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E ditorial

  ’acosten les festes nadalenques, 
i amb elles arriba també l’hora de 
fer balanç de l’any que acabem i 
de formular millors propòsits per 
al que ens disposem a encetar. En 
termes generals, a l’hora de valorar 
l’any que estem apunt de deixar 
enrere, probablement coincidirem 
a dir que l’economia ha continuat 
essent la protagonista maleïda del 
2012. S’ha evidenciat que paraules 
com mercats fi nancers, retallades, 
primes de risc, banca, desocupació 
i crisi han esdevingut habituals en 
les converses domèstiques de totes 
les llars del país, de manera que tots 
entenem una mica millor la relació 
entre l’anomenada economia global 
i l’economia domèstica. Tanmateix 
aquesta comprensió de l’adversa 
realitat que ens envolta i, sobretot, 
de les mesures que es prenen per 
evitar de posar-hi fi  (o si més no 
pal·liar els seus efectes), ha reforçat 
el suport als diferents corrents 

crítics respecte del repartiment dels 
“sacrifi cis necessaris” per poder-la 
superar.

Aquest sentiment creixent d’injustícia 
general s’ha vist agreujat al nostre 
país per la intensifi cació del tracte 
deslleial que l’Estat practica, des 
de ja fa massa temps, a Catalunya; 
i que, més que intentar resoldre el 
problema de la crisi, sembla que 
l’utilitzi com a excusa per iniciar 
una ofensiva recentralitzadora amb 
l’objectiu d’imposar un ideal d’Estat 
uniforme que no té res a veure amb 
la realitat dels pobles que actualment 
el formen.

Davant de tot això la ciutadania 
catalana ha dit prou, i ho ha dit en 
dues ocasions de manera ben clara 
i, sobretot, de manera pacífi ca. 
La primera va ser la manifestació 
històrica de l’Onze de Setembre en la 
qual la societat, de forma espontània, 

va sortir al carrer massivament per 
fer sentir la seva veu reclamant el 
dret dels pobles a decidir, i ho va 
fer amb un comportament tan cívic 
que va ser capaç de posar el nostre 
país a primera plana internacional i, 
alhora, generar el reconeixement del 
món sencer.

La segona ocasió a què ens 
referim és la recent celebració 
d’eleccions al Parlament de 
Catalunya. Independentment del 
resultat concret dels partits que hi 
concorrien, els comicis han refermat 
la voluntat majoritària del poble 
català que, de manera democràtica 
i pacífi ca, vol poder exercir el seu 
dret a decidir el seu futur amb la 
convicció i, sobretot, l’esperança que 
aquest serà molt millor.

Bones festes!!!

Temps d’esperança

S

C ol·laboradors Jordi Nadal

   A Sant Guim de Freixenet, a prop de l’estació del tren, 
trobem el magatzem del blat de l’antic Sindicat Agrícola 
(1922), obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet (Valls, 
1888 - Barcelona, 1973).
Martinell va construir gairebé una quarantena d’edifi cis 
agroindustrials (cellers cooperatius, trulls, molins, 
magatzems, etc.), set dels quals el 2002 foren declarats 
Béns Culturals d’Interès Nacional, són les conegudes 
“catedrals del vi”. Bona part d’aquests edifi cis van ser 
construïts entre 1918 i 1923 per l’impuls que va donar la 
Mancomunitat de Catalunya al cooperativisme per refer 
i modernitzar el camp català, sobretot després de la 
fi l·loxera i de la crisi agrària cerealista de fi nals del segle 
XIX. L’arquitectura agrària de Martinell rep la infl uència 

directa de Gaudí pel que fa a les solucions espacials que 
proporciona l’ús d’arcs catenaris i de la volta catalana, i de 
Domènech i Montaner pel que fa a les formes i materials.
Entre el 1920 i 1922, Martinell, per encàrrec del Sindicat 
Agrícola de Cervera i Comarca, aixecaria la farinera i altres 
dependències del sindicat. Paral·lelament, per assegurar-
se la collita de blat de l’altiplà segarrenc, el sindicat va 
impulsar la construcció d’un gran magatzem a prop de 
l’estació de Sant Guim que, projectat pel mateix Martinell, 
es construiria el 1922.
Es tracta d’un edifi ci modernista de planta rectangular 
de 20 metres d’amplada per 34,5 de llargada, amb un 
annex originàriament destinat a ofi cines i habitatge 
de l’encarregat. En la seva construcció es van emprar 
bàsicament materials senzills, pedra calcària del país per 
aixecar les gruixudes parets i maó vist per a cantoneres, 
obertures, trencaaigües o guardapols i arcs i voltes 
interiors. Presenta una façana i estructura de tipus 
basilical, amb una nau central més ampla i alta i dues 
de laterals més baixes i estretes. La coberta  s’aguanta 
sobre uns arcs catenaris o parabòlics de maó vist que 
donen lloc a una ampla, alta i espaiosa nau. A diferència 
dels cellers cooperatius del mateix Martinell, els murs 
laterals tenen poques obertures, petites i actualment 
tapiades, segurament el seu destí com a magatzem de 
blat prioritzava la solidesa dels murs a la llum i ventilació. 
Actualment és de propietat privada i continua fent la 
funció de magatzem.

El magatzem del Sindicat (Sant Guim de Freixenet)
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F ormació

Calaf impulsarà l’autoocupació 
amb el projecte “Ocupa’t”

  El nostre municipi forma part, 
juntament amb Martorell, Igualada, 
Vilanova i la Geltrú i Vilassar de 
Mar, d’un interessant projecte 
pilot promogut per la Diputació de 
Barcelona. Amb el nom “Ocupa’t”, 
pretén promoure l’autoocupació 
en el comerç i visualitzar-lo com 
una oportunitat de negoci.
En una primera fase del projecte 
s’identifi caran els espais comercials 
actualment buits, així com les 
persones amb perfi l emprenedor que 
vulguin obrir un comerç. Després, cap 
al mes de febrer, es durà a terme un 
pla de formació específi c en comerç 
urbà d’unes 45 hores de durada, que 
donarà als participants diverses eines 
per a la creació i el bon funcionament 
d’empreses. El projecte també inclou 
l’assessorament en la creació del 
comerç  i suport en el procés de 
la realització del Pla d’Empresa, 
així com el seguiment i tutela en el 
primer any de funcionament.
Si heu pensat en obrir un comerç o fa 
poc que heu començat i us interessa 
aquest projecte podeu posar-vos en 
contacte amb el Centre de Recursos 
per a l‘Ocupació (Xuriguera, 42 

– telèfon 93 869 82 49; demaneu 
per Antoni Puig).

Continua la formació
D’altra banda, continua el ritme 
intens de formació al CRO de Calaf. 
Després de la bona acollida de la 
quinzena de càpsules formatives 
breus, impartides entre l’octubre 
i el desembre, de cara al mes de 
gener està previst un nou curs de 
manipulador d’aliments i la segona 
edició del curs d’intel·ligència 

emocional. També s’ha sol·licitat 
accions formatives en diversos 
àmbits, a l’espera que siguin 
atorgades per anunciar-ne ja les 
dates. Per exemple,  diverses accions 
de formació ocupacional (creació de 
pàgines web, atenció sociosanitària 
de persones dependents, casa d’ofi cis 
“Sistemes d’energies renovables i 
efi ciència energètica”); o d’altres de 
formació contínua (emprenedoria, 
màrqueting i vendes, fi delització dels 
clients, etc.). 

La càpsula sobre intel·ligència emocional, amb una excel·lent acollida.

L’Ofi cina de Turisme 
promociona Els Pastorets

    Un any més, des de l’Ofi cina de Turisme de Calaf 
s’ha posat en marxa la campanya de promoció 
de l’espectacle nadalenc calafí per excel·lència: 
els Pastorets. Així doncs, s’ha editat i s’ha fet 
difusió d’uns fulletons explicatius, que expliquen 
detalladament tot el paquet turístic. Aquest inclou 
una visita guiada pels racons històrics de la vila, un 
dinar de cuina tradicional nadalenca i, a la tarda, 
l’entrada a la representació dels Pastorets. Aquest 
paquet es pot contractar per a tots els diumenges de 
gener, prèvia reserva a l’Ofi cina de Turisme (tel. 93 
868 08 33 – turismecalaf@diba.cat)

T urisme
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G overnació

    El diumenge 25 de novembre se celebraven Eleccions 
al Parlament de Catalunya, una jornada que va transcórrer 
amb total normalitat al nostre municipi. Calaf, com la resta 
del territori, va experimentar una notable pujada en la 
participació, assolint el 76% —xifra que l’any 2010 era del 
68,26%.  Pel que fa als resultats, va ser CiU la formació 
amb més vots (46,37% dels vots), seguida per ERC-Cat Sí 
(17,06%), PSC (9,46%), PP (8,53%), ICV-EUiA (5,04%), 
PxC (3,59%), CUP (2,95%), C’s (1,85%), SI (1,74%) i altres 
partits (1,47%). Recordem que a www.parlament2012.cat 
es pot consultar els resultats d’aquests comicis.

Resultats de les eleccions 
al Parlament de Catalunya

   A fi nals d’octubre l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia 
Trullàs, i el primer tinent d’alcalde, Joan Caballol, van 
reunir-se amb el president de la Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve. En la reunió, que es va desenvolupar 
en un clima molt cordial, els representants calafi ns van 
interessar-se pel suport que ofereix la Diputació a través 
del Pla de Concertació. També van parlar amb el president 
Esteve sobre l’especifi citat de la problemàtica actual dels 
petits i els mitjans municipis en un entorn rural. 
La voluntat de l’equip de govern és mantenir una estreta 
relació amb els diversos departaments de la Diputació de 
Calaf, per tal de buscar-hi la col·laboració mútua, així com 
l’accés als programes i subvencions que s’ofereixen des 
de l’ens provincial.

L’Ajuntament es reuneix amb 
el president de la Diputació

L’equip de govern renuncia 
novament a la paga extra 

de Nadal

   En la sessió ordinària del passat divendres 
19 d’octubre, el Ple de l’Ajuntament de Calaf 
va aprovar per unanimitat un acord presentat 
per l’equip de govern, en virtut del qual aquest 
renuncia a la paga extraordinària de Nadal.  

El text de la moció fa referència al context general 
de crisi econòmica; per la qual cosa, tot i no estar-
hi obligats legalment, els regidors creuen oportú 
adoptar aquesta mesura en solidaritat envers 
la ciutadania i també al personal al servei de 
l’Ajuntament —als quals el Reial Decret-Llei 20/
2012, promulgat pel Govern Central, sí que priva 
del cobrament d’aquesta paga extraordinària.

Aquesta és la segona ocasió en què l’equip 
de govern de Calaf renuncia a una paga 
extraordinària, ja que el desembre de 2011 
també van decidir no cobrar-la per contribuir a la 
reducció de despeses de la corporació.

   Aquest dimarts 11 de desembre va tenir lloc al 
Palau de la Generalitat l’acte de lliurament de les 
Medalles i Plaques “President Macià 2012”. En aquesta 
ocasió l’empresa Constructora de Calaf fou una de les 
distingides amb aquest reconeixement, per la seva 
llarga trajectòria i pel procés de transformació contínua 
amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis constants del 
mercat. 
Els germans Xavier i Josep Maria Pujol van rebre la 
Placa de mans del President de la Generalitat, Artur 
Mas, en un acte al qual també van assistir l’alcaldessa 
de Calaf, Maria Antònia Trullàs, i el 1r Tinent d’Alcalde 
i regidor de Territori i Activitats Econòmiques, Joan 
Caballol.

Constructora de Calaf, 
distingida per la Generalitat 

Foto: Jordi Bedmar
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J oventut

  Donar més informació als joves 
sobre els riscos del consum de 
drogues i orientar les seves famílies. 
Aquests són els objectius del 
programa “Què a-PRENS?” impulsat 
pel Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada, amb el 
suport de la Diputació, que es va 
presentar a Calaf el 5 de novembre.
Davant d’un públic format sobretot 
per professors i pares i mares, Xavier 
Vaquero, tècnic responsable del 
servei, va explicar de manera molt 
clara i didàctica en què consisteix el 
“Què a-PRENS?” i a qui es dirigeix. 
Pel que fa als nois i noies, l’objectiu 
és donar-los més informació sobre 
els riscos dels consums, però 
sobretot convidar-los a refl exionar 
i, a la vegada, buscar les possibles 
causes d’aquestes pràctiques. 

