadascú i tots junts un molt bon 2017.
Que tingueu un Bon Nadal i un bon any nou!

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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R eportatge

Entre tots els alumnes trien quines responsabilitats té cadascun d’ells i decideixien també els estatuts de la cooperativa

Alumnes de l’escola de primària aprenen a
crear i gestionar una cooperativa
Els alumnes de
5è de primària
de l’Escola Alta
Segarra de Calaf
participen en el
programa ‘Cultura
emprenedora a
l’escola’ a través
del qual creen i
gestionen de dues
cooperatives,
la Cooperativa
Alta Segarra i la
Cooperativa dels
Pangolins
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Aprendre a aprendre, a espavilarse, a cooperar i a ser més solidaris
són només alguns dels objectius que
pretén aconseguir el projecte ‘Cultura
Emprenedora a l’escola’. Les àrees
d’Ensenyament i Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Calaf s’han sumat
a aquesta iniciativa que ofereix la
Diputació de Barcelona, a través del
Consell Comarcal de l’Anoia, i que vol
fomentar l’emprenedoria als centres
educatius. Així, els alumnes de 5è de
primària de l’Escola Alta Segarra de
Calaf estan immersos en el procés
de creació i consolidació de dues
cooperatives i els seus productes, un
projecte que estan desenvolupant
durant aquest curs 2016-2017.
Per a la constitució de l’empresa, i
per disposar d’un capital inicial, cada
alumne ha fet una aportació de tres
euros. Durant el curs, es decidirà
el producte i tot allò que envolta la
seva difusió, es produirà i es vendrà
al Mercat de Calaf. En aquest procés
se seguiran els mateixos passos
que es durien a terme al crear una
empresa. De fet, aquest desembre ja
han sol·licitat un CIF a l’Ajuntament,
crearan un compte a una entitat
bancària i posteriorment vendran
el producte a un punt de venda, en

aquest cas, un mercat.
Tots són cooperativistes
Els alumnes dediquen una hora a la
setmana a treballar en el projecte.
En una d’aquestes sessions, el
cooperativista Arnau Vilaseca va
explicar-los com funciona i quines
diferències té una cooperativa amb
altres tipus d’empreses. I és que
en el projecte es creen aquest tipus
d’organitzacions perquè són un model
democràtic, participatiu i reforça,

Les cooperatives
són el model
d’empresa escollit
per al projecte
també, un vessant de responsabilitat
social. “En una cooperativa tothom
ha de confiar en tothom i ningú és
superior a ningú” remarca un dels
alumnes.
Càrrec i estatuts, un pas important
Durant la sessió setmanal del 24
de novembre, les cooperatives es
trobaven en un procés inicial. Reunits
en semicercle, era el dia en que

P romoció econòmica i Ensenyament
la classe de 5è “A” havia d’escollir
el president i la resta de càrrecs i
membres de les àrees de treball que
integra la Cooperativa Alta Segarra.
Un a un van presentar la seva
candidatura a través de presentacions
orals, en alguns casos reforçades per
suports digitals. Els càrrecs i àrees
disponibles eren: un president, un
vicepresident, un tresorer i vocals,
que formen el consell rector. En
l’empresa, també hi ha una àrea de
premsa i fotografia, una de publicitat
i màrqueting i una àrea d’informàtica.
Durant
la
presentació
cadascú
exposava els motius pels quals pensa
que pot exercir el càrrec i fer-ho bé. En
càrrecs com el de fotografia i premsa
es potencia el fet de ser creatiu,
mentre que per al de president o
tresorer pesa més la responsabilitat o
l’habilitat amb els números. D’altres
alumnes apel·len a familiars que els
poden ajudar amb la tasca a realitzar,
com és el cas de l’àrea d’informàtica.
Un cop fetes totes les presentacions,
es duen a terme les votacions cal
guanyar per dos vots. Tots es fan
amb vot ocult ja que d’aquesta
manera, diuen els infants, “ningú
s’enfada alhora que no es veuen
condicionats per possibles influències
de companys”. Un dels alumnes era
l’encarregat d’apuntar els vots a la
pissarra i és així com queden definits
els diversos càrrecs.
Paral·lelament, els alumnes de 5è “B”
es troben reunits en rotllana. Avui toca
un pas important en la consolidació
de la cooperativa, treballar i plantejar
l’aprovació dels estatuts de la seva
cooperativa, la Cooperativa dels
Pangolins. El secretari- en la passada
sessió aquesta classe ja es van
definir els seus càrrecs- va llegint els
diferents punts i conjuntament es
van comentant. Un dels punts claus
és el que estipula què es farà amb
els guanys, ja que es destinaran a
projectes socials. Però de moment, no
hi ha consens. Hi seguiran pensant.

Un grup d’alumnes mostra les habilitats per ser escollides responsables de publicitat

Un cop escollit el producte, es
passarà a la seva elaboració. L’àrea
de publicitat i màrqueting crearà
l’estratègia per tal de donar a
conèixer el producte. El responsable
d’informàtica, per la seva banda,
crearà un blog on s’anirà penjant
el seguiment de la cooperativa, els
continguts dels quals crearà l’àrea de
premsa i fotografia. Durant el procés,
el tresorer controlarà els diners que
s’inverteixen i es reunirà cada dues
setmanes amb el secretari per revisar
l’estat dels comptes. “Aprenem a
tenir idees d’empresari i a la vegada
ens ho passem bé”, explica una de les
alumnes.

Els productes que
elaborin es vendran
al Mercat de Calaf
Un projecte transversal
La finalitat del projecte ‘Cultura
Emprenedora a l’escola’ és treballar
valors,
hàbits
i
competències
vinculades a l’emprenedoria com són

l’observació i l’exploració, la iniciativa
i la creativitat, la responsabilitat, la
presa de decisions i l’assumpció de
risc, la flexibilitat i la perseverança,
i la cooperació i la solidaritat, entre
d’altres. Al posar en pràctica de
manera real els diversos passos,
també s’integra l’escola en l’entorn a
través del contacte amb empreses i
entitats del territori.
A més, al ser un programa transversal,
es reforcen competències bàsiques
com la lingüística, la cultural i artística,
la matemàtica i el coneixement
i interacció amb el món físic. Es
fomenten, també, l’autonomia i la
iniciativa personal així com l’ús de
les TIC. “Aprenem a espavilar-nos i
a fer coses que haurem de fer quan
siguem grans, com ara anar al banc”
diu, un alumne.
El projecte s’emmarca en un dels
objectius estratègics definits per la
Comunitat Europea amb horitzó el
2020, que és el d’implementar l’esperit
emprenedor com a competència clau
a tots els àmbits de l’educació.

Tot i trobar-se en l’inici del procés, els
alumnes ja tenen algunes idees dels
productes que volen desenvolupar,
com ara agendes, guardioles i elements
de decoració. Han de ser productes
adequats perquè els puguin produir
ells mateixos, que siguin assequibles
amb el pressupost de què disposen
i, a la vegada, que ho puguin fer en
un temps prudencial, ja que n’hauran
d’elaborar una quantitat elevada.
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A lcaldia
Les noves ordenances fiscals mantenen l’IBI i actualitzen al
valor cadastral les taxes que fan referència als usos del sòl
El ple de l’Ajuntament de Calaf
va aprovar, el passat novembre,
les ordenances fiscals per al 2017.
Aquest punt de l’ordre del dia es
va aprovar amb el vot de qualitat
de l’alcalde, al haver-hi cinc vots a
favor de l’equip de govern i cinc en
contra dels dos grups de l’oposició,
el Grup d’Independents per Calaf
(GIC) i Convergència i Unió (CiU).
L’equip del govern ha actualitzat les
ordenances a la nova llei que marca
la Diputació de Barcelona, ja que
no s’havien modificat des de l’any
2014.
La taxa de l’IBI no es modifica
respecte l’any anterior i ha quedat
congelada, així com tampoc la
majoria de taxes i impostos com la
d’escombraries o vehicles. D’altra
banda, s’afegeix una nova ordenança
que posa un preu públic a la
utilització d’equipaments municipals.
L’objectiu és regular l’increment de
la demanda d’equipaments públics
per a usos privats, fet que suposa
un cost per al consistori.
Per aquest proper any hi ha un paquet
d’ordenances que s’incrementa. Es
tracta de les taxes relacionades amb
als usos del sòl que s’actualitzen
als valors cadastrals actuals. Les
que s’han vist afectades per aquest

augment són l’ordenança referent a
la taxa per a l’ocupació del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública;
la taxa d’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials
de construcció, etc; la taxa per a
l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa; i la referent a la taxa
per a parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i
indústries de carrer i ambulants, i
rodatge cinematogràfic.
Opinió dels grups
Convergència i Unió va votar en

contra les noves ordenances i el
portaveu del grup, Joan Caballol,
va argumentar que “tot i que n’hi
ha que s’havien d’adaptar a la llei
la pujada és excessiva en alguns
casos”. D’altra banda, el GIC també
va votar en contra afegint que
“s’incrementa la recaptació, però no
se sap on van a parar els diners”.
Per la seva banda, la regidora
d’Economia i Hisenda, Montserrat
Mases, va afegir que s’han congelat
impostos com l’IBI i que si no s’han
baixat és per “dur a terme les
accions i inversions que es preveuen
fer de cara a l’any que ve”.

Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als
ens locals i electes investigats
En el ple ordinari del mes de novembre es va
aprovar, per unanimitat, una moció per donar suport
al referèndum, al procés constituent i als consistoris i
càrrecs electes denunciats o investigats per processos
relacionats amb la sobirania de Catalunya.
La moció estava impulsada pel grup Junts per CalafAM. Partia de la resolució del Parlament de Catalunya
que insta al govern de la Generalitat a celebrar un
referèndum vinculant abans del desembre del 2017 i
amb la convicció que el municipalisme no pot restar
aïllat del moment històric que viu Catalunya.
A través de la moció els tres grups del ple van prendre
diferents acords. El principal, manifestar el suport de
l’Ajuntament de Calaf a la resolució del Parlament de
Catalunya per fer una convocatòria de referèndum
vinculant sobre la independència, com a molt tard el
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mes de desembre del 2017.
El segon acord fa referència a col·laborar amb
el debat sobre el procés constituent de forma
coordinada amb l’Associació de Municipis per la
Independència. El tercer acord pretén mostrar tot el
suport als ajuntaments i els càrrecs electes acusats
per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici
del dret a decidir, la defensa de la independència
de Catalunya o per expressar les seves opinions
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
El quart fa referència a condemnar la politització del
sistema judicial espanyol i exigir una separació real
de poders. I, finalment, l’últim acord és la voluntat de
comunicar la moció al president de la Generalitat de
Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya
i a l’Associació de Municipis per la Independència.

A lcaldia
Aprovat el Codi de conducta d’alts càrrecs i bon govern
publicat al nou Portal de Transparència
El ple de novembre va aprovar,
amb set vots a favor del Junts per
Calaf-AM i Convergència i Unió, i tres
en contra del Grup d’Independents
per Calaf, el Codi de conducta d’alts
càrrecs i bon govern en referència
a la Llei de Transparència. Es tracta
d’una declaració d’intencions per
part de totes les persones que
formen part o estan vinculades
al consistori per vetllar per al bon
funcionament i la transparència de
l’ens.
El codi ètic és un dels punts de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la
informació pública i bon govern,
que insta a adoptar mecanismes
que aprofundeixin en el concepte de
bon govern i l’apropament entre les
institucions i la població a partir del
govern obert.
El Codi va ser aprovat amb set vots

a favor, cinc de l’equip de govern i
dos de CiU, i tres vots en contra del
GIC. El document és una declaració
d’intencions per tal que les persones
que formen part de l’Ajuntament
o hi estiguin vinculades vetllin
per al correcte funcionament i la
transparència en les accions del
consistori. Per tal que es dugui a
terme, els treballadors i càrrecs
electes del consistori s’hi han
d’adherir individualment. L’equip de
govern i el grup de CiU sí que s’hi van
adherir, mentre que l’altre grup de
l’oposició, el GIC, no s’hi ha volgut
adherir argumentant que “abans
d’aprovar un codi de conducta cal
dur-lo a terme”.
El Codi de conducta d’alts càrrecs
i bon govern així com la Llei
de Transparència es proposen
assolir tres objectius: recuperar la
confiança dels ciutadans envers la
gestió pública i la política, facilitar

i promoure el retiment de comptes,
i garantir l’ètica dels gestors
públics i governants. El Codi es pot
consultar a través del nou Portal de
Transparència de l’Ajuntament de
Calaf.

El consistori calafí ja disposa de Portal de Transparència
L’Ajuntament de Calaf ha obert el Portal de
Transparència en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de la Generalitat
de Catalunya. Amb aquest espai, accessible des de
www.calaf.cat, la ciutadania pot informar-se de
manera fàcil i accessible sobre com es gestionen els
recursos públics, com s’organitza l’administració i de
quina manera es prenen les decisions al consistori
calafí. A més, l’Ajuntament compleix amb el seu
compromís de govern obert a la ciutadania.
El nou portal web agrupa i organitza dades que ja
estaven disponibles al web de l’Ajuntament, però
també s’hi publica nova informació i s’incorporen
nous tràmits electrònics. Encara que es poden trobar
la majoria de punts requerits per llei, n’hi ha alguns
en els quals l’Ajuntament hi segueix treballant i
progressivament s’aniran completant. També hi ha
alguns apartats no disponibles ja que en tractar-se
Calaf d’un municipi de menys de 5.000 habitants no
li pertoquen.

Alguns dels apartats que s’hi poden trobar són el
pressupost municipal i la seva execució, la retribució
dels càrrecs electes, l’endeutament, les subvencions
atorgades, els convenis de col·laboració i les auditories
realitzades, entre d’altres.
Segell Infoparticipa 2017
A més del mínim que marca la llei, també s’han
seguit els criteris de bona gestió municipal del ‘Segell
Infoparticipa’, una metodologia d’avaluació de la
qualitat i transparència de la informació pública. Es
tracta d’un projecte de la Universitat Autònoma de
Barcelona que atorga un segell de qualitat a aquells
ajuntaments amb un major grau de transparència i
accessibilitat en la informació que posen a les seves
pàgines webs. L’objectiu del consistori és complir
amb els diversos criteris per obtenir aquest indicador
el proper any.
Al Portal de Transparència s’hi pot accedir a través del
banner amb el nom ‘Govern Obert i Transparència’
que es pot trobar a la portada del web de l’Ajuntament
de Calaf.

La plataforma està dividida en cinc seccions:
informació institucional i organitzativa; gestió
econòmica; acció de govern i normativa; contractes,
convenis i subvencions; i catàleg de serveis i
tràmits. També hi ha un espai amb totes les eines
participatives que estan a disposició de la ciutadania.

