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(...) Per Nadal a mitja nit,
malgrat el fred i boirina,
al bell temple has reunit
la bona gent calafina
per adorar amb emoció
al tendre i diví Nadó (...)
Forn i Maixenchs, Pius

Fotografia: Marc Arenas

Tot a mà
Ajuntament de Calaf

93 869 85 12

Renfe T. 902 320 320

Ambulància urgències

061

Bcn Sants

Bcn Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

8:02

8:07

9:26

10:05

11:23

Bombers Oficines

93 869 92 12

15:19

15:24

16:43

17:22

18:40

Bombers Urgències

93 868 09 31

19:09

19:14

20:33

21:11

22:30

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Lleida

Calaf

Manresa

Bcn Pl. Cat

Bcn Sants

Escola Alta Segarra

93 869 82 96

8:50

10:06

10:48

12:08

12:13

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

16:07

17:23

18:05

19:22

19:27

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

19:57

21:13

21:55

23:21

23:26

Correus

93 869 85 94

Alsina Graells T. 902 422 242

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Calaf

Igualada

Barcelona (Nord)

Farmàcia

93 869 85 06

8:14 — 18:20

8:38 — 18.54

9:45 — 20:00

FECSA Avaries

800 760 706

Barcelona (Nord)

Igualada

Calaf

FECSA Informació

800 760 909

7:30 — 15:00

8:27 — 15.57

9:01 — 16:31

Funerària Montaner

93 869 84 91

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

Naturgy (Atenció client)

900 700 365

Naturgy (Urgències)

900 750 750

Grues Calaf

636 480 488

INS Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Informació Generalitat

012

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

680 444 951

Jutge de Pau substitut (Jaume Roig)

93 868 00 37

Jutjat de Pau

93 869 85 12

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències

112

Notaria

93 869 88 12

Oficina de turisme

93 868 08 33

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Hispano Igualadina T. 902 29 29 00
Calaf

Igualada

Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 13:45— 16:00

7:30 — 14:30— 16:35

8:35 — 15:35 - 17:40

8:00 — 15:15

8:45 — 15:40

10:05 — 17:05

Barcelona

Igualada

Calaf

Dissabtes

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9:50 — 16:45

11:15 — 15:15 — 18:00

11:42 — 15:42 — 18:27

12.10 — 18.45

13:05 — 19.30

Dissabtes
Sense enllaç, consultar horaris

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

Piscina municipal

93 868 02 95

Transports Castellà T. 93 874 68 00

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

Calaf

Repsol butà

93 803 15 17

De dilluns a divendres

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Ramon Miquel Calaf

673 062 923

Manresa (Mercat Puigmercadal)

Manresa (Estació bus)

6:45 — 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

93 869 87 79

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

Urgències: 112

9.30 — 13.30 — 14.45
18.00 — 19.00 — 20.00

9.35 — 13.35 — 14.50
18.05 — 19.05 — 20.05

10.00 — 14.30 — 15.15
18.30 — 19.30 — 21.00

Dissabtes 12.30

Dissabtes 12.35

Dissabtes 13.30

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

*Actualització: 16/11/2018. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament de Calaf

Oficina de turisme

Aigües de Manresa

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat
www.calaf.cat

De dimarts a dissabte:
de 09.00 a 14.00 hores
Diumenge:
de 10.00 a 14.00 hores
calaf.turisme@calaf.cat
www.turismecalaf.cat

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf.
Per a qualsevolconsulta us heu d’adreçar a les seves oficines:
T. 93 872 55 22 (de dill. a div. de 9.00 a 14.00 hores i els dijous de 16.30 a 19.00 hores)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un telèfon fix)
Atenció presencial: cada DILLUNS de 10.00 a 13.00 hores. Us atendran a la planta
baixa de l’Ajuntament.

Jutjat de Pau de Calaf

Cementiri

Organisme de Gestió Tributària

Dijous: de 9.30 h a 13.30 h
Carrer de Sant Antoni, n. 1
T. 93 869 85 12
jp.calaf@xij.gencat.cat

Durant tota la setmana
de 9.00 a 19.00 hores
Funerària Montaner:
T. 93 869 84 91
T. 93 869 85 48

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 8.30 a 14.00
hores (T. 93 472 91 40).
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l’editorial

Del paper dels
Ajuntaments
La sensació que els anys ens transcorren [massa] de pressa no només
s’intensifica amb l’edat. Sobretot s’agreuja quan la història, en comptes de finalitzar, s’accelera fins a agafar velocitats de vertigen. Des del setembre del 2017,
els dies que duraran anys s’afileren sense que siguem capaços d’intuir-ne cap
acabament. Els governs municipals no podem aïllar-nos-en. La situació nacional també ens interpel·la i, encara que en siguem actors secundaris, hem d’estar
a disposició del moment històric que viu el país. Perquè això vol dir posar-nos al
servei de les reivindicacions dels nostres veïns.
Quan des de determinats sectors se’ns demana que garantim la neutralitat de
les institucions i els espais públics, es fa trampa. En primer lloc, perquè neutralitat no vol dir absència de debat. Ben al contrari, la neutralitat apel·la a garantir el
debat en igualtat de condicions. I l’espai públic n’és l’àmbit idoni. I, en segon lloc,
perquè els representants públics hem estat escollits per les idees que defensem;
no podem desentendre’ns-en, precisament, en el punt més àlgid. Fora deixadesa
de les funcions per les quals vam ser escollits. Recordem que, en el moment de
prometre el càrrec d’alcalde i de regidors, vam anunciar que restàvem “a disposició” del Parlament i del Govern “per exercir l’autodeterminació del nostre poble”.
Ara bé, la història no s’ha accelerat només pel que fa a les llibertats nacionals
de Catalunya.
Vivim en una època convulsa. Les desigualtats socials han assolit uns índexs
dramàtics. I les projeccions que se’n fan, a vint-i-cinc o cinquanta anys, preconitzen una catàstrofe social de proporcions inassumibles en termes humanitaris.
La realitat d’avui és que tenir una feina ja no garanteix a les persones els estàndards de benestar mínims. Els salaris d’avui no asseguren l’accés a un habitatge
digne i segur ni als serveis bàsics, ni a unes pensions mínimes suficients. Les bretxes es multipliquen i s’engrandeixen en tots els àmbits d’una manera vergonyosa. La classe mitjana tendeix a la precarització i les famílies que n’havien format
part fins fa una dècada i mitja avui se situen ben a prop dels llindars de la pobresa.
El canvi climàtic és l’altra amenaça greu a què ens enfrontem. El negacionisme és una ideologia irresponsable que s’explica pels interessos industrials i els
privilegis econòmics que pretén preservar. Però creure’s que es tracta d’una
amenaça global, sense incidència en cadascú de nosaltres, a més de forassenyat
és també naïf.
Les desigualtats socials i el canvi climàtic són els desafiaments més greus
que tenim al davant. I en aquests amenaces, els Ajuntaments no hi tenim un paper
secundari. La capacitat d’incidència que tenim no és menor ni les hem de menystenir. És proporcional a la nostra dimensió. Hem de pensar globalment i actuar
localment. Individualment i col·lectiva.
Els instruments que tenim al nostre abast són molts i poden ser determinants.
Els membres del govern municipal ens som conscients i ens hi hem capficat. Calaf és la nostra prioritat. Vol dir el benestar dels nostres veïns.
Els desitgem unes bones festes de Nadal i una bona entrada d’any 2019. Que
en gaudeixin al costat de les seves famílies i amics.

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions
expressades pels col·laboradors d’aquesta
publicació.
—
Número 69 - Desembre de 2018
Edita: Ajuntament de Calaf
Imprimeix: Gràfiques Oller, CB
Imprès amb paper ecològic
—
www.calaf.cat

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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el reportatge

Més d’un miler de visitants a les
Botigues de la plaça Gran!

D

es que les botigues de la plaça
Gran van obrir el passat mes febrer les seves portes, més d’un
miler de visitants s’ha apropat
a descobrir aquest tresor recuperat del nucli antic de la vila.
S’han realitzat visites de dimarts a dissabte a les 10h i a les 12h i alguns diumenges sense reserva, però sobretot han estat les visites

de grup concertades les que han tingut més
demanda i interès.
La procedència dels visitants és sobretot
de les comarques del Barcelonès, l’Anoia,
l’Alt Penedès i el Vallès Occidental; però també han vingut d’altres punts de l’Estat com
Madrid, Mallorca i Guipúscoa o fins i tot de
l’estranger, com Andorra, Bèlgica i Holanda.
Majoritàriament, les persones que s’han

“Recreació d’uns espais
amb encertats detalls
que et duen al record”

“Very Helpful and
friendly”

4

interessat a conèixer el projecte de les botigues expliquen que ho han fet a través de la
premsa escrita, recomanades per un conegut o per internet a través de la nova web de
turisme, www.turismecalaf.cat, que rep una
mitjana de 25 visites diàries de persones que
escullen la vila de Calaf com a possible destí
del seu temps lliure.

“Ens va agradar molt,
una visita molt completa
i recomanable”

Fundació Agropecuaria de Guissona

lauralondonbarcelona, TripAdvisor

Associació Pilar de vuit de Vilafranca del Penedès

18 set 2018

06 oct 2018

30 oct 2018

Premi turístic del 2018, un reconeixement
merescut

L

a Generalitat de Catalunya reconeix cada any amb uns guardons
la feina del sector turístic català i
la seva contribució perquè Catalunya sigui una destinació turística
referent a escala internacional.
El passat dilluns 20 de novembre, el saló
de Sant Jordi del Palau de la Generalitat va
acollir l’acte d’entrega dels guardons turístics del 2018 on es reconeixien quatre categories diferents: Millor experiència turística;
Innovació en accions promocionals i comercialització; Millor projecte de coneixement
i recerca referida al sector turístic i Turisme
responsable.
L’Ajuntament de Calaf, va rebre de la mà
del president de la Generalitat, Quim Torra,
el guardó en la categoria d’ “Innovació en
accions promocionals i comercialització” pel
projecte de “Les botigues de la plaça Gran”.
Jordi Badia, alcalde de Calaf, i Montserrat
Mases, regidora de Promoció Econòmica i
Turisme, van assistir a l’acte d’entrega acompanyats de diversos membres del govern,
tècnics municipals i els responsables de
Catpatrimoni, l’empresa que ha dut a terme
el procés de recuperació de les botigues.

Badia va destacar que el premi “serà un
estímul més per donar a conèixer la proposta” i que permetrà augmentar el nombre de
visitants a les botigues que ja arriba a més
de 2000 des que es van inaugurar el passat
mes d’abril. També va explicar que el projecte, que actualment compta amb set botigues
recuperades, té la voluntat d’anar creixent
amb l’obertura de nous espais museïtzats
en un futur. De fet, la previsió del govern per
al 2019 era poder obrir dues botigues més,
però al darrer Ple de novembre no es va
aprovar el pressupost i ara és una mica més
complicat trobar el finançament per poder
tirar-ho endavant.
Els altres premiats de l’acte van ser:
•L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
pel projecte “Camí de Vi” en la categoria millor experiència turística.
•La Sra. Estela Mariné Roig pel treball de
recerca centrat en la imatge i identitat de la
Catalunya turística en la categoria de millor
projecte de coneixement i recerca referit al
sector turístic.
•L’Associació Marques de Pastor pel projecte “El cinquè llac” en la categoria de turisme responsable.
Els premis són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap dotació econòmica.

Entrevista a
Adrià Muñoz

L

’Adrià Muñoz és el tècnic de Turisme i Esports
de l’Ajuntament de Calaf i
l’encarregat d’obrir les portes
de les botigues i explicar-les
als visitants.
Al ser una persona jove, moltes
de les botigues que ara expliques,
potser no les havies conegut. Què és
el que més t’ha sorprès a arrel de fer
de guia?
De fet, només havia entrat a Cal Mestres i de ben petit! El que més em sorprèn és tot el que desconeixia i estic
aprenen sobre aquesta època.
I als visitants, que és el que més els
hi agrada?
Recordar o conèixer detalls i curiositats del comerç d’aquella època, quan
era totalment diferent del d’avui en dia.
Hi ha un perfil en especial de persones a qui li interessa aquest projecte
turístic?
Venen visitants de totes les edats, però
sí, la gent gran és el perfil més interessat, ja que ho han viscut i el fet de visitar
les botigues els fa sentir una nostàlgia
agradable.
Quin creus que és el seu èxit?
L’autenticitat i la proximitat del projecte
fa que el visitant surti satisfet de la visita
i ho expliqui a la família, amics, etc.
El boca-orella ens dóna a conèixer.

Un projecte viu!

E

l projecte de “Les botigues de la
plaça Gran” continua creixent.
Recentment, s’ha acondicionat la
sala Felip com a espai de recepció de visitants simulant la plaça
porxada. A partir d’ara, totes les visites comencen des d’aquí amb un audiovisual que a
través de diferents imatges difon els diferents

atractius turístics de Calaf.
També s’han començat a promoure les visites escolars amb l’objectiu que els centres
educatius puguin realitzar un autèntic viatge en el temps amb els alumnes i així puguin
descobrir part de la història contemporània
del comerç local, els seus productes, la seva
transformació, etc.

Alguna anècdota curiosa que t’ha
passat des quex s’ha inaugurat el
projecte?
He vist en més d’una ocasió com han intentat ampliar amb els dits, el mapa que
hi ha penjat a l’escola.
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el ple municipal

Calaf continuarà amb el pressupost prorrogat del 2017
En el Ple de novembre, els dos grups de l’oposició, CiU i GiC, van rebutjar la proposta de pressupost
per al 2019 feta per l’equip de govern. D’altra banda, es va aprovar l’inventari de béns, l’ampliació de
la subvenció a la Unió Calafina i la modificació del POUM per ampliar el cementiri pel futur tanatori;
i es va rebutjar la desafecció del parc de bombers

A

quest dilluns 12 de novembre es
va realitzar el Ple de l’Ajuntament
de Calaf on, Montse Mases,
regidora d’Hisenda, Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme,
va presentar la proposta de pressupost per
al 2019.
Mases va defensar que des del govern
s’havia fet una proposta “coherent i
equilibrada” que contemplava l’actualització
de les partides de manteniment i despeses
generals per donar resposta a les necessitats
de Calaf, ja que fins ara, encara es treballava
amb el pressupost definit el novembre del
2016. També va destacar algunes inversions
previstes com la millora de carrers a través
de la Llei de Barris, una subvenció de l’ACA
(Agència Catalana de l’Aigua) pel canvi del
filtre i millora del tractament d’aigua potable,
la realització de projectes de participació
ciutadana, la millora de la teulada de la sala
d’actes i un punt de recàrrega de vehicles
elèctrics. Els dos grups de l’oposició, CiU i
GiC, hi van votar en contra.
“La nostra proposta és la mateixa que la del
2018 i que ha funcionat prou bé; arribar a
acords puntuals en aquells temes que disposin de subvencions importants o s’adiguin
amb els nostres plantejaments”, va explicar,
Joan Caballol de CiU.