La família, cabdal
També es treballa amb els pares 
i mares, perquè coneguin més de 
prop aquesta problemàtica i puguin 
afrontar-la, millorant les dinàmiques 

familiars i la comunicació amb els 
fi lls i fi lles.
El “Què a-PRENS?”, que està 
comptant amb una bona acollida, 
és un servei itinerant per tota la 
comarca de l’Anoia. Tothom qui 
estigui interessat a contactar amb 
el tècnic Xavier Vaquero pot fer-ho 

adreçant-se al Consell Comarcal de 
l’Anoia o bé contactant amb el tècnic 
compartit de Calaf, Salva Llamas (els 
dimarts, de 10.50 h a 11.15 h a l’IES 
Alexandre de Riquer). 
També us hi podeu posar en contacte 
per telèfon, al 654939702 o per 
email, a info@queaprens.org. 

Presentat a Calaf el “Què a-PRENS?”, per orientar joves 
i famílies en la prevenció de drogodependències

T erritori

L’Ajuntament signa un conveni amb la Diputació 
per millorar la seguretat a la carretera de Manresa

   En el darrer ple ordinari, celebrat el 
30 de novembre, es va aprovar per 
unanimitat la proposta de conveni 
entre l’Ajuntament i la Diputació, per 
a actuacions de reducció de velocitat 
a la carretera de Manresa, en el tram 
que comprèn des de la connexió 
amb el passeig de Santa Calamanda 
fi ns a la connexió amb el barri de 
la Pineda. L’objectiu és millorar-ne 
la seguretat i acessibilitat per als 
diferents usuaris de l’espai: trànsit de 
pas, trànsit local, vianants i ciclistes. 
Això fa que es contemplin una sèrie 
d’actuacions en zona urbana que 
afecten, per norma general, tant als 
àmbits de conservació i explotació 
de la calçada —que corresponen a la 
Diputació—, com a la zona de domini 
públic exterior a la calçada —que 
corresponen a l’Ajuntament.
La memòria valorada —elaborada 
per la Diputació a petició d’aquest 
consistori— preveu l’execució d’una 

illeta central pintada, la instal·lació 
d’un nou pas de vianants a l’alçada 
de la rotonda, l’execució d’un pas 
de vianants elevat al c/ Alcalde Mas 
i Domènech, l’execució de passos 
de vianants a les cruïlles amb guals 
per fer-los accessibles, l’ordenació 
de trams sense voreres i de la 
zona d’aparcament situada davant 

del Raval de St. Jaume, així com 
l’ampliació de les voreres i illeta 
central física a l’alçada del passeig 
de Sta. Calamanda. Les actuacions 
pugen a 60.177,24 euros (iva inclòs), 
import que assumiran la Diputació de 
Barcelona —pel que fa a la calçada— i 
l’Ajuntament  de Calaf —pel que fa a 
les àrees limítrofes.

Es crearà un nou pas de vianants a l’alçada d’aquesta rotonda.
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F estes

    Una setantena de parades van 
prendre part l’1 de novembre en una 
nova edició de la Fira de Tots Sants 
de Calaf, omplint el nucli històric 
de productes de tota mena. Des de 
l’artesania alimentària —pa ecològic, 
embotits, formatges, ratafi a...— fi ns 
a la roba, passant per cosmètica, 
remeis naturals o ceràmica, entre 
molts d’altres. Tampoc no hi va 
faltar la tradicional parada dels alls, 
uns fi raires ja històrics, que no es 
perden mai la cita calafi na.
La plaça Gran es va vestir de tardor 
des de primera hora del matí, amb 
la tradicional Mostra de Fruits que 
es va instal·lar al mig de l’espai, a 
través del qual els visitants podien 
observar de prop la diversitat de 
productes naturals que ens ofereix 
la natura per aquestes dates.

La Fira va ser inaugurada passades 
les onze del matí per l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, i el diputat 
delegat d’Esports i Comerç de 
la Diputació, Jordi Subirana, qui 
prèviament va reunir-se amb l’equip 
de govern calafí. Van ajudar al tall 
de la cinta l’hereuet i la pubilleta 
de Calaf, Izan Sorribas Muñoz i 
Annwenn Catalan Limbour.

Castanyes i mistela
A continuació, tots els assistents 
van poder degustar les castanyes i 
la mistela gentilesa de l’Ajuntament 
de Calaf, i que repartia com sempre 
l’associació ARCA. Enguany es van 
torrar prop de 100 kg de castanyes 
i es van repartir uns 70 litres de 
mistela. 

Un altre dels atractius de la fi ra va 
ser la parada de la trementinaire, 

que a més de vendre els seus 
productes, explicava els seus remeis 
naturals i les propietats de tot un 
seguit d’herbes que podem trobar 
ben a l’abast. 

Portes obertes al castell
A més de passejar per la Fira, van 
ser unes 180 persones les que van 
pujar fi ns al recentment restaurat 
castell de Calaf, que va romandre 
obert durant tota la matinal.

Bona participació 
en la Fira de Tots Sants de Calaf

B enestar social
Enric Senserrich parla a l’Esplai sobre la vellesa

    El passat 14 de novembre, el 
vicepresident del Consell Consultiu 
de la Gent Gran de l’Anoia, Enric 
Senserrich, va oferir una amena 
xerrada a l’Esplai de la Gent Gran 
de Calaf, que portava per títol “Som 
grans... i ara què?”. Senserrich 
va parlar dels diversos aspectes 
relacionats amb la vida quotidiana 
de les persones grans, i sobre 
quines actituds poden ajudar-los 
més a adaptar-s’hi. 
D’altra banda, la setmana anterior 
el mateix Esplai va acollir una 
xerrada sobre la importància de 
l’autoestima.

“Les afi cions dels calafi ns”. Del 12 al 15 de desembre s’ha pogut visitar, a la Casa Bertran, aquesta interessant 
exposició de manualitats organitzada per l’Esplai de la Gent Gran. Una mostra variada i que ha fet palesa la destresa i 
habilitat dels autors en les diverses tècniques.

Xerrada d’Enric Senserrich. Foto: Sebastià Bacardit
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   Ja ha començat el compte enrere 
per les Festes de Nadal, unes dates 
marcades per la tradició i per 
l’alegria, per la màgia i pels records. 
Els actes i activitats de tota mena 
se succeeixen durant aquests dies, 
donant lloc a matins, tardes i vespres 
inoblidables —sobretot per als més 
menuts. Des d’aquí us fem un repàs 
de les diverses activitats de què 
podeu gaudir durant aquests dies, i 
us convidem a participar-hi mentre 
us desitgem unes Bones Festes!

Fira i festa del Nadal a Calaf
Dissabte 22/12
Tot el dia, a la pl. Barcelona’92
CatPatrimoni, amb el suport de 
l’Ajuntament i nombrosos comerços 
i empreses del poble, organitzen 
aquesta fi ra-mercat, carregada de 
propostes que s’allargaran durant tot 
el dia. Hi haurà torrades a la vora del 
foc, productes artesans, pessebre i 
Pastorets, música, nadales, el Tió, 
el caldo de Nadal, tallers per als 
petits, escultures de glaç... Una nova 
proposta que recull tot allò relacionat 
amb aquestes dates, per oferir-nos 
una jornada atractiva per a petits i 
grans.

Concert de Nadal a càrrec 
de l’Escola de Música de Calaf
Dilluns 24/12
A les 18.30 h a la Unió Calafi na
Un any més, els alumnes de totes 
les edats de l’Escola Municipal de 
Música s’encarregaran de delectar 
els espectadors amb la interpretació 
i el cant de diverses peces. Sota la 
direcció del professorat, els infants i 
joves oferiran un repertori relacionat 
amb les festes de Nadal i amb 
d’altres propostes ben conegudes 
per tothom. El concert està obert a 
tothom i l’entrada és gratuïta. 
I per a qui vulgui gaudir encara més 
amb la música, recordem que la 
setmana del 17 al 21 de desembre 
hi ha audicions a l’Escola, també 
obertes a tothom.

Els Pastorets de Calaf
Dimarts 25/12 a les 19.00 h
Diumenge 30/12 a les 17.30 h
Diumenges 6,13,20 i 27/01 a les 
17.30 h
Amb una llarguíssima trajectòria 
(enguany arriben a la 88a edició!), 
l’espectacle no falta mai en l’agenda 
nadalenca calafi na. En Lluquet i en 
Rovelló ja són a punt de reviure la 
seva aventura, plena de pastors, 
àngels i dimonis; plena de màgia i 
d’innocència. Enguany, sota la direcció 
de Neus Quer i amb la direcció tècnica 
de Josep Garriga. 

Balls i revetlles 
a la Unió Calafi na
L’entitat ha programat un seguit de 
balls i activitats per a aquestes dates. 
El dimarts 25/12 a les 19.30 h es podrà 
anar a ballar amb el Duo Stylette. De 
cara al dilluns 31/12, hi haurà Gran 
Sopar de Cap d’Any i seguidament 
gran ball amb el duet Te para dos. 
Recordem que la programació de ball 
setmanal continuarà: cada diumenge 
a les 19.00 h.

Conta Contes
Dimecres 26/12
A les 12.00 h a la Sala de Fusta 
del Casal
És ja una cita ineludible per als 
més petits de casa, però de fet es 
tracta d’una matinal deliciosa per a 
totes les edats. Diversos calafi ns de 
moltes edats i procedències seran 
els protagonistes d’aquest 15è Conta 
Contes, els encarregats d’explicar al 
públic històries d’ahir i d’avui, d’aquí 
i d’allà...

Farik, Farak, Faruk
Dimecres 26/12
A les 17.30 h a la Unió Calafi na
Els Patges Reials atendran tots els 
nens i nenes per recollir les seves 
cartes i desitjos de cara a l’arribada 
dels Reis Mags...

Concert Any Nou · Coral 
Ressons (10è aniversari)
Dimarts 01/01
A les 18.00 h al Casal de Calaf
Un repertori on hi tindran cabuda des 
de les tradicionals cançons de Nadal, 
a melodies dels nostres estimats 
Pastorets, les típiques sardanes i 
havaneres i, fi ns i tot, sarsuela i  
cançons del mític gran musical «Mar 
i Cel». La Coral Ressons promet un 
espectacle innovador i que de ben 
segur sorprendrà tot el públic...

Lliurament dels premis 
del II Concurs d’Il·luminació 
Nadalenca
Dissabte 05/12
Serà aquest dia quan es donaran 
a conèixer els premis de les cinc 
categories a concurs, agraint la 
participació de tothom que hi ha 
pres part, il·luminant casa seva i 
contribuint a la decoració nadalenca 
general del poble.

Arribada de SSMM Reis Mags 
de l’Orient
Dissabte 05/12
A les 18.00 h a la plaça Gran
Sens dubte, el dia més esperat pels 
petits de casa. Melcior, Gaspar i 
Baltasar arribaran després d’un llarg 
viatge al nostre municipi, carregats 
de regals, consells i màgia. Després 
de la recepció a l’església hi haurà la 
cavalcada pels carrers del poble, que 
fi nalitzarà a la plaça Barcelona’92 
amb el tradicional discurs.

Calaf ja és a les portes 
d’un nou i intens Nadal

F estes
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Medi ambient

   La setmana del 10 de desembre 
va començar a Calaf una campanya 
de sensibilització per fomentar 
la correcta gestió dels residus. 
Mitjançant una sèrie d’accions 
divulgatives es vol augmentar la 
quantitat de residus que es recullen 
de manera selectiva, així com 
disminuir la quantitat d’impropis 
—deixalles que es dipositen en 
contenidors equivocats, difi cultant 

l’aprofi tament de les matèries per 
reciclar. La campanya va incloure 
diversos tallers educatius a l’Escola 
Alta Segarra i una xerrada per als 
seus pares i mares; una sessió 
informativa destinada a tots els veïns 
i veïnes de Calaf, que es va celebrar 
el dijous 13 de desembre; i la “festa 
del reciclatge”, que tindrà lloc al 
mercat, el proper dissabte 12 de 
gener de 2013.