7

F estes de Nadal 2016 - 2017
Els Pastorets de Calaf, bé patrimonial immaterial
del municipi
El ple de l’Ajuntament de Calaf
ha aprovat, en el darrer ple ordinari
d’aquest desembre, declarar Els
Pastorets de Calaf bé patrimonial
immaterial de la vila. La moció
serveix per reconèixer i homenatjar
l’esforç i dedicació de les persones
que històricament hi han intervingut
i declarar la voluntat del consistori
de seguir treballant per preservar,
impulsar i promocionar els Pastorets
de Calaf. Amb la declaració, el
l’Ajuntament també es compromet a
vetllar perquè Els Pastorets continuïn
sent patrimoni de la cultura popular i
tradicional de la vila.
Estrena de la nova temporada
Els Pastorets ja ho tenen tot a punt
per engegar, aquest Nadal, una nova
temporada que va començar a caminar
el 27 de novembre amb la segona
Jornada de Pastorets. En aquell acte
es va presentar també la segona edició

de les Jornades Gastronòmiques dels
Pastorets de Calaf. Els 16 restaurants
col·laboradors ja tenen, a les seves
cartes i menús, els plats inspirats en
l’espectacle.
Enguany
podreu
gaudir
dels
Pastorets el 25 de desembre, a les
19.00 hores, i els dies 8, 15, 22 i 29
de gener a les 17.30 hores. I no us
perdeu els Pastorets Infantils els dies
1, 6 i 7 de gener a les 17.00 hores.
La música dels Pastorets a Roma
Com a avançament de la temporada,
Roma va acollir, el 10 de desembre,
un extraordinari i magnífic concert de
la música dels Pastorets. Dirigida pel
seu autor, Mn. Valentí Miserachs, va
estar interpretada per la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona i el cor de
la Cappella Ludovicea. Una actuació
que va emocionar a les més de 200
persones que s’hi van aplegar.

Tot a punt per viure la nit més
màgica de l’any

Enguany, com a novetat, la nit més màgica de l’any
arrencarà amb una concentració, una xocolatada que
tindrà lloc a les 17.30 hores al Casal de Calaf. Des
d’allí es podrà admirar l’arribada de la Cavalcada que
enguany baixarà, il·luminada per torxes, des del turó
de Sant Sebastià. Des d’allí la comitiva es dirigirà a
la plaça Gran on arribaran a peu els tres Reis d’Orient
acompanyats de tots els patges. Seguidament, entraran
a l’església de Sant Jaume on faran l’adoració a l’infant
Jesús. Com ja és tradicional, les carrosses emprendran el
seu recorregut, que estarà amenitzat per una xaranaga,
des de dalt de l’avinguda de la Pau per finalitzar-lo a la
plaça de Barcelona ’92. Allí, el Consell d’Infants llegirà
la seva carta de desitjos i demandes per al poble i es
podran escoltar els discursos de l’alcalde, Jordi Badia, i
dels Reis d’Orient. En acabat, els patges començaran el
repartiment de regals per les cases del municipi.
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una TRADICIÓ FETA ESPECTACLE

ELs

PAS
TOr
ETS

25 de desembre 2016
a les 19.00 hores

8,15, 22, 29 de gener 2017
a les 17.30 hores

preus:

Entrada general: 15 €
Fins a 12 anys: 5€
Grup sup. 20 p: 10€
Grup Casal d’Avis: 10€

DE
calaf
16
entrades A:

entrades.pastoretsdecalaf.cat
A taquilla, el dia de la
representació de les 12.00 a les
13.00 hores i una hora abans de la funció.

Informació:

tel. 669 41 01 00
info@pastoretsdecalaf.cat

segueix-nos a:
/elspastorets.calaf
@pastoretsCalaf
@pastoretsdecalaf

‘A Calaf fem Nadal’ i el concert
de l’Escola de Música donen
inici a les festes

El dissabte 17 de desembre es va donar el tret
de sortida als actes més típics d’aquestes Festes de
Nadal. Durant el matí, els joves de la Casa d’Oficis
van organitzar un reguitzell d’activitats centrades en
aquestes festes. El pessebre, la crema del tió, els
personatges dels Pastorets de Calaf o els patges dels
Reis d’Orient van ser alguns dels atractius d’aquest
matí purament nadalenc. També es va fer un taller de
manualitats i tothom qui va voler va poder deixar el
seu desig a l’arbre dels desitjos.
A la tarda, la Sala d’actes municipal va acollir el
tradicional Concert de Nadal de l’Escola Municipal de
Música. Alumnes i professors del centre van oferir,
amb els conjunts instrumentals i corals, un repertori
tradicional amb peces típiques d’aquestes dates.
La darrera setmana de novembre l’escola va celebrar
les audicions del primer trimestre amb la participació
de 72 alumnes que van interpretar peces amb els
instruments que estan estudiant. Aquestes audicions
van tenir lloc davant d’un nombrós públic.

F estes de Nadal 2016 - 2017
Torna ‘L’Iglú’ amb nous tallers i espectacles i s’estrena un
parc de Nadal destinat a joves

CROTIPARC
NADAL
PARCde
DE
NADAL
de Calaf
A la Sala d’actes municipal

del 27 al 31 de desembre i del 2 al 4 de gener - de 16.00 a 20.30 hores

TOTS ELS DIES
Dimarts 27 de desembre
* Ludoteca
· Bubble
football27 de desembre s’estrena una
El dimarts
nova edició
· Cotxes teledirigits
* Atracció inflable
del
Parc
de
Nadal,
‘L’Iglú’
que,
enguany,
comptarà
amb
· ESPECTACLE: ‘Màgic Arnau’
* Pista
de Paintball
nous
tallers
i
activitats
pensades
per
a
tots
els
gustos.
*
Wii
SPORTS
Dimecres 28 de desembre
* Tallers estarà
El
parc,football
que es farà a la Sala d’actes municipal,
· Bubble
* Manualitats
· Cotxes
teledirigits
obert
del
27 de desembre al 31 de desembre
i del 2 al
· Taller de moviment amb pintura
* Pinta cares

Divendres 30 de desembre

4 de gener - 18.00h

4 de gener, de les 16.00 a les 20.30 hores. Hi haurà
Dijous 29 de desembre
activitats
diferents gairebé tots els dies així com un taller
· Ombres xineses
o· Cotxes
espectacle
diari que anirà variant cada dia.
teledirigits

· Biodanses
Cada
dia que obri el parc
infants
podran trobar una
27 deels
desembre
- 18.00h
· Cotxes teledirigits
zona de ludoteca, una atracció inflable, una pista de
Dissabte 31 una
de gener
paintball,
zona on podran jugar a la Wii Sports, una
· Yoga per xics
zona de tallers, una de manualitats nadalenques i una
Dilluns 2 de gener
altra
de pinta
cares.
· Educació
emocional
Dimarts 3 de gener

PREUS:

d’1 a 3 anys - 3€
A· Taller
mésdede
lesacrobàtiques
activitats permanents, el dimarts
27 de
teles
de 4 a 14 anys - 5€
Abonament
d’1
a 3 anys
- 18€
desembre
hi gener
haurà bubble football, unes pilotes de
plàstic
Dimecres 4 de
Abonament de 4 a 14 anys - 30€
· ESPECTACLE:
‘Minute’
gegant
on els
infants s’hi posen Descompte
dins i juguen
a
futbol
del 40% per a famílies
monoparentals
i nombroses
rebotant entre ells. També hi haurà cotxes
teledirigits
i,
per finalitzar la jornada, ‘Màgic Arnau’, una espectacle de
Col·labora:
Organitza:
màgia que agradarà
a tots els públics.
organitza:
col·labora:
amb el suport de:

L’endemà dimecres, a més del divertit bubble football, hi
haurà cotxes teledirigits i el taller diari estarà dedicat al
moviment amb pintura, una sessió on els infants ballaran
a l’hora que pinten i creen. El taller del dia 29 estarà
dedicat a les ombres xineses mentre que el del divendres
30 serà de biodanses. El darrer dia de l’any els infants
podran participar en el taller de ioga, així que es podran
divertir a la vegada que es relaxen.
Passat Cap d’Any, ‘L’Iglú’ de Calaf reprendrà l’activitat el
dilluns, 2 de gener, amb un taller d’educació emocional
on a través de jocs els infants aprendran a gestionar
millor les seves emocions. Per al dimarts s’ha programat
un taller de teles acrobàtiques, on els nens i nenes
podran conèixer i explorar aquesta disciplina del circ. A
més, podran gaudir de l’espectacle ‘El Vigilant d’Estels’. I
per cloure el parc, el dimecres 4 de gener, el clown JAM
representarà el seu nou espectacle ‘Minute’.
El preu de l’entrada és de 3 euros per als infants d’1 a

Activitats per a tothom
Durant aquestes Festes de Nadal no faltaran propostes
tan arrelades com el Conta Contes que com cada any se
celebrarà el dia de Sant Esteve, enguany organitzat per

Del 21 al 29 de desembre

Per a joves a partir de 1r d’ESO
Dimecres 21

– Sala
d’actes municipal
3 19.00
anyshores
i de
5 euros
per als de 4 a 14 anys. Qui vulgui
Festa de
DJ’s
podrà comprar
l’abonament
que, segons les edats,
Dijous 22un cost de 18 i 30 euros. Cal recordar que per les
tindran
17.00 hores – Inici a l’IES Alexandre de Riquer
famílies monoparentals o nombroses hi haurà un 40%
Cursa d’orientació per a joves a partir de 1r d’ESO*
de descompte tant en el preu de l’entrada individual com
Divendres 23
per
a hores
l’abonament.
17.00
– IES Alexandre de Riquer

Room scape
Un parc deTallers
Nadal
per
a joves
i jocs
gegants
Del
21 al
Dimarts
27 29 de desembre es durà a terme el ‘Crotiparc
de9.00
Nadal’,
noudesparc
de
Nadaldeper
a joves a partir de
hores – un
Sortida
de l’IES
Alexandre
Riquer
Paintball a Copons
a majors
16 anys*
1r d’ESO. L’organitza
la Casaper
d’Oficis
dedel’Ajuntament
de
Calaf
amb– una
d’activitats
gratuïtes i d’entrada
17.00 hores
Piscinamajora
municipal de
Calaf
lliure.
Taller de graﬃti
*INSCRIPCIONS:
PAINTBALL

- Cal inscriure’s al Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO)
Dimecres 28
- En el moment de la inscripció cal lliurar còpia de la targeta
Les
propostes
seran dinàmiques
i per a tots els gustos.
17.00
hores – IES Alexandre
de Riquer
sanitària

- Preu: 20 euros (inscripció efectiva una vegada fet el pagament)
Com a tret de
sortida,
el dimecres
21 de desembre a les
Taller
de hip hop
- Places limitades
CURSA D’ORIENTACIÓ
19.00
hores, se celebrarà una- Calfesta
amb
DJ’sper aal’Ocupació
la Sala
Dijous 29
inscriure’s al Centre
de Recursos
(CRO)
o a través del correu electrònic calafcasadoﬁcis@gmail.com
17.00 hores
– IES Alexandre
Riquer 22,
d’actes
municipal.
El de
dijous
a gratuïta
les 17.00 hores, està
- Activitat
- Places limitades
de hip-hop
planificada Taller
una cursa
d’orientació
amb punt de sortida
a l’IES Alexandre de Riquer. Per participar en aquesta
cursa cal
al Centre de Recursos de l’Ocupació
Casa adreçar-se
d’Oﬁcis
Ajuntament de Calaf
o bé escriure un correu a calafcasadoficis@gmail.
com. Aquesta activitat és gratuïta, però les places són
limitades.

D’altra banda, el divendres 23, a les 17.00, a l’IES
Alexandre de Riquer hi haurà tallers i jocs gegants i un
Room scape, un joc d’estratègia en grups molt divertit.
El dimarts 27, a les 9.00 hores, es farà a Copons una
partida de Paintball per a majors de 16 anys. Per
inscriure-s’hi, també cal anar al Centre de Recursos de
l’Ocupació i lliurar una còpia de la targeta sanitària. El
preu és de 20 euros i les places són limitades.
El mateix dimarts, a les 17.30 hores, es durà a terme un
taller de grafitti a la Piscina municipal de Calaf.
El dimecres 28 s’impartirà un taller de hip hop a les 17.00
hores a l’IES Alexandre de Riquer. En cas de no poder-hi
assistir o voler repetir, es farà, també, l’endemà i a la
mateixa hora una altra sessió d’aquest taller de ball.

Bitxets 14. Per Cap d’Any la Unió Calafina ha programat
una revetlla amb sopar i ball a La Bogart. I per la nit del
5 de gener, dirigit als més joves, La Polseguera proposa
de nou la ‘Nit de Faves i Reis’.
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E ntrevista
Joan Subirana
La seva trajectòria professional
està vinculada a Correus, on
ha treballat durant 40 anys,
els darrers com a director.
Aquest 2016 s’ha jubilat.

En Joan Subirana s’acaba
de jubilar després de 40
anys treballant a Correus. Va
començar com a carter ras i,
20 anys després, va agafar la
batuta de l’oficina de Calaf, que
dóna servei a l’Alta Segarra, i
fins a aquest 2016 n’ha estat
el director. Ha pogut veure
l’evolució d’una gran empresa
que avui ofereix molts serveis,
més enllà de repartir cartes.
Quan vas començar a treballar
a Correus?
Des de l’any 76, 40 anys! La meva
primera etapa va ser repartint, vaig
entrar com a carter urbà. En aquell
temps encara era interí. Llavors em
va tocar anar a la mili i vaig estar
un any i mig fora. En tornar vaig
treballar al Tèxtil Sallavinera un
temps, set o vuit mesos. Després
vaig superar les oposions de Correus
obtenint la plaça a Calaf.

botiga, a casa... Avui Correus diu
que no es pot fer així i que si la carta
té un remitent i un destinatari, s’ha
de portar a l’adreça que toca. Tot i
que fem de més i de menys. També
hi ha el tema de les notificacions de
l’administració, com una multa, que
s’ha revestit d’una legalitat diferent.
Donen tres dies per entregar-la, de
manera que si no trobes la persona
l’endemà ho has de provar de nou,
però tres hores més tard. Per això,
a dia d’avui podeu trobar carters
repartint durant la tarda. Si no ho fas
així, no haurà estat ben notificada i,
per tant, es podria recórrer.

“En els meus
inicis l’adreça ben
just la mirava”
Quin és el paper de la tecnologia?

tractar-la bé. Quan anàvem a la
RENFE, amb el carret... tinc molt bon
record dels companys d’allà que et
feien entrar a l’estació, amb aquell
caliu. De fet ens vam fer amics. Quan
vaig començar, repartíem subsidis i
la gent que, per exemple, cobrava
per una discapacitat li arribava per
correu. Recordo que sortíem amb
una cartera plena de bitllets! Havíem
de procurar repartir-ho, en només un
dia, i quan anaves a casa d’alguna
d’aquestes persones sempre t’ho
gratificaven de maneres diferents.
Ho recordes amb enyorança?
Suposo que com tot jubilat quan mires
enrere hi ha certa nostàlgia, però jo
m’ho havia passat molt bé repartint.
He pogut veure com la població ha
anat creixent i canviant. Entre dos
carters repartíem per tot el poble i mica
en mica vam detectar com la població
deixava el nucli antic i anava baixant.