Fins ara encara es treballa
amb el pressupost del novembre de 2016
Per la seva part, el grup del GiC va manifestar tenir confiança zero en l’equip de
govern i va considerar que el pressupost
presentat era “fals” i estava “inflat”, ja que així,
l’equip de govern podia dir que havia reduït el
deute. A més, Josep Casulleras va preguntar: “On són els ingressos que es cobren de
l’aigua i que no van pagar el deute?”.
Montse Mases, va aclarir que amb el contracte programa, tota la recaptació de l’aigua
se la queda Aigües de Manresa i va manifestar que el pressupost de l’Ajuntament és “es6

trictament rigorós” i basat en ingressos reals,
ja que quan es liquida passa pels controls necessaris que així ho demostren.
La resta de punts del Ple van ser:
Aprovació inicial de l’inventari o Catàleg
de Béns

Aprovació de la desafecció del parc de
bombers
Aquest punt va quedar rebutjat per 5 vots a
favor per part Junts per Calaf, 3 abstencions
per part de CIU i 3 vots en contra per part de
GiC, ja que es necessitava majoria absoluta
per aprovar-lo.

Aquest punt va quedar aprovat per majoria
simple amb 5 vots a favor per part de Junts
per Calaf, 3 abstencions per part del GiC i 3
vots en contra per part de CiU.
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 26 per ampliació de la subvenció de la
Unió Calafina
Aquest punt va quedar aprovat per 5 vots a
favor de Junts per Calaf, 3 abstencions de
CiU i 3 en contra de GiC.

S’aprova per unanimitat la
moció de SOS Menjadors

Aprovació de la modificació POUM per a
l’ampliació del cementiri pel futur tanatori

Finalment es van aprovar per unanimitat les
dues mocions presentades per Junts per
Calaf: una de reprovació del Rei Felip VI i una
de SOS Menjadors.

Aquest punt va quedar aprovat amb 8 vots a
favor per part de Junts per Calaf i de GiC i 3
abstencions de CiU.

Calaf aprova l’inici dels tràmits per
nomenar Fill Il·lustre a n’Alexandre
de Riquer i Ynglada
Al Ple de desembre també es van aprovar per unanimitat tres mocions per la lluita contra el plàstic
d’un sol ús i foment del residu zero, per la millora del tram central de la línia R-12 Barcelona-Lleida
i de suport a la vaga de fam dels presos polítics

E

l dilluns 10 de desembre,
l’Ajuntament de Calaf va realitzar l’últim Ple de l’any. Un primer
punt va ser l’aprovació per part
de tots els grups del consistori de
l’excepcionalitat per declarar n’Alexandre de
Riquer i Ynglada Fill il·lustre de la vila, ja que
morí el dia 13 de novembre de 1920, fet que
ens acosta al centenari de la seva mort el
pròxim 2020 i des del consistori es vol preparar un seguit d’activitats per donar a conèixer
aquest artista modernista que destaca per
una trajectòria professional extraordinària.
També es va aprovar per unanimitat una moció de foment del Residu Zero amb la volun-

tat que l’Ajuntament es comprometi a aplicar
mesures per substituir els plàstics d’un sol ús
tant en l’activitat del dia a dia del consistori,
com en els actes organitzats directament
per ell o en els que col·labora, en un termini
d’un any.
D’altra banda, en relació a la línia R12 entre
Manresa i Cervera, es va presentar una moció per instar al Departament de Territori i
Sostenibilitat i a l’empresa RENFE operadora
a augment el nombre de circulacions diàries
al tram central de la línia R12 entre Manresa i
Cervera i per instar al Ministeri de Foment i a
ADIF a millorar les instal·lacions de tota la línia
entre Lleida i Barcelona per Manresa, espe-

cialment en el seu tram central. Aquesta també va comptar amb el suport unànime del Ple.
Finalment, la darrera moció que es va aprovar
va ser per donar ple suport a la decisió dels
presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull,
Joaquim Forn i Josep Rull d’iniciar una vaga
de fam en denúncia de l’estratègia dilatòria
del Tribunal Constitucional en l’admissió dels
recursos interposats pels diferents encausats i que té com a objectiu evitar l’accés de
les seves peticions als Tribunals Internacionals.
Novament al torn de precs i preguntes, el
tema del subministrament de l’aigua va generar debat entre els grups municipals.

S’arxiva la denúncia per malversació de fons públics a l’exalcaldessa
de Calaf M. Antònia Trullàs i l’exsecretari Jorge Espirindio Cuerda

E

l juny del 2017, el Jutjat de Primera Instància i
Instrucció número 1 d’Igualada va admetre a tràmit
una querella presentada per un veí de Calaf contra
l’exalcaldessa Maria Antònia Trullàs Povedano,
l’exsecretari municipal Jorge Espirindio Cuerda Mas
i els Ajuntaments de Calaf i Manresa pel cas que es deriva del
deute i contracte programa entre l’Ajuntament de Calaf i la
companyia Aigües de Manresa.
En la querella s’afirmava que tot i que l’Ajuntament de Calaf
havia cobrat el rebut de l’aigua als veïns, entre l’abril del 2004
i el febrer del 2011, aquest import no es va abonar a l’empresa
Aigües de Manresa, la qual, el 2011 va signar un conveni amb
l’Ajuntament per ostentar la condició de mitjà propi i servei
tècnic del consistori. A més, a l’octubre de 2013, ambdós
institucions van signar un nou contracte programa on, entre
altres, establien un import de 656.413, 23 euros, per concepte
d’avançament del cànon de servei, que l’Ajuntament de Calaf
havia de pagar amb uns interessos extres que suposaven
l’increment de 50.000 euros anuals al rebut de l’aigua. Posant
de manifest aquests fets, doncs, la querella denunciava per
prevaricació i malversació dels fons públics els responsables
i reclamava que l’Ajuntament reintegrés als afectats tots els
diners pagats en el rebut, corresponent a l’amortització del
deute i la nul•litat del contracte, o la seva inaplicació durant la
fase d’investigació fins a determinar la quota adequada.
Després del sobreseïment en primera instància i la
presentació d’una apel·lació, el Jutjat de Primera Instància
ha arxivat definitivament la causa, ja que considera que
les accions per les que s’acusa a Maria Antònia Trullàs i
Jorge Espirindio no estan tipificades penalment. Així doncs,

considera que tant el conveni com els tipus de contracte signat
entre l’Ajuntament i Aigües de Manresa són “models de gestió
aplicats a molts altres municipis”. A més, també resol que, tot
i que és cert que els imports dels rebuts d’aigua cobrats entre
el 2004 i el 2011 no es van destinar precisament a pagar a la
subministradora del servei, “aquests diners es van quedar a
les arques públiques i a la Tresoreria municipal, donant-los una
altra finalitat i obligació municipal precisament, per atendre
serveis públics del propi Ajuntament”. En aquest sentit, la
resolució considera que, al no haver-hi una rellevància típica
penal, l’àmbit polític i/o administratiu és el lloc propi i adequat
pel control d’aquests fets.
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les notícies

la sensibilització

Calaf es consciencia
envers les violències
- AMPA Escola Alta Segarra, “Com afrontar el bullying entre infants?” a la Sala groga
de l’escola

Al llarg del mes de novembre, s’ha dut a
terme el projecte “Calaf contra les violències”, on diverses entitats calafines van realitzar xerrades i/o tallers en relació a algun tipus
de violència. Gràcies a aquesta iniciativa, els
participants s’han pogut formar en la matèria
per poder-la aplicar en l’àmbit professional,
personal, familiar o grupal. L’objectiu comú
és la millora de la convivència i el benestar
del conjunt de la població.

L’ermita de Sant
Sebastià recorda als difunts de
la pesta per Tots
Sants

E

n Josep Morera, encarregat
d’obrir l’ermita de Sant Sebastià cada diumenge d’11
a 14 hores des de fa 12 anys,
va realitzar l’encesa de 50
ciris el dia 1 de novembre, diada de Tots
Sants, en record als difunts de la pesta a
Calaf.

- Bàsquet Calaf, UE Calaf, Sepsa, ”Taula
rodona: Com tractar la violència a les grades”. Experiències de professionals de
l’esport calafí a la Sala d’actes

Algunes entitats calafines han participat
realitzant xerrades i/o tallers oberts a tot el
municipi:
- Esplai de la Gent Gran, “Tracta’m bé” prevenció de situacions de maltractaments a les
persones grans a l’Esplai de la Gent Gran.

D’altres entitats participants en el projecte
han treballat a nivell intern diversos temes
relacionats:
- Equip docent de l’Institut - han treballat
com tractar i afrontar el ciberbullying.
- Equip docent de l’Escola Alta Segarra han treballat les violències i desigualats entre infants per qüestió de gènere.
- La Polseguera - han treballat la cura interna de l’entitat.
- L’Agrupament Escolta i Guia Alexandre
de Riquer - han treballat com tractar el bullying amb infants.

- AMPA INS Alexandre de Riquer, “Com
tractar la violència en parelles adolescents”
a la Biblioteca Municipal

8

Per finalitzar tots els actes, la cooperativa
Trama SCCL va realitzar un espectacle de
teatre fòrum “Això és amor” el 29 de novembre al Casino de Calaf . L’activitat va consistir
en la representació d’una relació de parella
en tres escenes que avançaven progressivament enrere en el temps fins a l’inici de la
relació. Després de cada una d’elles, s’obria
un espai de debat i reflexió relacionat amb el
que s’ha vist i es convidava al públic a participar-hi per canviar la situació. L’acte va esdevenir molt participatiu i es van donar moltes
situacions on la gent va poder debatre idees i
discutir situacions de violència.

“Per Tots Sants vaig
pujar 50 ciris en record als difunts de la
pesta de Calaf”

Calaf recull
2100 kg al
Gran Recapte
d’Aliments

E

ls passats 30 de novembre i
1 de desembre Calaf va participar en el Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya recollint 2100 quilos de productes. Aquesta és una campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir
que les persones més necessitades del
nostre entorn rebin ajuda alimentària.
La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs d’Aliments de
Catalunya.
Per primer any, Calaf ha comptat amb 28
voluntaris repartits per tots els comerços. La seva mplicació ha estat essencial tant per l’atenció a les persones que
col·laboraven com per la seva amabilitat
i compromís.

la joventut

Els joves de Calaf gaudiran de descomptes del 50% per a les propostes culturals de la vila
L’àrea de joventut amb la col·laboració
de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Calaf promouen a partir d’aquest novembre
el projecte Calaf Cultura Jove, un projecte
que té l’objectiu d’afavorir l’accés dels joves
a espectacles de teatre, dansa i concerts de
les programacions estables del Casino i el
Casal de Calaf.

Calaf Cultura Jove té l’objectiu
d’afavorir l’accés dels joves a
espectacles de teatre, dansa
i concerts
S’adreça a joves d’entre 12 a 35 anys empadronats a Calaf, sempre que l’espectacle
sigui apte per l’edat del beneficiari. Cada
usuari podrà comprar una entrada per espectacle i aquestes seran personals i intransferibles.

Com sol·licitar del descompte?
Els joves hauran de sol·licitar el descompte durant els 5 dies hàbils anteriors a
l’espectacle - comptats en dies feiners -. Per
demanar-lo, hauran d’anar a l’Ajuntament en
horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres 08.30h a 14h i dijous de 17h a 20h) o a
l’Oficina de Turisme el dimecres a la tarda
de 17h a 19h.
Un cop acreditats, es generarà una entrada que suposa un descompte a bescanviar a taquilla una hora abans que comenci
la funció de l’entitat el dia de l’espectacle sempre que quedin entrades disponibles- i
d’aquesta manera, el jove beneficiari només pagarà el 50%. El seient assignat no
es coneixerà fins a la retirada de l’entrada
el mateix dia de la funció, d’aquesta manera s’aconseguirà poder seure amb
l’acompanyant que es vulgui.
En el cas que el jove beneficiari no pugui
venir a recollir el descompte en els horaris
d’atenció al públic, podrà acreditar una tercera persona perquè reculli la bonificació a
través d’una autorització model signada.
L’entitat abans de finalitzar l’any aportarà totes les entrades de descompte a
l’Ajuntament per tal de sol·licitar el 50% restant del preu de l’entrada.
Els joves podran ser beneficiaris dels
descomptes del projecte Calaf Cultura Jove
fins a esgotar la partida destinada a beques
culturals.

Programació fins gener de 2019
El Casino de Calaf
LOS BANCOS REGALAN
SANDWICHERAS Y CHORIZOS
Dissabte 22 de desembre a les 20.30 h
Preu públic general: 12,00 €
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00 €

CONCERT DE SANT ESTEVE
Jove Orquestra Filharmònica Catalana
Dimecres 26 de desembre a les 19.30 h
Preu públic general: 12,00 €
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00 €
El Casal de Calaf
REPRESENTACIONS DELS PASTORETS
Diumenge 30 de desembre a les 17.30 h
Diumenge 13, 20 i 27 de gener a les 17.30 h

Preu públic general: 15,00 €
Preu Calaf Cultura Jove: 7,50 €
Dimarts 25 de desembre a les 19 h
REPRESENTACIONS DELS
PASTORETS INFANTILS
Preu públic general: 12,00 €
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00 €
Diumenge 23 de desembre a les 19 h
Diumenge 6 de gener a les 18 h
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la cultura

les notícies

Calaf combina visita guiada a les botigues de la plaça
Gran amb Pastorets

Els Pastorets
Infantils de Calaf
al Kursaal de
Manresa

E

l teatre el Kursaal de Manresa acollirà el pròxim dissabte
29 de desembre a les 18.00
hores als Pastorets Infantils
de Calaf.

Els Pastorets de Calaf conjuntament amb
l’Oficina de Turisme de Calaf han creat la
promoció turística “Cultura i tradició a Calaf”
amb què s’ofereix un matí de visita guiada al
nucli històric de Calaf, a les botigues museïtzades de la plaça Gran i assistir a una de les
funcions d’Els Pastorets de Calaf.
El preu de la visita guiada i de la funció
serà de 13 € per persona.

Per fer la reserva, cal
trucar a: 93.868.08.33 o
669.410.100
Aquesta proposta cultural està destinada
a grups superiors a 20 persones que formin
part d’un casal d’avis, parròquia, ateneu, etc.
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Els Pastorets de Calaf tenen una durada
de 2 hores i 45 minuts, amb un entre acte de
15 minuts i actualment es troben sota la direcció de Mireia Cirera.
Amb el pas dels anys, s’han convertit en
una representació espectacular, màgica i
entranyable gràcies a una:
• Posada en escena amb més de 100 actors i 50 grans decorats.
• Espectaculars efectes especials que no
deixen indiferent a l’espectador.
• Excel·lent sonorització i una il·luminació
treballada minuciosament.