Campanya per fomentar el reciclatge i la recollida selectiva

S erveis

Recomanacions 
en cas de nevades...

    Ja ens trobem plenament 
endinsats en l’estació hivernal. 
Les temperatures han baixat i la 
climatologia va transformant-se en 
la pròpia d’aquesta època de l’any. 
Al llarg d’aquests mesos, doncs, 
és segura l’existència de glaçades 
i probable el risc de precipitacions 
en forma de nevades —que, segons 
l’any, poden ser més o menys 
intenses. 

Per això convé recordar els consells 
habituals en el cas de glaçades i 
nevades, com són:

- Estar informat en tot moment 
de la situació meteorològica i del 
trànsit a través dels mitjans de 
comunicació;

- Limitar al màxim els 
desplaçaments amb vehicle, si no 

són estrictament necessaris (i, en 
cas d’haver de conduir, fer-ho amb 
extrema precaució);

- Comptar a casa amb material 
bàsic per reaccionar en cas de 
nevada: queviures essencials, 
espelmes per si marxa la llum... 
També, tenir sacs de sal i una pala 

preparada per netejar la vorera 
de davant de la nostra façana, 
evitant acumuluacions de neu i risc 
de relliscades;

- En els blocs de pisos i comunitats 
de veïns, seria molt convenient 
una reunió a principis d’hivern per 
acordar qui s’encarregarà de les 
diverses tasques, fent possible 
una actuació ràpida i evitant 
malentesos.

Recordem també l’existència del 
BAN MUNICIPAL, que fa una 
crida als veïns i veïnes perquè, 
en cas de nevada, col·laborin 
amb la retirada de neu de davant 
dels respectius domicilis. 

Podeu llegir el ban sencer a 
www.calaf.cat i als taulers 
d’anuncis de l’Ajuntament.

81%
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19%
16,04 T
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20%
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C ultura

     El passat 7 de novembre va tenir lloc el lliurament dels 
diplomes de nivell B i C de català corresponents al curs 
2011-2012, un acte que va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, la regidora de Cultura, 
Fina Bastardas, i la professora, Montse Isern. L’alcaldessa 
va felicitar les alumnes per haver seguit i aprovat el curs, 
i va encoratjar-les a continuar formant-se. Després es 
va lliurar a cada alumna el diploma ofi cial, expedit pel 
Consorci per la Normalització Lingüística. 
Precisament a principis de novembre va començar una 
nova edició del curs de nivell C, amb una desena d’alumnes 
i després de molt d’esforç per part de l’Ajuntament i de 
la professora per poder portar-lo a terme. El consistori 
assumirà, com en les edicions anteriors, les taxes dels 
drets d’exàmens ofi cials.

Comença un nou curs de 
nivell C de català

Bona participació al 4t Obert d’Scrabble en Català, 
disputat l’1 de desembre a Calaf

    Un total de 36 jugadors van 
participar el passat dissabte 1 
de desembre en el 4t Obert dels 
Països Catalans d’Scrabble en 
Català celebrat a la Unió Calafi na. 
L’esdeveniment, organitzat pel 
Club Scrabble Manresa, pretenia 
contribuir també a la difusió d’aquest 
joc i de la llengua catalana.

Alt nivell
Després de les 6 rondes estipulades, 
que es van disputar al llarg de tot 
el dia, el guanyador del 4t Obert 
dels Països Catalans va ser Josep M. 
Martí, de la Unió Faristolaire, el 2n 
classifi cat el jugador manresanocalafí 
Ramon Torres, i en 3a posició el 
barceloní Miquel Sesé.
També van obtenir reconeixement 
Lluís de Yzaguirre pel mot més 
valuós “EQUIPARAT”, 118 punts, i 
M. Lluïsa Penelas per la partida amb 
més puntuació, 574 punts. L’obsequi 
a la millor jugadora local va ser per 
Montserrat Isern. El reconeixement a 
la jugadora novella va ser per a Teresa 

Brescó, per acabar anagramatitzant 
per primera vegada en un torneig, 
tot i no haver-se desplaçat a Calaf 
per jugar.
En l’acte de lliurament de premis 
es va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia 
Trullàs, i de la regidora de Cultura, 
Fina Bastardas, les quals van felicitar 

l’organització i tots els jugadors, 
elogiant la seva contribució al 
coneixement i ús del català.
Des de l’organització es va voler 
agrair la participació dels nombrosos 
jugadors, així com la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf, la Unió 
Calafi na i altres empreses que van 
donar suport a l’esdeveniment.

     Després de diverses reunions entre les persones 
i les entitats interessades a organitzar aquest 
important esdeveniment per a la nostra vila, s’ha 
decidit que qui hauria d’encapçalar aquesta iniciativa 
hauria de ser una associació de nova creació, en 
la qual participarien l’Ajuntament, la Parròquia 
i una altra administració. Ara s’està treballant 
per constituir aquesta nova entitat, en la qual 
participaran també les persones que integren ja les 
comissions del Mil·lenari. 
Precisament aquestes comissions ja han començat 
la seva feina, en els diversos àmbits. Una de les 
accions, de ben visible, és la pàgina de Facebook que 
s’ha creat recentment, “Calaf Mil Anys”. La idea és 
que serveixi de plataforma de difusió i comunicació 
dels actes i accions que es vagin planifi cant, i que 
ajudi al coneixement del Mil·lenari per part de la 
població local i forània. De fet, ben aviat hi haurà 
també un espai per al Mil·lenari al web municipal, 
www.calaf.cat. 
Mentrestant, també s’està treballant per buscar 
recursos econòmics, així com per coordinar el cicle 
de conferències i la Miscel·lània que es vol editar.  
En defi nitiva, ja ha començat la feina de nombroses 
persones per organitzar uns actes del Mil·lenari 
ben lluïts i participats. La propera reunió serà el 
divendres 11 de gener, a les 20.00 h a la Sala 
Felip.

Es constituirà una associació 
per al Mil·lenari de Calaf
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Un dia intens... 
al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

 Passen uns minuts de les nou 
del matí quan la furgoneta del 
transport aparca davant del Centre 
de Dia Casa Joan Gimferrer. Entre 
els passatgers, la Loreto, que 
va al centre des del passat mes 
d’agost. Només arribar i treure’s la 
jaqueta, les auxiliars acompanyen 
els diversos usuaris cap a la sala 
d’estar per començar tots junts 
la jornada. “Hola a tothom! Bon 
dia!” —saluda la Loreto, simpàtica, 
a tots els altres, com cada matí. 
Al Centre ja han anat arribant la 
resta de persones grans, així com 
les professionals que hi treballen 
—la coordinadora i educadora, 
tres auxiliars en geriatria, una 
psicòloga, una fisioterapeuta, 
una treballadora social i una 
infermera.

Avui, com que és dilluns, la primera 
activitat que realitzaran serà el 
“Taller de notícies”. “Quin dia som, 
avui? On som?” —pregunta l’Alba, 
educadora i coordinadora del 
Centre, per ajudar-los a situar-se 
espacialment i temporalment. A la 
Loreto i a la resta de companys els 
agrada molt aquesta activitat: parlen 
del cap de setmana, del temps que 
fa, comenten notícies recents... És 
moment d’esplaiar-se i de parlar 
positivament d’un mateix o bé de 
l’entorn. Avui parlen de la mort de 
Miliki, i fi ns i tot acaben cantant  
plegats la coneguda cançó dels 
pallassos de la tele...

Després de les notícies, és hora 
de moure una mica les cames. Els 
avis i àvies beuen aigua —en beuen 
diversos cops al llarg del dia, ja que 
la hidratació és bàsica— i, com que 
és hivern, caminen per dins del 
Centre, recorrent els passadissos i 
les diverses sales. A la primavera i a 
l’estiu el temps permet caminar pel 
jardí. La Loreto s’agafa de seguida 
del bracet de la Balbina —s’han 
conegut aquí, al Centre, i de seguida 
s’han fet grans amigues!

Després de la tranquil·la passejada, 
totes dues es dirigeixen al “Taller de 
memòria”. A partir de jocs senzills, 
es treballa l’estimulació cognitiva 
per retardar al màxim els processos 
derivats de la vellesa. “El contrari 
de fosc?”, pregunta l’educadora. 

“Clar”, responen. De vegades, hi 
ha preguntes més complicades i 
la Loreto exclama: “Ui, aquesta 
és difícil!”. Però, en el fons, n’està 
contenta: sap que aquest taller és 
molt positiu i d’allò més necessari 
per conservar l’agilitat mental. 
Acabat el taller, s’asseuen a la 
galeria a prendre el sol i a conversar 
animadament. Aviat es farà l’hora de 
dinar. 

Efectivament, la bona olor que 
arriba de sobte fi ns a la galeria 
fa endevinar que el dinar ja és a 
punt. Avui, a la cuina pròpia del 
Centre, s’ha preparat mongeta 
estofada i escalopa acompanyada 
amb tomàquet al forn. Per postres 
hi haurà una peça de fruita, i per a 
qui pugui i vulgui prendre’n, cafè. 
Després de repartir els medicaments 
corresponents, cadascú s’asseu al 
seu lloc i se serveix el dinar. Cal 
dir que el menjar s’adapta a les 
necessitats de cadascú —hi ha 
dietes baixes en sodi, en greixos...

La importància de l’exercici
Havent dinar, després de descansar 
una miqueta, toca la sessió de 
psicomotricitat. Els avis i àvies, 
amb l’ajuda de les auxiliars, pugen 
al pis de dalt per assistir a aquesta 
classe. Es tracta d’una hora de 
treball físic: primer, moviments 
més suaus; després, activitat 
més intensa; finalment, una mica 
de relaxació. Mentre estan fent 
el taller entra la coordinadora, a 

preguntar qui vol reservar hora per 
a la perruquera i per a la podòloga 
—es tracta de dos serveis més 
que ofereix el Centre, cada quinze 
dies.

La psicomotricitat desperta la 
gana... i és per això que, quan 
baixen, és l’hora de berenar. Avui, 
un iogurt. Encara que el berenar 
preferit dels avis i àvies és el 

dijous... Aquest dia, fan taller de 
cuina i preparen el berenar de la 
tarda. Quins pastissos! Quines 
macedònies! Quins brownies més 
bons que preparen!

El temps passa volant... Ja són les 
5 de la tarda! La Loreto es posa la 
jaqueta i, del bracet de la Balbina, 
s’encaminen totes dues cap a la 
porta, on les espera de nou el 
servei de transport. Abans, però, 
la Loreto s’acomiada de l’Isidre; 
ell es queda fins les 7 de la tarda, 
hora en què tanca el Centre.

Un nou dia ben aprofitat, que la 
Loreto i els altres han gaudit com 
sempre. Han fet treballar la ment, 
han parlat de les seves coses, han 
fet una mica de gimnàstica... En 
definitiva, s’ho han passat bé! 
Demà el Centre de Dia oferirà 
una nova jornada plena d’estímuls 
i d’activitats, adaptades a ella, 
ja que un centre petit permet 
oferir un servei de qualitat i 
individualitzat. 

B enestar social

La Loreto amb alguns dels seus companys del Centre, al taller de teràpia ocupacional.
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B enestar social

El mes de novembre van iniciar-se 
les sessions del “Grup d’ajuda 
mútua”, una activitat que s’adreça 
als familiars cuidadors i cuidadores 
de persones dependents. 

El curs —organitzat per la Diputació 
de Barcelona amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf i el Centre 
de Dia Casa Joan Gimferrer— 
l’imparteix una psicòloga, i consta 
d’un total de 16 hores. Les 
trobades tenen lloc els dilluns de 
15.00 h a 17.00 h al Centre de Dia. 
L’objectiu del curs és oferir suport 
als cuidadors i cuidadores, no 
pas per aprendre a tenir cura de la 

persona dependent, sinó per ser 
conscients de les seves pròpies 
necessitats i límits. 