L’any 1990 es van informatitzar les
oficines amb tot el que suposava,
treballar diferent i anar a cursets de
formació, un darrera l’altre, ja que
es treballa amb moltes aplicacions
informàtiques, una per a cada tasca
que duem a terme. Al principi costa,
però després ho agraeixes.

Teníeu puntes de feina?

Pensa que llavors depenia del Ministeri
de Transports, érem un departament
més. Avui funciona com una empresa,
però amb finançament públic. Al
principi tot era molt senzill, teníem
una feina molt concreta i hi havia un
reglament que especificava les nostres
funcions. En canvi, en la meva darrera
etapa com a director havia de complir
objectius, fer plans de treball...

Avui Correus ja no
reparteix cartes, no?

només

Quina relació has tingut amb
els companys?

La comunicació escrita va a menys i
Correus s’ha hagut de diversificar. Es
cobren rebuts d’empreses de serveis,
recarreguen i venen mòbils, així com
targetes regals. A més, també venen
caixes d’embalatges o sobres, que
abans no teníem. Es tracta que el
client ho tingui tot a l’oficina.

Amb els companys hem arribat a
ser amics. Per molt director que
fos, la persona l’he tingut molt
en compte. Són gent que si els
demanes responen.

El repartiment és igual?

Fent de carter, el tracte amb la
gent deu ser fonamental?

No t’has volgut moure de Calaf?
A Correus pots fer un concurs de
trasllat, però em vaig casar jove, em
vaig instal·lar aquí i m’hi vaig quedar.
Com ha canviat des de l’any 1976?

Sí, però s’hi han afegit qüestions
legals. Abans anaves amb una carta
a la mà i la portaves on sabies que
trobaries la persona, al taller, a la
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Des dels meus primers repartiments
la gent em tractava molt bé i a mi
no m’ha costat gens col·laborar i

Si anem 20 o 30 anys enrere, per Nadal
la feina es podia multiplicar per 20.
Postals, regals... Quan embarriàvem
fèiem
unes
piles
de
cartes
inacabables. Aquesta classificació per
zones i carrers, encara avui, és una
feina molt manual.

Què faràs ara?
Pau i tranquil·litat. Per mi, era
important canviar d’etapa. Tots els
canvis de Correus van fer-me veure
que més valia que hi hagués una
altra persona, més jove. Ara que ja
m’he tret de sobre la tensió voldria
viatjar i dedicar -me al bricolatge.

E nsenyament
Acte solemne per celebrar la constitució del nou Consell
d’Infants per al curs 2016-2017
En un acte solemne, el 18 de novembre va quedar
constituït el 6è Consell Municipal d’Infants de Calaf per al curs
2016-2017. Durant l’acte, que va tenir lloc a la Sala de plens
municipal, es va donar la benvinguda als nous membres del
consell, al mateix temps que es va fer un reconeixement als
infants que han deixat de ser-ne membres.
La regidora d’Ensenyament del consistori calafí, Montserrat
Isern, va encetar l’acte donant la benvinguda als presents
i destacant la importància del Consell d’Infants com a
òrgan de participació. Va posar de manifest que “els ulls
d’un infant s’adonen de realitats que ens envolten que els
ulls d’un adult, tot sovint, obvia” i, per això, són “una visió
més a tenir en compte”.
Seguidament, va donar la paraula al Cap d’Estudis de
l’Escola Alta Segarra de Calaf, Marc Galceran, que va
explicar com són escollits els alumnes que formen part
d’aquest Consell, tots ells del centre d’educació primària.
Enguany, els tres participants que han deixat el Consell,
perquè han començat a estudiar la secundària, són Anaïs
Argerich Campà, Alba Esteban Carricondo i Dani Herraiz
Vigara. En el seu lloc, han entrat a formar-ne part tres
alumnes de cinquè de primària: Martina Closa Sererols,
Nadyin Betancurt Puerta i Biel Passadas Morros.
Durant la sessió, els tres joves que finalitzaven el mandat
al Consell van llegir un discurs. Després, agraint la tasca
duta a terme, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, els va
entregar un diploma de reconeixement. També van llegir
un discurs els tres membres entrants i, en acabat, la
regidora d’Ensenyament va anar nomenant, un per un,
tots els membres del nou Consell, mentre l’alcalde els
imposava la medalla acreditativa.

va transmetre la idea que des de l’Ajuntament es vol que
el Consell vagi més enllà de participacions puntuals i va
explicar als seus membres que la seva feina és “observar
què succeeix, valorar-ho, emetre opinions, denunciar tot
el que cregueu que no es fa prou bé, reivindicar els vostres
drets, proposar millores i dissenyar projectes”. L’objectiu
final és, segons Badia, que els infants ajudin “a tenir el
poble en què tots volem viure”.
24 nens i nenes han format part del Consell
El Consell d’Infants és un òrgan de participació format per
set nens i nenes dels cursos de 5è i 6è de l’Escola Alta
Segarra, que són escollits pel centre educatiu i actuen de
representants de tots els alumnes. La iniciativa, que es va
crear fa sis anys, pretén copsar la realitat a través dels
ulls d’un infant per tal de tenir en compte necessitats que
sovint els adults obvien. També és una bona manera de
fomentar un esperit crític i constructiu.

Jordi Badia va cloure l’acte destacant la solemnitat de la
constitució del Consell d’Infants ja que, com va dir, “des del
govern municipal volem que aquest sigui un òrgan actiu
i implicat en la millora constant de Calaf”. Així, l’alcalde

La seva tasca principal és recollir, a través de les diferents
classes, opinions i propostes sobre com millorar Calaf. A
partir de la informació obtinguda, s’elabora un document
on es detallen aquestes mesures. Aquest document es
converteix en la carta als reis que els infants llegeixen
el dia 5 de gener en acabar la cavalcada. Posteriorment,
l’Ajuntament de Calaf estudia les propostes i, en la mesura
del possible, les duu a terme.

La Llar d’Infants celebra la
castanyada i Santa Cecília

Profitosa xerrada sobre
orientació acadèmica

Nou alumnes de l’Escola Municipal de Música van
protagonitzar el tradicional concert de Santa Cecília
que va tenir lloc a la Llar d’Infants ‘La Boireta’. I com
ja és habitual, els alumnes del centre també van
gaudir d’una animada castanyada. Els van visitar
dues simpàtiques castanyeres de l’ARCA que els van
explicar històries i van cantar i ballar cançons.

Una trentena de pares va participar, a
prinicpis de novembre, en la xerrada d’orientació
acadèmica que va oferir l’Àrea de joventut de
l’Ajuntament a la Biblioteca de Calaf. Durant la
sesssió es van explicar les diferents vies que
tenen els estudiants després d’acabar l’ESO per
continuar la seva formació.
Des de cicles formatius de grau mitjà i superior,
estudis
de
règim
especial,
batxillerat
i,
posteriorment, estudis universitaris. A més, es
van remarcar els procediments d’accés en cada
cas i es van esmentar altres vies per a aquells
estudiants que no hagin aprovat l’ESO.
La xerrada informativa també va servir per
explicar detalladament com funcionen les provés
d’accés, les notes de tall i les ponderacions.
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Benestar social
Festa gran per celebrar el desè aniversari del Centre de
Dia Casa Joan Gimferrer
Un gran cabaret, organitzat pels joves de la Casa
d’Oficis de l’Ajuntament de Calaf, va servir per celebrar,
el passat 2 de desembre, els 10 anys del Centre de Dia
Casa Joan Gimferrer. A més dels mateixos alumnes,
també van participar en l’espectacle treballadors del
centre, voluntaris i un grup de balladores en línia de
l’Esplai de la Gent Gran. La commemoració va finalitzar
amb una xocolatada acompanyada per unes delicioses
pastes elaborades per les usuàries que participen en un
nou taller de cuina organitzat pel centre.
El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer és un servei de
titularitat municipal que disposa de 40 places, 25 de
les quals estan concertades amb la Generalitat i 15 són
privades. L’any 2006 va començar l’activitat convertint-se
en el primer centre d’aquesta tipologia a l’Alta Segarra.
Ofereix a la persona, durant el dia, una atenció
terapèutica, psicològica i sociocultural per facilitar totes
les tasques bàsiques de la vida diària i per afavorir, així,
la permanència en l’entorn familiar habitual.
Actualment està gestionat per l’empresa MAP i segueix la
filosofia de treball basada en el model d’atenció integral
centrada en la persona amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida de les persones grans en situació de dependència.
L’equip del centre està format per gerocultors, una

diplomada en infermeria, una treballadora social, una
educadora social, una fisioterapeuta i una psicòloga.

Deixem l’empremta contra la
violència envers les dones

1.300 quilos recollits gràcies
al ‘Carretó Solidari’

Una cinquantena de persones va voler deixar la seva
empremta en el mural promogut per l’Ajuntament de
Calaf amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones. Amb el lema ‘Deixa la teva
empremta!’, les persones que van participar en aquesta
acció van pintar-se la mà de color lila i seguidament la
van deixar impresa sobre del mural que va servir, a les
12 del migdia, com a fons d’escenari per a la lectura
del manifest institucional. Enguany, la presidenta de
l’associació familiar Bitxets 14, Desirée Husillos, va ser
l’encarregada de llegir el manifest.
L’objectiu d’aquesta commemoració és manifestar
socialment el rebuig vers les violències masclistes i
refermar el compromís per treballar per l’eradicació
d’aquest problema social que afecta a dones d’arreu.
Alhora, serveix per sensibilitzar i donar informació sobre
aquesta problemàtica.
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Els calafins van demostrat, una vegada més,
la seva implicació amb el ‘Carretó Solidari’,
iniciativa solidària promoguda per l’Ajuntament
i Càritas Parroquial. En total, es van recollir
1.300 quilos d’aliments durant el darrer cap de
setmana de novembre. Enguany han estat cinc els
establiments que hi han participat: Supermercat
Casa Florentina, Supermercat Prat, Supermercat
Condis-Carnisseria Adoració, Supermercat Super-T
i Carnisseria Islàmica. L’objectiu era recollir el
màxim de productes per al Banc d’Aliments del
municipi, un servei que s’ofereix a persones
empadronades a Calaf que es troben en situació
de vulnerabilitat social.
En el mateix àmbit de solidaritat van tenir
dues recollides de joguines, una impulsada per
l’Ajuntament i l’altra per l’AMPA de l’Escola Alta
Segarra. Ambdues serveixen per col·laborar amb
la campanya de Reis de la Creu Roja.

Urbanisme
Aprovada la segona fase del projecte
de millora del clavegueram al carrer
Eres de la Sal

Nou senyal de
prohibició al carrer
Alexandre de Riquer

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Calaf va aprovar, en la
sessió de novembre, la segona fase del
projecte de millora del clavegueram
a la continuació del carrer Eres de la
Sal. Es tracta d’un projecte redactat
per Aigües de Manresa, que també
s’encarregarà de la seva execució
com a concessionària de la gestió de
l’aigua i el clavegueram al municipi.
Al setembre va executar-se la
primera fase d’aquest projecte, en un
tram de 165 metres, que començava
en la continuació del carrer Eres de
la Sal. En aquesta segona fase se
seguirà fent la canalització soterrada,
ja que actualment la xarxa discorre a
cel obert, fins a arribar a la carretera
Llarga.
La segona fase d’aquest projecte té
un pressupost de 34.984,35 euros.
Un altre dels projectes aprovats en la
Junta de Govern de novembre va ser
l’arranjament de l’espai central de la
plaça Alta Segarra, concretament de
la pèrgola de formigó i dels quatre
sorrals. Actualment no es troben en
bones condicions de manteniment
el que pot provocar situacions de
manca de seguretat.
El projecte té un pressupost de

54.743,2 euros i compta amb una
subvenció del PUOSC de la Generalitat
de 34.000 euros.
Modificació del POUM al Barri Nou
En la següent Junta de Govern,
celebrada aquel passat 12 de
desembre, es va aprovar inicialment
una modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanístic del Municipi
(POUM). Aquest canvi, que caldrà que
sigui aprovat pel ple municipal, vol
corregir una disfunción amb la que es
troben diferents habitatges del Barri
Nou. Segons l’actual POUM només es
permeten cases unifamiliars, però en
canvi n’hi ha de plurifamiliars. Això
comporta que no es pugui autoritzar
als veïns a fer una divisió horitzontal
dels seus edificis.

L’Ajuntament va col·locar, a
finals del mes de novembre, una
nova senyalització que recorda
la prohibició d’aparcar al carrer
Alexandre de Riquer. Al tractarse d’una via de doble sentit,
els vehicles que hi aparquen
dificulten la circulació. Per
aquest motiu, està prohibit
aparcar en ambdós costats del
carrer, a excepció de la zona
habilitada com a aparcament,
ubicada davant dels edificis
corresponents als números 6 i 8
de la via.
Per tal d’inicidir en aquesta
prohbició, el consistori va repartir
fulletons recordatoris on també
es va informar que des del 15 de
desembre se sancionen aquells
vehicles que incompleixen la
prohibició.

Medi ambient
La Brigada municipal controla la processionària actuant en
més de cinquanta arbres
L’equip de jardinera de la Brigada municipal ha dut a
terme un tractament per tal d’eliminar alguns nius de
processionària de pi (erugues) que s’havien detectat a
la zona de La Pineda, al camí de la Fortesa, a la rotonda
del carrer de La Sort, a la carretera de Manresa i al
camp de futbol. En aquesta actuació han tractat arbres
tant de finques particulars com de la via pública, per
tal d’evitar una plaga com la que hi va haver l’hivern
passat en la mateixa zona.
El procediment que es fa en aquests casos és retirar i
eliminar el niu. L’ús d’insecticides no és recomanable, ja
que podria afectar als depredadors naturals d’aquests
insectes. Un cop eliminats, se seguiran fent revisions
periòdiques.
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Promoció econòmica
L’Ajuntament de Calaf contracta cinc persones a través
del Programa Joves en Pràctiques

A mitjan novembre, cinc joves d’entre 16 i 29 anys
van començat a treballar a l’Ajuntament de Calaf a través
del Programa Joves en Pràctiques, que forma part del
Programa de Garantia Juvenil, cofinançat per la Generalitat
de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya,
el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social
Europeu de la Unió Europea. Per fer aquesta contractació
el consistori disposa d’una subvenció de 55.000 euros.
El joves, que treballaran al consistori calafí fins al maig a
jornada complerta, tenen els següents perfils: Llicenciat
en Biologia, Enginyer en Sistemes TIC, Tècnic en
conducció d’Activitats Físicoesportives en el medi natural,
Tècnica en Educació Infantil i Tècnica de Cures en Atenció
d’Infermeria.

Tots ells ja desenvolupen tasques vinculades a la formació
que han realitzat supervisades per un tutor, un tècnic del
consistori.
Els professionals contractats a través d’aquest programa
havien de complir uns requisits molt restrictius. Per
exemple, havien d’estar inscrits al Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, tenir un títol universitari, un cicle
formatiu de grau mig o superior, o bé un certificat de
professionalitat. A més, havien d’estar en situació d’atur i
figurar inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya com
a demandant d’ocupació no ocupat. Alhora, no podien
haver estat contractats en pràctiques per la mateixa
titulació en cap altra empresa per un temps superior a
dos anys.

