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Que aquestes festes siguin
l’inici d’un nou any ple de
pau, amor i llibertat.

Bon Nadal i Feliç 2018

Tot a mà
Ajuntament

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

CEIP 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 37

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

902 536 536

Barcelona (Nord)

Igualada

Calaf

FECSA Informació

902 507 507

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

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Grues Calaf

636 480 488

IES 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

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

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

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

12.15 — 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

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: 05/12/2017. 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
Dijous: 17.00 a 20.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat
www.calaf.cat

Dimecres, dijous i divendres:
de 9.00 a 13.00 hores
Dissabtes:
de 9.00 a 14.00 hores
calaf.turisme@calaf.cat
www.calaf.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

És molt senzill:
El 21 de desembre
aneu tots a votar!
Tanquem un any 2017 que a Calaf ha estat intens però que, sobretot, ho ha
estat d’una manera inusitada a Catalunya. Des de la tornada de vacances, hem
viscut jornades que recordarem tota la vida.
Hi ha el 6 i 7 de setembre, en què el Parlament va aprovar les lleis del referèndum d’autodeterminació i de transitorietat.
Hi ha l’1 d’octubre, per damunt de qualsevol altra diada, en què els catalans vam
exercir el dret a l’autodeterminació malgrat els esforços de l’Estat per evitar que
els ajuntaments obríssim els col·legis electorals i hi disposéssim meses i urnes i
l’actuació repressiva i violenta de la policia i la Guàrdia Civil per impedir-nos el vot.
Hi ha l’aturada de país del dia 3 d’octubre, que en el nostre cas va ser especialment emotiva perquè vam anar caminant fins a Sant Martí Sesgueioles com a
homenatge i reconeixement dels nostres veïns, amics i familiars que van resistir
l’embat violent de la Guàrdia Civil.
Hi ha el 10 d’octubre, en què el president Carles Puigdemont Casamajó va
proclamar la independència de Catalunya, però que en va suspendre els efectes
amb la voluntat d’obrir un diàleg amb el govern espanyol i la mediació.
Hi ha el 16 d’octubre, en què l’Audiència Nacional va dictar presó cautelar per
als líders de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez Picanyol i Jordi Cuixart Navarro.
Hi ha les 15:36 hores del 27 d’octubre, en què el Parlament va proclamar la República amb 70 vots a favor, 10 vots en contra i 2 vots en blanc. I hi ha seguidament
la decisió del govern espanyol de cessar el govern, dissoldre el Parlament i convocar eleccions per al 21 de desembre, en virtut de l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució.
Hi ha el 30 d’octubre, en què ens vam assabentar que mig govern havia emprès el camí de l’exili a Bèlgica, mentre la Fiscalia espanyola es va querellar contra
el govern i els membres de la Mesa del Parlament per rebel·lió, sedició, malversació i desobediència.
Hi ha el 2 de novembre, en què l’Audiència Nacional va dictar presó incondicional per a vuit membres del govern, inclòs el vicepresident Oriol Junqueras Vies.
Hi ha encara el 9 de novembre, en què el Tribunal Suprem va decretar llibertat
sota fiança per als membres de la Mesa, llevat de per a Joan Josep Nuet Pujals, a
qui va alliberar de la fiança, i de per a la presidenta Carme Forcadell Lluís per a qui
va decretar presó eludible sota una fiança que no podia satisfer immediatament i
que la va obligar a passar una nit a la presó.
I hi haurà el 21 de desembre, en què els catalans escollirem un nou Parlament.
Tant se val els adjectius amb què cadascú qualifiqui aquestes eleccions perquè
el que és decisiu és no deixar-se intimidar ni manipular i exercir el dret inalienable
de votar el nostre futur col·lectiu des de la consciència individual. Perquè si alguna
cosa de positiva ens han ensenyat totes aquestes jornades és la força de la gent
quan actua de manera ferma i determinada.
Manuel de Pedrolo va escriure la novel·la Acte de violència en què un poble es
rebel·la contra el tirà que el governa a partir d’una consigna ben simple: “És molt
senzill: quedeu-vos tots a casa”. És exactament això: És molt senzill, doncs, només es tracta que aneu tots a votar el 21 de desembre.

Us desitgem que passeu unes molt bones festes de Nadal envoltats de les
persones que estimeu.
Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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el ple municipal

El Ple de Calaf aprova el
pressupost per al 2018
Ascendeix a 4.801.831,74 euros en ingressos i 4.798.081,25 euros
en despeses i posa especial atenció a temes com: inversions en carrers i equipaments, participació ciutadana, renovació de vehicles i
la rebaixa de deute.
El passat dimecres 22 de novembre, en sessió plenària, es va aprovar el Pressupost Municipal 2018 de Calaf amb 5 vots a favor de Junts per Calaf-AM, 3 vots en contra de CIU i 1 vot en
contra de GIC-VV- dos dels regidors d’aquest darrer grup no va poder assistir al ple i no van
votar-.
Els punts més destacats d’aquest nou pressupost són:

Inversions en carrers
i equipaments
Millores, arranjaments i manteniment
de voreres, asfalt i senyalització. En
especial d'alguns dels carrers amb més
necessitats de Calaf com: c/ Isidre Vilaró, c/Mestre Giralt i c/St. Pere (a través
del projecte de la Llei de Barris).
També es faran obres a la llar d'infants
per acondicionar el pati i arreglar el sistema de climatització.
A més, es preveu la millora de
l'enllumenat públic d'alguns carrers i del
camp de futbol que actualment està al
20% del servei que marca la normativa.

Participació ciutadana
60.000€
S'aposta per la continuïtat del projecte “Pressupostos Participatius” que va
nèixer el 2017.
Després de l'èxit de l'any passat (on
es van presentar fins a 10 projectes)
aquest any s'ha augmentat en 10.000
euros més la partida i se n'han presentat
14.
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Renovació Vehicles
Es renovaran els vehicles dels vigilants
i una furgoneta per a la brigada. És farà
a través d'un sistema de rènting ja que
inclou despeses manteniment, assegurances, canvi de rodes, etc. i a la llarga
surt més econòmic.

Rebaixa del deute
L'objectiu de l'equip de govern és rebaixar-lo per a poder disposar de capital per a invertir al poble.
Després de reduir-lo progressivament
de 96,85% (2015) a 52,8% (2017), per al
2018 es preveu amortitzar 381.805,63
euros, demanar només un crèdit de
175.000,00 euros a la Diputació i així
acabar l'any amb un 57,60% euros de
deute financer -depenent dels ingressos finals-.
Aquesta rebaixa també serà gràcies al
refinançament d'un préstec per valor de
905.000 euros a 10 anys contractat el
2011 que estava al 7,31% d'interès inicial i
que ara estava al 6,5%.
Finalment, s'ha refinançat aquest prèstec - 396.268,45 euros - a un interès del
0,65 la qual cosa suposarà un estalvi de
15.560 euros anuals en interessos fins
al 2021.

S’aprova la
consolidació de
l’ermita de
Sant Sebastià

E

n la Junta de Govern celebrada el passat dimarts, 7
de novembre, es va aprovar
el projecte de consolidació
de l’ermita de Sant Sebastià a Calaf (Expedient 2017/0795) per un cost total de
76.000 euros a càrrec de la Diputació
de Barcelona. Prèviament, dimecres 20
de setembre l’Ajuntament ja havia signat un conveni amb el Bisbat de Vic on
se cedeix l’ús de l’ermita per 25 anys a
l’Ajuntament de Calaf.
L’any 2014, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar el
catàleg de serveis d’aquell exercici en
el qual s’incloïa la “Redacció de l’Estudi
previ de projecte per a la consolidació
de l’ermita de Sant Sebastià” a petició de
l’Ajuntament de Calaf, document que es
va redactar durant l’any 2015. En aquest
estudi quedava palesa la necessitat de
realitzar obres de restauració i consolidació estructural de la volta, els murs i la
coberta de l’ermita. Fruit de les conclusions de l’estudi estructural i patològic
de la capella sorgeix de la constatació
que calia reparar una sèrie de desperfectes aparents en la capella. El present
projecte, doncs, se centra en la reparació de les esquerdes de la nau i la volta, la
substitució de la coberta i l’estabilització
estructural dels murs, principals patologies identificades en l’estudi previ.
La Junta de Govern Local va aprovar
altres qüestions més tècniques com
una llicència d’obra major, per obres
d’adequació per la construcció d’una
nova mesquita amb un aforament per
200 persones, vinculat a l’expedient
OMA 6/17, al C/Francesc Macià, núm.
15, de Calaf. Paral·lelament a aquest expedient es tramitarà la comunicació prèvia per l’obertura de centre de culte.

el ple municipal

CIU i GIC-VV rebutgen les modificacions
previstes a la taxa gestió de residus
El ple extraordinari del passat dilluns 23 d’octubre, va rebutjar
l’augment de la taxa de gestió de residus i les bonificacions que preveia per als usuaris que realitzessin correctament la selecció selectiva, amb sis vots en contra de CiU i GIC-VV i cinc a favor Junts per
Calaf – AM.
Les modificacions preveien un augment del 8% de l’import a causa
l’increment del 10% de les tones a l’abocador que hi ha hagut el darrer
any. Per compensar l’increment, es va proposar bonificar amb un 10%
de la taxa els usuaris que portessin 12 residus diferents a la deixalleria al llarg de l’any; i si en portaven 24, la bonificació hagués estat del
15% de la taxa. El grup municipal GIC-VV va considerar que pujar la
quota no era la mesura adequada i va proposar la implementació de
la recollida porta a porta, una proposta de l’equip de govern va retirar
recentment després que els dos grups de l’oposició el rebutgessin
en tres plens d’enguany. Convergència no va considerar coherent
l’increment d’un 10% del preu al·legant la presència d’un Tècnic de
Medi Ambient a l’Ajuntament que gestiona el funcionament de la recollida de residus i la deixalleria.