Cal tenir en compte que, davant 
d’una situació de dependència, 
el gran oblidat acostuma a ser 
el cuidador. Per això es pretén 
ensenyar a aquestes persones 
a gestionar l’intens estrès que 
suporten i les emocions respecte 
aquesta dura tasca. El grup compta 
amb una quinzena d’assistents, 
familiars de persones que 
acudeixen al Centre de Dia o bé 
derivades des dels Serveis Socials 
municipals.

Grup d’ajuda per a cuidadors 
de persones dependents

Totes aquelles persones que vulguin 
aprendre a parlar i escriure català, 
poden fer-ho amb el curs del nivell 
B1 que s’ha organitzat a Calaf 
des de l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de l’Anoia. Les classes, 
totalment gratuïtes, s’imparteixen 

els dilluns i els dimecres de 19.00 
h a 21.00 h, al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació.
Les inscripcions les podeu tramitar 
allí mateix, presencialment al CRO 
(C/ Xuriguera, 42) o bé per telèfon, 
al 93 869 82 49.

Classes de nivell B1 de català Bona resposta en 
la campanya del 
“carretó solidari”

    Amb la voluntat de facilitar al 
màxim la col·laboració dels veïns 
i veïnes de Calaf amb el Banc 
d’Aliments, la darrera setmana 
de novembre es va impulsar una 
campanya que portava per nom 
“carretó solidari”. Es tractava de 
col·locar un carretó de la compra 
en un lloc visible dels supermercats 
del poble, de manera que els clients 
poguessin dipositar-hi còmodament 
els productes que volguessin fer 
arribar al Banc d’Aliments. 

Cal destacar la bona acollida que 
tingué la iniciativa durant les dues 
setmanes que va durar, ja que els 
carretons s’ompliren a ritme ràpid 
diverses vegades, demostrant la 
implicació dels calafi ns i calafi nes 
en aquesta campanya solidària.

La iniciativa la posaren en marxa 
l’Ajuntament de Calaf i Càritas 
Parroquial Calaf, i va comptar amb 
el suport del Supermercat Casa 
Florentina, Supermercat Prat, 
Supermercat Condis - Carnisseria 
Adoració i Supermercat Super-T. 

Places subvencionades
El Centre de Dia, titularitat de 
l’Ajuntament, és una aposta 
d’aquest per a millorar la qualitat de 
vida de la gent gran i les persones 
amb dependència. Durant unes 
hores al dia participen d’activitats 
que potencien la seva autonomia 
personal i social i que els ajuden 
a poder continuar fent les tasques 
bàsiques del dia a dia, afavorint així 
la permanència en l’entorn familiar 
habitual.

La Loreto disposa d’una de les 
places concertades del centre, hi 
està de dilluns a divendres 8 hores 
diàries, des que obre a les 9 del 
matí fi ns a les 5 de la tarda. El 
Centre de Dia però, tanca a les 7 de 
la tarda, oferint així la possibilitat 

de fer-hi 4, 6, 8 o 10 hores al dia, 
en funció de les necessitats.
Com la Loreto, totes les persones  
grans i amb dependència de Calaf 
i comarca poden gaudir d’aquest 
servei, ja que s’ofereixen 30 places, 
25 de les quals són concertades, 
és a dir, subvencionades, per la 
Generalitat a través d’un conveni 
amb d’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials. 

Llei de la Dependència
Aquestes places es reserven per a 
les persones que ja han elaborat el 
Programa Individual d’Atenció de la 
Llei de la Dependència (PIA). Els 
benefi ciaris del PIA que vulguin ser 
usuaris del centre poden adreçar-se 
al Departament de Benestar Social 
de l’Ajuntament perquè els realitzin 

les modifi cacions corresponents —
perquè l’ajut que reben de la Llei de 
la Dependència el puguin destinar a 
pagar parcialment o totalment una 
plaça concertada. L’import a pagar 
depèn de la capacitat econòmica 
de la persona benefi ciària i del seu 
grau de dependència. 

Les persones grans dependents que 
no disposin de cap ajut de la Llei 
de la Dependència també poden 
adreçar-se al Departament de 
Benestar Social, on se’ls informarà 
dels requisits per optar a aquestes 
ajudes i els tràmits corresponents. 
Poden contactar amb la treballadora 
social, demanant cita prèvia a 
l’Ajuntament (telèfon 93 869 85 12) 
o bé al Centre, que també disposa 
de places privades (93 868 08 63). 

· Places subvencionades per al Centre de Dia:
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   Un any més, el músic Isaac Fonoll i l’actriu Lloll Bertran 
van ser els encarregats d’amenitzar la festivitat de Santa 
Cecília a la Llar d’Infants Municipal “La Boireta”. Vestida 
amb una bata d’escola i amb un cofre ple d’objectes i 
disfresses, la Lloll va captar l’atenció de tots els nens i 
nenes, i els va fer cantar i aplaudir amb les divertides 
cançons que els va presentar. Al recull popular hi va 
afegir, també, cançons de dibuixos animats infantils. Tot 
plegat, un bonic concert que de ben segur va contribuir a 
despertar l’interès dels més menuts per la música.

La Lloll i Isaac Fonoll, 
al concert de Sta. Cecília

   Els nens i nenes de la Llar d’Infants la Boireta van rebre 
una visita ben especial el dimecres 31 d’octubre. Va ser 
una simpàtica castanyera qui va arribar al centre, amb 
una guitarra i un cistell ple de castanyes i panellets. Primer 
la castanyera va estar amb els infants més menuts, que 
escoltaven encuriosits les cançons que els cantava. Els 
més grans van ballar i tot, i no van dubtar a tastar un 
trosset dels panellets que la castanyera els havia portat. 
Va ser una matinal molt estimulant per als nens i nenes, 
que s’ho van passar d’allò més bé.

La castanyera arriba 
a la Llar d’Infants

   Com ja és tradicional, durant la tarda del dimecres 21 
de novembre els alumnes de l’Escola Alta Segarra van 
celebrar la festa de Santa Cecília, amb l’actuació del grup 
“Family Gospel” —integrat per alumnes de l’escola, pares 
i mares, i també per persones que no estan relacionades 
amb el centre, però que tenen ganes de cantar, ja que el 
grup està obert a tothom. El repertori de cançons va ser 
molt variat i participatiu. Per acabar d’arrodonir la diada, 
els alumnes de 6è van interpretar una peça que havien 
estat assajant per a l’ocasió, amb la fl auta. 

Gospel i fl auta per celebrar 
Sta. Cecília a l’Escola 

    El dimecres 7 de novembre, representants de la 
delegació d’Ensenyament a la Catalunya central van 
desplaçar-se a Calaf per veure de prop el funcionament 
dels centres educatius.  Fina Haro —adjunta de direcció—, 
Anna Tarruella —de l’àmbit de planifi cació—, Carme 
Esteban —d’obres— i l’inspector Jordi González, van 
trobar-se primer amb la directora de l’Escola, Rosa M. 
Caballol, i el regidor d’Ensenyament, Josep Manel Navarro, 
que van acompanyar-los en una visita pel centre. Després 
va tenir lloc la visita i reunió a l’IES Alexandre de Riquer.

La delegació d’Ensenyament 
visita els centres de Calaf

E nsenyament
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Una cinquantena de participants descobreixen 
la història de “Margaridó” tot caminant

 Margaridó, la jove santmarinenca 
que dóna nom a aquest poema 
d’Apel·les Mestres, va ser la 
protagonista de la “caminada amb 
torna” que va organitzar-se el 4 
de novembre des de l’Ajuntament 
de Calaf, amb la inestimable 
col·laboració d’Antonino Mestres 
i Josep Maria Solà, en el disseny 
i explicació de la ruta. Malgrat 
la pluja que va caure a primera 
hora —i que va anar acompanyant 
intermitentment durant tot el matí—, 
la caminada va ser tot un èxit, i va 
comptar amb una cinquantena de 
participants.

Pàtria i amor
Passats 2/4 de 9 del matí, els 
caminants van desplaçar-se amb 
autocar fi ns a Sant Martí Sesgueioles, 
lloc des d’on començava la ruta, 
d’uns 14 km. A la plaça, Josep 
Maria Solà va explicar als assistents 
la història que narra “Margaridó”, 
poema patriòtic però també amorós 
escrit per Apel·les Mestres, que 
s’emmarca dins de la Guerra del 
Francès. La jove Margaridó n’és 
la protagonista, en compadir-se 
d’un jove soldat francès i decidir 

exposar-se per poder salvar-li la 
vida. Perquè el soldat pugui reunir-
se amb el destacament francès, els 
dos joves fugen a la nit i d’amagat 
cap a Castellfollit de Riubregós, i és 
per això que la caminada transcorria 
precisament per aquest mateix 
camí. 
A l’hora d’esmorzar, en terme de 
Calonge de Segarra, es va repartir 
coca i xocolata entre tots els 

assistents, gentilesa de l’Ajuntament 
de Calaf. En el transcurs de la ruta 
es van descobrir paratges d’allò més 
interessants, com per exemple la 
Font de l’Auró, prop de Castellfollit.
La caminada va fi nalitzar en arribar 
al nucli urbà d’aquest municipi, cap 
al voltant de la una del migdia. Allí 
els participants van pujar a l’autocar 
que va portar-los de nou cap a 
Calaf. 

E sports

Presentació de la nova temporada
El passat dia 24 de novembre 

vàrem fer la presentació ofi cial de 
les plantilles d’aquesta temporada. 
Es van aplegar al camp de futbol 
més de 300 persones, que van 
gaudir d’un acte senzill però ple 
d’emocions, sobretot per als més 
petits. A l’acte van assistir-hi les 
autoritats locals i federatives de la 

comarca.  Ens va fer molta il·lusió 
poder tornar a escoltar el nostre 
himne, i a partir d’ara ja el podrem 
posar al principi de tots els partits 
que disputem al nostre camp. Som 
a les portes de Nadal i no podem 
deixar passar l’oportunitat de 
desitjar-vos a tots un feliç Nadal i un 
millor any per a tots!

E ntitats UE CalafLa calafi na Paula 
Blasco guanya 

la 89a Jean Bouin
La jove atleta calafi na del Club 

Atlètic Igualada, Paula Blasco, es 
va imposar en la categoria infantil 
en la 89a Jean Bouin, disputada el 
18 de novembre a Montjuïc. Blasco 
va fer 4’51’’ sobre 1.350 m de cursa 
i 204 classifi cades, reeditant el 
seu triomf del 2010 en alevins. La 
calafi na, doncs, continua assolint 
uns excel·lents resultats en totes les 
proves en les quals participa.

Foto: Club Atlètic Igualada - Jordi Riba

Els participants en la caminada pels espais de “Margaridó”.
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A. E. E. Escola Alta Segarra

Multitudinària trobada de bàsquet

     El passat diumenge, dia 25 
de novembre, vàrem celebrar al 
Poliesportiu Municipal la 3a Trobada 
Oberta de Basquetbol d’aquesta 
temporada 2012-2013, sota el 
patronatge de la Representació 
Territorial de la Federació Catalana 
de Basquetbol a Lleida, i organitzada 
per l’Associació Esportiva i l’AMPA 
de l’Escola Alta Segarra que, una 
vegada més, van donar mostres 
d’una capacitat organitzativa 
impecable.
No és gens fàcil posar en marxa 
un esdeveniment d’aquest tipus on 
més de 300 jugadors/es, enquadrats 
en 30 equips, corresponents a les 
categories Escola, Pre-Mini i Mini-
bàsquet, van anar desfi lant per les 
pistes calafi nes al llarg de tot el matí, 
per gaudir del seu esport preferit, en 
aquest cas, del basquetbol. Tampoc 
no podem oblidar els nombrosos 

acompanyants, uns 600 pel cap 
baix, que varen omplir les graderies 
de color i animació, recolzant  els 
seus però reconeixent, quan calia, 
els mèrits dels contrincants. En 

resum, doncs, una gran matinal 
basquetbolística que va transcórrer 
d’allò més bé, amb una exquisida 
esportivitat i amb ganes de repetir-
ho la propera temporada.   