L’Ajuntament i la Diputació es reuneixen amb
els comerciants de Calaf per impulsar el sector

L’Ajuntament de Calaf, juntament
amb la Diputació de Barcelona, va
dur a terme una reunió informativa
amb l’objectiu d’idear accions
que ajudin al desenvolupament
del comerç del municipi i tenir un
primer intercanvi d’impressions.
La reunió va estar encapçalada per
la regidora de Turisme i Comerç,
Montserrat Mases, juntament amb
la tècnica de comerç de la Diputació
de Barcelona, Cristina Izquierdo, i
Marta Zaragoza, de la consultoria
Cresalida.
Durant l’acte es va donar veu als
comerciants perquè exposessin les
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seves necessitats. Conjuntament,
es van posar sobre la taula els punts
forts i dèbils del comerç de Calaf
per tal de poder impulsar accions
que ajudin a la seva reactivació.
A la vegada, la tècnica de comerç
de la Diputació, Cristina Izquierdo,
així com Marta Zaragoza de la
consultoria
Cresalida, van oferir
diverses eines als comerciants per
ser més competitius.
Al gener es convocarà una altra
reunió per veure si es poden
tirar endavant accions comercials
conjuntes que ajudin a enfortir
aquest sector econòmic.

Català i anglès donen
el tret de sortida a la
nova oferta del CRO
El 30 de desembre comença un
nou paquet de cursos gratuïts de
Formació Ocupacional i Formació
Contínua al Centre de Recursos
per a l’Ocupació finançats amb
fons públics. Els primers seran els
cursos de català i anglès A1, que
tindrà continuïtat, durant l’any,
amb els nivells d’A2 i B1. En l’àmbit
dels idiomes també s’ofereix un
curs de francès A1a, a partir del
10 de gener, que també tindrà
continuïtat amb l’A1b.
En total s’han programat 13
cursos de diferents temàtiques:
‘Confecció i publicació de pàgines
web’,
‘Operacions
auxiliars
d’enregistrament
i
tractament
de dades i documents’, ‘Atenció
sociosanitària
a
persones
dependents en institucions socials’,
‘Màrqueting’, ‘L’ABC de l’economia
social, ‘Tècniques de negociació’
i
‘Al·lèrgies
i
intoleràncies
alimentàries’.
Les persones interessades caldrà
que us poseu en contacte amb el
CRO el més aviat possible.

Promoció econòmica
Aquest desembre comença una nova edició de la Casa
d’Oficis centrada en la dinamització sociocultural
El proper 30 de desembre
s’iniciarà una segona edició de la
Casa d’Oficis centrada en l’àmbit de
la dinamització sociocultural. Igual
que la realitzada durant el darrer
any, s’adreça a vuit joves menors
de 25 anys. Aquesta és una acció
formativa subvencionada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya en
el marc del projecte ‘Treball als
barris’.
El projecte té un any de durada i està
dividit en dos semestres. Durant el
primer, els participants realitzen
una formació teòrica i perceben
una beca d’assistència. A partir del
segon semestre els joves fan una
formació pràctica a través d’un
contracte de formació i aprenentatge
cobrant el 75% del Salari Mínim
Interprofessional.
El
títol
d’Educació
Secundària
Obligatòria (ESO) és el nivell mínim
d’estudis exigit per tal de poder
accedir a aquesta nova edició de la
Casa d’Oficis. A més, com a requisit,
cal estar inscrit com a demandants
d’ocupació al Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Per realitzar les inscripcions o per
a més informació, les persones
interessades es poden posar en
contacte amb el Centre de Recursos
de l’Ocupació (CRO) de Calaf, trucant
als telèfons 93 869 82 49 o al 676
476 827. També s’hi pot contactar a

través de calaf.ocupacio@calaf.cat
o bé dirigir-se personalment al CRO
ubicat al carrer Xuriguera, número
42.
Programa
Durant la formació teòrica els
alumnes abordaran els següents
temes: programació cultural, lleure,
manipulació
d’aliments,
serveis
socials a la comunitat, educació
ambiental i activitats esportives.
El diferent temari els permetrà
obtenir el carnet de monitor de lleure
i el carnet de socorrisme.

Pràctiques
Els alumnes posaran en pràctica els
coneixements adquirits organitzant
activitats pròpies, col·laborant amb
actes del consistori com la festa de
l’Arrela’t a Calaf o la Festa Major, o
bé integrant-se en altres propostes
d’entitats i organitzacions com
són els casals d’estiu, les activitats
extraescolars i el Centre de Dia.
Els joves que han participat en la
primera edició d’aquesta Casa d’Oficis
s’han implicat molt i han organitzat
propostes tan reeixides com ‘La
Moguda’ o la festa ‘A Calaf fem Nadal’.

El social media, tema central d’una nova casa d’oficis
Rural Social Media és el nom d’una nova Casa
d’Oficis que també començarà a caminar aquest final
d’any. Adreçada a 10 joves de menys de 25 anys, la
seva durada també serà de 12 mesos. Aquesta acció
està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya en el marc del projecte ‘Programes
singulars’.
Les persones que vulguin participar en aquesta
atractiva formació teòrica i pràctica cal que estiguin
inscrites al Programa de Garantia Juvenil. De la
mateixa manera que l’altra Casa d’Oficis, durant
el primer semestre els alumnes faran la formació
teòrica i percebran una beca de 150 euros al mes.
Durant el segon semestre l’Ajuntament de Calaf
els farà un contracte de formació i aprenentatge i
formació a través del qual cobraran el 75% del Salari

Mínim Interprofessional.
Programa
Durant la formació teòrica, els participants en
aquest programa es formaran en disseny i creació
i gestió de pàgines web, gestió de xarxes socials,
màrqueting personal i màrqueting digital, gestió
de documentació i enregistrament digitalitzats
i elaboració de continguts. A més, adquiriran
coneixements d’enregistrament i edició d’imatges
de vídeo i fotogràfiques. Els joves també podran
conèixer
eines
per
desenvolupar
projectes
d’emprenedoria i autoocupació.
Durant la fase de pràctiques els alumnes hauran
de desenvolupar diferents projectes de comunicació
per a l’Ajuntament i les seves diferents àrees.
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P ressupostos Participatius

2017
1

Actuació al bosc
del Rentador

2

4

Millores a La
Pineda

Instal·lació i adequació d’un espai
de trobada i joc per a infants i
famílies a l’antic Institut Municipal
de
Formació
Permanent.
Condicionament d’una aula i
dotació de mobiliari i joguines.

5

7

Millora dels
parcs infantils
10.000 €

Millora i reforma dels parcs
infantils per tal de fer accessibles
i segurs els espais per als infants.
Manteniment de les zones verdes
adjacents.

10 Nou equip de
so

9.441,63 €
Adquisició d’un nou equip de so
per a la Unió Calafina destinat a ús
propi i per a les entitats acollides.

16

Pas elevat de
vianants

Instal·lació
d’un
pas
de
vianants elevat al passeig de
Santa Calamanda per reduir la
perillositat d’aquest punt.

8

Nou equip de
so i llum
3.382,54 €

Adquisició d’un equip de so i
llum per a les diverses activitats
que organitza ‘La Polseguera’ al
municipi.

11 Mercat de

Dansa 2017
9.800 €

Impulsar el Mercat de Dansa
2017, festival de cultura popular
i dansa amb diversos espectacles
de diferents tipus de dansa i ball.

Dispensadors
de bosses
1.000 €

Instal·lació de papereres amb
dispensadors de bosses per a la
recollida d’excrements de gossos.
Aquest nou equipament aniria
acompanyat d’una campanya de
sensibilització i informació.

6

4.000-6.000 €

9.138,80 €
Instal·lació de passos de vianants
i millores viàries a la plaça de
Catalunya del barri de La Pineda.

3

4.000 €

8.526,64 €
Habilitar un espai d’oci familiar i
juvenil equipat amb barbacoes
i bancs al bosc del Rentador.
Instal·lació de tanques a la vora
del riu i piques al costat de les
barbacoes.

Espai per a
infants

Nou sistema
de projecció
9.982,50 €

Adquisició d’un nou projector per
a la Unió Calafina destinat a ús
propi i per a les entitats acollides.

9

Carril bici i
carrer peatonal
9.969,77 €

Adequació d’un carrer peatonal i
carril bici en el tram que va del
barri de La Pineda al nucli del
poble de Calaf.

12 Rehabilitació
de façana

9.946,20 €
Rehabilitació de la façana de
l’edifici de la Unió Calafina, ubicat
a l’avinguda de la Pau.

P articipació

13 Activitats

alumnes IES

14 Adequació

Sala de Fusta

15 Projecte pati

10.000 €

8.428 €
Poder programar activitats i
sortides per a tots els alumnes
independentment
del
seu
poder adquisitiu. Les activitats
proposades
són
llenguatge
musical, anglès, escacs i jocs de
taula així com sortides trimestrals
al Saló del còmic, a esquiar i a un
esdeveniment esportiu.

16 Millora a la pista
de bàsquet

Adequació i millora de la Sala
de Fusta del Casal de Calaf.
Insonorització, millora de les
instal·lacions, cabina de control
de llum i so, cablejat des de
l’escenari a la cabina i equipament
per a classes de teatre i dansa.

17 Nous

instruments

6.369,44 €
Millorar les instal·lacions de
l’Escola Alta Segarra amb una
taula de ping-pong, bagul de
resina, carro per transportar
llibres, dues taules, bancs i caseta
de fusta. Pintar una paret amb
pintura de pissarra i dos murals,
un amb espai rocòdrom.

18 Nou equip

d’il·luminació

1.981,20 €

6.009,83 €
Millora de l’enllumenat de la pista
de bàsquet del Pavelló poliesportiu
municipal.

Adquisició d’instruments musicals
de percussió per acompanyar
cercaviles i correfocs de gegants
i diables.

9.977,39 €
Disposar
d’un
nou
equip
d’il·luminació per a la Unió Calafina
i per a les entitats acollides.

Com funcionen les votacions
Com un dels màxims exponents de la participació
municipal, l’Ajuntament de Calaf promou, per primera
vegada, els pressupostos participatius. Durant la primera
fase es van rebre 22 propostes, la majoria presentades
per entitats i que, com es pot veure, responen a diferents
necessitats i iniciatives.
D’aquestes propostes, 18 han superat el filtre dels
tècnics que han descartat quatre projectes per manca
d’informació o pressupost. La partida destinada per
a l’any 2017 per a aquests primers pressupostos
participatius és de 50.000 euros i, per això, cap de les
propostes no podia superar els 10.000 euros amb la
idea que se’n puguin dur a terme un mínim de cinc.

A partir d’ara són tots els ciutadans els que agafen el
protagonisme ja que hauran de votar les propostes que
considerin més oportunes. Les votacions s’hauran de fer
entre el 2 i el 14 de gener de 2017. Es poden fer a través
de les butlletes d’aquí sota que podeu retallar i portar a
l’Ajuntament de Calaf o bé a través del web municipal on
trobareu un enllaç per participar-hi.
Mitjançant aquesta butlleta de votació, o a través del
web, cal repartir cinc punts entre els projectes elegits per
cada ciutadà. Podeu votar tots aquells que el dia que ho
feu hagueu complert els 16 anys i estigueu empadronats
a Calaf. Informàticament es controlarà que cada persona
només pugui votar una vegada.

Butlleta de
votació
Ompliu els quadres amb el número de la proposta que desitgeu. Podeu destinar els
5 vots que teniu a la mateixa proposta, o bé podeu repartir-los.

Butlleta de
votació
Ompliu els quadres amb el número de la proposta que desitgeu. Podeu destinar els
5 vots que teniu a la mateixa proposta, o bé podeu repartir-los.
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C ultura i Festes
Èxit de públic en la segona edició de la Fira de la Carbassa
de Calaf
La plaça dels Arbres va convertir-se, durant el dia de
Tots Sants, en el centre neuràlgic de Calaf. Centenars de
visitants i vilatans van sortir al carrer per participar en
la segona edició de la Fira de la Carbassa que oferia un
conjunt d’activitats al voltant d’aquest fruit de tardor, una
proposta que s’alinea amb les altres dues fires agrícoles
del municipi, l’Ecofira i l’Agro Alta Segarra.
La fira comptava amb una trentena de parades d’artesania
feta amb carbassa, com objectes de decoració o utensilis
per a la llar ubicades al carrer Raval de Sant Jaume.
També s’hi podien trobar estands relacionats amb el
cultiu i amb la gastronomia.
Les carbasses gegants, que participaven en el concurs,
van ser un dels gran atractius i, de ben segur, les més
fotografiades del dia. La seva arribada i descarregada,
damunt de les bales de palla que els feien d’expositor, va
ser espectacular. En total, hi van participar 18 cultivadors
amb un nivell superior al de l’any passat.
Al mig de la plaça també es podia veure com la reconeguda
escultora, Xiu Duset, anava construint dues escultures
de carbassa. Una representava una calavera mentre que
l’altra representava les dues cares dels gegants de Calaf,
en Jaume i la Calamanda.
De fet, els gegants van endur-se bona part del protagonisme
de la jornada. La Colla de Geganters i Grallers de la població
van organitzar la seva IX Trobada Gegantera en la qual
hi van participar un total de nou colles i 200 geganters i
grallers. La plantada de gegants va tenir lloc en el mateix
entorn de la fira i la cercavila va passar pel bell mig de les
parades. La trobada es va cloure al migdia amb la ballada
de les colles i l’entrega de records.
Activitats paral·leles
Els secrets per aconseguir una carabassa gegant els van
compartir el cultivador Jordi Xandri i Salvador Mogas,
president de l’Associació espanyola de cultivadors de
carbasses i hortalisses gegants, en una xerrada que va
atraure un bon gruix de persones. En paral·lel, qui ho va
preferir, va poder gaudir d’una visita guiada al castell,
a l’exposició commemorativa de Ramon Sala Coy i al
campanar. En total, hi van participar una cinquantena de
persones.
Cap a mig matí, els Boines Negres de Sant Feliu de
Codines van començar a repartir els tastos de tapes
elaborades amb carbassa. Just al costat, s’hi podia visitar
la mostra de fruits de tardor muntada per l’ARCA, que
també van repartir pa amb oli i sucre, codonyat i raïm.
Les castanyes també van estar presents a la fira amb
el repartiment que en va fer l’Agrupament Escolta
Alexandre de Riquer.
Carbassa de rècord
Poc abans de donar per acabada la fira es va fer
el lliurament dels premis del Concurs de carbasses
gegants a càrrec de l’alcalde Jordi Badia i el calafí Albert
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Casanovas, cultivador i impulsor del certamen. Tots els
participants van rebre un diploma acreditatiu del concurs
i, seguidament, es van entregar els guardons. En la
categoria Alta Segarra, el tercer premi va ser per Eudald
Casanovas, per una carbassa de 78 kg, el segon per
Joan Sala, per la seva carbassa de 110 kg; i finalment, el
guanyador de la categoria va ser Jordi Gumà amb la seva
carbassa de 112 kg.
En la categoria general, Joan Carner va rebre el 3r premi
per la seva carbassa de 284 kg; el 2n premi va ser per
a la carbassa de 360 kg, cultivada per Salvador Mogas;
i, finalment, el 1r premi va ser per Carlos Callén amb
la carbassa més pesada de 631,6 kg i que és rècord
d’Espanya.
Per cloure el certamen es van obrir algunes de les
carbasses gegants per donar-ne a tothom qui en volia.
Més activitats
Les propostes per Tots Sants es van completar a Calaf
amb la 13a edició de “La Nocturna del Terror”, amb 400
participants, la inauguració de l’exposició commemorativa
del pintor Ramon Sala Coy i la sessió de cinema infantil,
organitzat per Sismes Cineclub, en la qual es van
projectarar set curtmetratges de l’Animac.