En el ple també es van presentar altres ordenances fiscals. L’única
que es va rebutjar va ser la modificació de l’impost de béns immobles (IBI), que preveia bonificar els pisos de protecció oficials fins al
50% de la quota íntegra de l’impost durant tres anys; els dos grups
de l’oposició hi van votar en contra. Les actualitzacions de preus públics – tret del de les fires– i la modificació de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica es van aprovar amb els vots a favor de Junts per
Calaf, l’abstenció de CiU i el vot en contra del GIC-VV.

Es rebutja la modificació de l’IBI,
que preveia bonificar els pisos
de protecció oficial fins al 50%
Es va celebrar un segon ple en què es va debatre, com a punt extraordinari i urgent, la moció de rebuig a l’article 155 que vol suspendre
l’autonomia de Catalunya, que ja han aprovat més de 700 consistoris
catalans. L’Ajuntament de Calaf va aprovar la moció amb els vots a favor de Junts per Calaf i CiU i l’abstenció de GIC-VV.

L’Ajuntament compleix el seu compromís
de reduir el deute de Calaf
Des de l’entrada el 2015 de Junts per
Calaf-AM al govern fins ara, s’ha aconseguit
rebaixar-lo un 45%, de 4,1M€ a 2,7M€.
Un dels objectius prioritaris de Junts per
Calaf – AM a l’entrar al govern el 2015 va ser
reduir el deute del municipi. En aquell moment, era d’un 96,85% el financer – contret
amb els bancs - i d’un 130% el no financer –
contret amb altres administracions, proveïdors, etc. -. Amb les diferents gestions realitzades per l’equip de govern, actualment el
deute es troba en un 52,80% el financer i un
86,89% el no financer, la qual cosa suposa
una reducció del 45%.

I com s’ha aconseguit?
Refinançant un crèdit

L’abril del 2011 l’Ajuntament havia contret
un crèdit per valor de 905.000€ a 10 anys
a un interès del 7,31% i que al juny del 2015,
quan va entrar el nou govern, estava al 6,5%.
Vist que aquest quedava fora de les condicions actuals del mercat, aquest 2017 la
Junta de Govern de JxCalaf-AM ha aconseguit negociar millors condicions financeres per reduir la càrrega del pressupost rebaixant aquest préstec del 6,5% a un 0,65%
d’interès.

Liquidant el deute de les
obres del Castell
L’import a refinançar són 396.268,45
euros i això suposarà un estalvi de 15.560
euros anuals en interessos fins al 2021
Per tal de realitzar les obres de restauració del Castell, l’Ajuntament, governat per

CiU en aquell moment, havia sol·licitat la
subvenció d’una part de l’actuació al Ministerio a través de la Llei de l’1% cultural de Patrimoni Històric que estableix l’obligació de
destinar aquesta partida a totes les obres
públiques de conservació o restauració del
patrimoni cultural d’un municipi. Finalment,
el cost de les obres va ser inferior al sol·licitat
per la qual cosa, el Ministerio reclamava
una partida de 133.286,66€ a l’Ajuntament
ja que era la diferència entre la licitació de
l’obra i la realitat.
CiU es va negar a tornar aquests diners
i això va fer que el Ministerio reclamés les 5
últimes certificacions d’obra que no s’havien
presentat de forma adequada i, al negar-se
novament a fer aquest tràmit, l’import del
deute del Ministerio va pujar a 261.151,21€.
A partir d’aquí, el govern de Junts per
Calaf va entomar les negociacions amb el
Ministerio i amb la col·laboració de l’Incasol,
aquest 2017, s’han pogut presentar aquestes certificacions pendents i reduir el deute
novament a 133.000€.
Tot i això, el Castell també arrossega un
altre préstec privat que puja a 330.244 a pagar fins al 2022 que s’ha de sumar a aquesta
quantitat.
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Tornen Els Pastorets
de Calaf
Els Pastorets de Calaf, declarats com
a bé patrimonial immaterial de la vila, ja ho
tenen tot a punt per engegar, aquest Nadal,
una nova temporada que va començar a
principis d’octubre amb l’inici dels preparatius de la nova temporada. Hi ha programades un total de 6 sessions, els dies 17 i 25
de desembre de 2017 a les 17.30 h i 18.30
h respectivament, i els dies 7, 17, 21 i 28
de gener de 2018 de gener de 2018 a les
17.30 h.
Les sessions de Pastorets Infantils, es
realitzaran els dies 30 de desembre de
2017 i l’1 i el 6 de gener de 2018.

Enguany Els Pastorets de Calaf i
l’Ajuntament de Calaf en el marc de la declaració de “Pastorets de Calaf” com a bé
immaterial de la vila el desembre de 2016,
volen obsequiar amb un val per una entrada infantil a l’obra. Aquest serà bescanviable només a taquilla, en horari de venda
d’entrades en comprar una entrada d’adult.
Serà vàlid per a les sessions de 17 o 25 de
desembre.

Obsqui d’un val per una
entrada infantil a l’obra

La música dels Pastorets
Els Pastorets de Calaf comptaven ja amb
una música original escrita pel prestigiós
compositor Mn. Valentí Miserachs i Grau.
Amb motiu del 90è aniversari l’any 2015,se
li van encarregar els treballs per completar,
revisar i adaptar aquesta obra a l’espectacle actual. Posteriorment, se’n va fer un
enregistrament de qualitat que s’incorporà
les representacions dels Pastorets de for-

ma permanent. La interpretació va anar a
càrrec de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de
Barcelona i del Cor ARSinNOVA. una banda sonora única, amb una interpretació i
qualitat sonora actuals per tal de fer lluir tant
la composició com l’espectacle, mantenint
així la qualitat i la innovació constant dels
Pastorets de Calaf.

Calaf convida
als Pastorets els
alcaldes que van
signar a favor del
referèndum

L

’Ajuntament i Els Pastorets
de Calaf han enviat una carta
a tots els alcaldes que el dia
7 de setembre de 2017 van
signar el decret d’alcaldia a favor del
referèndum per decidir el futur de Catalunya l’1 d’octubre, convidant-los amb un
acompanyant a gaudir d’una sessió de
l’espectacle Els Pastorets de Calaf en
una de les 6 sessions que realitzaran entre desembre de 2017 i gener de 2018.
Els Pastorets de Calaf són fruit d’una
llarga tradició, esdevinguda espectacle,

Com agraïment i per la
demostració de dignitat,
fermesa i determinació en
defensa de la democràcia a
Catalunya
arrelada al poble de Calaf des de fa més
de 90 anys. És una de les mostres de
cultura popular més genuïnes que es
representen a Catalunya i que són fruit
de la nostra voluntat de persistència i un
exemple de coratge compartit.

És una col·laboració de Pastorets de Calaf i
Ajuntament de Calaf en el marc de la
declaraciuó d’ “Els Pastorets de Calaf” com a
Bé Immaterial de la vila
- Desembre 2016-

Bescanviable només a taquilla, en horari de venda d’entrades en comprar una entrada d’adult. * Vàlid per a les sessions del 17 o 25 de Desembre.
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Tecnologia puntera als Pastorets
infantils de Calaf
L’entrega, l’esforç i la naturalitat pròpia dels infants que intervenen
a Els Pastorets Infantils de Calaf i les ganes de fer coses noves i
trencadores per part dels organitzadors de l’espectacle, han fet que
Els Pastorets Infantils de Calaf esdevinguin un referent en el seu gènere.

s’han proposat crear una atmosfera que atrapi a l’espectador a través
dels sentits. Una fita que ha estat possible mitjançant la creació d’una
estètica que transcendeix l’espai físic on es representa l’obra per tal
que la història arribi al públic no només a través de la vista, també de
l’oïda, de l’olfacte i fins i tot del tacte. Per aconseguir-ho s’ha fet un treball global on no només intervé la interpretació dels nens i nenes, tots
ells amateurs, també la il·luminació, música, coreografia, vestuari i maquillatge esdevenen part activa de l’obra. Aspectes que es repensen
de nou any rere any i per a cada nen o nena que intervé en l’obra.