Amics de la Derbi

Presentada l’associació a Mollet del Vallès

  Durant els darrers últims mesos, 
l’associació Derbi Sport Club (Amics 
de la Derbi) per a la prevenció, 
recuperació i difusió de la memòria 
històrica de la ja desapareguda 
marca catalana de motocicletes 
Rabasa-Derbi, ha anat treballant de 
valent per tal de mantenir i difondre 
la continuïtat de la marca dels 21.
El passat 22 de setembre, al museu 
Isern de Mollet del Vallès, vàrem 
tenir la presentació del llibre d´en 
Pere Pí (pare del 12 vegades campió 
del món de Trialsín, ex-pilot ofi cial 
de motocròs amb Derbi durant el 
fi nal dels anys 50 i també actual 
secretari de la associació DSC), en 
el qual un servidor ha participat, 
tant en contingut fotogràfi c com 
d’informació facilitada, i que estarà 
al Museu d’Història de Catalunya. 
També, el mateix dia es va presentar 
ofi cialment l’associació Amics de 
la Derbi, amb convidats d’excepció 
com el Sr. Josep Monràs (alcalde 
de Mollet del Vallès), Estanis Soler 
(Museu de la Moto de Bassella i 
Barcelona) i de Marta i Andreu (jr) 

Rabasa, en representació de la 
família Rabasa. Tots varen coincidir 
en la bona tasca que l’associació fa 
per la marca i la seva història, en 
la recuperació, la conservació i el 
manteniment d’aquesta. Desitgem 

des d’aquí una ràpida entesa comuna 
per als treballadors de Derbi-Piaggio 
de Martorellas, avui en moments 
delicats.

Jordi Giné
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    Primer de tot, us desitgem que 
passeu un Bon Nadal i que tingueu 
una bona entrada d’any 2013. Per a 
nosaltres, aquest pròxim any és molt 
especial, ja que posem en marxa 
una nova iniciativa per tal d’obtenir 
ingressos per a l’Escola de Futbol 
Sala Alta Segarra. Es tracta dels 
AMICS DEL FUTBOL SALA. 
En què consisteix? Doncs es paga 
una quota anual al nostre club de 
20 € i ja s’és amic del futbol sala. 
A partir d’aquí, tindràs un nombre 
limitat de caselles per gaudir dels 
descomptes que fan els establiments 

col·laboradors. I un cop has gaudit 
de tots els descomptes, si portes el 
carnet a l’Escola de Futbol Sala Alta 
Segarra, et farem un obsequi. 
Fàcil, no? Doncs si vols més informació 
i estar al dia dels descomptes que 
pots gaudir, tenim una pàgina al 
Facebook (www.facebook.com/
amicsfutbolsala). Aquí podràs 
demanar el teu carnet i te’l farem 
arribar a casa teva. També pots enviar 
un email a efsas2009@gmail.com.
Doncs no t’ho pensis més i col·labora 
perquè els nens i nenes de Calaf 
facin esport, aprenguin a respectar-

se i disciplinar-se i no estiguin tot el 
dia al carrer. I recorda que els Amics 
del Futbol Sala es posarà en marxa el 
pròxim 1 de gener del 2013. 

Bones Festes i gràcies per la teva 
ajuda!

EFS Alta Segarra

A partir de gener... “Amics del Futbol Sala”

BikeCalaf.Cat

    Després d’haver d’anul·lar dues 
vegades aquesta cita esportiva i 
lúdica, BikeCalaf.Cat i els Amics del 
Motor van poder celebrar el 3 de 
novembre al vespre la 9a Nocturna 
del Terror. La convocatòria va ser d’allò 
més exitosa, amb uns 30 ciclistes i 
uns 80 caminants, de moltes edats 
diferents. La Nocturna barreja esport 
i espectacle, i és per això que a la 
meitat del recorregut els participants 
van topar amb un “túnel del terror”, 
enguany al poble d’Aleny. Aquesta 
vegada el túnel representava un 
laboratori on s’havia fet proves per 
espanyolitzar nens catalans. L’invent 
no havia tingut èxit, i per això poblaven 
el laboratori terrorífi cs personatges, 
que van donar algun ensurt als 
participants però que també els van 
fer riure una bona estona. Passat el 

túnel els esperava un avituallament 
d’allò més tètric a la font d’Aleny, amb 
un camí de 500 metres il·luminat amb 
ciris, i després, fi ns i tot, un tanc de 
“El ejército español”. Després de la 
caminada-pedalada, unes 35 persones 

van poder continuar la festa amb un 
sopar de germanor. BikeCalaf.Cat 
agraeix la col·laboració als Amics del 
Motor i també a Miquel Nadal, d’Aleny, 
per la cessió dels terrenys on es va 
muntar l’espectacle.

Èxit de participació en la 9a Nocturna del Terror

Club Bàsquet Calaf

   Anem ja camí d’acabar l’any i els 
nostres equips de base tindran la 
primera oportunitat per demostrar 
el seu estat de forma. El Trofeu 
Federació, que inicia els Quarts de 
fi nal els dies 15 i 16 de desembre, 
i les Semi-fi nals i Final el dia 22 de 
desembre, marcaran la segona fase 
del Campionat, que començarà al 
gener de 2013. 
De moment, la situació és la 
següent: l’Infantil femení i el 
Cadet masculí es quedaran amb 

tota seguretat a Nivell B. El Cadet 
Femení continua amb totes les 
opcions obertes per arribar a 
Semi-fi nals i en aquest cas ja 
quedaria classifi cat per disputar la 
Interterritorial, que dóna accés al 
Campionat de Catalunya.
Quant als altres equips del Club, la 
millor classifi cació, fi ns al moment, 
l’ha assolit el Sènior Femení B, 
situat en solitari en la segona 
posició a només una victòria de la 
primera plaça del grup. 

El Sènior Masculí, per la seva part, 
malgrat començar de manera 
dubitativa s’ha col·locat en una 
molt bona posició, que li pot 
permetre aspirar als primers llocs 
de la classifi cació en els propers 
partits.
Pel que fa al Sènior Femení de 
Segona Categoria Catalana, es 
troba en hores baixes i la situació 
no és gens bona, però amb esforç i 
treball creiem que estan capacitades 
per canviar la situació.
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    Des de l’AMPA de l’INS Alexandre 
de Riquer us volem informar que 
enguany hem organitzat les activitats 
extraescolars que ens han demanat 
alumnes i pares: jazz i ball de country. 
Després de congratular-nos de l’èxit 
del casal d’estiu, que va anar prou bé. 
Restem oberts a noves propostes que 
de moment no s’han pogut concretar.
També vam celebrar la II jornada de 
bricolatge en la qual van participar 
entre 25 i 30 persones entre 
alumnes, professors i pares, per tal 
de pintar les parets entorn l’escala 
principal i netejar persianes. Així 
estalviem una quantitat de diners 
del pressupost de l’institut que es pot 
dedicar a l’estudi dels alumnes, o bé 
a la biblioteca municipal que l’institut 
ajuda a mantenir.
Recentment hem organitzat unes 
jornades de tècniques d’estudi per 
ajudar els nostres fi lls a aprendre a 
aprendre, que se celebren el 5 i 19 
de desembre, jornada en què poden 
participar professors i pares per tal 
d’ajudar els fi lls en l’estudi, a partir 
de les 19:30 h.
Per acabar, hem donat continuïtat 
a les jornades de convivència dins 

el PEE, amb la caminada a Pujalt 
oberta al poble, per tal de visitar 
gratuïtament la base d’entrenament 
de la República entre els mesos d’abril 
del 1938 i gener del 1939. Perquè 
conèixer la nostra història ens ha de 
permetre mirar endavant . A més, cal 
saber que és l’únic camp d’aquestes 
característiques a tot l’Estat espanyol 
i que espera obrir noves aules 
d’interpretació de la història del 
nostre país a partir de l’abril. Només 
ens queda convidar-vos a tots a 

participar en els actes organitzats 
des de l’institut i sobretot en el 25è 
aniversari que se celebrarà el mes de 
maig. Cal dir que la Junta de l’AMPA 
està oberta a tothom, i la participació 
en l’associació “Amics de l’AMPA” està 
pensada per donar cabuda a tothom 
que vulgui col·laborar puntualment 
en tots els actes que s’organitzen des 
d’aquesta associació, que no pretén 
altra cosa que ajudar a educar els 
joves en la democràcia i la participació 
activa dins la societat.

AMPA INS Alexandre de Riquer

Extraescolars, tècniques d’estudi i jornades de convivència

PB de Calaf i Comarca

    La Penya Barcelonista de Calaf 
i comarca va celebrar el seu 30è 
aniversari amb un sopar amb els seus 
socis el dissabte 24 de novembre. A 
la celebració hi va assistir l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, i el regidor 
d’Esports, Josep Manel Navarro. En el 
transcurs del sopar es va sortejar una 
samarreta del FC Barcelona i diverses 
visites guiades al Museu Josep Lluís 
Núñez entre els prop de 100 socis de 
la PBCC que hi van assistir.
També es va lliurar el premi Segarra 
calafi na que anualment concedeix 
la PBCC a una entitat de la comarca 
que s’ha distingit en l’any anterior. En 
aquesta edició, el guardó va ser per a 
Dards Calaf, en reconeixement al desè 
aniversari del seu torneig open, que 
va recollir el seu president, Eloi Fonoll. 
La vetllada va acabar amb l’actuació 
del DJ Dello.

30è aniversari de la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
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Bon Nadal 
i feliç any 2013! 

Des de l’Ampa de la Llar d’Infants 
“La Boireta” us volem desitjar un 
Bon Nadal i un Feliç Any 2013!
Agraïm la col·laboració de tots i 
dels pares i mares que feu possible 
que tots els nostres fi lls tinguin un 
bonic començament de vacances 
nadalenques. Us adjuntem aquest 
arbre de Nadal ple de bons propòsits 
per a l’any vinent, us convidem a 
fer-los realitat i a pensar-ne molts 
més.

La Junta de l’Ampa

AMPA Llar Infants La Boireta

   Abans d’acabar l’any, una mica de 
resum ens serveix per refl exionar 
sobre la nostra tasca com a 
associació. Durant aquests mesos, 
hem continuat fent recerca en 
relació al territori, la memòria del 
lloc, la creativitat social, atenent les 
diverses narratives que podem anar 
fi lant des d’una visió contemporània 
i que ens permeten fer propostes 
de dinamització cultural des de la 
pràctica col·lectiva, la interacció amb 
l’entorn natural i l’autogestió.
Hem fet tallers infantils, participat a 
fi res, descobert l’entorn natural del 
municipi i les seves històries. Hem 
caminat pel poble i les seves rodalies. 
Hem conegut espais singulars i 
amagats i hem apuntat a la possible 
recuperació de diversos espais. Hem 
recollit material i fotografi es que 
sumem a l’arxiu popular que estem 
confeccionant. Hem començat a 
recórrer camins com el del cereal o 
el carbó.
El més important, però, ha estat 
poder-nos reunir amb d’altres 

associacions, col·lectius, agents 
culturals de diverses comarques 
amb la idea de treballar en comú. 
La creació de l’eix Avinyó – Verdú 
que inclou en una xarxa diferents 
artistes, espais i agents culturals que 
treballem en territoris propers, està 
en marxa. I formem part de Sikarra, 
Xarxa d’entitats de la Segarra 
històrica, que “aplega entitats 
provinents dels diferents territoris 

que històricament formen part de 
la Segarra, per sumar esforços i 
treballar per la preservació de la 
identitat segarrenca comuna”. 
Acabarem l’any, participant a la Fira 
de Nadal fent un taller infantil... i 
amb molta energia per a continuar 
treballant l’any vinent. 