C ultura i Festes
El grup ‘Manel’, gran protagonista de la Festa Major
d’Hivern que amplia la programació
Aquest final d’any està servint per tancar una atractiva
programació per celebrar la Festa Major d’Hivern de Calaf
que cada any arriba a principis de febrer en motiu de
Sant Calamanda. Per al 2017 s’han previst més d’una
desena d’actes pensats per a tots els públics.
El grup ‘Manel’, que serà al Casal de Calaf el dia 5
de febrer a les 18.00 hores, és la gran estrella de la
programació. Les entrades ja es poden adquirir a través
del portal entrades.casaldecalaf.cat.
Els actes festius començaran el divendres, 3 de febrer,
amb la celebració de la ‘Nit de l’Esport i la Cultura’, una
gala que servirà per premiar els calafins que han destacat
més durant el darrer 2016 tant pel que fa a l’esport com
en les diferents disciplines culturals.
L’endemà dissabte al matí es presentarà en societat la
nova ‘Associació Cultural i Educativa Calamanda’. A la
tarda es podrà gaudir d’una nova Escala en hifi de l’Esplai
de la Gent Gran que es podrà veure a partir de les 18.00
hores a la Sala d’actes municipal. I, a la nit, a les 22.00
hores, l’oferta serà teatral amb l’obra ‘Els darrers dies de
la Catalunya republicana’.
Les propostes més tradicionals tindran lloc el dia de Santa
Calamanda. Al matí, a les 11.30 hores, missa solemne
seguida d’una nova ballada de la Metredansa. En acabat, hi

Interès per recuperar la
història relacionada amb
la mineria

Una trentena de persones, la
majoria dels quals tenien vinculacions
directes o familiars amb el treball a
les diferents mines, van trobar-se
a finals de novembre a la Sala Felip
de Calaf. Era la primera sessió que
servia per iniciar el camí del projecte
que ha de servir per recuperar la
memòria històrica vinculada a la
mineria del territori. Amb el testimoni
dels presents va quedar palesa la
importància històrica i identitària que
ha tingut aquest sector econòmic al
municipi i al conjunt de l’Alta Segarra.
Una de les primereres accions que
possiblement es farà és geolocalitzar
les mines per idear rutes de
senderisme i coneixement de l’entorn.

haurà una ballada de sardanes a la Sala d’actes municipal.
Aquest dia a la tarda, a més del concert de ‘Manel’, hi
haurà ball a La Bogart amb ‘Abarca’ organitzat per la Unió
Calafina.
El dilluns 6 de febrer serà festiu a Calaf i per això també
s’han previst atractives propostes. Al matí, amb el cinema
infantil organitzat per Sismes Cine Club, que també han
programat una sessió per a tots els públics per a les 18.00
hores. En paral·lel, a aquesta mateixa hora començarà un
concert seguit d’un ball amb el conjunt Glacé que organitza
La Unió Calafina a La Bogart.

L’Ajuntament posa a disposició de les
entitats sense seu social un espai a
l’antic edifici consistorial

L’Ajuntament de Calaf ha postat l’antic edifici consistorial a
disposició de totes aquelles entitats que no tenen seu social per tal
que puguin tenir un lloc on reunir-se o realitzar les tasques pròpies.
L’edifici, situat al carrer del Carme, es compartirà entre totes les
associacions que hi estiguin interessades i es gestionarà en funció
del nombre de sol·licituds que es rebin.
El passat 11 de novembre, totes les entitats que van volar van poder
visitar les dependències de l’edifici per veure si s’ajustava a les seves
necessitats. D’acord amb això, properament s’acabarà de decidir la
distribució final entre les diferents entitats.
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E sports
Les beques esportives s’incrementen un 8,7%
En la Junta de Govern celebrada aquest dilluns,
12 de desembre, s’ha aprovat la concessió dels ajuts
econòmics corresponents a les beques que l’Ajuntament
de Calaf atorga per facilitar la pràctica esportiva
d’infants i adolescesnts. L’objectiu és garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’esport de nens i joves. En
total s’han pogut becar 65 sol·licitants amb una ajuda
que representa el 60% del cost de l’activitat.
L’import destinat a aquests ajuts ascendeix als 6.249
euros, un 8,7% més que fa un any. El seu cost està
finançat per la Diputació de Barcelona, que aporta
4.000 euros, mentre que l’Ajuntament de Calaf hi
destina 2.249 euros.
El programa de beques ‘Esport per a tothom’ ha
registrat un nou augment de sol·licituds respecte a
edicions anteriors. En concret, se n’han sol·licitat i
atorgat 20 més que l’any 2015, quan van ser 45 els
infants i joves becats.

Les beques s’adrecen 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.
Les activitats que han estat objecte de subvenció
són la pràctica del futbol sala a través de l’EFSAS, el
futbol amb la Unió Esportiva Calaf, el bàsquet amb el
Club Bàsquet Calaf i les activitats que es realitzen a
través de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. De fet, les
beques es bonfiquen a través de la subvenció que el
consistori atorga a cada una d’aquestes entitats per
cobrir part de la despesa de les activitats dels infants
sol·licitants.

Noves xarxes protectores al Camp de
futbol ‘Les Garrigues’

El passat dimarts, 13 de
desembre, es va procedir a renovar
una de les xarxes protectores
situada darrera d’una de les
porteries del Camp de futbol
municipal ‘Les Garrigues’ i que
serveix per aturar les pilotes
que surten de l’espai de joc.
L’estructura muntada té sis
metres d’alçada i 30 d’amplada.

que és de 1.236,46 euros (IVA
inclòs). Part d’aquest ajut també
servirà per millorar els taulers de
bàsquet del Pavelló poliesportiu
municipal. En total, es col·locaran
cantoneres a les vuit cistelles,
dues de mini bàsquet i dues
de normals. Aquesta segona
actuació té un cost de 433,27
euros (IVA inclòs).


L’acció,
duta a terme per a
la millora i manteniment de
les instal·lacions, s’ha pogut
executar gràcies a una subvenció
de la Diputació de Barcelona
que cobreix el cost de les xarxes

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
preveu que en les properes
setmanes es podrà procedir
a canviar la segona xarxa de
protecció del Camp de futbol
municipal.
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Projecte d’orientació a
les escoles

L’Escola Alta Segarra va participat
en el projecte de la Mancomunitat
de l’Alta Segarra, ‘Orientació a
les escoles’. L’objectiu: fomentar
aquesta disciplina en el medi natural
entre els infants.
En el projecte hi participen totes
les escoles de l’Alta Segarra. En
concret, hi prenen part els alumnes
d’entre 3r i 6è de primària. El passat
25 de novembre va ser el torn dels
alumnes de Calaf. En total hi van
prendre part 170 alumnes.
I el passat 20 de desembre es va
celebrar a Copons una matinal
d’orientació i trobada de les escoles
participants amb uns 200 alumnes.

E ntitats
EFSAS

Un futur ple de possibilitats
Un any més, hem començat les respectives
competicions i tornem a facilitar la pràctica de futbol sala
a nivell formatiu a més de 80 nois i noies del poble i de
rodalies. Amb un equip Benjamí, Cadet, Sènior Femení,
Sènior Masculí “B” i Sènior Masculí “A”. El futbol sala base,
juntament amb l’equip Sènior Masculí “A”, consolidat a la
màxima categoria (Lliga Nacional), fa que des d’aquesta
Escola de Futbol Sala estiguem orgullosos de formar part
de la història que van començar el Futbol Sala Calaf i el
JIP Prats de Rei.
Comencem temporada, i seguint la dinàmica dels últims
anys, ho fem amb l’ajuda de nous col·laboradors,
empreses, Ajuntament, etc. A tots ells, des de la Junta
de l’EFSAS, volem donar-vos les gràcies perquè sense
vosaltres no podríem fer tot el què fem.
Donar també les gràcies a l’Ajuntament de Calaf per
firmar el nou conveni que ens dóna millor comunicació
perquè els afers diaris es desenvolupin més ràpidament.
Per altra banda, volem que sapigueu que abans d’acabar
la temporda passada, des de la Junta de l’EFSAS, ja
estàvem preparant la temporada que hem començat.
Així que agraeixo a tots els meus companys/es de Junta
el seu esforç i la seva dedicació sense ànim de lucre

perquè aquesta Escola segueixí fent bones persones i
bons jugadors/es.
Només ens queda convidar a tothom a pujar al Pavelló
poliesportiu municipal de Calaf a gaudir veient el nostre
Futbol Sala base hi ha disfrutar de valent amb l’equip
Sènior Masculi “A”.
Moltes gràcies a l’afició que sempre ve i ha tots els
familiars.
Des de la Junta us volem desitjar unes Bones Festes
Nadalenques i un Bon Any Nou.
No oblideu que tots junts fem escola!!!

Club Bàsquet Calaf
A punt de cloure la primera fase de la temporada els nostres equips van
deixant petjada i es troben ben situats en les seves respectives classificacions.
L’Infantil Femení, com a tercer classificat de la seva lliga territorial, ja ha
aconseguit el passaport per disputar el Campionat de Catalunya de nivell A-2,
a partir del mes de gener.
El Cadet Femení, en aquest moments també tercer classificat, però amb
possibilitats de millorar la classificació per tal de ser cap de sèrie en la segona
fase de la lliga i tenir més fácil l’accès a la Final a 4.
El Senior Femení “B” ha anat de menys a més i serà l’anfitrió en el Trofeu
Federació a disputar al Poliesportiu municipal de la nostra localitat el proper
18 de desembre, en jornada única, amb dos partits de semi-finals al matí i la
gran final a la tarda. Desitgem que l’equip pugui revalidar el trofeu aconseguit
a la Seu d’Urgell el mes de gener passat pel nostre actual Senior Femení “A”.
D’altra banda el Senior Femení “A”, que la temporada passada va aconseguir
l’ascens a Segona Categoria Catalana, està fent un inici de temporada
excel·lent i es troba en els llocs capdavanters de la classificació després
d’onze jornades, amb victòries contundents davant el Prat de Llobregat (7035) i l’Olesa (72-49).
També ens cal mencionar que ja s’han convocat les seleccions zonals
Preinfantils i Cadets de primer any i, com comença a ser habitual, la nostra
entitat esportiva hi estarà ben representada per les jugadores, Ingrid Martínez
i Núria Botet a la categoría Preinfantil, així com el nostre Director Tècnic
Miquel Puigpinós, com a Seleccionador Territorial de les categories Preinfantil
i Infantil femenines i, en la categoría cadet la jugadora Aminata Diagne i Joan
Busquet com a seleccionador zonal.
Per últim només ens resta desitjar unes bones i venturoses Festes a tots els
associats i simpatitzants i, com no pot ser d’altra manera, a tots els nostres
esponsors i col·laboradors.

La Junta de l’EFSAS

Unió Esportiva Calaf
Arriba Nadal, temps d’estar
en família. És en aquest punt
on trobem una similitud entre
aquestes festes i la feina
que fem a la nostra entitat.
Considerem cada equip com
una petita família en la que,
aprofitant el futbol, mirem
d’educar als nois i noies en
el companyerisme, ajudar-se
els uns als altres i apendre a
respectar contraris, jutges, etc.
Totes
aquestes
petites
famílies acaben composant
la gran família que formem a
la UE Calaf. Per això creiem
fermament en que la nostra
feina va molt més enllà que un
extraescolar esportiu.
Volem doncs, donar les gràcies
a tots els membres d’aquesta
gran
família
per
fer-nos
confiança i desitjar a tothom
que disfruti d’aquestes festes
amb salut i en companyia dels
éssers estimats.
BON NADAL!
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E ntitats

Unió Calafina

La celebració dels 120 anys, un dia emmotiu i especial
Arribem a finals d’any i és el moment de fer una mirada
enrrera amb nostàlgia i una mirada endavant amb força,
voluntat i molta il·lusió.
Diumenge dia 27 de novembre, va ser un dia especial per
a nosaltres, vam celebrar el 120è Aniversari i la Festa del
Soci, amb un dinar al Restaurant–Sala de festes BOGART.
L’acte va comptar amb la presència del Sr. Salvador
Casals, president de la FAC (Federació D’Ateneus de
Catalunya) i de les autoritats del nostre poble. Un cop
finalitzat el dinar, el Sr. Jaume Mas, ens va explicar el
document que es va entregar a tots els socis assistents a
l’acte, el Sr. Salvador Casals, ens va donar la benvinguda
a la seva federació, el Sr. Jordi Mas va fer un repàs
als 120 anys d’història de la Unió Calafina, Casino de
Calaf, va cloure els parlament els nostre alcalde el Sr.
Jordi Badia en el que ens va dir que estava orgullós de
“celebrar els 120 anys de la Unió Calafina. Ara el vostre
repte és mantenir viva l’entitat, connectada amb els
calafins perquè se la sentin tan seva com necessària.
Estem convençuts que hi reeixireu. Teniu la generositat i
el coratge que calen. Des de l’ Ajuntament de Calaf us hi
ajudarem i us encoratjarem”.
Seguidament,
es
van
entregar
les
plaques
commemoratives als membres d’antigues Juntes
Directives: Joan Cribillers, Antoni Calvet, Ramon
Puigpelat Guilà, Josep Jordana Sibila, Pere Cortadellas
Lladó, Emeteri Biosca Paradell, Francesc Reixach Barril,
Josep Mas Puigpelat, Joan Miquel Martí, Vicenç Vilaseca
Mas, Pere Torra Viladrich, Josep Maria Montaner Puig,
AV La Pineda
La Pineda està dins el cor de cadascú…
Entrem ja en la recta final de l’any 2016, en les
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. Són dies per
viure i conviure, per compartir, per gaudir de les
grans i petites alegries de la vida, per retrobar-nos
amb els nostres familiars i amics.
Aquests sentiments ens donen força per continuar
lluitant al costat dels altres i per desitjar-nos que
l’any que ve sigui millor que aquest.
Només si treballem de veritat estarem fent possible
que el nostre desig es compleixi. Ens hi hem de
comprometre del tot.
Per això, un dels nostres principals objectius del
2017, com a AV La Pineda-Calaf és impulsar els
projectes que hem presentat en els pressupostos
participatius. Uns projectes que defineixen quin és
el Barri que realment volem.
Estem decidits a tirar endavant sense renunciar a
tot allò que hem construït durant anys. Tenim un
barri fort. No partim del no-res. La nostra Festa
Major, en els darrers 29 anys ha demostrat que és
part del cor de cadascú.
Us desitjem unes Bones Festes i un Bon Any Nou.
La Junta
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Josep Latorre Solé, Francesc Frauca Gros, Ramon Ribalta
Llobet, Abelard Vilaseca Oller, Genís Aymerich Puiggròs,
Pere Clotet Solà, Valentí Solé Ruíz, Josep Lladó Tarragó,
Emili Vila Feixó, Josep Garrofé Casamitjana, Josep
Maria Bernadó, Josep Torra Viladrich, Josep Riu Gilibets,
Antoni Muntalà Marbà, Josep Enric Vila Viladrich, Llàtzer
Cano Gómez, Miquel Marsinyach Sadornil, Josep Camí
Pascual, Francisco Bélmez Redondo, Josep Campà Badia
i seguidament es va fer un concert homenatge a aquests
membres a càrrec d’Isaac Fonoll al piano i Jordi Morera
al violoncel. Van interpretar el Cant dels Ocells, el Cigne,
Pare i País Petit. Seguit de Concert i ball a càrrec de
l’Orquestra New Marabú.
Ja per acabar, us recordem que tenim obertes les
inscripcions per al Sopar de Cap d’Any. Telèfons: 93 869
83 77 (Josep) o bé al 629 43 35 71 (Jordi).
Bon Nadal i Feliç 2017!!!
Associació Cultural i Educativa Calamanda