Música en directe interpretada per nens i
nenes de 5 a 6 anys

Tot va començar l’any 2014 quan Eloi Fonoll va assumir-ne la direcció amb la finalitat d’acostar l’obra teatral que Folch i Torres, escrita el
1916, al segle XXI. Un projecte que sense l’enginy, l’entrega i la investigació dramatúrgica per part de tots i cada un dels membres organitzadors i col·laboradors no hagués estat possible.
L’èxit conreat al llarg dels tres anys anteriors i dels més de 1400
espectadors, provinents de tota la comarca de l’Alta Anoia i del barcelonès, que l’any passat van anar a veure Els Pastorets Infantils de
Calaf, ha estat un motiu prou engrescador que ha servit per a fer un
pas endavant i motivar a tot un grup de persones que viuen amb passió i de forma desinteressada l’experiència de fer possible un espectacle absolutament innovador.

Segueixen fidels als seus innovadors criteris
escènics amb una pretensió encara
més trencadora
Enguany Els Pastorets Infantils de Calaf segueixen fidels als seus
innovadors criteris escènics amb una pretensió encara més trencadora: fer invisible la barrera que separa l’escenari de la platea. Per això

En l’aspecte musical es tornen a trencar motlles, ja que al llarg de
la representació es podrà comprovar com diferents estils musicals
conviuen a la perfecció. També hi haurà música en directe interpretada per una trentena de nens i nenes de 5 a 6 anys de l’Escola Municipal de Calaf, les seves cançons faran de fil conductor entre escena i
escena. Com a novetat destacable en aquesta edició s’introdueix una
nova peça musical, “La nit de Nadal”, obra de Jaume Fonoll va composar especialment per aquest espectacle.
Amb una clara intenció per fer visible l’invisible a Els Pastorets Infantils de Calaf es prescindeix dels habituals decorats de cartó-pedra
que ens venen al cap sempre que es menciona l’obra teatral Els Pastorets. Aquest any, a banda de les projeccions realitzades amb drons,
les fotografies i els vídeos on apareixen els mateixos personatges
que intervenen al llarg de l’obra, s’incorporen quatre curtmetratges
amb els quals s’eviten les ruptures de temps i d’espai. Els curtmetratges eviten els buits dramàtics tot mostrant allò que no es veu sobre l’escenari i potenciant tant el ritme narratiu de la història com
l’acció que es representa sobre l’escenari.
D’altra banda, gràcies a la inversió que la Fundació Casal de Calaf
ha realitzat en tecnologia puntera, la il·luminació ajuda a recrear no
només un ambient sinó també emocions, un fet que aporta un tret diferencial respecte a altres Pastorets que es representen a Catalunya.
I es que, des del minut zero Els Pastorets infantils de Calaf fan que
l’espectador s’endinsi en un ambient sensorial i ple de vida.
La cirereta del pastís arriba en forma d’aroma, i és que al llarg de la
representació se sentiran diferents aromes que faran que el públic
viatgi directament a un món màgic pensat per a ser viscut a flor de pella
través de l’olfacte.
Tot plegat serà una veritable festa emocionant i sensorial veure a més
de 150 nens i nenes gaudint sobre un gran escenari els dies 30 de desembre a les 18.00 h, 1 de gener a les 19.00 h i 6 de gener a les 18.00 h.

Entrades a la venda a: entrades.casaldecalaf.cat
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les festes de nadal

L’Iglú torna amb nou format!
Enguany el Parc de Nadal i el Casal de Nadal, “L’Iglú” de Calaf,
obre les seves portes matí i tarda amb una proposta diferent del
matí. Amb un esquema semblant al d’un casal, l’Iglú organitza
matins temàtics on els infants i joves podran gaudir de diferents
activitats per ampliar els seus coneixements sempre a través de
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l’aprenentatge actiu i pràctic.
Un gran ventall de propostes per tots els gustos, estils i aptituds.
Pel casal de matí, caldrà inscripció i no serà necessària la presència de pares i mares, ja que l’equip de monitors restarà a la cura
dels inscrits.

la promoció econòmica

les notícies

Les botigues de la plaça
Gran tornaran a obrir les
portes després de 20 anys
Les botigues que formaran part del nou
projecte del museu dinàmic i participatiu seran:
- Casa Felip
- Cal Teodoro
- Cal Feu
- Cal Garriga
- Cal Mestres
- Ca l’Oller
- Cal Villorbina

L’Ajuntament de Calaf impulsarà el projecte “Les botigues de la plaça Gran, un tresor perdut” que vol convertir els petits comerços de la plaça Gran, ara tancats, en un
projecte museològic que exposi les botigues
tal com eren abans de tancar-les i convertirles en un atractiu més del patrimoni de Calaf.

Pretén recuperar el
patrimoni local amb un
projecte museològic

Els ajuts LEADER, destinats a fomentar l’activitat econòmica, les TIC i la creació
d’ocupació al món rural, subvencionaran
una part del projecte amb una aportació de
29.000 euros.

L’ajut del LEADER
subvenciona fins a 29.000 €
De la mateixa manera, l’Ajuntament està
treballant per aconseguir subvencions de la
Diputació de Barcelona.
El projecte “Les botigues de la plaça
Gran, un tresor perdut” té una gran importància de recuperació patrimonial, a l’hora de
ser també un valor social i econòmic. Des de
l’Ajuntament, es considera que un projecte
així enfortirà l’identitat local i que és un recurs
per a desenvolupament econòmic de la vila.
Serà, també, un centre de formació, perquè
recollirà la memòria col·lectiva de Calaf per
ser transmesa.

Tens material històric
per ambienta les
botigues?
En busquem
Truca a: 93.869.85.12

les notícies

Els comerciants
publiquen una revista amb consells
nadalencs
Fins a 17 establiments de Calaf han pres
la iniciativa d’escriure una revista on cada
botiguer dona consells sobre els seus productes, com receptes culinàries nadalenques o quines seran les tendències de moda
de cara al 2018. El futlletó està annexat amb
aquest Altiplà i també el podreu trobar a la
majoria de comerços calafins.

La idea va néixer d’una reunió d’una vintena de comerciants amb la Regidora de
Promoció Econòmica, Montserrat Masses,
on es van abordar diverses propostes per
a la promoció comercial i la dinamització
econòmica de la vila. A més de la revista,
d’aquesta reunió també en va sorgir la idea
d’elaborar una campanya anomenada “Per
Nadal, compra local” amb l’objectiu de
fomentar les compres als seus comerços.
Amb cada compra es donarà una butlleta
per participar en un sorteig, de dues paneres valorades en 900 euros.
El sorteig de productes de comerç local, es farà el dia 5 de desembre.

Continua
l’activitat al
Centre de
Recursos per a
l’Ocupació

R

ecordar-vos que s’ofereix els
serveis d’orientació, intermediació i inserció laboral, així
com prospecció d’empreses
i assessorament a l’emprenedor, a més
d’oferir formació per a persones treballadores en situació d’atur o en actiu, complementant així les altres dues activitats.
En aquests propers dies iniciem 2
cursos adreçats a persones en situació
d’atur, en els quals hi ha una primera part de
formació a l’aula i posteriorment practiques
professionalitzadores en empreses del
territori. La primera formació, “Activitats
Administratives en la relació amb el
Client”, s’iniciarà l’11 de desembre,
obrint la porta a futurs Administratius comercials. Posteriorment, al mes de febrer,
s’iniciarà el curs d’”Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials”, donant la oportunitat
a treballar en residències. Ambdós cursos
són subvencionats al 100 % per el SOC i el
SEPE.
Per altra banda, el 29 de desembre
s’inicia un curs d’Intel·ligència Emocional de 30 h, adreçat prioritàriament a
persones treballadores en actiu.
Les formacions continuaran durant l’any,
amb temàtiques que van des de l’ “Emprenedoria” i “Autònoms: com gestionar els
Impostos”, a “Mindfulness”, Ofimàtica, Comercial i Idiomes (a concretar).