Basats en el text de Josep Maria Folch i
Torres, el Kursaal acollirà un grandíssim
espectacle amb una escenografia basada en projeccions d’imatges i vídeos,
una acurada selecció musical i efectes
d’il·luminació de gran nivell. Enguany,
el repartiment d’actors i actrius ha augmentat, arribant a ser més de 150 nens i
nenes de 7 a 15 anys de Calaf i comarca a
dalt de l’escenari.
Dissabte, 29 de desembre de 2018 a les
18.00 h.
Preu de les entrades: Públic infantil (fins
a 12 anys): 10 € - Públic en general: 15 €.
Venda anticipada en línia:
www.kursaal.cat

el consell d’infants

les notícies

Constituït el Consell
d’Infants pel curs 2018-2019
En un acte solemne, dilluns 26 de novembre a les 18.00 hores de la tarda, va
quedar constituït el 8è Consell Municipal
d’Infants de Calaf per al curs 2018 - 2019.
Durant l’acte, que va tenir lloc a la sala de
plens municipal, es va donar la benvinguda
a les tres noves membres del consell, al mateix temps que es va fer un reconeixement
als infants que han deixat de formar-ne part.
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 “és necessari que
doneu la vostra opinió, per ajudar-nos a
complir aquelles coses que de vegades ens
passen per alt. Perquè el Consell Municipal
d’Infants sou importants per al nostre poble”.
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. També va destacar la il·lusió de les
noves membres per aportar el seu granet
de sorra a la societat calafina. Enguany, els
tres alumnes que han deixat el Consell, perquè han començat a estudiar a l’institut, són
Martina Closa Sererols, Nadyn Betancurt
Puerta i Biel Pasadas Morros. En el seu lloc,
han entrat a formar-ne part tres alumnes de
cinquè de primària de l’escola: Kadidjatou
Diallo, Clàudia Muñoz Subirats i Greta Sarri
Bujons.
Durant la sessió, els tres joves que finalitzaven el mandat al Consell van llegir un discurs. Després, en agraïment a la tasca duta
a terme, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, els
va entregar un diploma de reconeixement.
Les tres noies entrants també van llegir
un discurs on es mostraven il·lusionades de

ser les representants i la veu dels petits de la
vila. En acabar, la regidora d’Ensenyament
va anar nomenant, un per un, tots els membres del nou Consell, mentre l’alcalde els
imposava la medalla acreditativa.

“L’objectiu és que els
infants ens ajudin a tenir una
vila que a tots ens faci sentir
orgullosos de dir-nos
calafins”
Jordi Badia va tancar els parlaments
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 que estigui implicat en la millora
constant de la vila”. Així, l’alcalde va transmetre el seu entusiasme al rebre una proposta pels Pressupostos Participatius de
2019, “vaig quedar molt content quan vaig
saber que, efectivament, us havíeu posat
d’acord amb els serveis tècnics i el departament d’Esports per presentar el projecte
de transformar la pista de bàsquet que hi ha
al sector oest en la pista poliesportiva que
tantes vegades ens heu reclamat”.
L’objectiu final d’aquest Consell és que
“els infants ens ajudin a tenir una vila que a
tots ens faci orgullosos de dir-nos calafins”,
va concloure Badia.

El CRO continua
apostant per la formació professionalitzadora

G

ràcies a l’èxit de les darreres formacions (on el 50%
dels alumnes s’ha acabat inserint laboralment),
està previst realitzar novament el Certificat de Professionalitat d’Activitats Administratives en la
relació amb el client de 820 h (incloses
120 h de pràctiques en empreses), on
l’alumne rebrà coneixements i eines necessàries per ocupar diferents llocs de
feina administratius (Recepció, Administració, Atenció al client, etc.). També
està previst iniciar aquest mes de gener
una formació intensiva en Anglès A1 i
Anglès A2 (de 150 hores cada un) amb
la possibilitat d’acreditar-se oficialment
amb la titulació del MECR, sense cap
cost addicional.
Pel que fa a la Formació Contínua, s’ha
creat un formulari que farà extensiu a
tothom, per tal de conèixer totes aquelles formacions que són del vostre interès i així programar-les correctament
per dur-les a terme. Us avancem algunes
de les propostes per aquest 2019: Mindfulness, Excel Bàsic, Word Avançat,
Tècniques de Venda, Comptabilitat, Manipulació d’Aliments, Aplicació de Productes Fitosanitaris, etc.).
Cal esmentar que totes les formacions
es troben subvencionades i per tant, no
tenen cap cost per a l’alumne.
D’altra banda, continua la preparació a
les proves d’accés als Cicles Formatiu
de Grau Mig i Superior, amb l’objectiu
d’arribar a les proves finals que tindran
lloc durant el mes de maig. Si esteu interessats a seguir aquesta preparació,
encara hi sou a temps. Contacteu amb
nosaltres i us informarem.
Com a novetat, aquest any, és téx previst engegar una nova acció sota el
nom de “Projecte Primari” per fomentar l’ocupació al municipi, on 5 usuaris
disposaran durant 6 mesos de suport,
orientació i seguiment per part de professionals, amb l’objectiu d’acabar desenvolupant i constituint una societat
jurídica. Aquest és un projecte impulsat per la Cooperativa Nusos, i amb la
col·laboració de l’Arada, Calidoscoop i
l’Ajuntament de Calaf, a través del CRO.

11

l’entrevista

Retrat realitzat per Marisol Franco al Tasta la plaça!!! de 2018 i sortejat entre els assistents.

Vanessa Grau Sánchez

Comissària de l’any
Manuel de Pedrolo
de Calaf
“No ha estat fins
aquest 2018 que
Pedrolo ha deixat
de ser una lectura
d’adolescència”
Vanessa Grau és llicenciada en filologia romànica i catalana. Fa més de
12 anys que exerceix com a professora de literatura i llengua catalana,
francesa i castellana a l’educació
secundària. És un apassionada de
la lectura i l’escriptura, afecció que li
permet evadir-se i transportar-se a
mons nous i antics. Aquest any, ha
estat una de les membres de la comissió de l’Any Manuel de Pedrolo
a Calaf amb què s’han programat
diverses activitats per conèixer
aquest escriptor tant prolífic nascut
el 1918 a l’Aranyó (La Segarra)

12

“

Vaig al·lucinar
que un senyor
de Tàrrega pogués escriure
aquella obra de
ciència-ficció

”

Recordes com vas conèixer l’obra de Pedrolo?
Com la majoria de gent vaig conèixer Pedrolo amb
el seu “Mecanoscrit del sego n origen”. Vaig al·lucinar
que un senyor de Tàrrega pogués escriure aquella
obra de ciència ficció. No ha estat fins aquest 2018
que Manuel de Pedrolo ha deixat de ser una lectura
d’adolescència per esdevenir un escriptor universal.
Tot i viure a Tàrrega durant la seva infantesa, Pedrolo va néixer a la Segarra i s’hi va passar força
estius. Quina relació hi tenia?
Pedrolo va néixer a l’Aranyó, ja que la seva família
n’eren els senyors del castell des de principis del segle XVIII i el seu pare va considerar que l’hereu havia
de néixer al castell. Dins de la novel·la “Infant dels
grans” -un regal a la seva filla Adelais quan va fer 15
anys i que no ha estat publicada fins al 2018 - explica com era la seva arribada cada estiu al Castell de
l’Aranyó. El primer que feia era córrer cap a la biblioteca i escoltar fins que s’adormia els pagesos que
venien de segar. En moltes de les seves novel·les hi
veiem aquesta terra banyada pel riu Sió.
Pedrolo va ser poeta, dramaturg, contista,
novel·lista, articulista, traductor... amb més de
120 obres és un dels autor més prolífics en llengua catalana. Tenia molta necessitat d’escriure?
Ens hem d’imaginar un nen solitari i que no tenia
gaires amics. Pedrolo no va anar a l’escola fins als 8
anys i el seu pare no el deixava sortir a jugar al carrer,
així que ell s’amagava a la biblioteca i escriure es va
convertir en una necessitat vital. Era la manera que
tenia per expressar tots aquests mons que tenia dins
del seu cap.
Què caracteritza la seva escriptura?
No podem definir-la perquè va escriure en tots els
gèneres inventats i no inventats. L’objectiu últim que
tenia era atorgar a la literatura catalana la normalitat pròpia de qualsevol tradició literària. És a dir que
en català es pogués escriure de tot. Des de novel·la
històrica, fins a novel·la eròtica, passant per poesia,
novel·la negra, còmics o el que fos.

Caminada “Seguint les passes d’en Pedrolo”, foto realitzada a la casa natal d’en Manuel de Pedrolo “Castell de l’Aranyó”.

“

Pedrolo era
catalanista
però sobretot,
antifranquista

”

L’escriptor seguia una rutina invariable: llarg passeig matinal, dinar, treball fins a la nit, sopar i lectura. No anava a actes públics... peculiar, no?
Era una persona discreta. El que sí diuen, és que
no li agradava sopar fora de casa. Això fa que a tots
els actes públics que el convidaven no hi assistís.
Enlloc de fotografies o vídeos dels actes on estava
convidat tenim poemes visuals que Pedrolo feia amb
les invitacions que li arribaven a casa.
“Mecanoscrit del segon origen”, és el seu llibre
més popular, però va arribar a dir que si arriba a
saber que tindria tant d’èxit, no l’escriu. Per què?
De fet, jo crec que si ara pogués el cremaria, o
potser no. Pedrolo no era una persona que volgués
fama. Li era incòmode, no era el seu estil. I segurament
això que d’un llibre seu en fessin una pel·lícula no el faria sentir bé. A més hem de tenir en compte que potser
el “Mecanoscrit” és la novel·la menys pedroliana. Els
llibres de ciència ficció de Pedrolo són més elaborats,
més rebuscats, jugant amb la llengua, les paraules i els
títols. I el “Mecanoscrit” té un llenguatge senzill i una
història que ens atrapa però que és més un bestseller.
Creus que és un autor prou conegut a casa nostra?
No, a banda del “Mecanoscrit” era un autor poc
conegut. Potser perquè era de grans conviccions
ideològiques i això va fer que fos un personatge incòmode i que tingués “més enemics” dels que li tocaria?
Potser perquè sempre va escriure en català i això no
el va internacionalitzar? Potser perquè va voler morir
amb discreció i no rebre honors de poeta? No sé, que
cadascú esculli.
La seva obra va estar censurada?
Sí, i molt. A l’exposició itinerant que l’Ajuntament va
portar a Calaf hi havia un panell només dedicat a totes
les obres que li havien censurat. La censura provoca
un freqüent decalatge temporal que fa que moltes de
les obres siguin publicades molts anys després de
ser escrites. Un dels trucs de Manuel de Pedrolo és
canviar el títol per veure si en una segona passada la
novel·la és acceptada. És el que passa amb el llibre
“Acte de violència”. Escrit l’any 1961, portava per títol

“Esberlem els murs de vidre”. Set anys després, el
1968, guanya el Premi Prudenci Bertrana sota el títol
”Estat d’excepció”. Set anys més tard, l’obra es publica
amb el títol actual, “Acte de violència”.
El fet que fos independentista i marxista declarat
en aquell temps deuria influenciar-hi...
Del tot, ja que en totes les seves novel·les polítiques
es traspuen aquestes idees. El tema del marxisme i
la consciència de classe els va començar a adquirir
durant la Guerra Civil amb els companys de l’Exèrcit
Popular. El catalanisme ja li venia del seu pare que va
ser un membre destacat d’Acció catalana.
Els articles que va publicar en premsa sembla
que hagin estat escrits avui mateix, oi?
És que justament estem en un moment polític
on sembla, en alguns moments, que hem tornat uns
decennis enrere: la censura de twitter, dels còmics,
dels polítics, dels rapers, dels actors, etc. fa que els
seus articles siguin més vigents que mai. Cal pensar
que Pedrolo era catalanista però sobretot, antifranquista. L’independentisme de Pedrolo era un cant
a la llibertat perquè tots els pobles es respectessin
mútuament. Sobre aquest tema recomanaria “La terra prohibida”, “Totes les bèsties de càrrega” i “Acte
de violència”.
I per aquelles persones que no hagin llegit res
d’ell, t’atreviries a recomanar-los alguna obra original i fidel a Pedrolo?
Oi tant, però dependria de la persona. A algú que li
agradi la novel·la més política, “Tocats pel foc”; a algú
que li agradi la novel·la eròtica “Obres púbiques” i “Es
vessa una sang fàcil”, pels amants de la novel·la negra.
Què heu intentat amb les activitats programades al llarg de l’any a Calaf?
Donar a conèixer tots els vessants de Pedrolo. Des
del “Tasta la plaça” amb la lectura de fragments, fins a
la caminada de l’Aranyó a Concabella, des del Club de
lectura, l’exposició i la xerrada d’en Lluís Calderer.
Recordar a tothom que encara ens queda el “contacontes” inspirat en frases de Pedrolo el dia de Sant
Esteve al Casal de Calaf, organitzat per Bitxets 14!!!
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la promoció econòmica

les notícies

L’Ajuntament incorpora un
dinamitzador per promoure
el Mercat de Calaf

L’Ajuntament va incorporar el passat
mes de novembre, a través del programa de
Garantia Juvenil, un dinamitzador pel Mercat de Calaf. El programa està cofinançat
per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons
Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.
En Pol Tarrida, graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, serà

l’encarregat de desenvolupar accions de
dinamització i incorporar propostes de millora a partir de l’estudi de venda no sedentària, realitzat al mercat de Calaf per la Diputació de Barcelona.
L’estudi de la Diputació, es va fer durant
el mes de març del 2018 a partir de diferents
enquestes, entrevistes i grups de discussió
realitzades a clients, paradistes, tècnics i
comerciants de Calaf. Així doncs, durant
els pròxims mesos, el dinamitzador realitzarà tasques de caràcter tècnic relacionades amb les atribucions professionals
de la seva titulació, com pot ser el suport a
l’establiment d’una estratègia per desenvolupar un seguit d’activitats per atraure
visitants al Mercat, amb un disseny i una vocació clarament dirigida.
També treballarà la generació i aprofitament de sinergies que es poden donar
entre els mateixos marxants, amb els comerciants locals, amb els productors del
territori, així com altres agents que poden
participar o influir positivament en la dinamització del Mercat.

L’economista Josep Manel
Busqueta i Xavier Cipriano
parlen sobre alternatives a
Calaf
En el marc del programa de promoció de
l’Economia Social i Solidària a l’Alta Segarra,
el 23 de novembre, Calaf va acollir una
xerrada amb dues persones que plantegen
profundes crítiques al model econòmic i
també de vida cap on camina la societat
actual.
L’ economista i membre de Ponent Coopera Josep Manel Busqueta, conegut entre
altres motius per la seva punyent crítica al
model econòmic neoliberal i a les decisions
preses per les institucions durant els anys
de crisi econòmica, ha plantejat com des de
l’Economia Social i Solidària es poden bastir
alternatives reals que canviïn les lògiques
econòmiques cap a un model més just i solidari.
Per la seva banda, Xavier Cipriano, membre de la cooperativa d’habitatge en model
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de cessió d’ús de Cal Cases, al municipi de
Santa Maria d’Oló, va parlar sobre aquest
model d’accés a l’habitatge que ja funciona
als països escandinaus, a Alemanya i també a Llatinoamèrica. Va argumentar com la
cooperativa d’habitatge es constitueix amb
l’objectiu de facilitar als seus socis i sòcies
l’accés a un habitatge de caràcter social,
econòmic i ambientalment sostenible.