Benvolguts calafins i calafines,
S’acosten les festes de Nadal, dies de tradicions,
somnis i moltes il·lusions.. les mateixes que un
grup de deu calafins ja fa dies que, amb l’objectiu
de recuperar les tradicions i el costumari popular
català, treballem per crear una nova entitat pel
poble.
Han estat els infants i joves que ens han motivat
en donar inici a una associació que aglutini les
diferents vessants de la cultura popular catalana,
d’aquí neix l’Associació Cultural i Educativa
Calamanda.
Volem ser un punt de trobada per a tothom, de
diversió pels infants i joves, de records pels més
grans. I això ho volem transmetre a través del
cant, la dansa i la transmissió de la cultura popular.
Ens agradaria que ens acompanyéssiu el dia 21
de gener per fer-vos partíceps del projecte. Us hi
esperem a tots!
I per Nadal, picarem fort el tió perquè ens cagui
torrons amb moltes cançons, neules carregades
d’il·lusions i avellanes plenes d’abraçades.
Bon Nadal i Feliç Any Nou!

E ntitats
Casal de Calaf

Tot a punt per estrenar una nova temporada de Pastorets
El fred de les darreres setmanes ens ha anat avisant
que ja gairebé és Nadal i com no pot ser d’altra manera,
el Casal de Calaf s’omple d’activitats durant aquestes
dates, que allargarem fins a finals de gener.

sota la direcció d’Eloi Fonoll, amb l’ajuda d’Elna Sans,
ens faran passar tres bones vetllades amb uns pastorets
emocionants. Les funcions seran el dia 1 de gener, a les
19.00 hores, i els dies 6 i 7 de gener a les 18.00 hores.

Els Pastorets de Calaf, que aquest any també estan
dirigits per Josep Garriga, assistit per Antonino Mestres,
han treballat molt dur des de l’estiu per tal d’oferir-vos
el millor espectacle de Nadal que avui dia es pot veure.
S’oferiran 5 funcions: el 25 de desembre, a les 19.00
hores, i tots els diumenges de gener a les 17.30 hores.

Els Infantils també han fet i programat algunes activitats
com el 1r Concurs de Dibuix dels Pastorets Infantils de
Calaf amb la col·laboració de l’Escola Alta Segarra de
Calaf. El dibuix guanyador ha estat escollit per formar
part del cartell publicitari d’enguany. I un altre dibuix ha
estat escollit per ser incorporat al logotip de l’espectacle.

Enguany també s’han dut a terme moltes activitats
relacionades amb els Pastorets i amb el Centenari dels
Pastorets de Josep Maria Folch i Torres: participació al
Concurs Nacional de Cuplets, que va guanyar el calafí
Antonino Mestres. Participació a la ‘mega-representació’
dels Pastorets en la qual diferents grups de teatre
representaven un dels quadres de l’obra de Folch i Torres.
Celebració de la 2a Jornada de Pastorets. Organització
de les 2es. Jornades Gastronómiques dels Pastorets
de Calaf, amb una bona representació dels restaurants
calafins i de la comarca, la presentació de les quals va
comptar amb la presència del xef David Andrés. Concert
de la Música dels Pastorets a Roma, on la Cobla Sant
Jordi – Ciutat de Barcelona i un cor local interpretaven,
sota la batuta de l’autor, Mn. Valentí Miserachs, la música
que tant ens va fer gaudir l’any passat.

Els Pastorets Infantils també han col·laborat amb La
Marató de TV3. El dia 18 de desembre, coincidint amb
l’assaig general de la primera part, es va obrir al públic
per tal que les aportacions voluntàries es poguéssin
donar a La Marató.

Els Pastorets Infantils també han treballat molt per tal
d’oferir-nos un bon espectacle. Han renovat l’escenografia,
han incorporat nous actors als papers protagonistes, han
millorat els efectes especials i sobretot, sobretot, han
renovat il·lusions. Els més de 130 petits actors i cantants,

El dia 26 de desembre també es durà a terme el tradicional
Conta Contes, que esperem que tingui tant èxit com en
els darrers anys.
I el dia 14 de gener, ales 17.00 hores, es celebrarà una
reunió informativa oberta a tothom qui vulgui assistir,
on es presentarà la nova junta del Casal, la programació
de la nova temporada i les noves línies d’actuació. En
finalitzar l’acte, s’oferirà una xocolatada als assistents.
Us desitgem un Bon Nadal i un millor Any Nou.
Si voleu estar més informats:
www.casaldecalaf.cat o bé
seguiu-nos al Facebook del Casal de Calaf

AMPA INS Alexandre de Riquer

Caminada a Segur (Veciana)
El diumenge 20 de novembre, pares i alumnes de
l’INS Alexandre de Riquer vam fer una interessant
caminada dins de les activitats de convivència
programades en el marc del Pla d’Entorn i per recollir
diners per La Marató de TV3. El dia era envejable
quant a climatologia, però vam tenir una baixa
participació, destacant l’absència d’altres membres
de la comunitat educativa del municipi que no
fossin pares i molt pocs alumnes. Malgrat tot, els
que hi érem vam xalar d’allò més: primer caminant
pel bosc del silenci, des de Pareres fins a Sta. Maria
de Veciana, on l’alcalde ens ensenyà l’església
romànica del segle XI i vam menjar coca, xocolata
i cafè, convidats per l’AMPA. Després pujàrem a
Segur per visitar el centre d’interpretació de l’Art
Religiós de la comarca de l’Anoia “Art ecclesia”, que
dóna una visió molt completa i interessant del ric
patrimoni cultural que conserven els pobles de la
comarca.
Esperem més participació en properes activitats,

però si no vau poder venir i us hagués agradat, aquí
teniu l’enllaç a wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15561266
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E ntitats
Bitxets 14

La música... un regal!

El dissabte 5 de Novembre, es
va fer una xerrada al Centre de
Jardineria Agriplant Huguet amb el
tema ‘PROBIÒTICS: CONEIXEMLOS’, a càrrec de la Dra. Clàudia
Gilart. A un públic nombrós i atent,
la Dra. Gilart va explicar que són els
probiòtics, com beneficien la salut,
perquè són una alternativa a molts
productes químics, etc. La Dra. Gilart
va poder respondre les preguntes del
públic per tal de resoldre els dubtes
sobre aquest tipus de producte. Amb
aquesta xerrada s’obre una sèrie de
sessions i activitats, programades
per tal de difondre i conèixer amb
més profunditat diferents temes
relacionats amb la salut, les plantes,
els cultius, els productes de la terra
i de proximitat.
Les activitats estan organitzades
per Agriplant Huguet i l’Associació
Cultural La Sitja.

Ja tenim aquí el Nadal. Les
vacances, els pastorets i els
pessebres, els dinars que es
converteixen en sopars, les
boires i les gelades, els torrons i
les neules, els matins i tardes en
família... i, sobretot, els regals.
I és que aquests dies sembla
que tots embogim i que hem de
comprar de tot i per a tothom.
Com que segur que els Reis seran
super generosos amb els nostres
bitxets (ei, i que s’ho mereixen!)
i acumularan joguines i més
joguines... i si els regaléssim una
“experiència”? Un contacte amb
la música que els sorprengui, que
els deixi bocabadats i que puguin
recordar durant molt de temps...?
Des de Bitxets 14 us proposem
precisament això: encara tenim
disponibles
algunes
entrades
per al concert de ‘Voooox’, que
anirem a escoltar a l’Auditori de
Barcelona el diumenge 19 de
febrer i que acompanyarem d’un
taller previ a Calaf el divendres 3
de febrer.
És un concert per a tota la família,
una estona màgica amb sons que
apareixen i desapareixen cercant
complicitat i omplint l’espai... Les
entrades costen només 10 euros
per persona (infants a partir d’un
any) i inclouen el concert i el taller.

La Sitja

Les podeu reservar a:
bitxets14@gmail.com
No creieu que val la pena?
Afanyeu-vos que s’acaben!
I, mentrestant, a Bitxets 14
aprofitem per a desitjar-vos, a
grans i petits, un molt
Bon Nadal!!!

Sardanistes de Calaf

Des d’aquest altaveu que ens ofereix l’Altiplà volem,
abans de res, desitjar-vos un Bon Nadal i un millor
Any 2017.
Hem passat un any 2016 fantàstic, pel que fa a la
salut de la sardana a la Vila de Calaf. Hem fet moltes
activitats que ens han fet veure que la sardana té
molts afeccionats a casa nostra i ens hem proposat
que no decaigui. Hem anar a ballar a diferents llocs de
Catalunya i gràcies a això, haver fet noves amistats
per tot arreu, i ens sentim orgullosos de que els
Sardanistes de Calaf siguem ben rebuts i apreciats allà
on anem.
Pel que fa al ‘2n Aplec de la Sardana Vila de Calaf’, ja
podem confirmar que es celebrarà el dissabte 10 de
juny a la plaça de Barcelona 92. Serà un aplec sense
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parada per sopar i esperem poder comptar amb la
Cobla Camps i els Lluïsos de Taradell.
Les activitats previstes per a aquest proper 2017 ja
les anirem informant, però cal prendre nota de les
dues primeres: el primer diumenge de gener no farem
Sardanes Enllaunades, i el segon diumenge, dia 8,
anirem a ballar a l’Aplec d’Òdena. El primer diumenge
de febrer les Sardanes Enllaunades les farem a la Sala
d’Actes Municipal, ja que coincideix amb la Festa Major
d’hivern.
Esperem veure’ns ben aviat.
Salut i Sardanes!
Per a més informació seguiu-nos al Facebook:
Sardanistes de Calaf

E ntitats
ANC

Decidim el referèndum
Les entitats sobiranistes ens hem posat dos deures
fonamentals per aprovar d’aquí a l’estiu: guanyar
el referèndum i iniciar el camí de la nova República
Catalana. La motxilla per començar aquesta marxa
està gairebé farcida. Heus aquí, sinó, alguns dels
esdeveniments de les darreres setmanes:
26.10.16. Més de 200 representants municipals es
reuneixen a Palau amb el president Puigdemont per
reclamar el traspàs íntegre de rodalies. L’alcalde Jordi
Badia participa en aquesta trobada pel fet que Calaf
pertany a la corona exterior de rodalies.
28.10.16.
L’Associació
de
Municipis
per
la
Independència (AMI) inicia el registre de l’Assemblea
d’Electes de Catalunya. La funció d’aquest òrgan
latent seria la de culminar el procés constituent en
cas de què l’Estat anul.li les institucions catalanes. El
consistori calafí ja havia participat a l’Assemblea de
la Mancomunitat de Catalunya per aprovar l’estatut
de 1919.

a la independència, l’ex president Mas declara que
la majoria social a favor de la independència no és
suficient i que li falta “una mica de gruix”. Al.ludint
al mateix fenòmen, Jordi Sànchez, diu a Cervera: “Si
ens ho creiem, guanyarem”.

13.11.16. Unes 80.000 persones es concentren a les
Fonts de Montjuïc per donar suport a la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, i a més de 400 càrrecs
electes perseguits per la justícia espanyola. Les
Territorials comarcals organitzen un petit autocar de
30 places per assistir-hi. Al desembre s’hauran vist
més actes de suport a la presidenta Carme Forcadell.

8.12.16. El president Puigdemont convoca pel 23 de
desembre la cimera per encarrilar el referèndum.
També als membres del Pacte Nacional pel Dret a
Decidir. L’estiu del 2014, una vintena d’entitats de
Calaf i comarca es van adherir a aquest pacte. Des
de l’ANC-Calaf agraïm aquest suport i demanem a
aquestes entitats de mantenir-lo ben actiu, així com
també fem una crida a afegir-s’hi a aquelles altres
que encara poden fer-ho, entre les quals algunes
d’esportives i populars més que centenàries.

21.11.16. Pocs dies després que les enquestes
reflecteixen un empat tècnic entre partidaris i contraris

Si perdem el referèndum ens enfonsem per 300 anys
més, però si el guanyéssim seria una alegria bàrbara.

La Polseguera

Recuperant en Pellofa
Calafines i calafins, sabeu qui era el senyor Pellofa? Sí?
No? Per si de cas us en farem cinc cèntims.
En Pellofa, també conegut com el Marqués de la Xerinola,
no era gandul, sinó al·lèrgic a la feina; no era golafre,
sinó gurmet; no era un borratxo, era degustador; no
era disbauxat, sinó admirador del bell sexe. Tampoc era
malversador, sinó generós. Era actor i director de les festes
del Carnestoltes, on cada any renaixia i moria. Per tots
aquests motius era el rei, amo i senyor de la nostra vila
durant el període carnavalesc.
El jovent de La Polseguera volem impulsar la cultura
popular a la nostra vila i, per això, hem decidit recuperar
l’essència del nostre carnestoltes, reforçant, així, l’acció
que ens ha fet créixer com a associació. A partir d’ara,
doncs, anomenarem el Carnaval com a ‘Festa del Pellofa’
i recuperarem tradicions relacionades amb aquest
personatge. Un tret diferenciador que farà que la festa sigui
única i exclusiva arreu dels Països Catalans.
Així, us convidem els dies 3, 4 i 5 de març a celebrar la
Festa del Pellofa, un carnaval amb el bo i millor de cada any,
algunes relíquies del passat i moltes floritures innovadores.