Més informació:
http://lasitja.wordpress.com/

La Sitja

Balanç d’un any... i continua la feina

Ja som prop de 200!

El febrer de 2012 l’Ajuntament de Calaf va posar en marxa la seva pàgina de Facebook, un nou 
canal d’informació i comunicació tant amb les persones del municipi com amb les de fora. Durant 
aquests mesos ja són prop de 200 els usuaris seguidors de la pàgina. Als que encara no ho sou, 
us animem a visitar www.facebook.com/ajcalaf i fer “clic” a “M’agrada”. D’aquesta manera estareu 
assabentats de les activitats i esdeveniments que tenen lloc a Calaf, avisos d’utilitat pública, difusió 
d’actes festius o propostes turístiques, entre d’altres... l’Ajuntament, 

al Facebook!

Un regidor de Soual —vila 
agermanada amb la nostra—, 
l’amic Jean-Luc Alibert, va 
emprendre el 12 de novembre un 
insòlit viatge: la volta al món en 
200 dies. L’aventura compta amb 
una fi nalitat també solidària; per 
exemple, a Bangkok col·laborarà 
en l’associació humanitària 
“Enfants du Mékong”. 

Si voleu seguir el seu viatge, 
podeu fer-ho des del bloc creat 
expressament per a l’ocasió: 

http://jlworldtour.blogspot.fr

La volta al món
des de Soual
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Des de la Parròquia...

     El bou, la mula, el papa 
i tot plegat 

Caldrà llegir bé què diu el papa quan 
surti el llibre defi nitiu, però d’entrada 
sí que es pot distingir què diu 
exactament l’evangeli i quines són 
les tradicions, detalls, imaginacions, 
fi ns i tot dogmes que hem anat 
muntant entorn l’esperit del text 
evangèlic. També cal considerar la 
moguda maldestra del periodisme en 
valorar coses intranscendents i que 
no porten a cap solució i compromís 
de ningú, únicament a distreure el 
personal.
L’element signifi catiu d’aquesta 
anècdota periodística fa pensar 
el desencantament del relat i de 
tots els elements que el segueixen 
perquè potser sí que hem muntat 
molts pessebres amb elements molt 
bonics on es contempla únicament 
l’estètica, això no vol treure el 
valor artístic i que duri (el podem 
muntar i desmuntar cada any), 

però teològicament i espiritualment, 
potser caldria desmuntar tot el 
pessebre: primer el bou i la mula, 
després l’estrella i els reis; en acabat 
els rierols, els pastors i els àngels i, 
si voleu, la cova i la família que hi 
habita. Però després podem muntar 
l’autèntic pessebre que signifi ca 
l’acollida, l’acceptació i la implicació 
en el projecte d’amor del Déu que 
ens estima.

Planifi cació parroquial
La planifi cació del curs de pastoral 
ens porta a realitzar unes activitats 
concretes de cara als Joves-
Confi rmació: Cantades de nadales a 
diferents centres de dia i residències 
de gent gran (Calaf, Torà, Sant 
Crist d’Igualada i Germanetes de 
Manresa). Sortida a Barcelona a 
centres de rehabilitació de marginats 
o acollida de gent d’extrema pobresa. 
També la recollida d’ampolles buides 
de cava, dia 20 de gener, per a 
centres de benefi cència. Totes les 

activitats són ben participades pels 
joves, destacant-ne dos aspectes: 
primer, que els residents dels 
centres que visiten ja els esperen 
i agraeixen la visita de jovent a les 
seves residències; el segon aspecte 
és l’enriquiment propi de joves i 
catequistes en aquesta dedicació i 
intercanvi amb persones de bona 
voluntat i agraïdes.

Una altra activitat que remarquem 
de la parròquia són les trobades de 
formació que es fan l’últim dissabte 
de cada mes a dos quarts de cinc de 
la tarda i a la casa Felip. Hem tractat 
sobre el Concili Vaticà II i sobre 
Fe i Ciència. A partir de gener els 
temes previstos són: La fe, espill de 
joventut; Cine fòrum de la pel·lícula 
“De dioses i hombres”; L’església i la 
independència, i encara algun altre 
tema a concretar.
 

Bon Nadal!

AAVV La Pineda

  Ja fa un any que vam realitzar la 
nostra carta als reis, i la veritat no 
sabem si és que ens hem portat 
molt malament, o bé amb la situació 
política actual han retallat als reis 
en els desitjos i il·lusions que vam 
demanar ara fa tot just un any.
Tot i això enguany no perdrem la 
il·lusió de demanar per a la nostra 
gent les millores imprescindibles 
que, com a ciutadans, hem d’exigir 
als dirigents polítics, per no crear 
un Calaf de primera i un altre de 
segona. S’ha d’exigir cohesionar 
el poble, demanant més treball, 
esforç i comunicació. D’altra banda, 
també volem demanar als reis que 
no remetin les forces i la il·lusió 
a l’hora de preparar les nostres 
activitats lúdiques, les sortides que 
hem fet enguany, la participació 
veïnal en les celebracions, la festa 
major, les caminades i Tots Sants, 
i agrair als veïns i intentar animar-
los en una participació i innovació 

d’idees per mantenir l’esperit veïnal 
i comunicatiu. 
Així mateix també voldríem felicitar 
les festes de Nadal a tots els ciutadans 
de la nostra vila i felicitar també als 
dirigents que van crear el concurs 
de Nadal, que ajuda a cohesionar i a 
fer partícips a diferents col·lectius, i 

que nosaltres l’any passat vam tenir 
la sort de guanyar, esperant que 
aquestes iniciatives ajudin a treballar 
pel bé del poble i que també ajudin a 
no fer una despesa excessiva en els 
comptes públics. Bones Festes!!!

La Junta

Continuen les activitats amb il·lusió i esforç
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E ntitats
Coral Ressons

    La farem grossa.
Tot i que l’any del 10è aniversari de 
la Coral Ressons de Calaf ja està 
fi nalitzant, prometem l’inici del 2013 
singular i inoblidable.
Us encoratgem a passar la tarda 
del proper 1 de gener amb tots 
nosaltres al Casal de Calaf. I com 
dicta el refrany “any nou, vida nova”, 
no volem desaprofi tar l’ocasió per 
reinventar-nos.
Concert, festival, espectacle?… Una 
ocasió única per retrobar-se amb 
la Coral Ressons de Calaf i celebrar 
plegats la festa del nostre 10è 
aniversari.

Us convidem a descobrir-ho.
Un repertori on tindran cabuda des 
de les tradicionals cançons de Nadal, 
a melodies dels nostres estimats 
Pastorets, les típiques sardanes 
i havaneres, i fi ns i tot sarsuela i  
cançons del mític gran musical «Mar 
i Cel».
Una posada en escena excepcional, 
diferent de tot el que estem 
acostumats a oferir-vos.  Sense 
moure’ns de la vora del pessebre 
farem cap a l’envelat, pujarem al 
Vallespir, passarem per la plaça de la 
vila, baixarem a la sorra de la platja i 
ens endinsarem al bell mig del mar. 

Tot això amenitzat amb la presència 
d’un tenor i una soprano que ens faran 
gaudir amb les seves extraordinàries 
veus. I la col·laboració enregistrada de 
la Bellpuig Cobla, donarà un to insòlit 
a peces conegudes i cantussejades a 
gairebé totes les llars calafi nes.
Us manquen arguments per venir 
a acompanyar-nos en aquest 
recorregut?  Estem convençuts que 
resulta un plat prou llaminer per 
iniciar plegats un any ple de reptes.
Des de la Coral Ressons només ens 
queda desitjar-vos Bones Festes de 
Nadal i Reis i, sobretot, un bon any 
2013!

Any Nou...!

Xarxa Calaf

    Estem feliços, i això és gràcies a 
tots vosaltres. L’inici dels espectacles 
de Xarxa Calaf ha tingut una bona 
rebuda, amb uns 150 espectadors 
acompanyant-nos el primer dia. 
Els que heu tornat a confi ar en 
nosaltres per passar bones tardes 
de diumenge recordareu com vam 
gaudir amb “La granja més petita del 
món”, un conta-contes amb música 
en directe, o amb les aventures dels 
titelles “Safrà i Serafí”. 
Ara, la família Xarxa fem uns dies 
de vacances. El temps, però, passa 
volant i, en un obrir i tancar d’ulls, ja 
ens tornareu a tenir aquí amb més 
espectacles per als menuts de la 

casa. Ens retrobarem al febrer, amb 
els titelles del “Soldadet de Plom”. 
L’arribada d’un nou any, però, no 
portarà canvis, fent que continuïn els 
sorteigs per gaudir d’un espectacle 
gratis i mantenint els nous preus de 
les entrades: 4 euros per als nens 
socis de Xarxa i Casal, i 5 euros per 
als adults. 

Des del Grup Xarxa Calaf us 
desitgem unes festes de Nadal 
plenes de màgia, una dolça entrada 
d’any i, sobretot, sobretot... que 
els Reis de l’Orient us portin moltes 
ganes de viure tardes de teatre amb 
tots nosaltres!

Al febrer, més espectacles!

AAVV Casc Antic

  Aquest fi nal d’any es compleix 
el primer aniversari de l’AAVV del 
Casc Antic creada per una colla de 
veïns del nucli antic de la població. 
El propòsit principal d’aquesta 
Associació és de promoure 
activitats i despertar estímuls que 
desemboquin en una revitalització 
integral de la part antiga de la 
vila, avui sotmesa a un declivi 
demogràfi c, comercial, cultural i 
cívic.
L’Associació s’ha posat en marxa 
d’una manera més impulsiva que 
no pas planifi cada amb l’esperança 

de trobar el seu camí tot posant-se 
a caminar. Les primeres iniciatives 
d’aquest any procuraven, també, 
guanyar-se el crèdit de la resta de 
veïns, no tant per l’excel·lència de les 
seves propostes, que probablement 
no podien sobrepassar ni els seus 
recursos ni les seves competències, 
però sí que pretenien estendre un 
primer pont de diàleg amb la resta 
de veïns.
Aquesta ha estat la línia d’actuació 
amb què l’Associació ha intervingut 
al carrer durant aquest any. Així, 
hem participat en el concurs 

d’il·luminació nadalenca de l’any 
passat, hem organitzat diverses 
xerrades sobre salut, uns jocs de 
cucanya a la Plaça Gran, una foguera 
de St. Joan amb gran participació 
dels veïns i, ara mateix, ens estem 
preparant per tornar a engalanar de 
llums nadalencs un carrer més del 
barri antic.
Les intencions de futur passen per 
consolidar l’actual cohesió de la 
Junta de l’entitat i proposar noves 
ocasions de participació ciutadana 
en aquest objectiu ideal de recuperar 
la vida del nucli antic de Calaf.  

Primer aniversari de l’AAVV del Casc Antic
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Josep Vilaseca

De què em serveix a mi parlar 
d’escudella, si els metges que tenen 
cura de la meva voluminosa fi gura 
diuen que se’m posa malament. Que 
si engreixa, que si el colesterol, la 
diabetis... que fi ns i tot pot produir 
coixera i mal de cap. I fer el viure 
impossible amb la dona de torn. Caram, 
caram, senyors de la bata blanca. No 
m’ho posin tan difícil, que un bon plat 
amb la seva corresponent carn d’olla, 
amb les olivetes, el tomàquet, el 
pebrot i la ceba... aquest plat deliciós 
inventat per la pagesia era el delir dels 
segadors i batedors de l’època dels que 
remenaven la terra amb l’anomenat 
“tres d’espasa” —o sigui la fanga, una 
eina de tres pues que havia d’ésser 
clavada a cops de peu.
El colesterol i els seus derivats eren 
desconeguts per a ells, la malaltia del 
temps era el mal d’esquena per haver 
de regirar la terra amb la pesada eina 
des que clarejava el dia fi ns que el 
mantell de la nit els senyalava l’hora de 
tornar a casa. Allí, després de passar 
el rosari, degustaven un altre plat de 
la gastronomia catalana: cols i patates, 

amb un tallet de cansalada grassa —que 
es el que feien servir per amanir dites 
verdures, de vegades acompanyades 
per una cua d’arengada.
Qui escriu aquestes lletres —que ara 
no pot menjar escudella—, havia 
vist sortir l’estel moltes vegades al 
costat d’aquella gent valenta que em 
van ensenyar a fer anar la dalla i la 
lligadora, la fanga ja havia quedat 
enrere. El modernisme d’aquell temps 
eren les mules, essent aquest servidor 
un muleter d’aquell temps. Aquest 
nom es donava a les persones que 
feien treballar les mules o “matxos”. 
També hi havia alguna euga o cavall. 
Bons temps aquells, no tant per a les 
dones de pagès, que duien l’esmorzar 
al tros, també el berenar i alguna 
vegada fi ns i tot el dinar —essent el 
primer plat gairebé sempre l’escudella. 
Feina dura per a les dones de pagès, 
que també veien sortir l’estel del dia i 
cloïen els ulls quan arribava el mantell 
de la nit. Això sí, eren dones torrades 
pel sol i fresques com roses, airejades 
pel vent serè i refrescades per l’aire de 
les sirenes. 