PER A MÉS INFORMACIÓ
Telf. 93.869.82.49
calaf.ocupacio@calaf.cat
C/ de Xuriguera, 42.
99

l’urbanisme

les notícies

Les obres del carrer
de Xuriguera arriben
al seu tram final
Els treballs de reurbanització
del carrer de Xuriguera estan previstos que finalitzin aquest any
2017. Els arranjaments d’aquesta
zona del Barri Antic, que també
inclouen el Carrer Forn i el Carrer
Carme, s’han allargat més temps
del que estava previst a causa de
la complexitat de les obres, però
ja se’n comencen a visualitzar els
resultats.
L’objectiu de la remodelació és convertir el carrer de Xuriguera en una plataforma única
per facilitar el pas dels vianants. Els cotxes hi tindran accés per aparcar en garatges interiors,
però la idea és que no puguin aparcar al mateix carrer per facilitar el pas als caminants.
La gent amb mobilitat reduïda que vulgui arribar al Centre de Recursos de l’Ocupació
(CRO) sí que podrà aparcar-hi provisionalment. També està prevista la instal·lació d’una nova
lluminària LED per estalviar energia.

Els treballs del carrer
de Xuriguera estan
previstos que finalitzin
abans de 2018

El cost del projecte estava previst en 300.000 euros, però finalment no s’esgotarà
tota la partida. El contracte amb l’empresa constructora, Ribalta i Fills S.A. es va tancar per
204.000 euros i la instal·lació elèctrica de la llum LED, puja a 11.200 euros.
el medi ambient

Nou horari de la deixalleria municipal per
una millora de servei
La deixalleria municipal de Calaf va començar el mes d’octubre un nou horari. D’aquesta manera, ha passat a funcionar 13 hores i mitja setmanals, un total de 9 hores i mitja més respecte
a les 4 hores que funcionava fins ara. L’objectiu d’aquesta ampliació es poder millorar el servei
que s’ofereix als calafins.
A l’octubre es va iniciarà l’horari
d’hivern, que durarà fins al mes
d’abril. Els dilluns, dimecres i divendres la deixalleria està oberta de
14.30 hores del migdia a 17.00 hores
de la tarda. En canvi, els dimarts, dijous i dissabtes, l’horari és de matí i
anirà des de les 11 del matí fins a la 1
del migdia.
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Calaf recollirà
l’oli domèstic
usat amb nous
contenidors

L

’Ajuntament de Calaf aposta per un servei accessible i sense horaris amb la
instal·lació de contenidors
de recollida d’oli, millorant-ne així
l’eficiència. Els veins només cal que
acumulin l’oli vegetal usat a casa seva en
qualsevol ampolla de plàstic i la llencin
als contenidors que s’instal·laran a principis del 2018.
Els contenidors seran instal·lats en
quatre punts del municipi:
- A l’interior de la deixalleria
- Davant de la Casa Bertran (Pg. 		
Santa Calamanda, 6)
- Davant de l’Escola Alta Segarra
(C. Pius Forn, 11)
- Al carrer Progrés, cantonada
amb carrer Viena
Per tal d’informar els usuaris sobre el
funcionament del nou sistema, a principis d’any es farà una campanya informativa i es regalarà un embut específic per
a recollir els olis de cuina a la llar.
Tant la instal·lació dels contenidors com la recollida, el manteniment
i la logística del servei la durà a terme
l’empresa especialitzada EKIPOLIS
S.L., sense cap cost per a l’Ajuntament
i que, a més, aportarà l’1% dels beneficis
obtinguts a finalitats socials i ambientals
a l’Ajuntament de Calaf. Així doncs, com
més quilograms es recullin entre tots,
més gran serà l’aportació al nostre municipi.
BENEFICIS AMBIENTALS
El vessament d’oli a l’aigua comporta
greus problemes per la capa que forma
a la seva superfície, que n’impedeix la
correcte oxigenació. Si es separa l’oli
a casa, s’aconsegueix contribuir a la
conservació del medi ambient sense
vessaments de cap tipus a la natura i
també s’aconsegueix un estalvi en el
tractament de les aigües residuals a les
depuradores i en el manteniment de les
canonades i la xarxa de clavegueram.
A més, l’oli recollit es recicla i es
transforma en biodièsel, així es redueixen els gasos d’efecte hivernacle en la
fabricació i la seva posterior utilització.

l’ensenyament

l’ emprenedoria

Constituït el Consell
d’Infants de Calaf per
al curs 2017-2018
En un acte solemne, el dijous 2 de novembre a la tarda, va quedar constituït el 7è Consell
Municipal d’Infants de Calaf per al curs 20172018. Durant l’acte, que va tenir lloc a la Sala
de plens municipal, es va donar la benvinguda
als quatre nous membres del consell, al mateix
temps que es va fer un reconeixement als infants que han deixat de ser-ne membres.

L’emprenedoria
arriba a l’escola

ma de reconeixement.
També van llegir un discurs els quatre
membres entrants i, en acabat, la regidora
d’Ensenyament va anar nomenant, un per
un, tots els membres del nou Consell, mentre
l’alcalde els imposava la medalla acreditativa.

L

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 passen per alt. Per què el Consell Municipal d’Infants sou importants al nostre poble”.

“El Consell Municipal
d’Infants sou importants 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. Enguany, els tres participants que han
deixat el Consell, perquè han començat a estudiar a l’institut, són Sergi Catalan Bejarano,
Abu Bakar Barry, Berta Molina Olvera, Eric Camaposada Moreno. En el seu lloc, han entrat a
formar-ne part quatre alumnes de cinquè de
primària: Paula Ripoll Salsench, Marta Agulló
Ferrer, Nil Solà Martí, Aranxa Barbero Cerro.
Durant la sessió, els quatre joves que finalitzaven el mandat al Consell van llegir un discurs.
Després, agraint la tasca duta a terme, l’alcalde
de Calaf, Jordi Badia, els va entregar un diplo-

“L’objectiu és que els
infants ens ajudin a tenir
el poble en què tots volem
viure”
Jordi Badia va cloure l’acte destacant la solemnitat de la constitució del Consell d’Infants,
ja que, com va dir, “des del govern municipal
volem que aquest sigui un òrgan actiu, que
estigui implicat en la millora constant de la vila”.
Així, l’alcalde va transmetre la idea que des de
l’Ajuntament es vol que el Consell vaig més
enllà de participacions puntuals i va demanar
als nous membres que “ ens feu arribar tot allò
que al vostre parer no acabem de fer del tot bé
o que podríem millorar i incorporar a l’acció de
govern”. L’objectiu final és, segons Badia, que
els infants ajudin “a tenir el poble en què tots
volem viure”.

es àrees d’Ensenyament i
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Calaf han impulsat per segon any consecutiu el projecte “Cultura emprenedora
a l’escola”. Calaf ha participat d’aquest
projecte de la Diputació de Barcelona
concedit a través del Consell Comarcal
de l’Anoia.
A través d’aquesta iniciativa, els
alumnes de 5è de primària estaran immersos en el procés de creació i consolidació de dues cooperatives i en la
creació dels seus productes. El projecte s’emmarca en un dels propòsits
a assolir de la Unió Europea de fomentar l’esperit emprenedor i els valors
que l’acompanyen a tots els àmbits de
l’educació.

“Cultura emprenedora a
l’escola”
En aquests moments, les cooperatives es troben en un procés inicial.
Actualment ja s’han escollit els noms
– COOPX i COOPERATIVA CAKESels dos presidents, els membres dels
diversos departaments, els estatuts i
s’han dirigit a l’Ajuntament a fer les cooperatives oficials i adquirir els seus números de CIF. Un cop feta la constitució,
i durant el curs, es passarà a l’elecció del
producte i la imatge cooperativa, i finalment es produirà i es vendrà, un dissabte, en el Mercat de Calaf. Els beneficis
aniran destinats a una ONG la qual estudiaran a classe profundament.

11

l’entrevista

Miquel Puigpinós

“Rebre’l va ser
una gran emoció
i de fet, em vaig
quedar mut”
Miquel Puigpinós és entrenador del
Club Bàsquet Calaf.
Ha dedicat la seva vida a ser entrenador, director tècnic, jugador,
membre de la junta del CB Calaf i
docent a l’escola de primària CEIP
Alta Segarra.
Ha estat entrenador de la segona divisió al CB Igualada i al CB Balaguer,
participant a la copa catalana amb
SedisCadí i coordinador del Pla Català de l’esport a l’escola Alta Segarra fins a la seva jubilació i va formar
part del Consell esportiu de l’Anoia.
Actualment , ha sigut guardonat
amb el premi a “La trajectòria esportiva” a la Nit de l’Esport i la Cultura
celebrada per Santa Calamanda i
estar el pregoner oficinal de la Festa
Major 2017.
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“

Em quedo amb
les amistats
que he fet en
molts àmbits
i amb saber
que si vull, puc
comptar amb
ells.