Els comerciants de Calaf
promouen les
compres locals
aquest Nadal

P

er segon any consecutiu, els
comerços de Calaf amb la
col·laboració de l’Ajuntament
promouen la campanya “Per
Nadal compra local” on s’hi
han sumat un total de vint-i-nou establiments de la vila.
Durant les festes, per la compra a qualsevol dels punts col·laboradors, es donarà una butlleta de participació. Entre
aquestes, 350 tindran un premi directe
que consistirà en un val de descompte
de 5€ que el guanyador podrà descanviar a la botiga indicada. En total, es repartiran 1700 € en premis.

les notícies

Anar a la deixalleria té premi!

A

partir del pròxim mes de
gener, i durant tot el 2019,
l’Ajuntament de Calaf premiarà als usuaris domèstics que portin residus a la

deixalleria.
Per fer-ho, a cada entrada de residus
registrada se li assignarà un número, el
qual servirà per dur a terme un sorteig
mensual de productes ecològics i de
proximitat. Aquesta iniciativa pretén incentivar encara més l’ús de la deixalleria
per millorar els nivells de reciclatge, que
ha d’assolir el 60% pel 2020.
Al sorteig quedaran exclosos els comerços i les empreses.

anyesports
Manuel de Pedrolo
els

Els clubs esportius de Calaf presenten els
seus equips

Al llarg dels mesos d’octubre i novembre, les tres entitats esportives de Calaf han
presentat els seus equips per la temporada
2018-2019: dos en el cas de l’EFSAS, vuit en
el cas del Club de Bàsquet i deu la Unió Esportiva Calaf.
El dissabte 20 d’octubre a les 11 h del matí,
l’Escola de Futbol Sala va fer la presentació
dels seus dos nous equips en les categories
Alevins i Sènior Femení. Enguany, s’ha reno-

vat tota la Junta i ha començat un nou grup de
persones. Davinia Zamora, la nova presidenta, va destacar que començaven amb molta
il·lusió i ganes de fer coses per la vila, per això,
estaven preparant diverses activitats durant
la temporada que permetin tenir més equips
l’any que ve. Després de la presentació, es va
jugar un partit amistós i es va fer un pica pica
amb les famílies.

El mateix dia, a les 17.15 h, el poliesportiu
de Calaf es va omplir per acollir la presentació dels equips de bàsquet de les diferents
categories: Babys, Escola, Mini Femení, Mini
Masculí, Infantil Masculí, Cadet Femení, Júnior Femení, Sènior Femení i Sènior Masculí.
Joan Busquets, president del Club de Bàsquet, va celebrar la bona salut d’aquest esport a la vila, ja que cada cop hi ha més equips
i més categories. Especialment, va mostrarse satisfet per haver pogut recuperar aquest
any l’equip de Sènior Masculí. Al llarg de tot el
dia, es van jugar els diferents partits de lliga
que van acabar amb una victòria de tots els
equips locals.
L’11 de novembre a les 16.00 hores de la
tarda, la Unió Esportiva Calaf va realitzar la
presentació al camp de futbol “Les Garrigues” dels seus 10 equips: Prebenjamí “A”,
Prebenjamí “B”, Benjamí “A”, Benjamí “B”, Aleví “A”, Aleví “B”, Infantil, Cadet, Juvenil i Sènior.
Jordi Vilaseca, president de la U.E Calaf, va
afirmar que enguany han augmentat el nombre de jugadors i n’hi ha més que mai. També
va ficar molt èmfasi als valors que intenten
transmetre i el respecte.
Al llarg de tot el dia, es van jugar els diferents partits de lliga, en finalitzar la presentació va jugar el primer equip. Guanyant
novament i posicionant-se primer a Tercera
Catalana.

Gran acollida del torneig de Nadal i del concert de gòspel
solidari organitzat per l’EFSAS

E

l passat 25 de novembre, l’Escola
de Futbol Sala Alta Segarra va realitzar el seu primer torneig de futbol sala de Nadal i un concert de
gòspel solidari on van col·laborar
amb el Banc d’aliments de la Parròquia de

Calaf amb la campanya “Cap nen sense joguina”.
Un total de 12 equips van participar en aquesta jornada solidària de futbol sala que va recollir 40 kg de productes i menjar que es van
destinar al Banc d’aliments.

A la tarda, la sala d’actes municipal va acollir
fins a un centenar de persones al concert
solidari del grup ”Amazing Gòspel” on el preu
de l’entrada era de 5 € i es destinava íntegrament per la campanya “Cap nen sense joguina”.
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els infants i els joves

les notícies

Calaf ofereix aquest Nadal
propostes per a infants i joves
Es realitzarà els mateixos dies que el Casal: 24, 27, 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
de 16h a 20h.
L’entrada al Parc tindrà un cost de 3€ i,
com l’any passat, els nens i nenes que als
matins estiguin inscrits al Casal, tindran
accés gratuït a la tarda.

I al vespre, Nadal Jove
Del 2 al 4 de gener de 21 h a 23 h la sala
d’actes acollirà diferents propostes pels més
joves organitzades pel grup del curs de premonitores. Les propostes inclouen algunes
de les activitats més populars entre els adolescents i totes elles són obertes i gratuïtes.
Un any més l’AMPA de l’Escola Alta Segarra amb la col·laboració de l’Ajuntament
organitza durant les dues setmanes festives de desembre i gener el Casal de Nadal en quatre espais on hi haurà propostes
d’activitats diferents: el laboratori creatiu,
reinventant contes, gustos del món, juguem! i
jocs d’orientació.
El calendari del Casal serà els dies 24, 27 i
28 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener de
09 h a 13 h. Cada dia, l’infant podrà gaudir de
fins a tres activitats que escollirà de tots els
espais amb l’objectiu de fomentar la seva decisió, organització, indagació i descoberta.
A més, els dies 28 i 4 realitzaran una excursió
caminant de mig matí amb l’objectiu de plantar arbres autòctons en algun indret de Calaf i així, educar en el medi, treballar la terra i
crear vincle amb la natura.
Els 6 dies de Casal matinal tindran un
cost de 45€ per nen/a. I 3 dies de casal
matinal tindran un cost de 25€. Els preus
per als socis de l’AMPA, família monoparentals o nombrosa 6 dies 42€ i 3 dies
22€.

L’Iglú, la proposta de
Parc de Nadal per
gaudir de les tardes
Enguany, l’Iglú, el saló de la infància
d’hivern de Calaf, torna a obrir les portes.
Centralitzarà les activitats a la Sala d’Actes,
Sala Groga i Sala Blava i inclourà noves propostes que es barregen amb les més exitoses d’ altres anys com: inflables, circ, tallers,
pintar cares, mini golf, jocs de taula, jocs de
fusta, kars, circuit de bicicletes, etc.
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- 2 de gener: Torneig de Just Dance, que
consisteix en la imitació en temps real d’una
coreografia marcada per un coach com si
fos el seu mirall.
- 3 de gener: Taller de Dj, on es podrà practicar diferents tècniques i recursos per mesclar música a través d’un ordinador
- 4 de gener: Escape room un joc d’aventura
físic i mental que consisteix en tancar a un
grup de jugadors en una habitació on hauran
de solucionar enigmes i trencaclosques de
tot tipus per desxifrar una història i aconseguir escapar abans que acabi el temps disponible.
Durant les activitats, els joves podran portar-se el menjar i fer un sopar de carmanyola.
Per inscripcions i informació general
es ot contactar a través de whatsapp al:
679964662.

L’INS Alexandre
de Riquer acull
joves estrangers
amb un projecte
europeu de treball col·laboratiu

L

’Institut Alexandre de Riquer
de Calaf ha presentat en el
marc del programa Erasmus+
KA229, destinat a centres
educatius, un projecte pilot
entre joves estudiants de diferents països d’Europa. L’objectiu és promoure
l’aprenentatge de l’herència clàssica
comuna - grega i romana - a partir de
l’experiència i treball col·laboratiu, tot utilitzant eines TIC i millorant les habilitats
en llengua anglesa.
Durant una setmana, un total de quinze joves de 3r i 4t d’ESO dels instituts
col·laboradors del projecte - cinc de
Txèquia, cinc de Romania i cinc de Grècia - s’han desplaçat fins a Calaf acollits
per diferents famílies. Les accions han
inclòs diversos temes: història, planificació de ciutat, llengua, tecnologia i tradicions. Entre altres, han realitzat una visita
a l’Ajuntament de Calaf, una al barri gòtic
de Barcelona, una a la Tarragona romana i una al museu arqueològic i la Torre
Manresana d’Els Prats de Rei. A partir
de les informacions recollides, han geolocalitzat a través de Google maps els
diferents punts d’interès i han creat una
cronologia en línia.
Les institucions que han participen
en el projecte són: Scoala Gimnaziala
Gheorghe Popovici en Apateu, de Romania; ZS Hercíkova 19 dins Brno, de la
República Txeca i 4t Gimnàs Volos en
Volos, de Grècia.
Aquest acollida escolar és una de les
quatre mobilitats que preveu el projecte
presentat per l’INS. A cada intercanvi
viatjaran cinc estudiants diferents i es
preveu que el projecte es desenvolupi
durant dos anys.

les festes

La Festa Major de Santa Calamanda amplia
dies i programació

Un any més, el dia 5 de febrer, Calaf celebrarà la diada de la seva patrona, Santa
Calamanda. Com ja és habitual des de fa uns
anys, la Festa Major d’hivern va agafant embranzida i aquest any, la regidoria de Cultura
i Festes ha apostat per oferir una programació de luxe que tindrà lloc entre el divendres 1
i el dissabte 9 de febrer.

La regidoria de Cultura i
Festes aposta enguany
per donar un impuls a la
Festa Major d’hivern

treball Pedalant endins, un projecte musical singular que es caracteritza per la
senzillesa i la simplicitat. Pedalant endins va
néixer entre el 2016 i el 2018 durant un viatge
en bicicleta pel nord-est del Brasil que recull
cançons diferents, construïdes amb emoció i
a foc lent i que parlen de sentiments, somnis,
fracassos i il·lusions d’un viatge interior a través de l’incansable amor per la ruta.
La sala Folch i Torres del Casal de Calaf
rebrà a les 18h al conegut Quim Masferrer
amb el seu espectacle Bona gent, una obra
poc habitual on els actors i les actrius seran
els assistents. Amb un format similar al del
programa El Foraster de TV3, a través de
compartir històries coneixerem els protagonistes de primera mà i farà que el públic sigui
l’element principal d’aquesta obra on tot el
teatre es convertirà en un escenari.

Dimarts 5 de febrer
El matí del 5 de febrer, festiu local, començarà amb les tradicionals activitats en
honor a la patrona. A les 11.30h tindrà lloc la
missa solemne i seguidament es farà el ball
de la Metredansa. En acabar, al Casino es
farà la ballada de les sardanes enllaunades.
A més, aquest any és programaran tres
activitats. A les 16.30h a la sala d’exposicions
del Casal de Calaf tindrà lloc la conferència
Febrer 2019, 80è Aniversari de l’exili republicà de 1939. Un èxode sense precedents a càrrec d’Antoni Dalmau.
El secret de la Lloll de Lloll Bertran serà
el plat fort de la tarda de Santa Calamanda. A
les 18h, a la sala gran del Casal, podrem gaudir d’aquest conte teatralitzat, una història
romàntica d’aventures plena de sorpreses i
de bogeries. Un espectacle fresc i divertit, on
veurem a la Lloll seduint-nos amb tot el seu
gran talent per a la comèdia, el cant, el ball, la
parodia i la capacitat d’emocionar.
Per acabar la jornada, a les 19.30h hi
haurà Ball al Casino.

Divendres 1 de febrer
El músic i artista multidisciplinari (productor, pintor, actor...), Adrià Puntí, serà
l’encarregat d’obrir la festa major el divendres amb un concert a les 20.30 h al Casino
de Calaf.
Dissabte 2 de febrer
La sala de fusta del Casal de Calaf acollirà
a les 18 h la representació teatral Mort a
les cunetes, de l’actor igualadí Joan Valentí.
L’espectacle és un recull de cinc monòlegs
sobre un dels episodis de la Guerra Civil,
quan vuit ciutadans republicans van ser afusellats la nit del 9 de febrer del 1939 a Can
Maçana, després del seu ingrés a la presó de
Manresa i un novè va aconseguir fugir i és qui
va deixar testimoni del fet.
A les 20.30 h, al Casino, serà el torn del
Cor Geriona, el cor de veus blanques conegut gràcies al seu pas pel concurs televisiu
‘Oh, happy day’, que presentarà el seu espectacle Geriona entre musicals. Les setze
noies del cor gironí portaran a Calaf aquest
espectacle familiar amb les cançons d’Els
Miserables, Mamma Mia, La La Land i El Petit
Príncep.
Diumenge 3 de febrer
L’ex guitarrista i cantant de Txarango,
Màrcel Làzara, acompanyat de Júlia Arrey
presentaran a les 12h al Casino el seu nou

Dilluns 4 de febrer
La màgia també tindrà el seu espai entre
la programació de la Festa Major d’hivern,
el Mag Pere oferirà un espectacle familiar
a les 18h a la sala de fusta del Casal. Aquest
il·lusionista solsoní, Pere Rafart, va ser guardonat com a “Mag de l’any” l’any 2017 per la
societat espanyola d’il·lusionisme per la seva
proposta innovadora on combina màgia amb
cartes i punts molt còmics, on els esdeveniments sorprenen al públic constantment,
creant una rutina humorística de màgia
d’autor.
A les 20.30h el Casino acollirà el concert
del Quartet Altamira, format per Maria Florea, violí; Luís Peña, violí; David Andújar, viola
i Mariona Tuset, violoncel, que interpretaran
peces de Mozart, Haydn, Von Dittersdorf i
Vanhall.

Destaquen els concerts
d’Adrià Puntí, el Cor Geriona i Marcel Làzara i
Júlia Arrey

D’altra banda, els actes de Santa Calamanda s’allargaran fins al proper cap de
setmana. El divendres 8 de febrer a les 20h
al Casal de Calaf, és celebrarà la III Nit de
l’Esport i la Cultura, per reconèixer a les
persones i entitats locals que han destacat
pels èxits assolits o per la promoció que han
fet de l’esport i la cultura l’any 2018. El dissabte 9 a les 18h, el Casino tancarà la festa major
amb l’espectacle Aquí no Paga ni Déu! de
la companyia Pot Teatre una comèdia àcida
original de Dario Fo que fa una sàtira crítica
de la societat. Una proposta molt escaient al
context actual de crisis global que reflexa els
comportaments d’uns personatges extrems
però molt representatius de qualsevol país
desenvolupat.
17

el reportatge fotogràfic

Santa Calamanda

Festa Major

Les fires i festes de
Calaf, un aparador
que ens defineix

18

Al nostre calendari hi ha senyalades festivitats de caràcter local que
els darrers anys han guanyat força. És el cas de la Festa Major d’hivern
de Santa Calamanda que dura més dies i proposa activitats pensades
per a tota la família; o la Festa Major de setembre que compta amb la
participació i implicació de persones i entitats i espectacles de gran
qualitat.