Així que, entre plats d’escudella —avui 
la tinc privada—, sopes, cols i patates, 
em vaig fer home arriant les mules 
i cantant solc amunt i solc avall. I 
seguint els consells d’aquells homes 
per mi sempre recordats, vaig arribar 
a ésser un dels darrers muleters de 
la història. El progrés em va vèncer 
altra vegada, les màquines modernes 
—segadores, tractors— van acabar 
amb els cavalls i les mules, i amb els 
anomenats muleters. Alguns d’ells van 
ser tractoristes després d’un examen 
de conduir, passant a ser els nous 
pagesos. Aquest vostre humil servidor 
va passar a la reserva: la indústria en 
aquell moment demanava gent, i allà 
vaig ser jubilat per malaltia.  
Ara, en lloc de la torrada i el got de 
mistela, al matí faig un entrepà de 
pastilles. Dormo tranquil, avui trobo a 
faltar aquells plats d’escudella, les cols i 
patates, la cua d’arengada, la cansalda 
que xerrica i el clofoll de ceba.

Bon Nadal i Bones Festes!
Maig 2010

Records i més records

C ol·laboradors Antoni Miret

   El món no para. Els temps canvien. 
Els pobles es transformen. Res és 
com abans. Les maneres de viure 
són unes altres. Les persones som 
diferents. Unes altres, també. Només 
la unió i el respecte poden facilitar la 
convivència i la nova voluntat de seguir 
endavant. Aquest va ser el missatge 
central de la pregonera de la Festa 
Menor, la sorprenent i emocionada 
Cecília Canet, que mai abans havia 
assistit a un pregó ni sabia què era. 
La seva reclamació lliscava sobre uns 
fulls propis, no del tot únics. Feia poca 
estona que des del balcó municipal 
Ramon Anglès, calafí i periodista de 
TV3, havia pronunciat el pregó ofi cial 
de la Festa Major de setembre. Més 
directes van ser les intencionades 
trapelleries melòdiques que es van 
sentir a l’irreverent concurs musical 
de la Menor. Van passar pel mirall 
de la imatge grotesca i humorística 
ironies com la del monarca allotjat amb 
companyia faldera en un suposat hotel 
de Calaf, aspiracions d’independència, 
crits d’alerta pels nitrats de l’aigua 
o contusions monetàries per les 
matrícules dels universitaris. Tots els 
actes populars de la passada Festa 

Major es van programar al carrer pels 
efectes de la crisi, i el viu fred de les 
nits va subratllar la resignació bíblica 
amb què es van aguantar.
La programació teatral va debutar 
amb “Operetta”, un muntatge gironí 
multipremiat, en el qual es va poder 
escoltar Wagner per primera vegada 
i una deliciosa veu interpretant unes 
barcaroles d’Hoffenbach. Més impetuós, 
incisiu, i de crítica social a la manca de 
futur per a la joventut actual, va ser la 
representació de “Vamos a por Guti”. 
Una creació de tres joves i excel·lents 
actors que, no obstant això, no va ser 
compresa. El teatre va seguir unes 
setmanes després amb algunes obres 
extraordinàries, com ara “Cancun”, i 
altres decebedores com ara “El Café de 
la Marina”. L’apartat musical de l’any 
l’ha protagonitzat “Músiques a Cau 
d’Orella” amb concerts tan celebrats 
com el de “Dry Martina”.
El món artístic d’aquesta  Festa 
Major era representat per l’exposició 
autoanomenada abstracta de 
Lluís Selvas, que volia destacar 
d’aquesta manera el seu nou camp 
d’experimentació. Aparcava el dibuix 
i agafava la paleta. El resultat és una 

potència del color i un discurs interior 
divers i força homogeni.
La proximitat de l’emotiu 11 de 
Setembre que s’acostava, va suggerir 
dedicar la tradicional conferència de 
Mn. Pladevall  a “La relació Catalunya-
Espanya al llarg del temps”. La lliçó 
a extreure’n era de l’autoritarisme 
dels reis d’Espanya i de pactisme 
amb les corts dels comtes catalans, 
mai autoproclamats reis. Un nou 
recompte situa en 38 les conferències 
pronunciades per aquest historiador els 
dilluns de Festa Major.
El mateix dia començaven els 
moviments que explotarien en la gran 
manifestació de l’11S. Una caravana 
de vehicles sortia de Calaf en direcció 
a Igualada, mentre pel camí recollia 
els dels pobles entremig, per assistir 
al braç comarcal de la Caravana per 
la Independència organitzada per 
l’Assemblea Nacional Catalana.  El dia 
11 una onada de calafi ns es va afegir 
a la gegant, reivindicativa i festiva 
concentració de Barcelona. La Parròquia 
també ha dit alguna cosa sobre aquest 
tema en dos destacats articles. 
L’Ajuntament s’ha afi liat a l’Associació 
de Municipis per la Independència.

Festa del poble i de la nació
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C ol·laboradorsAutor: Josep Mases

Fa milers i milers d’anys, quan no 
existien ni els pobles ni les cases, 
les persones per tal d’aixoplugar-se  
vivien en cavernes i grutes que hi 
havia a la muntanya. Algunes eren 
molt grans. En una d’elles hi vivia 
en Martí i la seva família. Ell era una 
persona molt treballadora i, com la 
majoria d’homes, es dedicava al cultiu 
de cereals, verdures, fruites i, també, 
a la caça i la pesca. El cert és que 
per alimentar-se havia de sacrifi car 
algun animal, però en Martí també 
aprofi tava totes les pells d’aquells 
animals per fer-ne  xiruques i abrics 
per a tota la família.
En Martí tenia una fi lla, l’Iris, que 
sempre que podia acompanyava el 
seu pare. Una de les afi cions que 
tenia en Martí era fer dibuixos i 
pintures a les parets de les coves, i 
a l’Iris li agradava veure el seu pare 
fent aquells dibuixos a les parets i 
sostres de la cova. Eren escenes de 
persones amb estris de caça i també 
d’animals, com gaseles, cérvols, 
cavalls etc.
Un dia l’Iris va dir: “Pare, sempre 
pintes a la paret de les coves 
dibuixos del mateix color. Saps una 
cosa, pare, quan es fa de dia i surto 
de  la cova, miro aquest cel tan blau i  
penso... que un dia, quan sigui gran, 
m’agradaria tenir un pinzell molt 
gran, molt gran, i pintar moltes coses 
sobre aquest cel tan blau com si fos 
una gran paret.”
El seu pare va somriure i digué: 
“Doncs mira, a mi també m’agradaria. 
Però has de saber, Iris, que en 
aquesta paret com dius tu, ja hi ha 
un gran “pintor” que cada dia, a 
l’alba i a la posta del sol, pinta el cel 
amb molts dibuixos i amb uns colors 
preciosos, uns colors que jo fi lleta no 
sé si podré tenir-los mai, ja que ni 
tan sols sé el seu nom.” Però...
“Saps que farem demà? Ens llevarem 
i de bon matí t’ensenyaré una cosa 
molt bonica que encara tu no has vist 
mai”. I efectivament, l’Iris va sortir 
de la cova abans que sortís el sol i va 
poder veure allí, a l’horitzó, darrere 
de la ratlla del mar, una petita claror 
i com n’eixia el sol formant un esclat 
de dibuixos i formes amb uns colors 
desconeguts, però tan bonics! L’Iris 
va fer treballar “la maquineta de 
pensar” i, a l’instant, per tal de 
recordar tots aquells meravellosos 
colors, els va relacionar amb la natura 
i amb coses que coneixia com són les 

fruites i les verdures que cultivava el 
seu pare i...
Va tancar els ulls i amb veu ben forta 
va preguntar... Escolteu!! Llimones, 
plàtans i gira-sols. Quin és el nom 
del vostre color que és tan maco? 
I va sentir que aquestes fruites li 
contestaven: “El nostre color és el 
Groc”. I seguidament, les taronges 
i carabasses li digueren “el nostre 
color és com el nostre nom”. Les 
cireres i les maduixes: nosaltres 
tenim el Vermell o Roig fort; les 
albergínies: Morat o Lila. I les 
diferents verdures: espinacs, cols, 
pèsols etc... presumien i cantaven 
els seus diferents Verds.
Quan va obrir els ullets, ho va fer a 
poc a poc, i tots aquells colors del 
cel s’havien difuminat amb l’arribada 
d’un sol radiant i de nou el cel blau, 
que s’ajuntava amb la ratlla del mar, 
amb totes les seves variants de 
Blaus. Aquella nit l’Iris se’n va anar 
a dormir molt feliç,  ja que el seu pare 
li havia ensenyat moltes coses que 
no sabia, i amb “la maquineta de 
pensar” plena de boires i dibuixos 
de diferents formes i colors, es va 
adormir.
L’endemà al matí va dir-li al seu pare 
per què no li feia aquells colors que 
van veure pintats al cel. En Martí 
sabia que el que li demanava l’Iris 
era molt difícil, però al veure-la tan 
il·lusionada i com que estimava molt 
la seva fi lla, es va posar a cercar 
durant molt de temps tot el que li 
servís per fer les pintures d’aquells 
colors.
Va recórrer tot el país buscant 
mil productes, fossin vegetals, 
animals, o minerals, i va barrejar 
resines de diferents arbres amb 
fangs, terres i residus d’aigües 
fèrriques, de mines d’origen volcànic, 
anilines i òxids trobats dels fons de 
les coves, platges i barrancs. Com 
que tenia molta experiència va trobar 
la fórmula de tots els colors més 
principals i, després de molt treball, 
per tal de tenir-ne reserves, en va 
omplir uns grans recipients de cada 
color i els va deixar reposar a fora 
la cova. Aquell dia va anar a dormir 
molt content. Però...
Malauradament, aquella nit va fer 
una terrible tempesta de llamps i 
trons, enmig d’un tornado i un vent 
huracanat. Va ser una nit fosca i 
tempestuosa, i com que el Martí 
tenia tots els recipients fora la cova, 

el fort vent d’aquell terrible huracà 
s’emportà totes les pintures cap al 
cel. 

L’endemà la gran tempesta s’havia 
calmat, els habitants del territori 
miraven tristos les destrosses del 
temporal, però quan van mirar el 
cel, van veure que aquells núvols 
grisos es movien i el cel s’aclaria i 
que apareixia un grandiós Arc de 
colors que anava des d’Orient fi ns 
a Occident, i en aquest Arc hi havia 
refl ectits tots els colors que en Martí, 
amb tant de treball, havia descobert 
dies abans. El Martí, sense saber-
ho, també havia pintat per sempre 
uns dibuixos preciosos al cel blau 
de l’Iris.