”

Com vas començar a involucrar-te a l’esport calafí?
Jo vaig arribar a Calaf l’any 1977 per fer de mestre. En
aquell moment, a l’escola no es feia cap esport. Vaig
iniciar el bàsquet i el futbol sala per participar en els
Jocs Escolars de l’Anoia. En 1983, amb alguns amics
i alguns pares, fundem el CB Calaf.
Quins són els valors que has volgut transmetre?
El de treball, el sacrifici, la constància, l’amistat, la tolerància i el respecte.
Considero que són els més bàsics.
Va ser difícil compaginar la feina de docent amb
ser entrenador del CB Calaf?
No, perquè l’horari ho permetia. No va ser molt feixuc
i de fet, m’agrada molt. Els primers anys es feia pesat
perquè gairebé entrenava tots els equips jo, però
com era més jove, no hi veia cap inconvenient. Només hi veies coses bones.
Quantes hores hi has dedicat al llarg d’aquests
anys?
Moltes. Podem comptar una mitjana de 7 o 8 hores
setmanals per equip i he arribat a portar tres equips
en una temporada. Hi he dedicat innumerables hores. No m’he parat mai a comptar-les.
Aquest any et van donar el premi de l’Esport i la
Cultura de Calaf...
M’hi van portar enganyat (riu). No em passava pel
cap ser premiat. Rebre’l va ser una gran emoció i de
fet, em vaig quedar mut, no sabia què dir.
També vas fer el pregó de Festa Major aquest
any.Ho vaig fer i ho vaig afrontar amb molta il·lusió.
Per mi, va ser un orgull perquè penso que no sóc gaire amic dels premis ni de les mencions. Considero
que per mi ha estat una de les coses que he afrontat
amb més il·lusió de les coses que he fet al llarg de la
vida.

“

Tinc el projecte
de preparar un
llibre pel 50è
aniversari del
CB Calaf

”

No t’has plantejat mai marxar de Calaf?
No, i mira que he tingut moltes ofertes. Només tret
de tres temporades, que vaig ser fora. Una va ser al
CB Igualada femení i una altra al Balaguer masculí, on
vaig aconseguir dos ascensos de categoria. Una altra temporada vaig ser al SedisCadí, a la lliga femenina. Però mai m’ho he pres com un repte professional,
sinó com un hobby.
Ara que no fas classe, si no estàs entrenant... què
fas?
Quan no tinc res a fer, em fabrico projectes. L’últim
que porto és el de preparar un llibre pel 50è aniversari del CB Calaf.
Quina és la imatge general que tens de l’esport a
Calaf?
Penso que és bona. El que passa és que totes les entitats esportives lluitem contra el número de població.
En un poble tan petit, la persona que fa esport, els fa
gairebé tots, a més d’activitats culturals del municipi.
Però en general, hi veig progressió. L’inconvenient és
la poca gent que dic, que és un hàndicap important.
I què n’opines dels “nous esports”, com el pàdel
o el running?
Tot el que sigui activitat física aporta uns grans beneficis a l’organisme i a la persona. Tots són bons i
aporten el seu gra de sorra al desenvolupament integral de les persones. Però personalment, jo no els he
practicat. Sóc més de bàsquet, futbol i tenis.
Creus que la pràctica de l’esport s’hauria de fomentar més des de l’escola o l’Ajuntament?
Penso que ho intenten, no veig que Calaf estigui aturada. L’Ajuntament sempre ha estat atent i pendent
de les entitats esportives. Ara hi ha el sistema de beques esportives que ajuda la gent que de no rebrela, no podria practicar cap esport. De cara al futur
potser s’hauria de trobar alguna cosa que hi donés
una empenta, tot i que jo considero que l’empenta
la trobes en el treball ben fet. Com amb el bàsquet,
que hem estat dues vegades campions de Catalun-

ya amb la gent del poble i ara, amb gent del poble
seguim.
Amb què et quedes després de tots aquests
anys?
Em quedo amb les amistats que he fet en molts àmbits i amb saber que si vull, puc comptar amb ells.
I que si ells em necessiten, també poden comptar
amb mi.
I què en descartes?
L’enveja que crec que hi ha hagut. El fet de pensar
que he fet coses per interès propi i realment, ha estat
tot el contrari.
Donada la trajectòria com a professor, que opines dels nens i les TIC?
Des de molt jove, vaig llegir “El xoc del futur” i deia
que l’únic futur possible que les persones tenien era
adaptar-se a noves circumstàncies. Penso que les
tauletes i els mòbils es poden aprofitar i que fan una
funció important a l’ensenyament. També caldria saber utilitzar-los amb més intensitat i amb més cura a
la vegada, perquè sovint s’utilitzen per al que no està
tan ben pensat.
Creus que la situació política actual de Catalunya
afectarà l’esport?
Penso que afectarà a tots els àmbits.
Els canvis que hi pugui haver afectaran en positiu.
Malgrat el que es pugui pensar a l’hora de veure la
situació, opino que en el fons això ajudarà o ja ha ajudat a fer que ens adonem que el que ens van vendre
com a transició realment no ha estat així. Darrere hi
ha molts interessos que fan molt difícil que la societat
pugui canviar.

13

els pressupostos participatius

1

Il·luminació de la
pista de futbol sala

2

7.653,25€
Substitució dels 28 projectors de vapor
de sodi de 400 watts per 28 projectors
LED a la pista del poliesportiu municipal
on hi juguen els equips de futbol sala.

4

Accés al de
camp futbol

7

Ordinadors
biblioteca
5.791,51€

Renovació de l’equipament informàtic de
la biblioteca, que s’ha quedat obsolet i no
ofereix el màxim rendiment als usuaris.
L’equipament estaria format per 7 torres,
7 teclats i ratolins, 7 monitors, 1 projector
i 1 impressora.
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3

12.000€
Instal·lació de diverses estructures
metàl·liques que permeten fer exercici
a l’aire lliure, com una barra de flexions
triple o barres paral·leles, entre altres.
L’espai WorkOut seria un lloc obert a un
públic general.

5

Generador
elèctric

Compra d’un generador elèctric de
7 kilowatts AY-8000H que es podria
fer servir en diversos esdeveniments
que es celebren a Calaf. A més, també
s’adquiririen un altaveu i dos micròfons
inalàmbrics.

8

Construcció
d’un rocòdrom
10.883,73€

Instal·lació d’un rocòdrom interior
municipal per a tots els públics amb
l’objectiu de ser una alternativa d’oci pels
habitants del poble.

Espai tancat
per gossos
11.740€

Construcció d’un pipican, un recinte
tancat per passejar els gossos, on podrien
córrer i esbargir-se amb tranquil·litat. A
més, seria una eina per mantenir el poble
més net de les defecacions dels animals
canins.

6

Pista de futbol
exterior
11.999,99€

4.994,12€

3.591,11 €
Per ampliar la seguretat de la zona d’accés
al Camp de Les Garrigues, es planteja la
construcció d’un reductor de velocitat
que redueixi el risc d’atropellament a
l’entrada i la instal·lació d’un fanal per
millorar la visibilitat, en especial, en horari
nocturn.

Espai de
“Workout”

Construir una nova pista de futbol. També
es preveu una adequació de la pista de
voleibol.

9

Adequació pista de bàsquet
726€

Pintar les línies de la pista de bàsquet
per adequar-les a la nova normativa, ja
que terra actual és l’original que es va
construir ara fa 30 anys.

10

11

Millores a
La Pineda
11.913,01€

12

12.000€

Diverses obres per millorar algunes
de les infraestructures del barri de La
Pineda, com la formació de passos de
vianants, substitució dels senyals de la
nomenclatura dels carrers o la construcció
d’una caseta de control de la xarxa de reg,
entre altres.
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Material escola
Alta Segarra

Marcar les línies de les pistes i compra
de material esportiu pel pati, on s’hi
volen construir tres bancs. A les aules
es vol incorporar comunicació TIC pel
desenvolupament d’activitats educatives.
A més, l’escola planteja la instal·lació d’un
equip d’osmosis per millorar la qualitat de
l’aigua.

Il·luminació
Unió Calafina
12.000€

Renovar la façana de la Unió Calafina amb
una lluminària lineal led de 3000k i 18w i
una paret model, també LED, de 3000k i
35w.

Millores al pati
de La Boireta
12.000€

Fer un paviment amb una malla
electrosoldada i un acabat antilliscant, ja
que la pintura que cobreix la superfície
actualment rellisca quan està moll. Els
materials que es facin servir reuniran les
característiques adients per suportar el
clima de la zona.