Esperem sorprendre-us tant com la pluja de l’any passat.
També aprofitem per anunciar que, el dia 5 de gener, La
Polseguera repetirà la ‘Nit de faves i reis’ incorporant noves
activitats per dinamitzar la festa.
Bon Nadal!
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E ntitats
Diables Alta Segarra

Moment de fer balanç
Ja som al desembre, un any més arriba el Nadal: Els
Pastorets, els torrons, les neules, els regals, el caga-tió,
els Reis, moments de màgia i tradició que ens fan adonar
que un altre any és a punt d’acabar i arriba el moment de
fer una valoració de tot el que s’ha fet fins ara.
El 2016 ha estat un any que ens ha portat moments bons:
ens hem donat a conèixer, la consolidació de la colla, les
noves incorporacions, la creació i estrena del grup de
tabals, l’actuació fora de Calaf. I moments no tant bons,
dels quals cal aprendre i seguir endavant com hem fet
fins ara, amb el mateix esperit i les mateixes ganes de
passar-ho bé, de superar-nos i de seguir treballant.
El dia 4 de desembre, durant el dinar de colla, vàrem
explicar la programació de cara al 2017 i volem aprofitar
l’ocasió per dir-vos que si us agrada tocar el tabal o voleu
formar part de la nostra colla només cal que ens envieu

un correu a: diablesaltasegarra@gmail.com
El 2017 serà un any diabòlicament actiu! Nosaltres hi
posarem tota la il·lusió i les ganes perquè sigui així! Us
hi volem a tots, no us ho podeu perdre!!!
Ja per acabar volem desitjar-vos unes felices i diabòliques
festes! Salut i foc!

L’AVCA us desitja Bones Festes!
Comencen els preparatius, quin serà el menú del sopar
o dinar d’enguany i en quin lloc ens reunirem. I apareix
la pregunta inevitable: quants som aquesta any? I en
la resposta apareixen implícitament: ‘les cadires buides’
de les persones que no hi són. Les que estan lluny i que
la vida va portar per un altre camí, la qual va triar no
ser-hi perquè es va enemistar amb algú de la família i la
que Déu s’ha emportat del nostre costat... I apareix la
tristesa i les cadires buides fan mal.
Els ulls se m’omplen de llàgrimes i dol molt, moltíssim,
però aquesta és la realitat i cal acceptar-la, sospiro
profundament i tanco els ulls com volent que aquest aire
arribi fins a aquesta persona que em falta, obro els meus
ulls giro el cap i el que veig són ‘les cadires ocupades’:
són les persones que m’estimen i que jo estimo. I llavors
un somriure m’omple!!!

Així
és la vida, i amb
llàgrimes contingudes per
aquestes ‘cadires buides’ i
somrient
per les ‘cadires
ocupades’ brindaré aquestes
festes pels que no hi són i
brindaré incondicionalment
pels que sí que hi són, pels
que vaig estimar i pels que
estimo i amb el que tinc
procuraré ser feliç.
Possiblement tots tindreu ‘cadires buides’ a la vostra
taula, però tot i els absents i amb la felicitat dels presents,
us desitgem de tot cor unes Bones Festes a tots i que els
vostres anhels es facin realitat. Gaudiu del que teniu avui
perquè no tots tenen aquesta sort.

És un desig
Com cada any al desembre ens acosta el Nadal i amb
uns pasos de llebre arribem a cap d’any .
I tindràs nova agenda i potser faràs balanç i et
proposaràs per l’any que arriba ser millor que abans.
I quan toquin les dotze campanades potser t’haurà
quedat algun raïm, serà que amb cada grà que et queda
a taula es mor un desig.
Que cada nit
sigui la nit més bella
que aquest any nou
porti pau a tot el món
que cada nen neixi sota una estrella
és un desig
i el volem per tothom...
Llargues nits de desembre preferint els portals A la
negra nit hi ha la promesa de la llum que vindrà.
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AV Casc Antic

Coral Ressons
I quan toquin les dotze campanades encara ens quedarà
tota la nit, que cada nou viatge es comença molt abans
de sortir.
Que cada nit
sigui la nit més bella
que aquest any nou
porti pau a tot el món
que cada nen
neixi sota una estrella
és un desig i el volem per tothom...
és un desig i el volem per a tu..
lletra de Josep Thió.
Amb unes paraules tan boniques com aquestes, només
ens cal afegir el nostre més sincer desig:
BONES FESTES!

E ntitats
Grup Xarxa

Els ‘Contes en un cove’ reprendran la programació de Xarxa Calaf
després de festes
Ja tenim aquí les festes de Nadal i des de Xarxa Calaf
desitgem que les puguem viure tots plegats tal com
pertoca: amb alegria, il·lusió i amor, però també amb
responsabilitat, pau i solidaritat. Uns dies intensos i
inoblidables, sobretot per als més petits. I és que durant
les properes setmanes tindrem mil i una propostes per
fer, però a Xarxa us n’hem preparat una per al mes de
febrer, un cop ja hem tornat a la normalitat i necessitem
aquestes petites dosis de “màgia”, que només els
contes ens poden donar...
Per això us convidem el diumenge 12 de febrer, a les
18.00 h a la Sala de Fusta del Casal: la companyia De
parranda obrirà el seu cove ple de contes i ens farà
viatjar cap a les Terres del Sud, del Nord, de l’Est i
de l’Oest. I no hi anirem sols! Ens hi acompanyaran la
Ketty i el seu avi, un cisteller ja jubilat. Ja veureu que
tot, tot, tot es transforma... només cal que ho vingueu
a descobrir amb nosaltres.
Ens veiem després de Nadal... que passeu unes bones
festes!!!

Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia

El llop i la caputxeta
Els mitjans de comunicació ens
tenen acostumats a la confrontació,
els insults que directa o veladament
es fan els partits polítics. Esmorzem,
dinem i sopem amb insults i trampes
dels uns contra els altres. Vol dir que
aviat no podrem pair tanta paraula
de mofa fent-nos veure que mai
podem arribar a un acord amb res.
Per contra, quan ens presenten els
ídols intocables del futbol, corredors,
i esportistes de risc, ens els ensenyen
amb les mans implorant al cel pels
gols o triomfs que han aconseguit
i abraçant-se entre ells com si
estiguessin tastant la glòria. Els ulls
se’ns n’hi van en veure’ls.
Aquest contrast entre la manera de
presentar els polítics per una banda
i els grans jugadors (els nostres,
és clar) per l’altra, és una manera
subliminar de dir-nos quins hem
de menysprear i a quins hem de
venerar.
Per altra banda i més lluny d’aquí, i
ves a saber si entre nosaltres també,
especulem sobre la victòria de Trump
que ens deixa estorats. Un gir immens

cap a la dreta i fonamentalista amb
el racisme o xenofòbia com a reclam.
Que no tenim present encara el
nazisme? Que amb una forma prou
engrescadora de defensa del propi
país va crear una guerra mundial.
Cal obrir els ulls perquè no ens
trobem el llop al llit de la caputxeta.
Que no ens trobin embadalits i
distrets en altres dimensions mentre
els pillastres, que a vegades diem
que són uns incapacitats, saben molt
bé cap on van.
Encara que soni a sermó, però
sempre podrem recórrer a la nostra
capacitat de viure sàviament i de
pensar amb profunditat; descobrir
les persones més pròximes i valorarnos pel que realment som.

Carretó solidari
Volem agrair la bona participació
que hi hagué en la recollida
d’aliments durant els dies del GRAN
RECAPTE i que al nostre poble es
fa amb el lema Carretó Solidari. El
recapte han estat d’uns 1.300 quilos

d’aliments ben variats. Tot el recapte
està a disposició per a la distribució
a les persones que s’adrecen als
Serveis Socials de l’Ajuntament i que
distribueix Càritas parroquial.
Moltes gràcies!

Mn. Joan Sanglas
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G rups municipals
JpC - AM

Un privilegi
Tanquem el nostre primer any sencer de mandat. Vol
dir que hem donat la volta al calendari i que, per tant,
el comencem a tenir prou ben definit en totes les seves
estacions i feines, des de les festes i fires a la poda i
la neteja, passant per les obres de manteniment o les
ordenances fiscals i el pressupost.
Així com honestament creiem que l’hem encertada
en força aspectes, també sabem que n’hi ha d’altres
que no hem acabat de resoldre tan bé com a nosaltres
mateixos ens exigim. Ser-ne conscients i reconèixernos-ho és necessari per corregir-nos. Ens hi aplicarem.
De fet, l’exercici de la política municipal requereix d’un
aprenentatge permanent i quotidià perquè els problemes
i les mancances, els conflictes a resoldre, tant si són
individuals com si són col·lectius, per més que ens puguin
semblar repetitius amb el pas dels temps, sempre són

únics i urgents atès que afecten persones concretes:
tenen noms i cognoms, viuen al costat de casa, participen
de les mateixes associacions i aficions, els trobem a la
porta de l’escola quan anem a buscar els fills… aquesta
proximitat és el que fa la política municipal engrescadora.
Exercir aquesta funció de servei a les persones requereix
d’un equilibri constant entre la gestió i la política. Els
qui governem un ajuntament no podem despatxar els
afers que ens arriben a la taula com si fóssim empleats
d’una gestoria. Però tampoc no podem afrontar-los
únicament des de la ideologia pròpia, per més que la
victòria electoral obtinguda ens legitimi, ni, molt pitjor,
des del tacticisme individual o de grup. Nosaltres, ho
tenim ben present.
Des de Junts per Calaf - AM, els desitgem unes molt
bones festes!

Any nou... més impostos i els mateixos problemes!
Fa pocs dies es van aprovar els impostos i taxes de Calaf
per al 2017, amb el vot en contra del GIC. Vam explicar
que no entenem com ens poden dir que no s’apugen els
impostos i alhora presentar un pressupost on s’augmenta
la recaptació en tots els capítols relacionats amb impostos,
taxes i preus públics. Com es fa això sense apujar els
impostos? Potser esperen un enorme creixement de
població, construccions i activitats industrials però,
pel cas de l’Impost de Béns Immobles, la premsa i el
BOE de l’1/10/2016 (núm. 238, p. 70188) donen una
altra resposta: Calaf ha aconseguit l’autorització del
Ministeri per fer la revisió cadastral que li permeti apujar
la base de l’IBI. Així s’entén la previsió d’augmentar la
recaptació per aquest impost, un 25% sobre béns urbans
i un 80% sobre béns rústics. El que no s’entén és quin
sentit té apujar d’amagat l’IBI en un municipi on els béns
immobles cada dia tenen menys valor a causa de les

Els millors desitjos
Com cada any, en arribar aquestes dates, és bo de fer
balanç de com ha anat l’any i establir objectius per al
que estem a punt d’iniciar.
En aquest sentit, pel que fa al tractament que hem
rebut com a grup per part de l’Equip de Govern, no
podem dir que comencéssim gaire bé el 2016 i vàrem
haver d’esmerçar molts esforços per tal de defensar la
nostra gestió de les nombroses “desinformacions” que
es van publicar...
Tanmateix -com ja havíem anunciat en diverses
ocasions- la veritat es va acabar imposant i el temps
-com era previsible- ens va acabar donant la raó.
Però si bé és veritat que no vàrem iniciar massa bé l’any
també ho és el fet de que sempre ens hem esforçat per
separar els atacs que hem rebut de les nostres posicions
polítiques, assumint un paper d’oposició constructiva i
avantposant els interessos dels calafins i les calafines
per sobre dels interessos i estratègies -tot i ser també
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greus mancances d’ocupació, benestar i serveis bàsics
que fa anys que patim. Reclamem que abaixin l’IBI en
lloc de tornar-lo a augmentar.
Mentrestant, ens preguntem què fan amb tot el que
recapten.
Aviat farà dos anys que tenim nou alcalde i equip
de govern i no hem vist res en matèria de promoció
industrial i generació d’ocupació, res sobre l’aigua de
la Llosa del Cavall, el tanatori ni la residència que tant
necessitem... Si no són capaços de resoldre aquestes
mancances, els demanem que almenys compleixin
la Llei de Transparència i saber com s’ha arribat al
deute exorbitant que tenim... i un canvi d’actitud, que
abandonin la mentida, la demagògia i l’opacitat que
s’han convertit en les eines de govern de Calaf.
Malgrat tot, us desitgem Molt Bones Festes i un Feliç
2017!!!

CIU
legítimes- de partit.
De ben segur que, per una banda, aquest posicionament
exigent -però raonable alhora- ens ha permès posar de
manifest la sinceritat de les nostres intencions i que, per
l’altra banda l’experiència que l’actual Equip de Govern
ha acumulat en el darrer any i mig han fet possible un
relatiu apropament de posicions en diferents matèries
i albirar la possibilitat d’arribar a majors consensos
entre els diferents grups municipals que facin possible
millorar les perspectives de la nostra Vila.
Finalment a ningú se li escapa que estem a punt d’iniciar
un any excepcional en el que la unitat i el consens seran
fonamentals per garantir la consecució dels nostres
anhels.
Per la nostra part farem tot el raonablement possible
per a que aquests bons desitjos amb els que ens
disposem a rebre el nou any puguin esdevenir realitat.