També s’han consolidat fires de diferents temàtiques. L’Ecofira, a l’abril,
ha esdevingut un aparador i punt de trobada de persones i professionals que treballen per a la sostenibilitat ambiental. L’Agro Alta Segarra
té l’objectiu de reivindicar durant el setembre el caràcter agrícola del
municipi com a esdeveniment professional i dinàmic.
I per Tots Sants, la Fira de la Carbassa, entorn del cultiu i l’artesania

d’aquest fruit, s’ha posicionat com una de les fires de tardor de referència de la Catalunya Central.
Les fires i festes de Calaf són per gaudir-les, però també, s’han convertit en un reclam i a través d’elles, cada cop són més les persones que al
llarg de l’any descobreixen Calaf. Aquí us deixem un recull de les imatges més destacades del 2018. Gràcies per fer-les possible!
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els pressupostos participatius

1

Renovació parc informàtic biblioteca municipal

2

13 nous aparcaments
de bicicleta

5

Remodelació gronxadors del Barri Nou

8

6

Millores a l’escola Alta
Segarra

infantil - primera
10 Parc
11
infància (d’1 a 4 anys)

Ampliació pintura homologada pista de
bàsquet

9

desmuntable
13 Grada
d’alumini

Parc infantil
(a partir de 3 anys)

11.588,00€
al barri
12 Arranjaments
de la Pineda

11.995,08 €

11.624,00 €

Porta de vidre a
l’Esplai de la Gent
Gran

1.403,60 €

12.000,00 €

11.998,54 €

12.000,00 €

Pista multi esportiva a
la zona oest

Sonorització camp de
“Les Garrigues”

11.740€

11.989,79 €

2.354,15 €

7

3

3.957,95 €

5.225,00 €

4

Pas elevat a la carretera B/300

11.998,00 €

del paviment del
mòbil muni14 Millora
15 Aplicació
pati de la Boireta
cipal
(fase II)

11.876,30 €

6.066,94 €

i allotjade projec16 Digitalització
17 Adquisició
ment web per l’arxiu
tor i pantalla per la
de Tv Calaf

sala d’actes

2.541,00 €

6.329,51 €

A

Un nou sistema de votacions!

partir d’ara seran tots els ciutadans els que
agafaran el protagonisme, ja que hauran de votar
les propostes que considerin més oportunes. Les
votacions s’hauran de fer entre el 2 i l’11 de gener
de 2019 i es faran online a través de la nova
plataforma: decidim-calaf.diba.cat. Mitjançant aquesta
plataforma de votació, el funcionament variarà respecte a
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les dues vegades anteriors. Aquest cop caldrà repartir els
60.000 € entre els projectes proposats pels ciutadans de
Calaf. Durant la setmana es posaran diferents punts mòbils
de votació a espais del municipi.
Podran votar tots aquells que hagin complert els 16 anys i
estiguin empadronats a Calaf.

les entitats

ANC

Coral Ressons

Un pas al costat

Gira Epíscopus

L’Assemblea Territorial de l’ANC a Calaf
hi és per quedar-se. Fins que la independència de Catalunya sigui un fet irreversible, tingui un reconeixement absolut i una
capacitat efectiva provada. A Catalunya
hi ha més de 700 territorials com aquesta
que relliguen, tampoc les úniques, les respectives poblacions entorn d’aquest anhel
i objectiu, i es troben en grans assemblees
per unir la seva força. Com organització
assembleària que és, amb més de 40.000
socis de ple dret, reclama la màxima participació dels seus membres tant en la presa
de decisions com en l’execució de tasques
concretes. És una norma interna que també s’ha d’aplicar a la Territorial de Calaf, a la
vegada que des d’un punt de vista pràctic
tot aconsella una actualització dels seus
components. A Calaf aquesta renovació
no va ser possible el passat 7 de març i ho
vam ajornar fins al 7 de març de l’any que
ve. Creiem que aquesta necessària renovació tard o d’hora arribarà. La proximitat
de l’ANC a la nostra vida diària i el germen
d’identitat que significa participar en les reunions i materialitzar les feines, atorga tanta identitat genuïna que és un estímul per al
compromís fidel i la constància indubtable,
pels quals no hi han de faltar candidats.
Mentre aquest recanvi no arriba, nosaltres,
d’una manera o altra, no deixarem d’estar
al peu del canó per:
- Expressar el nostre compromís de solidaritat amb la vaga de fam dels presos en
protesta per les restriccions als seus drets
de defensa
- Impulsar la campanya d’unitat política en
curs
- Desconfiar del diàleg Moncloa – Sant
Jaume
- Abonar el Pla Estratègic de l’ANC,
perquè no confiem que el referèndum
d’autodeterminació sigui acceptat ni tampoc que ampliar la base social ho possibiliti. A l’ANC ja només creiem en la via unilateral
- Recolzar els moviments de primàries, els
del Consell per la República, l’imminent
Fòrum constituent, els de consum republicà i tants d’altres que ja caminen per fer
efectiva la República
- Participar en les denúncies dels judicis
als presos pel procés, i a estar molt amatents per si en algun moment es presenta
l’ocasió decisiva per declarar d’una vegada la República catalana.

Una, dues, tres... Fins a cinc actuacions
de l’Oratori Epíscopus.
Mns. Valentí Miserachs, fent gala del seu
talent, ens ha donat l’oportunitat d’anar
de gira com els grups més mediàtics del
moment.
Acompanyats per deu corals, una
d’aquestes el Cor Mare de Déu del Portal de Prats del Rei, solistes de renom i
l’Orquestra Simfònica del Vallès, hem
recorregut les mateixes localitats que
els bisbes Abat Oliva i Torres i Bages.
L’inici del viatge començava a la Catedral de Vic, continuà cap al Monestir de
Ripoll, avançà cap a la majestuositat que
ofereix la Sagrada Família de Barcelona,
reculà cap a la Seu de Manresa per coronar la fita a l’església de Santa Maria
d’Igualada.
Han estat uns concerts que ens han
permès compartir temps, partitures,

companyia i nervis amb homes, dones i
nens que també estimen la música i participen, com nosaltres, de l’anomenat
cant coral.
Cinc actuacions, cinc espais arquitectònics, onze formacions corals, quatre
solistes, una orquestra i incomptables
impressions que no ens han deixat indiferents. En l’àmbit musical podem parlar,
sens dubte, d’un gran repte del qual hem
gaudit i après. La recompensa al summe
esforç per part de tots els participants,
l’afluència de públic a totes i cadascuna
de les audicions.
Aprofitem per convidar-vos a encetar el
nou any amb nosaltres al Casal del Calaf.
En aquesta ocasió compartirem escenari amb en Cris Juanico interpretant
nadales inèdites i conegudes.
Bones Festes!

Veïns de la Pineda

Fem balanç
Arriba el desembre i amb ell el Nadal.
Nadal... És una ocasió molt especial per
buscar els millors sentiments de dins del
nostre cor i enviar-los a les persones que
estimem i no hi ha res que adorni millor
el Nadal que el somriure de la gent estimada. Desembre.... un mes especial. Un
mes que ens abraça amb una barreja de
sentiments, il·lusió, innocència, felicitat,
retrobaments... Un mes on es comença
a fer balanç de com ha anat l’any i des de
la nostra entitat el valorem molt positivament. Ha estat un any de canvis i novetats.
Canvis a la nostra festa Major, agafant la
junta les regnes de l’escala en hi-fi i voler
oferir un espectacle diferent. Un repte difícil per nosaltres però amb ganes de durlo a terme, obtenint un molt bon resultat.
Com a novetat estaríem parlant del musical solidari per la marató de TV3 que es va
dur a terme el passat 7 d’octubre al casal
de Calaf. Idea sorgida de la nostra entitat, i que ràpidament i sense pensar-s’ho
dues vegades els pobles col·laboradors

no van tenir cap dubte en participar-hi.
La veritat va ser una tarda diferent i divertida vam tenir un públic molt participatiu
i tothom en va sortir molt i molt content.
Des de la junta estem molt agraïts a tota
aquesta gent que es va oferir a participar
de manera voluntària en aquest acte tan
solidari com és la marató de TV3. Aquest
any els diners van destinats al càncer.
Per desgràcia és una malaltia que cada
vegada està més estesa entre tots nosaltres i algun que altre dels nostres éssers
estimats passen per aquest mal moment.
Esperem que amb tots els diners que es
recaptin serveixin per acabar d’investigar
i es pugui acabar d’una vegada amb
aquesta malaltia.
Doncs bé calafins i calafines, l’associació
de veïns de la Pineda us vol desitjar a tos
plegats unes molt bones festes de Nadal i
que l’any 2019 ens puguem tornar a retrobar tots junts de nou.
LA JUNTA
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Casal de Calaf

Temps de Nadal...Temps de Pastorets
Ja el tenim aquí! I enguany amb més novetats.
Els dos espectacles més esperats de la temporada ja fa mesos que
porten una activitat frenètica. I és el més natural, ja que hi haurà moltes
novetats:
Els Pastorets de Calaf (els grans), tenen una nova directora. La Mireia
Cirera, manresana i professional del teatre, ja fa uns mesos que ha agafat la batuta de l’espectacle i junt amb la incorporació de nous actors
(alguns d’ells provinents dels Pastorets Infantils), han preparat amb
molta il·lusió les funcions d’aquesta temporada.
I l’Eloi Fonoll, amb el suport de l’Elna Sans i la Tània Montalbán, estan
preparant uns Pastorets Infantils que inclourà, com ja ens té acostumats, moltes novetats i força sorpreses. La primera és que aquesta
temporada els “petits” se’n van de “bolo” a Manresa. Si, si! Ni més ni
menys que a la Sala Gran del teatre Kursaal!
Les funcions d’aquesta temporada són:
Pastorets de Calaf
2018
25 de desembre a les 19.00 h.
30 de desembre a les 17.30 h.

2019
13, 20 i 27 de gener a les 17.30 h
Pastorets Infantils de Calaf
23 de desembre de 2018 a les 18.00 h.
6 de gener de 2019 a les 18.00 h.
I el 29 de desembre a les 18.00 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de
Manresa.
Venda anticipada d’entrades per les funcions del Casal de Calaf: entrades.casaldecalaf.cat
Venda anticipada d’entrades per la funció dels Pastorets Infantils al
Kursaal: kursaal.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_
id=3245
I tot això es fa sempre sense descuidar que gairebé cada cap de setmana hi ha activitats obertes al públic: Concerts, cinema, sardanes,
etc.
A partir de final de gener, comptem poder informar-vos de la programació del període febrer – juny de 2019, on comprovareu que hi ha
moltes sorpreses per descobrir.
Esperem veure-us al Casal i aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un
Bon Nadal i un millor any

Bitxets 14

Sardanistes de Calaf

‘Sonets de joguina’, un regal musical per als nostres petits

Un any magnífic!

De vegades notem que se’ns acaben
les idees i ja no sabem què demanar als
Reis per als menuts de casa... Per això
des de Bitxets14 us volem fer una proposta: regalar-los una experiència per
gaudir amb amics i família! Un recull de
contes i rondalles carregades de fantasia, jocs i joguines, cançons de bressol i,
fins i tot, estudis per a mans petites... Un
concert que despertarà els sentits dels
nens i nenes a partir d’1 any i farà volar
la seva imaginació. I és que ja hem obert
inscripcions per a tornar a l’Auditori de
Barcelona; anirem a sentir ‘Sonets de
joguina’ el diumenge 10 de febrer a les
12.00 h. I, com sempre, tindrem a Calaf
un taller previ (el divendres 1 de febrer),
pensat perquè els petits espectadors
gaudeixin al màxim el dia del concert.
Us hi apunteu?

L’entrada val 10 euros per persona i inclou el taller previ.
A més d’aquesta proposta musical, us
convidem a acompanyar-nos a totes
les activitats que tenim pensades per
als pròxims mesos: el 26 de desembre,
organitzarem la 21a edició del Contacontes. El 19 de gener comptarem amb
l’experiència de “vida familiar slow” amb
la Vinyet Duran, i el dissabte 26 tindrem
l’espectacle ‘Marionetarium’ (coorganitzat amb el Casino de Calaf). De cara
al febrer, ja us ho hem dit: Auditori. El
mes de març farem un taller de massatges per a nadons amb la Montse Jiménez (dissabte 2) i un altre de primers auxilis amb la Noèlia Reñé (dissabte 23).
De cara al 6 d’abril tornarem a comptar
amb la Clara González de Mamilatte,
que ens parlarà de disciplina positiva.

Només cal que envieu un correu electrònic a:
bitxets14@gmail.com

Ep, i segur que encara acabarem
d’omplir l’agenda... ja veieu que aquest
2019 tampoc no ens avorrirem!

Les ballades que fem cada primer diumenge de
mes al Cafè del Casal cada vegada acullen més
balladors. També ho han fet els cursets que durant la primavera oferim al Casal. I sembla que
continuarem fent tallers de sardanes a l’Esplai
i a l’Escola Alta Segarra. Però el que ens omple
de satisfacció és la participació de calafins i comarcans a les ballades d’estiu, tant a l’Aplec, com
a les Sardanes a la Fresca. Ens encanta i ens fa
sentir orgullosos poder rebre balladors d’altres
indrets, que queden bocabadats en veure que a
Calaf les ballades de sardanes tenen tanta participació i que el públic és tan divers.
I, tot i que no serem els millors balladors de sardanes dels Països Catalans, sí que tenim una cosa
que ens fa especials als calafins: Participem de la
festa sense diferències d’edat, gènere o origen. I
d’això ens n’hem de felicitar i potenciar-ho.
A banda de la ballada del 2 de desembre, i del 6
de gener, recordem que us esperem a la ballada
de Santa Calamanda. I si ens voleu donar un cop
de mà a l’organització del IV Aplec de la Sardana,
o voleu participar en les sortides que gairebé
cada cap de setmana fem per anar a ballades
que s’organitzen a altres pobles, només ens ho
heu de fer saber, que us rebrem amb molt de gust.
Bon Nadal i un millor any 2018!
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La Polseguera

La Festa del Pellofa torna el 8 i 9 de març!!

Calafins i calafines, arriba la nova i tan esperada edició de l’Altiplà de Calaf. Com totes
les entitats del poble, La Polseguera, esperàvem amb candeletes deixar empremta
un any més, amb el nostre únic i irrepetible
article anual. Com tots sabeu, no som gaire
d’escriure, però quan ens hi posem ho fem
sense pèls a la llengua. I ja que tampoc sabem gaire que explicar, utilitzarem aquest

espai per promocionar la nostra festa principal, la gran i perturbada Festa del Pellofa!
Després de totes les bajanades que ens
vàrem proposar l’any passat, aquest any
hem decidit posar els peus a terra des del
principi. Així doncs queden abolides les
excèntriques idees com el toro mecànic de
divendres, l’inici de la rua a la capella de Sant
Sebastià i el recorregut sobre rodes de la
mamada. Enguany apostarem pel seny (tot
i que no hi creiem massa), però sense deixar
de banda la rauxa, recordant que és una
festa feta pel poble i per al poble. Us animem
doncs, a què participeu més que mai al Carnaval, per fer-ne la festa més canalla i més
bèstia de les que fem al poble.

puntals d’aquesta festa des de ja fa uns anys,
com són l’Ajuntament de Calaf, tots aquells
establiments col·laboradors de la mamada i
del concurs de botigues i totes aquelles persones que desinteressadament ens donen
un cop de mà en l’organització.