Actuació al bosc del Rentador. 8.526,64€ - Pressupostos Participatius 2017

Com funcionen les votacions
Com un dels màxims exponents de la participació
municipal, l’Ajuntament de Calaf promou, per segona vegada,
els pressupostos participatius. Durant la primera fase es
van rebre 13 propostes, la majoria presentades per entitats
i que, com es pot veure, responen a diferents necessitats i
iniciatives.
D’aquestes propostes, 13 han superat el filtre dels tècnics i
no s’ha descartat cap dels projectes per manca d’informació
o pressupost. La partida destinada per a l’any 2017 per a
aquests primers pressupostos participatius és de 10.000
euros i, per això, cap de les propostes no podia superar els
12.000 euros amb la idea que se’n puguin dur a terme un
mínim de cinc.

A partir d’ara són tots els ciutadans els que agafen el
protagonisme ja que hauran de votar les propostes que
considerin més oportunes. Les votacions s’hauran de fer
entre el 11 i el 13 de gener de 2018. Es poden fer a través
de les butlletes d’aquí sota que podeu retallar i portar a
l’Ajuntament de Calaf o bé a través del web municipal on
trobareu un enllaç per participar-hi.
Mitjançant aquesta butlleta de votació, o a través del
web, cal repartir cinc punts entre els projectes elegits per
cada ciutadà. Podeu votar tots aquells que el dia que ho feu
hagueu complert els 16 anys i estigueu empadronats a Calaf.
Informàticament es controlarà que cada persona només
pugui votar una vegada.

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

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

Calaf celebra amb èxit la III edició de
la Fira de la Carbassa

Centenars de persones van gaudir, l’u de
novembre, de la 3a Fira de la Carbassa de
Calaf, en un ambient festiu i distès i un clima
propici que va permetre que totes les activitats es desenvolupessin amb normalitat.
El concurs de carbasses va batre, per segon any consecutiu un rècord. Àngel Sòria,
de Calaf, va guanyar la categoria de l’Alta
Segarra del 5è Concurs de Carbasses Gegants de Calaf amb una carbassa de 272 kg,
que a més a més és rècord a la comarca de
l’Anoia. En la categoria general, el vencedor
va ser Raul Gascón, de Lalueza (Osca), amb
una carbassa de 441 kg. L’any passat es va
superar el rècord d’Espanya a la categoria
general, amb una carbassa de 631,6 kg.

Carbasses gegants de fins
a 446kg
Enguany els encarregats de donar els
premis a les carbasses gegants en la categoria Alta Segarra van ser en Jordi Fitó, regidor de cultura i festes de Calaf, i en Salvador
Mogas, President de l’Associació Espanyola de Carbasses i Hortalisses Gegants,
“Giganteras”, com a convidat especial. En la
categoria general van ser l’alcalde de Calaf,
Jordi Badia, i novament en Salvador Mogas
els encarregats de donar els premis.

Els Jocs de la Fira gratuïts i sostenibles
van ser un gran atractiu pel públic familiar,
que van estar actius al llarg de tot el matí.
Amb els tallers de treballs manuals i gastronòmics, també dirigit al públic infantil, els
visitants més petits van trobar el seu espai a
una fira cada cop més diversa i destacada a
la Catalunya Central.

Èxit rotund amb els tastos
de carbassa elaborats
pels restaurants locals
La gran aposta per la gastronomia va obtenir uns resultats molt positius, i és que el
“Tasta Carbassa” va tenir gran èxit entre els
visitants de la Fira, que van optar per esmorzar i també dinar amb els tastos elaborats
amb carbassa que van preparar diversos
restaurants de Calaf.
Fins a cinc artistes locals van fer gaudir
als assistents de la fira amb les seves obres
i dissenys relacionats amb carbasses a bales de palla al llarg de tot el matí en diferents
punts de la fira. Aquestes obres s’exposaran
l’any 2018 com a reclam de la fira les entrades de la vila.
Els gairebé quaranta paradistes de la Fira
de la Carbassa també van gaudir d’afluència
del públic al llarg de tot el matí, certificant
així, la bona rebuda que ha tingut enguany la
Fira de la Carbassa, de la qual ja n’està confirmada la quarta edició per l’any 2018.
En finalitzar la fira, com és costum, es van
repartir fins a 1200 kg de carbassa entre els
visitants i llavors de carbasses gegants. Donant així l’oportunitat als visitants de plantar
les seves pròpies carbasses i poder-se presentar al 6è concurs de carbasses gegants
de la vila de Calaf per l’any 2018.
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la Festa Major

L’Ajuntament de Calaf tanca el pressupost
de la Festa Major en 99.376,01€
D’entre la programació de la festa major,
destaca l’aposta per la música en directe
amb els concerts adreçats als joves com
Txarango o la Principal de la Bisbal amb una
partida de gairebé 50.000 euros.
També han tingut un pes important els
espectacles adreçats al públic infantil i familiar, amb una assignació d’uns 9.100 euros un
30% més que l’any anterior.
D’altra banda, la no externalització dels
serveis de programació, contractació, comunicació i publicitat ha permès reduir algunes de les partides i garantir ingressos de
gairebé 6.000 euros.

dissabte van acollir més de 10.000 persones, va incentivar l’activitat econòmica de
bars i comerços de la vil·la”, afirma.
Finalment, s’ha consolidat el protagonisme de les entitats a la Festa Major amb
l’organització de les barraques i el sopar
popular. Això ha garantit la participació popular i ha permès recaptar fons a les entitats
calafines que després retornaran a la vil·la a
través de les activitats que organitzen la resta
de l’any.

Jordi Fitó, regidor de cultura, es mostra satisfet amb aquest nou model de Festa Major
ja que l’aposta per una programació de qualitat també la posiciona al territori. “L’afluència
de públic d’aquest any, on els concerts de

les beques

Calaf atorga més de 6.900 euros
en beques per a la pràctica de
l’esport
S’han becat a 50 infants i joves que van
fer la sol·licitud. Aquests ajuts, emmarcats
en el programa ‘Esport per a tothom’, pretenen garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a l’esport de nens i joves.

S’han becat a 50 infants
i joves que van fer la
sol·licitud
En la Junta de Govern celebrada el passat 7 de desembre, es va aprovar la concessió dels ajuts econòmics corresponents a
les beques que l’Ajuntament de Calaf atorga
per facilitar la pràctica esportiva d’infants i
adolescents.
L’objectiu és garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’esport de
nens i joves. En total s’han pogut becar 50
sol·licitants amb una ajuda que representa
el 35% o el 65% de l’import de l’activitat.
L’import destinat a aquests ajuts ascendeix als 6.903.95 euros, 654,65 euros més
que fa un any.

El seu cost és finançat per la Diputació
de Barcelona, que aporta 4.000 euros,
mentre que l’Ajuntament de Calaf hi destina 3.827,03 euros.Les beques s’adrecen a
infants i adolescents d’entre 3 i 17 anys, que
estiguin empadronats a Calaf, i que es trobin
en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Segons les
bases, alguns dels criteris de concessió que
es tenen en compte són la renda familiar, la
condició de família nombrosa o monoparental, les situacions de violència de gènere, problemes de salut i l’informe emès per
l’àrea de Benestar Social, que coneix amb
detall cada cas.

S’allarga el període
per demanar les
beques culturals
Vistes les bases reguladores de la convocatòria d’atorgament d’ajuts per a la realització d’activitats culturals d’Infants i adolescents curs 2017/2018, que va ser aprovades
el passat 13 de setembre de 2017 per Junta
de Govern Local.
El nombre total de sol·licituds presentades dins el període establert ha estat de
dues i les dues han estat acceptades.
La JGL va decidir allargar el termini
de sol·licitud fins a esgotar la partida de
3.000€ destinada a ajuts per la realització
d’activitats culturals i fins a finalitzar el curs
2017/2018.
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el reportatge fotogràfic

La plaça Barcelona 92’
celebra els 25 anys del
seu bateig
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El 5 de juny de 1992, coincidint amb el cap de setmana de
l’esport de Calaf, es va batejar l’antiga plaça Nova amb el
nom actual de plaça Barcelona 92, en un clar homenatge
als Jocs Olímpics que aquell any es van celebrar a la capital
catalana.

La inauguració va comptar amb la presència de Pasqual
Maragall, en aquell moment Alcalde de Barcelona. També
va destacar la presència dels veterans del Futbol Club Barcelona, que van jugar un partit amb la UE Calaf. El bàsquet,
les curses populars i també els balls i sardanes, van tenir el
seu lloc en una inauguració que va cloure amb la signatura
del llibre d’Or de la Vila.