C ol·laboradors

Josep Maria Solà

Llegir o no llegir
Aquest és el problema (a part de ser un
modest homenatge al famosíssim monòleg
de Hamlet de William Shakespeare: acte III,
escena I). El que és realment preocupant, ara
mateix, és l’abandonament de la lectura per
part d’amplis sectors de la població. O sigui,
hi ha amplis sectors de població que han fet
seu, potser inconscientment, l’acudit gràfic d’El
Roto (15.01.04) on un nen amb bata escriu
aquesta frase a la pissarra: “La nostra identitat
cultural és la ignorància”. Que Espanya és un
dels països amb un índex de lectura més baix
d’Europa ja ho devem saber. Que té quatre
milions d’aturats, també. Que hi ha set milions
d’analfabets funcionals (un milió dels quals són
catalans) potser no, que no ho sabíem. Això vol
dir exactament que aquests set milions poden
llegir però no comprenen el que llegeixen.
Estic parlant del fet de llegir seriosament: un
dels pocs actes de llibertat que encara ens
queden, i que ha de reunir forçosament tres
condicions: un llibre de paper, un silenci absolut
i un llapis a la mà. Tenir un llibre a les mans
és com una encaixada a algú altre en què a
més experimento l’olor del paper, la textura, el
contacte físic (jo no puc fer una encaixada a
un e-book, ni a una tauleta, m’enteneu?). El
silenci és necessari per ser capaços de sentir
la veu de l’autor que ens interrroga. El silenci
és la base necessària per a la lectura, per a
l’abstracció que aquesta comporta, i per estar
amb nosaltres mateixos: callar “per deixar que
l’ésser ens parli”. D’acord: el llapis a la mà el
deixo per als intel·lectuals, i per als professors
de literatura dels instituts.
Observeu amb atenció el dibuix que il·lustra
aquest article: tothom està enfeinat joguinejant
amb el seu mòbil i, allò sorprenent, és que amb
el mòbil estan fotografiant l’única persona que
no en té, que curiosament està llegint un llibre
de cobertes vermelles. És una imatge inquietant
i horrorosa pel que té de real i de versemblant.
Sembla una escena extreta de Black Mirror
(meravellosa sèrie distòpica britànica creada
el 2011 per Charlie Brooker; ja han estrenat

la tercera temporada a Netflix, amb un
primer capítol impressionant: Nosedive). Per
entendre’ns: allò freaky d’aquesta imatge, allò
insòlit i desassossegant és “el noi que està
llegint” no pas els altres alienígenes que l’estan
retratant amb el seu mòbil. Us n’adoneu de com
s’ha capgirat el que coneixem com a realitat?
Des de quan “el noi que llegeix” s’ha convertit
en l’estrany? Qui ha permès que això succeeixi?
En tenim nosaltres alguna part de culpa?
Cal saber amb urgència al costat de qui ens
alineem: al costat dels qui llegeixen o al costat
dels qui no ho fan. Hem de saber on pertanyem
(permeteu-me l’al·legoria): si formem part dels
devots de la religió de la lectura o si, altrament,
som dels ateus que no trobaran mai l’autèntica
salvació (ni aquí ni en el més enllà). Una religió
que només té un sol manament: llegir per
gaudir, llegir per conèixer, llegir per comprendre,
llegir per créixer com a ésser humà (llegir per
no morir com uns idiotes). Com afirma Rafael
Argullol, és cert que la imatge ens fascina, però
és la paraula la que ens fa lliures.
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Joan Graells

Nosaltres necessitem un estat o bé l’estat ens necessita
a nosaltres?
És molt difícil la resposta. L’estat ha d’estar al servei
dels ciutadans on l’ésser humà pugui desenvolupar en
llibertat la seva creativitat al mateix temps de gaudir
d’uns drets que són bàsics per tenir una vida digne.
De què ens serveixen les balances fiscals? Crec que és
perquè els ciutadans ens posem malalts en saber on
van parar les nostres suors i les engrunes que l’estat
ens retorna i, d’aquesta forma, no podem desenvolupar
les necessitats que els nostres governants consideren
prioritàries per els habitants de Catalunya.
Per què s’ha arribat a questa situació? Es perquè l’estat
no compleix com a garant dels drets de la població i no
compleix com a element equilibrador dels recursos que
disposa creant faraònics aeroports que no s’utilitzen, la
multimilionària indemnització a la plataforma Castor,
traçats d’autopistes i ferrocarrils de gran velocitat a on
no calen, etcètera, etcètera. I, en canvi, del corredor
del Mediterrani que Europa reclama no en fa ni cas i ho
vol canviar per un corredor central per unir Madrid amb
París, això es una vergonya.
Per tal de guanyar les eleccions els polítics estatals
ens diuen que s’acabaran les retallades, que hi ha un
fons de pensions garantits, no parlen del deute que
arrossega el govern central, la manera en que han
subvencionat multimilionari ament a la banca per tal de
fer desaparèixer les caixes que tant ajudaven al teixit
econòmic, cultural i humà dels habitants de les nostres
comarques i que els catalans perdin la capacitat de
decidir per on va l’economia de Catalunya.
La imposició avaluadora que se’ns fa constantment i
alhora humiliant per part de l’estat central amb rerefons
econòmic i uns impostos cada cop més desequilibrats en
el que paguem i el que rebem. I només podem utilitzar
la raó, la paraula i els fets de una ciutadania exemplar
que demana pacíficament el seu reconeixement com a
poble sobirà.
És vergonyant el que passa amb les infraestructures

‘És de veras que hem de lligar-les?’, imatge publicada a la
Campana de Gràcia el 19 de maig de l’any 1906

a Catalunya com el tercer cinturó de Barcelona, la
deixadesa en les línies de ferrocarril o els injustificats
retards que pateixen els usuaris del tren. Els ports
catalans estant poc desenvolupats, no hi ha un aeroport
suficient pel número de passatgers que es desplaça a
Catalunya i alhora ha de anar a Madrid per tal d’agafar
un vol transoceànic, és injust.
Jo vull perals meus fills, pel llegat que he rebut dels meus
pares i avis, un país just amb una societat moderna i
dinàmica que estigui integrada juntament amb els veïns
europeus i un poder d’autodeterminació on els nostres
polítics puguin fer i desfer per tal d’acomplir les demandes
socials, culturals, econòmiques i d’equilibri territorial.
Vull una Catalunya forta, pròspera i respectada per la
comunitat internacional.

M. Lluïsa Salazar

Joc de paraules
Aquest matí de diumenge la Laura s’ha despertat
aviat. Del llit estant para l’orella i no sent res. Es
lleva procurant no fer soroll i comprova com els pares
encara dormen. Fins i tot la Xusca està enroscada
al seu coixí, i sembla somniar que es cruspeix un
bon òs, tot fent xarrupets. Se’n torna al dormitori
disposada a dormir una estona més, tot i que
finalment decideix llegir un conte. Amb tants llibres
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com té, tria el seu preferit, l’últim que li va regalar la
mare el dia del seu vuitè aniversari. S’asseu dins el
llit, es recolza al capçal, agafa el llibre i admira, una
vegada més, el magnífic dibuix de la coberta. Uns
segons després l’obre per la primera página… UNA
VEGADA HI HAVIA…teules de xocolata… la Nina i el
Jan… un cavall que volava…
- Què li passa al meu conte? –pregunta en veu alta

M. Lluïsa Salazar

en adonar-se de com li costa de llegir-lo.
Tot just feta la pregunta, un dibuix salta dempeus
damunt la pàgina oberta. És en Nàsprim, el
protagonista del conte, un nen tant o més valent
que ella.
- Deus voler dir “què li passa al meu conte”! –
exclama força molest.
- Còm ho has fet això? Has sortit del llibre! –respon
la Laura amb els ulls oberts com taronges.

C ol·laboradors

del llit amb molta cura per evitar esclafar els mots
encara escampats damunt el llençol. Els dibuixos
corren pel terra evitant que els aixafin mentre
s’atansa a la paperera. En treu un paper arrugat,
arreplega el cuc i ho posa tot plegat altre cop a la
paperera.
Un so de minúsculs aplaudiments la fan girar-se
bocabadada. Tots els dibuixos piquen de mans i
criden contents.

- No t’ho puc pas explicar –afegeix ara ben fluixet al
temps que li pica l’ullet. – Però m’hauries d’ajudar a
endreçar aquest embolic de paraules i dibuixos.

- I ara? –pregunta mirant-se el follet que encara
està enfilat al prestatge– Còm endreçarem aquesta
escampada? –demana tot fent una ganyota de
preocupació.

En escoltar aquestes paraules, la Laura obre una
página darrera l’altra i comprova com tot el conte
és un embolic. Hi veu dibuixos i paraules d’altres
llibres.

- Amb tot el que acabes de veure encara no creus
en la màgia? –li etziba el follet mirant-la fixament.–
Això serà fàcil, però només si penses de debò que
n’ets capaç.

- I, com vols que ho faci? Només se m’acut de posar
tot el que li sobra damunt el meu llit. Però, on és el
meu conte? – xiuxiueja tot fent carotes adonant-se
que està parlant amb un dibuix.

- D’acord! Què he de fer? –demana decidida a fer el
que convingui.

- Jo us ajudaré! – crida una veueta desde l’escriptori,
just davant el llit.
Encara no s’havia refet de la primera sorpresa que
observa com un follet salta damunt el seu llit fent
trontollar l’escampall de mots i dibuixos que amb
molta cura havia començat a posar damunt el llençol.
Veient-lo de més a prop el reconeix: és el follet que
va dibuixar i pintar ahir, tot just acabats els deures.
- Quin llit més ple! –afegeix evitant esclafar res
abans d’enfilar-se d’un salt, damunt el prestatge
dels contes, que està arrambat a la paret, al costat
esquerra del llit.
Amb l’enrenou no s’havia adonat que en Nàprim se li
havia assegut al palmell de la mà esquerra.
- Aquí dalt potser descobriré quina ha estat la causa
del greu problema –diu el follet al mateix temps que
obre i tanca els llibres que hi havia a banda i banda
conte d’en Nàsprim.– Jo en sé molt d’històries. Els
follets sortim a molts contes – afirma fent-se el setciències
De cop i volta un dels llibres cau al terra i queda obert
per una pàgina on només s’hi veu un cuc esclafat.
Gairebé al mateix temps poden veure com s’obren
més fulls i en surten dibuixos que van ocupant el
terra del dormitori.
- Ai que això s’embolica –murmura la Laura mirant
la seva habitació plena i en Nàsprim tapant-se la
cara amb les mans mig espantat.

- Molt bé. Així m’agrada –diu somrient– Quan jo
piqui de mans bufa, bufa suaument sense deixar de
creure en el teu poder.
Gairebé sense donar-li temps per pensar-hi, el
follet es posa a picar de mans i la Laura a bufar,
bufar i bufar a poc a poc, concentrant-se en una
feina tan senzilla però important. I al mateix
moment lletres, números i dibuixos es posen a
volar pel dormitori mentre les pàgines dels llibres
afectats s’obren i tanquen amb rapidesa. Sense
deixar de bufar contempla com en pocs segons,
tot queda altra cop ordenat. Agafa cadascun dels
contes i comprova com queda tot i tothom al lloc
que li correspon.
Només en queda un per endreçar. En Nàsprim li
somriu encara dret al seu coixí. Amb molta atenció
l’ajuda a col·locar-se just on era abans de tot
l’enrenou, a la primera pàgina del seu conte.
- Gràcies Laura. Ets la meva heroïna –li diu
enrojolant-se. Has salvat el meu conte i els dels
meus companys. Sempre et recordaré –són les seves
últimes paraules abans de convertir-se de nou, en
un dibuix, en un personatge de conte.
En aixecar el cap, el seu follet, ara damunt la taula,
la saluda amb la mà poc abans de deixar-se caure i
esdevenir també un dibuix.
Ara sí, decideix d’una vegada per totes, posar-se a
llegir i s’acotxa dins els llit.
Temps d’obrir el llibre algú la sorprèn obrint la porta.

- Aquest deu ésser el culpable de tan enrenou –
sentencia el follet posant-se seriós. I mirant a la
Laura afegeix: - tú que ets més gran que nosaltres
pots treure el cuc del llibre, si et plau?

- Bon dia, mare! Si sabessis què m’acaba de passar
no t’ho creuries –comença tota esverada abans de
sentir un xist fluixet, fluixet. Mira el llibre i descobreix
en Nàsprim amb un dit damunt la boca indicant-li
silenci.

Dissimulant el fàstic que li fa la idea de tocar-lo amb
els dits, deixa en Nàsprim damunt el coixí i baixa

- Bé, potser ha estat només un somni –li diu a cau
d’orella bo i abraçant-la.
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Agenda
DESEMBRE
Diumenge 25
Els Pastorets de Calaf
Hora: 19.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf
Dilluns 26
19è Conta Contes
Hora: 12.00 hores
Lloc: Sala de Fusta del Casal de Calaf
Organitza: Bitxets 14

Els Pastorets de Calaf
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf
Dissabte 14
Festival MEB: concert ‘WOM TRIO’
Hora: 23.00 hores
Lloc: Pub Skandol
Organitza: Unió Calafina
Diumenge 15
Vermut Cafè del Casal
Hora: 12.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Sismes
Els Pastorets de Calaf
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf
Ball amb ‘Raul’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de Festes Bogart
Organitza: Unió Calafina
Diumenge 22

Patge FaruK
Hora: 17.00 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Comissió de Reis
Dissabte 31
Cap d’any 2016 - 120è aniversari Unió
Calafina
Hora: 21.00 hores
Lloc: Sala de Festes Bogart
Organitza: Unió Calafina

GENER
Diumenge 1
Pastorets Infantils
Hora: 17.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf
Dijous 5
Cavalcada de Reis 2017
Hora: 17.30 hores
Inici: Avinguda de la Pau
Organitza: Comissió de Reis
Nit de Faves i Reis
Hora: 23.00 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: La Polseguera
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Els Pastorets de Calaf
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf
Ball amb ‘New York’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de festes Bogart
Organitza: Unió Calafina
Dissabte 28
Monòleg: ‘La noche de Parrado’
amb Victor Parrado
Hora: 23.00 hores
Lloc: Pub Skandol
Organitza: Unió Calafina

Missa solemne de Santa Calamanda i
ballada la Metredansa
Hora: 11.30 hores
Lloc: Església de Calaf
Organitza: Parròquia de Calaf
i Ajuntament de Calaf
Sardanes enllaunades
Hora: 12.30 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Ajuntament de Calaf i Sardanistes de
Calaf
Concert de ‘Manel’
Hora: 18.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf
Ball amb ‘ABARCA’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de Festes Bogart
Organitza: Unió Calafina
Dilluns 6
Cinema infantil
Hora: 11.30 hores
Lloc: Sala de fusta del Casal de Calaf
Organitza: Sismes Cine Club
Concert i ball amb el conjunt ‘Glacé’
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala de Festes Bogart
Organitza: Unió Calafina
Cinema per a tots els públics
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala de fusta del Casal de Calaf
Organitza: Sismes Cine Club
Diumenge 12
Espectacle infantil: ‘Contes en un cove’
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala de fusta del Casal de Calaf
Organitza: Xarxa Calaf

Diumenge 29

Dissabte 18

Els Pastorets de Calaf
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf

Festival MEB: ‘Les Kol·lontai’
Hora: 23.00 hores
Lloc: Pub Skandol
Organitza: Unió Calafina

Ball amb ‘Melody’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de Festes Bogart
Organitza: Unió Calafina

Diumenge 19

FEBRER
Divendres 3

Divendres 6

Taller previ Auditori
Hora: 17.30 hores
Lloc: Sala de Fusta del Casal de Calaf
Organitza: Bitxets 14
Cal fer inscripció prèvia

Pastorets infantils
Hora: 17.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf

Nit de l’Esport i la Cultura
Hora: 20.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 7

Dissabte 4

Pastorets infantils
Hora: 17.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Fundació Privada Casal de Calaf

Escala en hifi de l’Esplai de la gent gran
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala d’actes municipal
Organitza: Esplai de la gent gran de Calaf

Diumenge 8

Teatre: ‘Els darrers dies de la República a
Catalunya’
Hora: 22.00 hores
Lloc: Casal de Calaf
Organitza: Ajuntament de Calaf

Sardanes enllaunades
Hora: 12.30 hores
Lloc: Vestíbul del Cafè del Casal
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 5

Sortida a l’Auditori per veure ‘Voooox!’
Hora: 12.00 hores
Lloc: Auditori de Barcelona
Organitza: Bitxets 14
Cal fer inscripció prèvia
Concert Vermut
Hora: 12.00 hores
Lloc: Vestíbul del Cafè del Casal
Organitza: Sismes
Ball amb ‘Josep Maria Avinyó’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de festes Bogart
Organitza: Unió Calafina
Trobada de Bàsquet
Hora: 9.00 hores
Lloc: Pavelló poliesportiu municipal
Organitza:- Club Bàsquet Calaf
Diumenge 26
Ball amb ‘Elisabet Mayoral’
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de Festes 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