Com en les edicions passades l’única cosa
que tenim clara abans del fi d’any són les dates, així que marqueu-vos a l’agenda els dies
8 i 9 de març, que faran història!

Ens acomiadem recordant que La Polseguera no tolera cap mena d’agressions, tant
físiques com verbals als nostres espais de
festa, ni tampoc en qualsevol altre.

No ens voldríem acomiadar sense agrair els

Seguim aixecant pols!

Aprofitant que estem inspirades també us
anunciem que el pròxim 5 de gener tornarem a organitzar la “Nit de faves i reis”, que ve
carregada de sorpreses. Estigueu a l’aguait
de les xarxes socials! Ens podeu trobar al
Facebook i a l’Instagram.
Fins aquí el nostre escrit, el qual esperem
que us engresqui a ser partícips de les nostres activitats, si no és així torneu-lo a llegir.

Casino de Calaf

EFSAS

Estem en els darrers batecs d’aquest
any 2018

Tots som EFSAS

És moment de fer Balanç però també per
preparar-nos per l’any 2019 que tenim a tocar.
Si mirem enrere ens sentim molt satisfets.
El 23 de Setembre vam poder inaugurar
el nou Casino de Calaf amb l’assistència
d’autoritats de la Generalitat, de la Diputació, de l’Ajuntament i també de representants d’Ajuntaments veïns, de la Federació
d’Ateneus, de patrocinadors i de socis.
Va ser una Festa de tots; de tots els que han
posat el seu esforç o la seva ajuda econòmica, per recuperar una Sala que compta
amb tots elements tècnics indispensables
per poder gaudir els espectacles amb una
bona il·luminació i un confort acústic i el més
important sense molestar els nostres veïns.
Un espai que la nostra societat ofereix a Calaf i comarca per tal que la pugui fer servir tot
el teixit associatiu.
Però com vam dir el dia de la inauguració,
l’espai restaurat té l’objectiu, no solament de
ser testimoni d’activitats culturals, sinó de
recuperar-lo per esdevenir un espai de cohesió social.
Per aquest motiu el passat Novembre vam
estrenar “PARLEM-NE” un espai de diàleg
per poder parlar del que ens preocupa i ens
23

motiva.
I com no, el 2019 continuarem amb activitats
ja consolidades els darrers anys, com Els
Balls del Diumenge, que veiem amb molta
satisfacció com s’omplen cada dia més, el
Festival MEB (Músiques per escampar la
boira), el Premi Paraules i el Cicle de Tardor
de Teatre.
I recordem que també posem un granet de
sorra per tal de millorar la nostra societat
aportant un 1% del nostre pressupost a Projectes solidaris.
Aquest 2018 ha estat per “POSEM-HI EL
COR” d’ ALTHAIA de Manresa.
Us deixem amb la nova il·luminació de la façana del Casino fruit dels Pressupostos participatius.
Que tingueu un bon Nadal i un millor 2019.
La Junta

Des del Club de Futbol Sala Calaf us volem animar al fet que feu pinya amb nosaltres en aquest nou camí que inicien amb
il·lusió.
Hem format una nova junta què té moltes ganes de créixer i fer coses pel poble i tot això no es pot aconseguir sense
vosaltres. Per això, busquem jugadors i
jugadores de totes les categories (Benjamí, Aleví, Cadet, Infantil, Juvenil, Sènior
Femení i Masculí...).
Us esperem a les properes activitats que
des de l’Escola Futbol Sala Alta Segarra
estem organitzant per a tots els calafins/
es.
Us convidem a anar a veure un partit de
futbol sala del Barça i a la gran festa de
primavera amb inflables per totes les
edats, música, botifarrada i moltes més
sorpreses!
A més si et fas soci, tindràs molts descomptes en botigues.
Des de l’EFSAS, gràcies!
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Diables Alta Segarra

Parròquia de Sant Jaume

Ha estat un any
molt actiu!

ENTRE LA POR I
L’ESPERANÇA

Arriba el Nadal, i és el moment de fer un repàs als
moments viscuts durant el 2018.
Podríem dir que aquest any ha estat molt actiu, a
principis d’any hem col·laborat amb la Comissió
de Reis, els nostres tabalers s’han sumat a la Polseguera per animar el Concurs de Botigues de la
Festa del Pellofa, i posar música a la rua del Carnaval de Els Prats de Rei, també hem participat a
la festa de Fi de curs del CEIP Alta Segarra, sense
oblidar-nos de la formació en el CRE (Consumidor Reconegut com Expert).
Per la revetlla de Sant Joan, organitzada per nosaltres mateixos, hem provat d’incloure-hi novetats i el resultat ha estat molt positiu. També
hem tingut la sort de participar en la Trobada de
la Segarra Històrica, per primera vegada fora de
Calaf, a Sant Guim de Freixenet, el dia 4 d’agost i
col·laborar en el piromusical de Festa Major de
Pujalt.
Aquest any, la Colla de Diables, hem viscut la Festa Major d’una manera diferent, feia temps que
buscàvem fer-nos un lloc per poder col·laborar en
els actes i ser-ne partícips. Diumenge al vespre,
vam poder organitzar el Correfoc de Festa Major,
un correfoc que vam viure molt intensament i que
ens sentim orgullosos de la participació i bona acceptació que va tenir per part dels assistents.
Gràcies a aquest èxit, hem tingut noves incorporacions de membres a la colla, això ens permetrà
créixer de cara l’any vinent i poder millorar els
nostres espectacles.
Durant l’hivern, seguim treballant per comissions
en les petites tasques que no es veuen: el manteniment de dracs, el manteniment de masses i
assajos de tabalers.
Encetem un nou any amb ganes i il·lusions renovades per poder tirar endavant i seguir fent allò
que ens agrada, foc i tradició.

Vivim un temps d’auge dels totalitarismes que ens costa d’entendre
i analitzar, com també identificar a
les organitzacions que es defineixen progressistes, i potser per això
abunden explicacions simplistes o
l’auge de personatges com Trump,
Putin, Orban, Salvini, Bolsonaro… és
fruit de la bogeria d’uns quants individus que arriben al poder a través
d’astúcies i enganys, o que el seu
auge obeeix a la falta de maduresa
política o democràtica del poble.
No ens atrevim a indagar les raons
que porten milions de votants a posar la seva confiança en aquests
governants, i recórrer a factors tan
simples com les pobres condicions
laborals i socioeconòmiques, com
també a l’increment de la inseguretat, a l’allau d’immigrants… Es fa
una lectura insuficient del que està
passant en aquest món de canvi
constant. El nostre món no sap fer
autocrítica i els totalitarismes són
oportunistes que ens avancen per
la dreta.
Per afrontar les formes de totalitarisme modern es requereix un esforç

Aprofitem l’ocasió per recordar que si us voleu
incorporar a la nostra colla ho podeu fer escrivintnos a:
diablesaltasegarra@gmail.com
Sense allargar-nos més us volem desitjar unes
diabòliques festes nadalenques!

Foto: Teresa Sanfeliu

i esbrinar l’essència d’aquests sistemes, posar al descobert els mecanismes que fan possible la submissió de tantes persones, i fins i tot
de bona part de la humanitat. L’èxit
d’aquest discurs es reflecteix en el
fet que bona part de la ciutadania
acaba preferint ser explotada a estar aturada. Caldria més anàlisi, però
ho deixem aquí.
Les persones i els pobles no poden
quedar desemparades, però ens calen persones lliures i compromeses
que ens acompanyin a descobrir
els autèntics valors de la llibertat per
a contrarestar el poder autoritari.
Optem per l’esperança, que no és
una ingenuïtat sinó que contempla
la contrarietat com una llei de vida.
Ningú vol, ni ha de ser, manipulat.
L’esperança és que la política, portada per persones formades i honrades (amb formes democràtiques i
autocrítiques), és una de les formes
més altes d’exercir la caritat.
Bon Nadal!
Mn. Joan

UE Calaf

Nadal 2018
S’acosten les Festes i és moment
de fer balanç, i la veritat és que
aquest any, el nostre club en la
vessant esportiva estem millor
que mai. Tenim més equips en
competició que mai, i els resultats
són difícilment igualables.
Començant pels més petits, les 3
categories de futbol 7, Prebenjamins, Benjamins i Alevins, les tenim doblades, és a dir que tenim 2
equips de cada categoria. Tots ho
estan fent molt bé, i es va assolint
a poc a poc tota la planificació formativa que vam plantejar a principis de temporada.
Pel que fa a les categories de futbol 11 els resultats són immillorables. Infantil, Cadet i Juvenil estan
a les primeres posicions de les
seves respectives lligues i de ben
segur que acabaran lluitant per

acabar als llocs capdavanters de
les seves lligues.
I finalment, el que està aconseguint el nostre equip Sènior de
3a Catalana és històric, estan
encapçalant la lliga i encara no
han perdut cap partit. Ens hem
convertit en el rival a batre, i estem
mostrant un gran equilibri entre
defensa. Sens dubte lluitarem fins
al final pel màxim objectiu que seria guanyar la lliga.
Una vegada fet aquest breu balanç Esportiu, només ens queda
Felicitar a tothom les festes i desitjar que l’any vinent sigui igual o
millor que l’actual.
BON NADAL!!!!!!!!!!!!!!!!
La Junta
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I seguirem endavant, al servei de les persones de Calaf
En el ple del mes de novembre, els dos
grups de l’oposició (CiU i GIC-VV) ens van
tombar la proposta de pressupost per a
l’any 2019. Les raons que van adduir ens
són tan conegudes com incomprensibles.
Ens són conegudes perquè són les que cada any hi han oposat, sense que ni els canvis ni les circumstàncies que per força esdevenen al
llarg de l’any els hagin influït en res; l’any 2018 com l’any 2015. I ens són
incomprensibles perquè tant CiU com GIC-VV ens les han plantades
sense cap diàleg previ. Vol dir que el pressupost, les partides que el
conformen, no les han volgut debatre, que no n’hem pogut parlar, que
no sabem quin pressupost alternatiu haurien aprovat ells, que no ens
han proposat ni una esmena a la totalitat, ni cap esmena. Insòlit!
A les acaballes del mandat, la realitat és que dels quatre pressupostos que hem elaborat, només ens n’han aprovat un, el de l’any 2017. I
vist com ha anat, hem arribat a la conclusió que CiU hi va votar a favor
perquè hi incloíem una partida per resoldre el deute que ens havien
deixat amb el ministeri de Foment per les obres del castell. Una altra

raó, sentint-ho molt, no som capaços de veure-la.
Tant se val. Haver d’anar amb un pressupost prorrogat entorpeix el
funcionament diari de l’Ajuntament. És veritat. Malgrat tot, no ens ha
impedit, d’una banda, reduir el deute financer del 98 per cent que ens
vam trobar l’any 2015 al 40 per cent aquest any 2018, i fer les inversions
que teníem programades, com els carrers de Xuriguera i de Sant Pere
que hem fet sense haver de recórrer a les contribucions especials imposades als veïns tan pròpies dels governs anteriors.
Ara bé, la sensació que ens queda és la d’haver perdut l’oportunitat
d’haver avançat molt més si en CiU i en el GIC-VV haguéssim trobat un
mínim de col·laboració. Perquè si els dos grups de l’oposició haguessin
volgut, ens haguéssim pogut entendre –la prova és que les dues vegades que van avenir-se a negociar vam arribar a acords– i haguéssim
tirat endavant projectes que ens han quedat al calaix. Els reprendrem.
Sempre endavant, al servei de les persones.

JA TENIM AIGUA DEL PANTÀ DE LA LLOSA DEL CAVALL!
Al Ple d’octubre l’alcalde Badia va dir que
l’aigua de Calaf no tenia cap problema. El
mateix dia, l’Agència de Salut Pública la declarava no apta per al consum per excés
de nitrats.
Aquesta situació ha generat un intens debat entre el nostre grup i
l’alcalde en les darreres sessions del Ple on ha quedat documentat
que, si l’Ajuntament vol, podem tenir aigua del pantà de la Llosa del
Cavall a les nostres cases ben aviat.
Fa anys que l’obra està feta, amb les tuberies a pocs metres dels dipòsits de Calaf. La Generalitat considera que la connexió té un cost
per a l’Ajuntament de 275.477€ a pagar en 25 anys amb una quota
anual de 14.326€, que entenem perfectament assumible.
El pantà està al 100% de la seva capacitat. Només cal connectarhi per acabar per sempre amb els problemes de l’aigua a Calaf. Tot i
això, l’alcalde encara troba obstacles que semblen insuperables: diu
que falta signar un conveni, que hi ha alternatives, com pot ser una

planta de tractament... Mentrestant, no fa res.
No entenem aquesta obsessió en buscar excuses quan la solució és
simplement connectar.
El Dr. Llorens ja advertia el 1904 que era urgent resoldre el problema
de l’aigua. L’any 2000, l’auditoria ambiental de la Diputació de Barcelona afegeix als nitrats el problema de la radioactivitat del subsòl...
Cal recordar les prospeccions d’urani a Calaf?
L’últim govern del GIC va moure cel i terra per trobar l’aigua neta i
saludable que necessitem: és a la Llosa del Cavall i fa 15 anys
que ens la té segrestada la incompetència dels governs de CiU
i ERC. Per quin motiu? I fins quan?
Donem per fet que l’alcalde entendrà la dimensió del problema i que
aquest serà l’últim any que passem sense tenir garantida una cosa
tan elemental com l’aigua potable.
Bon Nadal i Feliç Any Nou!

Quan la veritat no importa
A pocs mesos per a que s’acabi la legislatura i després d’haver de suportar una
campanya de desprestigi sense precedents a Calaf en vers el nostre grup, s’ha
arxivat definitivament la demanda penal “d’un ciutadà” que amb la connivència de l’actual Equip de Govern
havia presentat contra la cap del nostre grup i alcaldessa de Calaf Mª
Antònia Trullàs, l’anterior secretari de l’Ajuntament i Aigües de Manresa referent al contracte programa del servei de l’aigua.
Aquesta ja és la tercera vegada que una administració es pronuncia sobre el tema en els mateixos termes -descartant que
s’hagi comés cap delicte-, en aquesta ocasió no ha estat un sinó
tres jutges els que han coincidit a donar-nos la raó, desmentint
alhora les greus acusacions que hem hagut de suportar.
Tot i que sempre hem defensat la nostra innocència hem hagut de
patir un judici paral·lel que ha durat més de 3 anys amb un alt

cost personal que ningú podrà ( i molt ens temem que tampoc voldrà ) reconèixer, tot i el mal que han fet a persones honestes que
només han treballat incansablement per fer de Calaf un municipi millor i que es van haver d’enfrontar -com millor van saber- a una crisi
econòmica sense precedents, salvant l’Ajuntament i els serveis que
dona.
En aquest sentit, tot i que sembla que s’estigui superant la crisi
econòmica, hi ha una altra crisi que està arrelant fort en la política
i que pot acabar resultant pitjor encara; la dels valors. Potser a algú
li sona allò de les “fake news” o la judicialització de la política i li pot
semblar que a Calaf això no hauria de passar però –per desgràciamolt ens temem que les males arts i el populisme també s’han
instal·lat a la nostra vila.
Esperem doncs que l’esperit d’aquestes festes es mantingui tot l’any
i que si això no passa per voluntat pròpia sigui la gent de Calaf la que
ho propiciï amb el seu vot. Bon Nadal i feliç 2019!
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Estimat mestre Sangenís
Ton Miret
Una nova visita a l’arxiu militar de Barcelona per confirmar una anotació anterior, va donar lloc a què un canvi de personal
portés damunt la meva taula la declaració jurada que el mestre Emili Sangenís va signar tan aviat com el 18 de febrer de 1939.
Un document desconegut, i que s’amplia en la declaració que va afegir a l’atestat de la Guàrdia Civil del 15 de maig següent. La
versió estrictament literal es pot consultar al blog mestresangenis.blogspot.com on també publico els plànols de l’escola que
s’havia de construir al final del carrer Sant Antoni. Estan signats per l’arquitecte Josep Gonzalez Esplugues, de l’equip de J.Ll.
Sert, cofundador del GATCPAC el 1929. Si la integritat del mestre Sangenís, que va arribar a Calaf amb 25 anys just acabada la
carrera, no fos prou per honorar la seva memòria, els seus documents ens revelen que la gran cortina posterior al 1939 cobreix
uns anys anteriors plens d’efervescència i dinamisme social, als quals el mestre va participar, com sabem, plenament.