L’a plaça Barcelona 92 es va reformar a partir de l’any 1986
i fins al 1989, sota les instruccions de l’arquitecte Francesc
Claramunt i Pol. La finalitat de les obres era ubicar-hi el
Mercat de Calaf i per aquest motiu, es va ordenar que es
formés la “típica plaça de poble”, rodejada per edificis de
dues plantes que incorporarien unes porxeres al llarg de la
façana, tal com ara coneixem.
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les entitats

LA BOIRETA

Comencem!!
Aquest any la llar ha iniciat el curs amb 8 Tortugues, 15 Dofins, 12 Peixets i 15 Pops. Tots ells carregats d’energia i alegria
per fer de cada dia un gran pas cap a l’aprenentatge i afrontar
nous reptes.
Ha vingut la Castanyera a la llar! Amb ella els nens de la llar,
s’han posat un mocador al cap i han ballat i cantat la cançó de
la castanyera i poder donar-li la benvinguda.
Un any més s’ha celebrat a la llar Santa Cecília, però aquest
any s’ha fet una marató de contes musicals on els nens i nenes
de la llar van rebre la vista dels nens i nenes de P-3, i van poder
gaudir d’un concert musical amb contes tots plegats. Posteriorment els nens i nenes de P-2 van visitar l’escola Alta Segarra, a presenciar un altre dels espectacles que s’organitzaven,
s’ho van passar d’allò més bé en aquesta visita a l’escola dels
grans!!!

Recentment l’AMPA ha creat un grup de whatsapp organitzat
per classes, per poder fer comunicacions que arribin de manera ràpida a totes les famílies, per exemple, en cas de nevades,
poder avisar si se suspenen les classes. Cada classe té un responsable de comunicacions, per poder centralitzar la gestió.
Des de l’AMPA desitgem a tots els alumnes de la llar que juguin, experimentin, saltin, corrin, ballin i aprenguin i es diverteixin moltíssim aquest nou curs.
Us desitgem unes bones festes a tothom.

Aquest passat mes de Novembre, van voltar per Calaf uns petis boletaires amb les cistelles plenes de bolets, que ells mateixos van trobar. Ells sí que saben on se’n fan de bolets!!
D’aquí poquet ja arribarà el Nadal i el Tió arribarà a la llar.
Els nens i nenes l’hauran d’alimentar molt i sobretot cantar i
picar ben fort perquè els cagui molts regals.

ANC CALAF

La Republica Catalana
Esperarem uns dies a batejar però el cert és que la criatura ja ha
nascut. L’1-O. vam fer aquesta tria en un referèndum mentre ens
queia al damunt una negra malvestat. El dia 10, van declarar la independència, però vam suspendre’n els efectes i el dia 27 vam signar
la República sense baixar la bandera. Després 10 presos polítics,
mig govern refugiat a Bèlgica i el 155 ocupant les institucions catalanes.
La remuntada ha de començar si aconseguim el bon resultat
que esperem d’unes eleccions al Parlament que considerem
l’instrument per revalidar la República. Si poguéssim aconseguir
una mica d’aquest goig tan treballat, ens espera un nou full de ruta
que haurem de traçar de seguida i completar la remuntada després. Vindrà una mena de nova refundació de com nosaltres encarem el pròxim futur.
Uns canvis que també afectaran aquesta Territorial que per una
disposició estatutària, esgota la seva permanència en la conducció de l’entitat en les eleccions internes de la primavera. Per això
fem una crida a una nova terna de coordinador, tresorer i secretari.
Uns relleus que de ben segur seran molt saludables perquè la territorial de l’ANC continuï essent una espiral de la consolidació de
la República a tot el nostre entorn.
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DIABLES ALTA SEGARRA

CASINO DE CALAF

Un foc
que no s’apaga

De nou a casa

Una vegada més arriba el Nadal i amb ell un moment per fer balanç de les coses bones i no tan
bones.
El nostre balanç com a colla té una mica de tot,
per això vam celebrar el dia de la colla el 12 de
novembre a Pujalt, amb un dinar i una assemblea.
Durant l’assemblea, expliquem què es durà a
terme durant el 2018 i valorem tot el que hem fet
durant aquest any. La 9ª Trobada de Diables de
la Segarra Històrica, que per primera vegada va
tenir lloc a Calaf el dia 29 de juliol, va ser valorada
molt positivament per la colla.
També hem decidit que una bona manera de treballar a partir d’ara és dividir-nos en comissions,
tenint en compte que som una colla petita i amb
moltes ganes de treballar.

D’aquí van sortir les 3 comissions que treballarem,
una comissió de Bestiari per poder fer el manteniment dels Dracs durant l’hivern, una comissió
de percussió que gestioni els assajos i les actuacions dels tabalers i la tercera comissió que es
cuidarà del material de la colla.
Aprofitem l’oportunitat per dir que si algú està interessat a formar part de la nostra colla, o formar
part d’alguna comissió sense involucrar-se a la
colla, ens pot fer arribar un correu a: diablesaltasegarra@gmail.com.
Ja per acabar volem desitjar-vos unes diabòliques festes nadalenques!!
Salut i foc!

Un nou any s’acaba, arriba el Nadal i com diu la dita popular: “Per Nadal,
cada ovella al seu corral”, bé a casa nostra hi hem tornat una mica abans
de Nadal.
Per obres a la Sala d’Actes Municipal, el dia 29 d’octubre ja vam tornar a fer
el ball a la nostra Sala del Casino, no la tenim com ens agradaria, però ja
tornem a fer-hi activitats.
Hem iniciat un cicle de teatre, que anomenem “Tardor de Teatre” i el que
pretenem és el teatre de proximitat, en el que el públic s’acosti al teatre i
l’intèrpret s’acosti a l’espectador.
Dissabte, 4 de novembre, iniciem aquest cicle amb tres obres a diferents
cases del poble, Cal Prat, Cal Bertran i Cal Serra. Tres obres d’estils diferents, però de gran qualitat interpretativa i artística.
El dia 18 de novembre, molt bona acollida de la comèdia “Orgasmos”, obra
protagonitzada per Roger Pera i Sam Sánchez. Comèdia que pretén fer
reflexionar sobre els problemes que surten a l’hora de viure en parella.
Dissabte, 9 de desembre és el torn de l’obra de teatre “Barbes de Balena”,
un recorregut per la vida de la Dra. Dolors Aleu i Riera, la primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i a l’Estat Espanyol.
I dissabte 23 de desembre, “Yerma”, on actua l’actor calafí Xavier Torra.
L’obra és un retrat cru dels nivells més privats de la nostra societat on
s’esdevenen les tragèdies més reals.
Diumenge, 31 de desembre tindrem el sopar de Cap d’Any amb el millor
càtering del Penedès, “Àpats d’Art” i seguidament ball amb el duet “Rico
Rico”. Les reserves es poden fer trucant al 93 869 83 77.
També volem recordar-vos que seguim ballant cada tarda de diumenge de
19.00h a 22.00h i que la festa del soci la farem el dia 17 de desembre ballant
amb el duet “Rico Rico”.
Per finalitzar el cicle de “Tardor de Teatre” tenim programada l’obra “Puig i
Cadafalch, un croquis”, un monòleg sobre la vessant més humana del personatge, a càrrec de Sergi Mateu. Les entrades les podreu treure una hora
abans a la taquilla del Casino, trucant al 93 869 83 77 o bé a través de www.
tictactiquet.com o www.casinodecalaf.cat.

Per acabar ja només queda desitjar-vos un bon Nadal i feliç any nou!
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CASAL DE CALAF

Edició de Nadal 2017
Com bé sabeu, pel Casal de Calaf les dates que s’acosten són sempre especials,
doncs ja fa mesos que l’activitat s’ha anat
incrementant per tal de poder oferir el millor
de nosaltres mateixos a les funcions de Els
Pastorets de Calaf i als Pastorets Infantils.

ballen en els muntatges de decorats,
il·luminació, so, multimèdia; es fan proves de
maquillatge i de vestuari. Els equips de publicitat treballen per poder arribar la informació al públic, i per descomptat, directors i
actors assagen des de fa mesos.

Enguany la primera funció de Els Pastorets
serà el 17 de desembre. Els altres dies de
representació seran el 25 de desembre i els
diumenges, 7, 14, 12 i 28 de gener. I els Pastorets Infantils oferiran funcions el 30 de
desembre i els dies 1 i 6 de gener.

L’activitat és frenètica!