Des de llavors, davant d’aquest  
“miracle”,  tots els habitants de la 
terra, principalment els pagesos, 
saben que quan surt aquell gran Arc 
amb els seus meravellosos colors,  la 
pluja, la tempesta i el vent huracanat 
s’han acabat. Actualment, aquest 
fenomen produït pel Sol i les gotes 
d’aigua és anomenat l’Arc de Sant 
Martí en memòria d’en Martí, aquell 
gran treballador que per molts era 
el Sant de les pintures, i en molts 
punts de l’univers la gent també 
l’anomenen l’Arc Iris, en record de 
la seva fi lleta.
I gràcies al Martí i la Iris, avui tots 
els nens del món poden pintar amb 
aquells mateixos bàsics colors.
I conte pintat, conte acabat!

Bon Nadal!!!

Per Nadal. Un conte, de colors
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C ol·laboradors

La Grevolosa, caminada de tardor-hivern

Deixeu-me que us convidi avui 
a desplaçar-vos amb cotxe fi ns 
als límits de la comarca d’Osona, 
a la Serra de Llancers, entre el 
Collsacabra i el Puisacalm; allà ben 
bé on s’agermana amb la Garrotxa 
i a sobre mateix del nou “túnel de 
Bracons”. És un indret actualment 
molt accessible si tenim en compte 
la facilitat que ens ofereixen 
vies com la C-25 i la C37. Des 
de Calaf, el punt de sortida està 
aproximadament a una hora en 
cotxe.
Però no us recomano la sortida 
perquè admireu ni la C-25 ni la 
C-37. La recomanació ve donada 
per l’alt interès que té el Bosc 
de la Grevolosa. Ens trobem en 
un espai difícilment descriptible, 
insòlit, d’una bellesa desmesurada, 
un espai que convida al silenci i a 
la contemplació. Els arbres són de 
dimensions gegantines, els colors 
varien segons l’estació i arriben al 

seu màxim esplendor quan la tardor 
toca a la fi . 
Quan et trobes en l’espai central de 
la fageda, al peu d’arbres de més 
de 40 m, és fàcil fer el paral·lelisme 
amb l’interior d’una catedral gòtica 
de llises i altes columnes, l’extrem 
de les quals fi ltren els raigs de llum 
que, tenyits dels colors de les fulles, 
intenten arribar a un terra ple de 
molses i fulles mortes. Cada estació 
mostra una llum diferent, i diferent 
també serà el color de la catifa 
dels nostres peus. Àlbers, roures 
i sobretot faigs, confi guren una 
“catedral” que la natura ens ofereix 
a 60 minuts de casa i que no té res 
a envejar a les famoses fagedes de 
la Garrotxa o de Navarra. Aquí, per 
sort, la pressió humana encara és 
suportable i fa d’aquest indret un 
destí familiar de primer ordre.
La Grevolosa és un bosc d’uns 300 
anys, amb exemplars monumentals 
d’uns 40 m d’alçada i de diàmetres 

superiors al metre. El nom li ve 
donat per l’anterior ocupació, que 
majoritàriament era de grèvols 
intensament explotats en el passat, 
la qual cosa va suposar la seva 
desaparició en benefi ci dels actuals 
faigs.
Es tracta d’un espai propietat 
de la Generalitat —qui en fa la 
preservació—, un espai degudament 
indicat i de lliure accés.
La proposta d’avui suposa una 
caminada familiar apte per a tots 
els nivells, amb una distància total 
de 5,300 km i amb una durada 
total, parades incloses, de 3 hores. 
El plat fort del recorregut és l’espai 
central de la fageda, situat en un 
petit barranc a mig recorregut on 
s’imposa una parada per “badar” 
i deixar-se impregnar de la màgia 
de l’indret. Destacables també 
l’ermita de Sant Nazari i la Masia 
de Bracons, amb les restes del molí 
fariner a pocs metres de la casa.

L’accés és en cotxe per la C-25 fi ns a Vic, agafant 
després la C-17 direcció Manlleu i més endavant la C-37 
direcció Olot pel túnel de Bracons. Tal com hem dit en 
la presentació, la sortida de la caminada es troba sobre 
mateix del túnel de Bracons. Per tant, un cop a la C-37 
hem d’estar atents i no depassar el km 163, on trobarem 
la sortida “Sant Andreu de la Vola”. Abans d’arribar a 
aquest punt superarem petits túnels que no tenen res a 
veure amb el llarg túnel de Bracons que trobaríem més 
endavant i on no hem d’entrar. Hem sortit, doncs, de la C-
37 per l’indicador de Sant Andreu de la Vola i hem de fer 
uns 300 m per anar a trobar una cruïlla on agafar l’antiga 
BV5224 cap al coll de Bracons. Just en aquesta cruïlla, 
a la nostra esquerra, hi ha un important restaurant 
anomenat “Piguillem”. Seguim a la dreta en pujada.
En el pk 23,5 hem d’intentar aparcar el cotxe a esquerra 
o dreta de la carretera. L’inici de la nostra ruta està a 
la dreta, on trobarem un indicador que diu “Molí de 
Bracons”. Punt de sortida.

Descripció

0,000 km
Hem deixat el cotxe i seguim 
l’indicador de “Molí de Bracons” en 
baixada pedregosa. Cent metres 
més endavant trobem una riera i un 
camí que vénen de l’esquerra. Els 
ignorem, fem la corba cap a la dreta 
i comencem a planejar per camí molt 
fressat.  A l’esquerra el bosc, a la 
dreta la riera al fons. Hem d’estar 

atents perquè aquest camí només 
el seguirem 800 m i el deixarem 
sobtadament per agafar un corriol 
poc visible a l’esquerra.

0,900 km
Deixem el camí principal i ens enfi lem 
a l’esquerra per un corriol. Aquesta 
cruïlla de vegades està indicada, però 
no ens en podem refi ar. Ara circulem 

de forma planera i frondosa entre 
boixos, pins i roures. El corriol ens fa 
posar en fi la.

1,350 km
Arribem a una porta feta amb 
branques i cordills per barrar el pas 
del bestiar. La superem deixant-la 
com estava i tot seguit el corriol 
es bifurca. Ara agafarem l’opció 

Itinerari

Antonino Mestres
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C ol·laboradors

de la dreta per anar a l’ermita de 
Sant Nazari, que es troba a uns 
150 metres en baixada. Després 
tornarem a aquest mateix punt per 
seguir l’opció esquerra (Grevolosa), 
que ara desestimem.

1,500 km
Ermita de Sant Nazari. Edifi ci 
recentment rehabilitat. Indret 
assolellat amb boniques vistes i 
cruïlla de camins. Roure monumental 
sota del qual s’imposa una fotografi a, 
un mos o una senzilla parada. 
Retornem pel mateix corriol fi ns a la 
cruïlla anterior.

1,650 km
Som a la cruïlla. Ara agafem l’opció 
de la dreta en direcció a l’indicador 
de Grevolosa. Comencen a sovintejar 
els faigs i podem admirar-ne ja la 
seva alçada, que no farà altra cosa 
que augmentar a partir d’ara.

2,000 km
Hem hagut de superar una petita 
difi cultat per la presència d’uns 
blocs de pedra primer en pujada i 
després en baixada, però de sobte 
entrem a la banda alta d’un barranc 
profund. Som al nucli més bonic 
de la Grevolosa, atapeït de faigs 
altíssims amb espais de silenci i 
llums misteriosos. Proposeu-vos no 
córrer i gaudir de cada centímetre. 
Plafons explicatius ens descriuen 
l’indret. Finalment, un espai central 
on la presència de l’home s’ha 
deixat notar i on fi ns fa poc temps 
s’hi celebraven concerts de forma 
esporàdica. Per seguir, continuarem 
endavant en pujada uns 200 m fi ns a 
trobar una pista.

2,300 km
Som a la pista en un lloc humit i 
fangós ja que la riera circula de forma 
superfi cial. Travessem la pista de forma 
perpendicular i busquem un nou corriol 
davant nostre. A partir d’aquí el corriol 
circula amb alguna difi cultat en pujada, 
que cal prendre’s amb calma. Es tracta 
de 450 m de recorregut i un desnivell 
de 150 m. 

2,700 km
Hem arribat a un coll on trobem una 
pista. Som en el punt més alt del 
recorregut. Seguirem cap a l’esquerra 
en baixada per una pista ampla que, 
tot fent llaçades, ens durà fi ns a la 
Masia de Bracons.

4,600 km
Som a l’era de la masia de Bracons, 
balcó extraordinari amb una vista 
al sud esplèndida. Sortirem de l’era 
deixant la casa a la nostra dreta i tot 
seguit un corriol a l’esquerra ens enfi la 

cap a una edifi cació que veiem al fons, 
que no és altra que el Molí de Bracons. 
Si no agafem aquest corriol, el camí 
principal també ens hi portaria però 
fent un recorregut més llarg.

4,800 km
Molí de Bracons. Molí fariner hidràulic 
davant del qual trobem encara una de 
les moles. Darrere l’edifi ci, restes de 
l’antiga  turbina de fusta i de la bassa 
que li subministrava l’aigua. Tot plegat 
ens remunta al segle XVIII, quan 
instal·lacions com aquesta sovintejaven 
les nostres rieres. Seguim el curs de 
l’aigua per l’esquerra del rierol fi ns a 
trobar la primera cruïlla del recorregut, 
on tancarem una ruta circular.

5,150 km
Cruïlla. La pista de la dreta ens retorna 
al cotxe en poc més de 100 metres. 

5,300 km
Fi del recorregut.

Ermita de Sant Nazari El bosc, espectacular a la tardor

Interior de la Grevolosa
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Ofi cines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Ofi cina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de  Riquer 93 868 04 14

Ofi cina de turisme 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

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 012

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 07 12

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA 
S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol 
consulta referent a l’aigua us heu d’adreçar directament a Aigües de Manresa:

Ofi cines: 93 872 55 22 (de dilluns a divendres de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fi x)

Cada dijous de 10.00 h a 13.00 h us atendran a l’Edifi ci Europa de la plaça dels Arbres.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

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

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

10.44 // 19.29 11.18 // 20.03 12.15 // 21.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 17.00 08.27 // 17.57 09.01 // 18.31

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

HISPANO IGUALADINA   tel. 93 804 44 51
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.40 // 15.15 07.30 // 16.00 08.35 // 17.05

Dissabtes:
08.00 // 15.15 09.00 // 16.00 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

10.50 // 17.20 12.00 // 18.45 12.45 // 19.30

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

Parada a Barcelona: Maria Cristina [avinguda Diagonal] (metro L3)

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 902 026 028
Calaf Manresa [Pompeu Fabra] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

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

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

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

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Pompeu Fabra] Calaf

De dilluns a divendres:

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

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLICTRANSPORT PÚBLIC

DESEMBRE

Dissabte 22 

Fira i festa del Nadal 
a Calaf
Tot el dia · pl. BCN’92

Diumenge 23

Ball amb Maria Alba
19.00 h · Unió Calafi na

Dilluns 24

Concert de Nadal  
amb l’Escola de Música 
18.30 h · Unió Calafi na

Dimarts 25

Els Pastorets de Calaf
19.00 h · Casal de Calaf

Gran Ball amb el Duo 
Stylette
19.30 h · Unió Calafi na

Dimecres 26

15è Conta Contes
12.00 h · Sala de Fusta 
del Casal de Calaf

Farik, Farak, Faruk 
17.30 h · Unió Calafi na

Diumenge 30

Els Pastorets de Calaf
17.30 h · Casal de Calaf

Dilluns 31

Cap d’Any. Sopar i ball 
amb Te para dos
22.00 h · Unió Calafi na

GENER

Dimarts 1

Concert Any Nou 
Coral Ressons 
(10è aniversari)
18.30 h · Casal de Calaf

Dissabte 5

Lliurament de premis 
II Concurs d’Il·luminació 
Nadalenca

Arribada dels SSMM 
Reis Mags de l’Orient
18.00 · plaça Gran

Diumenge 6

Els Pastorets de Calaf
17.30 h · Casal de Calaf

Diumenge 13

Els Pastorets de Calaf
17.30 h · Casal de Calaf L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions 

expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner: 

93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI  
DE L’OFICINA DE TURISME

Dimarts, dijous i divendres 
de 9.00 h a 13.00 h

Dissabtes 
de 9.00 h a 14.30 h

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

T ot a mà

A genda