“Emilio Sangenís Osó, hijo de Joaquin y de Rosa, de 56 años
de edad, casado, natural de Tarragona, vecino de Calaf, en Plaza Mayor 8. Maestro de la Escuela Nacional unitaria de niños de
Calaf desde el 1 de mayo de 1908, recién graduado, cuando fui
nombrado Director de esta Escuela. Se me asignó la gratificación reglamentaria de cien pesetas anuales. El mismo sueldo
que 1931. (Quan la República va acordar un augment del sou
dels mestres).
Antes del movimiento marxista pertenecía a la Asociación
Nacional del Magisterio Primario, y en julio (o agosto) de 1936
la Asociación del partido de Igualada tomó el acuerdo -sin consultar con los afiliados- de ingresar en masa en la F.E.T.E. (Federración Española de Trabajadores de la Enseñanza – U.G.T.) y,
por consiguiente, hube de sindicarme forzosamente. Fuera de
esto, no he estado nunca afiliado a ningún partido político. En
las elecciones del 16 de febrero de 1936 voté, simplemente, la
candidatura de Barcelona llamada de derechas.
Suscribí las hojas que el Gobierno rojo hizo para llenar para
continuar en el puesto, en forma que me comprometiera lo menos posible, dada la animadversión y persecuciones de que
venian haciéndome objeto las autoridades revolucionarias locales. Las que exigían la ayuda prestada frente al Glorioso Movimiento Nacional, la suscribí haciendo constar que habia trabajado en la organización de la Escuela graduada que se hubo
de crear al ser substituida la enseñanza religiosa. Contribuí con
el Gobierno rojo con un dia de haber, que obligatoriamente se
nos descontaba cada mes.
Desde el 18 de julio de 1936 siempre continué como maestro
de Calaf y de aquí no me he movido ni una sola vez para cargo
ni comisión alguna. No desempeñé ningún cargo, a no ser que
se cuente como tal el de Director de la Escuela graduada que
se creó, ni he formado parte de batallón de milicianos alguno.
Mi conciencia de español y católico me lo hubieran impedido.
Tampoco tomé parte en hecho de armas alguno, ni conozco
compañero alguno que formase parte de ellos.
Los únicos compañeros (Izquierdistas!) que puedo considerar de mi departamento, fueron los maestros interinos nombrados para la Escuela graduada creada y ninguno de ellos era
izquierdista. Al contrario, el de la sección 6, llamado Lamberto
Escorihuela era un Hermano de la Doctrina Cristiana, y el de
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la sección o clase 3 , llamado Francisco Batallé Amorós, habia
sido Secretario del Ayuntamento de Pineda. Perseguido por
los elementos del Frente Popular, hubo de solicitar una plaza de
maestro para poder vivir. Los restantes, todos ellas señoritas,
eran fervientes católicas. Una de ellas, encargada de la clase
4,- y llamada Antonia Ferrer Esplugas, era una religiosa dedicada a la enseñanza en un colegio de Terrassa, y las otras todas
habían padecido persecuciones de los marxistas.
Dos personas que me pueden avalar:
- D. Enrique de Llorens, abogado. Córcega 193, 2º, 2ª.
- D. José Maria Marcet, licenciado en Filosofía y Letras.
Consejo de Ciento 340
- D. Ramon Satorras, farmacéutico. Calaf
- D. Antonio Martí, veterinario. Calaf
Algo más que manifestar:
Desde el año 1930, simultáneamente con el de maestro y en
horas fuera de clase, venia ejerciendo el cargo de Agente de
la Caja de Pensiones en Calaf, y al estallar el movimiento marxista el Comité que se formó en Calaf, me comunicó que no
podia ejercer dos cargos. Renuncié al de maestro y el Comité
no lo aceptó, alegando que para el Agente de la Caja de Pensiones ya tenía mi sustituto preparado. Seguí contra mi voluntad
ejerciendo el cargo de maestro (y esto lo puedo demostrar de
manera indubitable) y, ya en este trance, me conformé con la
voluntad de Dios, que tal vez queria que yo continuara al frente de la Escuela de Calaf para evitar que en ella se realizara la
obra anticatólica y antiespañola que desgraciadamente se
realizó en muchas otras. Tuve la immensa fortuna de que todos
los maestros interinos que fueron nombrados para los distinto
grados de la Escuela que se creó, fueran personas que pensaran igual que yo, y todos juntos y compenetrados realizamos
una obra que, dejando a un lado su meritorio valor pedagógico,
fué tan ponderada, tan respetuosa con todos y dio tan excelentes resultados que todas las famílias y particularmente las de
derechas, no se cansaban de alabarnos y felicitarnos. En esta
Escuela no se implantó el Socorro Rojo Internacional; no se
introdujo el Periódico mural; no se constituyó el Consejo Local
de Primera Enseñanza, en el cual debían tener participación representantes de las sindicales C.N.T. y U.G.T., y cuando por las
autoridades se ordenó la celebración de algun acto, se cumplió
de la manera más desnaturalizada y más alejada de la intención
de los organizadores que nos fue posible, y ante Dios puedo
jurar que mi conciencia no me acusa de haber realizado acto alguno contrario al supremo interés de España ni contra nuestra
sacrosanta Religión
18 de Febrero de 1939”

els col·laboradors

Regalem-nos salut!
Equip d’Atenció Primària de Calaf

La prevenció quaternària és el conjunt d’activitats
que miren d’evitar, reduir i pal·liar els danys provocats
per la intervenció mèdica, especialment les conseqüències de les actuacions innecessàries o excessives
del sistema sanitari.
La prevenció quaternària és responsabilitat tant de
l’atenció primària com de l’hospitalària, però és a
l’atenció primària on es realitzen més actes i, per tant, on
el potencial per evitar danys és major.
A Catalunya, des del 2013, es publiquen —en el Projecte Essencial, que és una iniciativa de l’Agencia de
Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya— recomanacions sobre pràctiques clíniques que no aporten
valor... Aquestes recomanacions són una ajuda per a
la presa de decisions en l’atenció sanitària. No són de
compliment obligatori ni substitueixen el judici clínic del
personal sanitari.
De les moltes recomanacions que s’han anat publicant, n’hem escollit quatre per la importància que
creiem que tenen a l’atenció primària:
- Els antibiòtics i l’otitis en els infants: L’otitis mitja
na és un diagnòstic molt freqüent en una consulta de
pediatria. Tot i ser una malaltia causada per un bacteri,
els resultats dels estudis mostren que la majoria d’otitis
mitjanes es resolen només tractant els símptomes. Només cal tractar amb antibiòtic situacions especials.
- Els antibiòtics i la faringitis dels infants: La faringitis
també és un dels diagnòstics més freqüents en pediatria. Poden ser causades per virus o bacteris. Existeix
una prova de diagnòstic ràpid, que es fa en 5 minuts a
la consulta, a través de la qual es detecta si és causada
per un bacteri, i en aquest cas tractat amb antibiòtic.

Proves d’imatge en el mal d’esquena (lumbàlgia): Si
teniu mal d’esquena, el vostre metge us farà una exploració física per obtenir un diagnòstic. Si no hi ha sospita
que el dolor sigui per una fractura o alguna altra complicació o malaltia, i el dolor no supera les sis setmanes
de duració, es desaconsella realitzar proves d’imatge,
perquè aquestes no ajuden a millorar el dolor i no són
innòcues.
Els medicaments per l’insomni en la gent gran:
L’insomni és la dificultat per agafar el son, despertar-se
sovint durant la nit de forma repetida o el fet de despertar-se aviat. Les benzodiazepines són els medicaments
que s’utilitzen més freqüentment pel tractament de
l’insomni en la gent gran. N’hi ha de tres tipus segons el
temps que dura l’afecte de la medicació. Les que tenen
un efecte que dura més de 12 hores augmenten el risc
de caigudes i fractures. Si s’ha de prendre, és preferible prendre les que actuen durant un període de temps
curt, i prendre-les durant un temps limitat.
El maneig de l’insomni s’ha de basar en estratègies no
farmacològiques, com mantenir horaris regulars, evitar
sopars abundants, etc.
Cal fer una valoració geriàtrica integral, que inclou
revisar els fàrmacs que està prenent el pacient, els seus
hàbits, la qualitat del son, i altres aspectes psicològics
de la persona, amb l’objectiu de millorar la qualitat i la
quantitat del son.
La recomanació completa es pot consultar a la pàgina web del Projecte Essencial http://essencialsalut.
gencat.cat
L’equip d’Atenció Primària de Calaf us desitja
BONES FESTES

L’ús incorrecte dels antibiòtics pot provocar que els
bacteris es facin resistents als antibiòtics.
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Josep Vilaseca
“El segarrenc”
Març 2018

Hola, és per mi un plaer poder presentar poesia d’autor desconegut, ja que ressalta els calors de la dona i de la persona que l’ha escrit. Aquest servidor amb tota humilitat i respecte també vol col·laborar amb l’any internacional de la
dona amb una poesia de la meva creació ja que les dones son font de vida i per donar vida, perden la vida o conten
bressolant el nadó.
Vagi per totes les dones la meva millor cançó.

La dona valenta
Si una dona enganyada plora
I no treu fora la pena del seu pit

Dona
Dona que dones
Llum i escalfor
Que sempre perdones
Que creus en l’amor.

Es com perdiu ferida
Que no pot dona menjar a la niuada
És rosa com la tardor mora
Veient com d’ella se li aparta el marit

Que mires la vida
Amb força i orgull
Que ets agraïda
I tens bon cop d’ull.
Que sempre procures
A tots benestar,

També hi ha baralles
Que no venen soles.
Amb silenci plores,
Preguntant al cel:
Per que aquestes hores
D’angoixa i recel?
Comensaça un nou dia,
Torna a sortir el sol
Radiant d’alegria
I et porta consol.

Mes si la dona es valenta
Amb forta esgarrapada aguantarà el marit
Tancant els ulls fen veure que no i veia
Però clavant les ungles
Allà on les havia de clavar sobre el cap de la serp verinosa
Que amb paraules verinós

Que les penes cures
Amb l’art d’estimar.
Que sempre vigiles
On poses el peus
I et poses les piles
Per cuidar dels teus.
Que per ells pateixes,
No ho pots evitar,
I mai et rendeixes,
No els pots fallar.

Li anaven xuclant l’al·lè del marit
Retenint tant sols per ella
L’Amor que li va jura

Josep Vilaseca
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Que somies desperta
Que tens il·lusió
I tens porta oberta
A la compressió.
Que ets lluitadora,
Que saps treballar,
A casa i a fora
I ho pots demostrar
No tot es rialles,
Ni flors ni violes,

Que et das la valenta,
Tremolant de por
I estàs sempre alerta
Del que et dicta el cor.
Que mous la balança
Vivint el present,
Que tens confiança
I ets intel·ligent.
Que mostres paciència
I saps escoltar,
Que tens fe en la ciència
I vols prosperar.
Dena que dones
Tendresa i dolçor,
Que no t’en adones
Que ets la millor.
Anònim

els col·laboradors

DE LA TERRA DE SIGAR
CERCANT LOLA PALA
Josep Maria Solà
vant del mirall, em vaig posar a riure fins a les llàgrimes
perquè de sobte havia recordat l’encàrrec que m’havia
fet el meu editor, Jaume Huch, mesos enrere, d’escriure
un petit relat sobre el quart manament de la llei de Déu.
Llavors vaig poder reconstruir tot el trencaclosques:
Lola Palau és el nom d’un nou col·lectiu literari format
per vuit narradors i dues narradores del centre de Catalunya; per ordre alfabètic de cognom són: Llorenç Capdevila, David Clusellas, Jordi Cussà, Pilar Duocastella,
Jordi Estrada, Pep Garcia, M. Dolors Guàrdia, Joan
Pinyol, Antoni Pladevall i Josep Maria Solà. O sigui, una
esplèndida representació de talent literari del Bages,
del Berguedà, de l’Anoia, de Solsona, d’Osona i de l’Alta
Segarra: la majoria d’ells, esclar, ja formaven part dels
anomenats Narradors Centrals, que ens havien ofert
fins ara dos reculls de narracions: De tot cor (2012, variacions sobre el tema de l’amor) i Tot és possible (2014,
variacions sobre el tema de la llibertat). Aquesta primera
aventura de Lola Palau no hagués estat possible sense
el coratge i la il·lusió d’un dels millors editors de la Catalunya central: em refereixo a Jaume Huch (creador
d’Edicions de l’Albí), poeta, editor i amic de l’ànima.

Feia dies que la buscava i no hi havia manera de trobar-la. Em van dir que ho provés a Google, i em van sortir
tres Loles Palau: una noia que corria maratons, una senyora de noranta anys que vivia a Sant Cugat i, finalment,
se m’apareixia com a Dolors Palau González de Quijano, la muller del nostre Alexandre de Riquer (una filla
d’indianos tornats de Puerto Rico), amb qui va tenir nou
fills (i a qui sempre anomenaren Lolita).
Cercava l’autora d’un recull de deu relats que inaugurava un nou segell d’Edicions de l’Albí (la Col·lecció es
diu “Altres veus, altres àmbits”, en un bonic homenatge
a la primera novel·la de Truman Capote), un recull insòlit
que portava per títol “Que Déu ens agafi confessats”, i
un subtítol encara més agosarat: El Deu Manaments,
revisitats. Es tracta d’escriure, una altra vegada, sobre
els deu manaments de la llei de Déu des d’una perspectiva del segle XXI, rabiosament contemporània, amb un
to desenfadat, irònic i fins i tot, a vegades, dramàtic. La
coberta, obra de l’artista Jordi Mestres, mostra, amb un
punt d’irreverència, un fotograma sèpia d’una pel·lícula
muda i eròtica dels anys vint intitulada El confessor
(diuen que el film formava part de la col·lecció privada
de pel·lis porno del rei Alfons XIII). Em van agradar tant,
aquests relats, que vaig començar a buscar l’autora per
tot arreu, per si havia publicat alguna cosa més, i la veritat és que no la trobava enlloc. Finalment, un matí, da-

La presentació pública del llibre “Que Déu ens agafi
confessats” va ser el passat 6 de setembre a Manresa i, l’endemà, a La setmana del llibre en català, a Barcelona. Més tard, el 29 de setembre, es van presentar
a Igualada, a la Plaça de Cal Font, dins el marc del 7è
Mercat de Lletres. I la presentació a Calaf serà el
proper dimecres 20 de març, a 2/4 de 8 del vespre,
a la Biblioteca de Calaf, dins del Club de Lectura; o
sigui, que hi podeu venir tot havent-vos llegit el llibre,
o amb el llibre per estrenar: de les dues maneres hi
passareu una estona molt agradable parlant amb una
bona representació dels escriptors que formen aquest
col·lectiu anomenat Lola Palau. Afegim, per acabar, que
el segon volum que sortirà a la llum properament dins la
Col·lecció “Altres veus, altres àmbits”, serà una reedició
del llibre d’Alexandre de Riquer, Quan jo era noi, amb el
català actualitzat i amb els dibuixos de l’autor (recordem
que fins ara es podia trobar l’edició facsímil que en va fer
l’Ajuntament de Calaf el 2006).
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Carta imaginària d’un jubilat,
del segle passat
Josep Mases

Senyor William Gates president de Microsoft Corporation EE.UU
Molt Senyor meu: Ja fa molts anys vàreu anunciar,
que amb el temps, a cada casa hi hauria un ordinador
personal. Avui, aquell vaticini està més que superat, ja
que podem dir, sense por d’equivocar-nos, que ja és
possible veure “tot el món” des de casa.
Jo sóc un vell jubilat amb una cultura diguem que
justeta; però un dia, fa uns quinze anys, vaig fer un curset d’iniciació a la informàtica, allí a l’Esplai de gent gran
de Calaf. Gràcies a aquella oportunitat avui puc gaudir
una miqueta de les moltíssimes possibilitats d’aquest
aparell, com són: escriure textos, perfeccionar l’idioma,
corregir errors d’ortografia, dibuixar, escanejar, retocar
fotografies, entrar i buscar per internet, etc. Penso que
aquella vostra predicció va obrir unes immenses possibilitats per tothom, ja que avui, som moltíssims els jubilats de tot el món que podem gaudir una mica més del
nostre temps lliure en poder disposar d’aquesta grandiosa finestra que és Internet, i així poder tenir a l’abast
de la mà, i a l’instant, informació de les coses més diverses i llunyanes.
Però deixeu-me continuar amb una curiositat que
ara, mentre redacto aquest escrit, he recordat. Un article publicat en el Magazine del diari La Vanguardia de
Barcelona, era del dia 3 de juny de l’any 2007 just fa 11
anys, titulat: Viatge al Futur de Microsoft que parlava
de la investigació que es portava a terme sobre la infinitat de coses que podrien fer els pròxims telèfons mòbils
intel·ligents a uns pocs anys vista..
Llegint aquell article vaig pensar: “això!!! És ciènciaficció”. Miraves a un futur apassionant pensant si arribarà un moment, que tot estarà tan programat que la immediatesa de la informació la podràs veure en directe, a
l’instant i ni tan sols ens “caldrà pensar”. Doncs bé, allò
que semblava impossible i llunyà, avui, només 11 anys
més tard, ja és una realitat.
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Però, si em permeteu, voldria fer una reflexió molt
personal, ja que, serà per l’edat, o si més no, per la meva
dificultat d’adaptació a la velocitat en què avancen les
noves tecnologies, que potser seré agosarat però penso, si no estarem corrent tots una mica massa.
Ja que amb aquesta invasió de telèfons última generació, he observat en el meu entorn, com una addicció
malaltissa en moltes persones, perquè, siguis on siguis,
a les sales d’espera del metge, de l’estació, a l’església,
al teatre, a qualsevol banc d’un passeig o plaça, i caminant pel carrer; la quantitat de gent passant el dit per
aquella atraient pantalla és exagerada. Sembla que no
es pugui sortir de casa sense el telèfon i tampoc estar
més d’una hora sense consultar el WhatsApp. Alguns
inconscients ho fan fins i tot conduint un vehicle.
I tu amic lector, creus que a tu també t’afecta
d’alguna manera aquesta necessitat d’estar comunicat
a l’instant? Et lleves al matí i el primer que fas és mirar el
mòbil? Portes el mòbil al lavabo? Vas a dinar amb uns
amics i estàs més pendent del telèfon que de la conversa que es pugui generar a la taula? I tens un atac
d’angoixa perquè t’has quedat sense bateria i no duus el
carregador? I... fins i tot estan de vacances, t’emportes
el mòbil a la platja?
Perquè, pel que es veu, arreu aquest fenomen,
aquesta necessitat, s’ha transmès de pares a fills i néts.
El meu dubte, és, si tots plegats no ens estarem precipitant massa -en alguns casos- regalant un telèfon mòbil
última generació a persones adolescents molts nens
encara, sense una seria informació prèvia i una pactada
dosificació d’horaris?

P.D: Sr. William Gates: espero que perdoneu la meva
sinceritat, sé que criticar és molt fàcil, però dic el que
penso, serà perquè només sóc un vell caduc i antiquat,
que no està al dia. Us faré una confessió, jo, de moment...
encara no tinc un Smartphone, tinc només un petit Nokia del segle passat per fer i rebre trucades. Però no sé...
qui sap, si jo demà també...
Des de Calaf (Barcelona) Europa Una salutació molt
cordial,
Josep Mases Raurich. Un jubilat del segle passat.
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Retorn
Mª Lluïsa Salazar
Tot just arribar al trencall, un paisatge blanc i una
boira espessa em donen la benvinguda: em conviden
a aturar el cotxe i trepitjar el terra gelat. Aquella fredor
que creia perduda en la memòria m’embolcalla i em fa
sentir l’escalf de la llar encesa a escassos metres. Les
llàgrimes que rodolen galtes avall es confonen amb un
remull insistent, que m’empetiteix com si fos una nena
perduda en el temps i en l’espai, minuts abans de rebre
una estirada d’orelles per haver-la errat. Darrere aquella
cortina intangible i consistent, s’intueix la casa que em
va veure créixer, immune al pas dels anys com una autèntica relíquia. La imatge que veig d’una setmana ençà
en prendre la decisió de deixar la ciutat em persegueix.
Una immensa paret de pedra vista, foradada per dues
finestres quadrades per banda, menys el costat oest on
es repenja la capella fidel a Santa Eulàlia. Una estructura quadrada que abriga dues plantes habitables i encara
les golfes, envoltada d’arbres, cultius, un estable, camps
i llibertat. Com si es tractés d’una pintura bucòlica que
de nena em feia sentir com una supervivent enmig del
no-res. Avui, per contra, em provoca un ofec al cor. Torno a casa per quedar-m’hi. Anys d’estudi i de feines precàries encabits en un parell de maletes.
La mare surt de la capella just quan s’atura el motor
del cotxe. No hi ha marxa enrere. La flaire de les flors damunt l’altar em recorda que just demà és la festa de la
patrona i els veïns del poble faran cap a l’hora de l’ofici.
Semblarà el retorn de la filla pròdiga. L’abraçada calenta de la mare i els petons mig oblidats, em reconforten
i m’escalfen cor i ànima. Soc a casa. L’observo vestida
com sempre, amb el davantal de cos sencer, però més
menuda, com si aquest espai se la mengés a poc a poc.
Un calfred em travessa de cap a peus quan m’imagino
ocupar el seu lloc, mentre entro a casa i trepitjo aquelles
rajoles de paviment hidràulic, estampades amb figures
geomètriques que es repeteixen fins a l’infinit. El primer
impuls d’esmunyir-me escales amunt es veu frenat per
la presència del pare al bell mig del menjador , repenjat
en el seu bastó, com si sempre hagués estat en aquella
rajola esperant aquest moment. Mentrestant, el mirall
del bufet em mostra la seva esquena vinclada, resultat
d’anys de treball dur i les dificultats d’una època complicada. “No penses fer-me cap petó?”, pronuncia amb
una veu encara autoritària però gairebé inaudible abans
de fondre’ns en una abraçada que perdona tots els pecats del món comesos i per haver.

Conscients del meu trasbals, sabedors que disposem de prou temps per parlar de tot i de res, reprenen
la seva quotidianitat mentre jo pujo els vuits graons que
duen als dormitoris. La porta entreoberta del em deixa
veure com el massís llit de fusta ha estat substituït per
dos d’individuals. Li aporten un matís més modern malgrat els edredons cobrellits molsuts, fidels a la resta del
mobiliari.
Deu passes corredor avall, tancat com sempre, el
que havia estat refugi dels meus somnis i secrets. Giro
la maneta atenta a qualsevol grinyol i amb precaució
empento la porta com aquell qui obre els ulls al despertar d’una llarga nit. Per la persiana, alçada a un pam,
s’escola una claror blanquinosa suficient per reconèixer el cobrellit de sempre. Ressegueixo, un cop més
amb el dit índex, la sanefa estampada i mig descolorida
pel sol dels estius tot comprovant com el temps fa cara
d’ haver-se aturat entre aquelles quatre parets: llibretes,
peluixos, làmines enganxades a l’armari, pots de colònia... El mirall ovalat del tocador, clivellat de taques, em
mostra la meva imatge actual, potser massa moderna
pel conjunt marcit que m’envolta. Em descobreixo mancada de color, com si m’hagués mimetitzat amb l’entorn
i el meu rostre es confon amb les fotografies en blanc i
negre.
Em queda una darrera por per posar a prova el meu
grau de maduresa: l’accés a les golfes. Al capdavall del
passadís, unes escales fosques i dretes guarden amb
zel els meus temors infantils més acusats fruit de la imaginació. Aturada al capdavall d’aquells graons transmuto, una vegada més, en aquella nena poruga.
La veu de la mare darrera meu m’encoratja: “Ja ets
prou gran per pujar la primera. Recordes com fèiem per
espantar la por?”, afegeix mentre m’allarga la mà dreta. I
enfilo escales amunt amb un coratge i un poder desconeguts fins ara, enumerant els graons: dotze, onze, deu,
nou, vuit ... Un compte enrere que assenyala un moment
decisiu iniciat a l’inrevés, al capdamunt d’una muntanya espigada. Davant aquella porta mal ajustada prenc
consciència de com els colors em vesteixen de nou i em
donen la força necessària per plantar cara a qualsevol
dificultat i emprendre un nou i fructífer cicle vital.

31

l’agenda 2018 - 2019
desembre
Dissabte 22
TdeT – Los blancos regalan
sandwicheras y chorizos
El Casino de Calaf - 20.45 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge 23
Pastorets infantils
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Duet Dava”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dilluns 24
Casal i parc de Nadal
Sala d’actes Municipal i
Escola Alta Segarra – 09 - 20 h
Organitza: AMPA Escola Alta
Segarra
Missa del gall
Esglèsia de Calaf – 00.00 h
Organitza: Parròquia de Calaf
Dimarts 25
Pastorets
Casal de Calaf – 19.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Dimecres 26
21è Conta Contes
Casal de Calaf – 12.00 h
Organitza: Bitxets 14
Patge Faruk
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Comissió Reis
Concert de Sant Esteve Jove Filàrmonica Catalana
El Casino de Calaf – 19.30 h
Organitza: Casino de Calaf
Dijous 27
Casal i parc de Nadal
Sala d’actes Municipal i
Escola Alta Segarra – 09 - 20 h
Organitza: AMPA Escola Alta
Segarra
Divendres 28
Casal i parc de Nadal
Sala d’actes Municipal i
Escola Alta Segarra – 09 - 20 h
Organitza: AMPA Escola Alta
Segarra
Dissabte 29
3 x3 bàsquet de Nadal
Poliesportiu municipal – tot el dia
Organitza: CB Calaf
Diumenge 30
Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
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Dilluns 31
Cursa de Sant Silvestre
Plaça dels Arbres – 17.00 h
Organitza: Bike Calaf
Sopar de cap d’any i ball amb
“Rico Rico Duet”
Casino de Calaf
Organitza: El Casino de Calaf

2019
gener
Dimarts 1
Un món de Nadales Cris Juanico i Coral Ressons
Casal de Calaf – 19.00 h
Organitza: Casal de Calaf
De dimecres 2 a divendres 11
Votació Pressupostos Participatius 2019
decidim-calaf.diba.cat – 00.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimecres 2
Casal i parc de Nadal
Sala d’actes Municipal i
Escola Alta Segarra – 09 - 20 h
Organitza: AMPA Escola Alta
Segarra
Nadal Jove: Torneig de Just
Dance
Sala d’actes Municipal – 21 - 23 h
Organitza: Calaf Jove
Dijous 3
Casal i parc de Nadal
Sala d’actes Municipal i
Escola Alta Segarra – 09 - 20 h
Organitza: AMPA Escola Alta
Segarra
Nadal Jove: Taller de Dj
Sala d’actes Municipal – 21 - 23 h
Organitza: Calaf Jove
Divendres 4
Casal i parc de Nadal
Sala d’actes Municipal i
Escola Alta Segarra – 09 - 20 h
Organitza: AMPA Escola Alta
Segarra
Nadal Jove: Scape Room
Sala d’actes Municipal – 21 - 23 h
Organitza: Calaf Jove
Dissabte 5
Festa de Faves i Reis
Sala d’actes municipal – 23.00 h
Organitza: La Polseguera

Diumenge 6
Pastorets infantils
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Joan Vilandeny”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 13
Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Ball amb “Alma Duet”
Casino de Calaf – 19.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dilluns 4
Espectacle: Mag Pere
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Concert: Quartet Altimira
Casino de Calaf – 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb “Raúl”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dimarts 5
Missa solemne Ballada de Metradansa
Parròquia de Sant Jaume – 11.30 h
Organitza: Parròquia de Calaf

Diumenge 20
Portes obertes en motiu de
Sant Sebastià
Turò de Sant Sebastià– 11 a 14h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Conferència: 80è Aniversari
de l’exili republicà de 1939. Un
èxode sense precedents
Casal de Calaf – 16.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Teatre: El secret de la Lloll
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb “De Gala”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Ball amb “Banda Sonora “
Casino de Calaf – 19.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 27
Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Divendres 8
III Nit de l’Esport i la Cultura
Casal de Calaf- 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb “Mediterráneo Trio”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 9
Espectacle: “Aquí no Paga ni
Déu!”
Casino de Calaf – 18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

febrer
Divendres 1
Concert: Adrià Puntí
Casino de Calaf– 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 2
Teatre: Mort a les cunetes
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Concert: Cor Geriona
Casino de Calaf – 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 3
Concert: Màrcel Làzara i Júlia
Arrey - Pedalant endins
Casino de Calaf – 12.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Teatre: Quim Masferrer
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 10
Ball amb “Liberty “
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 16
Festiva MEB
El Casino de Calaf- 20.30 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge17
Coral infantil “Nova Cervera”
El Petit Princep
Casal de Calaf - 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Raúl”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