Els equips tècnics fa setmanes que tre-

A banda de les ja esmentades i tradicionals

I tot això es fa sempre sense descuidar que
gairebé cada cap de setmana hi ha activitats obertes al públic: Concerts, cinema,
sardanes, etc.

funcions de Els Pastorets i Els Pastorets
Infantils, cal que prengueu nota que durant
aquestes festes també es durà a terme el
Contacontes i el concert de Nadal de la Coral Ressons.
A partir de final de gener, comptem poder
informar-vos de la programació del període
febrer – juny de 2018, on comprovareu que
hi ha moltes sorpreses per descobrir.
Per a més informació ens podeu seguir a:
www.casaldecalaf.cat

CLUB BÀSQUET CALAF

Estem molt orgullosos!
Començada una nova temporada, encara
gaudim i assaborim els èxits d’una temporada anterior difícil d’oblidar a la vessant
esportiva, on tots els nostres equips: Sènior
Femení A, Sènior Femení B, Cadet Femení i
Infantil Femení, van aconseguir els objectius
proposats a principi de temporada.
També, estem molt orgullosos d’haver assolit, amb nota, el repte que va suposar organitzar a casa nostra tres esdeveniments
molt importants per la nostra Entitat: Trofeu
Federació del Sènior Femení B (Tercera
Categoria Catalana), Campionat Territorial
Infantil Femení (CB Calaf Campió) i Campionat de Catalunya Infantil Femení Nivell B
(amb participació del CB Calaf), tots ells van
tenir com a seu el nostre Pavelló Poliesportiu
Municipal.
Cal fer menció, també del nostre “3X3 Bàsquet al carrer” que va ser una vegada més
tot un èxit i voldríem que encara ho fos més
perquè la nostra idea és que això sigui un esdeveniment popular i que hi participi tothom
sense cap tipus de mancança i una vegada
més us volem dir que està obert a tothom.
El que volem és fer una jornada festiva on el
tema central sigui el Basquetbol.
Per últim recordar la jornada de germanor
que vàrem viure en el Dinar de final de Temporada on després de passar una bona
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estona, les jugadores més destacades de
la temporada vàrem rebre uns merescuts
guardons.
D’altra banda, cal esmentar també, els reconeixements rebuts per part de la Federació
Catalana de Basquetbol, el dia 1 de juliol a
Barcelona, a la Sala Luz de Gas i a la Festa
del Bàsquet Lleidatà, celebrada aquest any
a la localitat d’Almenar on, amb tot mereixement van ser guardonats: l’equip Infantil
Femení com a Campió Territorial, la jugadora d’aquest mateix equip Hasna El Asnaoui
com a millor jugadora de la categoria i el senyor Joan Busquet en l’apartat de Directius.
No voldríem deixar passar l’oportunitat
d’informar-vos que des del passat 3

d’octubre ja funciona la nostra Escola de
Bàsquet oberta a tots els nens i nenes de
Calaf i comarca.
Tan mateix, el passat dia 12 de novembre, va
tenir lloc al Poliesportiu Municipal de Calaf, la
Trobada de Basquetbol de la RTFCQ a Lleida, per a Baby’s, Escola, Premini i Mini corresponent a la Temporada 2017-2018, amb
la participació de 240 jugadores i jugadors,
que van gaudir de valent al llarg de la jornada
matinal. Com sempre, organització impecable del CB Calaf.
Només ens queda desitjar-vos molt Bones Festes a tots i totes!

les entitats

L’ESPLAI CALAF

LA POLSEGUERA

L’esplai de la
Gent Gran

Ja arriba el pellofa!

Al llarg d’aquest que ja acaba, els socis
del nostre Esplai, han pogut gaudir de tot
un reguitzell d’activitats, tallers, xerrades,
hem col·laborat amb diferents entitats
del nostre poble, com també estem participant en diversos projectes que s’estan
organitzant pel pròxim any.

Arriba Nadal i com cada any ens toca el “marrón” d’escriure aquesta publicació a
l’altiplà. Doncs ja que hi som ens farem una mica de publicitat.
Us presentem la festa més freda i alhora més calenta del nostre poble, la Festa del Pellofa.
Esperem que aquesta publicació sigui una de les “bocanades” d’aire fresc que ens porta com cada any el carnaval.
Aquest any ens hem reinventat, hem refet el programa de dalt a baix amb moltes activitats noves. Entre les coses més destacades trobem que el recorregut de la rua
tindrà inici a la capella de Sant Sebastià, el cap de cartell del ball de disfresses serà el
duo David Bisbal i Chenoa, a la mamada s’haurà d’anar en bicicleta, hem llogat l’equip
de seguretat de la G.C. perquè controli que ningú faci trampes al concurs de duru i per
diumenge farem un tapersex a l’esplai de la gent gran.
Però de moment res és segur, l’únic que tenim segur són les dates, el 16 i 17 de febrer.
Us animem doncs, a que participeu més que mai, per fer-ne la festa més canalla i més
bèstia de les que fem al poble, sense treure protagonisme a l’estrella principal, el o la
Pellofa.
És cert que Carnestoltes és una festa que ens agrada i que cada cop hi participa més
gent. Però hem de tenir clar que les festes com aquesta no han de ser una vàlvula
d’escapament on es tolerin tot tipus d’agressions, tant físiques com verbals.
No ens voldríem acomiadar sense dir que un dels puntals d’aquesta festa des de ja fa
uns anys, són tots aquells establiments col·laboradors de la mamada i del concurs de
botiguers.
També aprofitem l’avinentesa per anunciar-vos que el 5 de gener tornarem a organitzar
la “Nit de faves i reis”.
Doncs fins aquí el nostre escrit, us agraïm que hagueu perdut el temps lleguin-lo i us
animem a que ens seguiu a les xarxes socials, facebook i instagram. Us esperem a tots
i totes a la Festa del Pellofa 2018.

Ja som a la recta final del 2017, estem preparant guarniments nadalencs entre els
socis de la nostra entitat i a l’Esplai farem
un petit “impàs”, entrant de ple a les festes
nadalenques com són Nadal, Cap d’Any
i Reis. Són dies de festa, alegria, il·lusió,
festes per compartir i retrobar-nos amb la
família i amics, també per poder gaudir de
les tradicions tan nostres com l’escudella,
carn d’olla, gall dindi, neules i torrons, i no
ens deixem a la quitxalla amb la il·lusió de
fer cagar al tió amb un bon cop de bastó i
com no, escriure la carta als Reis i lliurarlos als patges Farik, Farak i Faruk.
Bé, ja per acabar us volem desitjar-vos un
Bon Nadal i un Feliç Any Nou.

				La Junta
Que s’escampi la pols de la terra!

Caga tió
caga torró
d’avellana i de pinyó
si no vols cagar
et donaré un cop de bastó

Ara ve Nadal
matarem
el gall
i a la
tia Pepa
li donarem
un tall
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CORAL RESSONS

De Händel al cinema

ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA
CALAMANDA

Estem satisfets

Una nova oportunitat, una inèdita audició.
Enguany ens atrevim amb un recorregut musical i
cinematogràfic: Händel, Amistat, La Missió, Moon
River …
Un repertori peculiar per a una gran vetllada. Passar
plegats la tarda del dia de Sant Esteve és prou bona
excusa i, oferir-vos el millor regal de Nadal d’un any
que ja finalitza, una altra. Un obsequi preparat amb
il.lusió malgrat el treball i la dificultat que comporten.
Un gran repte fruit d’una acurada selecció de les peces a interpretar.
Cinema i Música. Un excel.lent binomi per brindar
plegats. Actors i actrius prou representatius, escaparan de les nostres partitures per complaença dels
espectadors que ens hi acompanyin.
Un merescut homenatge al setè art, conegut en múltiples ocasions per algunes de les seves fantàstiques
bandes sonores.
Un concert per escoltar,veure, viure i somniar. Tot
aquest ventall de sensacions a la Sala Folch i Torres
del Casal de Calaf, el nostre espai d’aixopluc.

Fa just un any que escrivíem les primeres ratlles a l’Altiplà de Nadal, ens
adreçàvem a tots per presentar-nos.
Avui podem afirmar que estem molt satisfets de com, a poc a poc i, gràcies a la
generositat de moltes persones, el compromís d’unes altres, el bon fer de tots,
l’esforç compartit, el treball d’equip, i l’esperança i il·lusió que tothom hi ha posat,
ha fet possible que l’Associació esdevingui el punt de trobada de la cultura popular catalana, creixent amb socis i participants.
Amb aquests mateixos valors estem treballant perquè l’any 2018 neixin nous
projectes dels que ben aviat us en farem coneixedors.

Us hi esperem! Bones Festes!

Bon Nadal i feliç Any Nou

ECOMENT

Ecologia de vida
La terra està convulsa,
temperatures més altes del compte, afectacions llunars en el mateix
cos molt més potents aparells electrònics espatllats.

Que aquesta realitat és dins meu i depèn de mi i que la millor eina per
a mi, és aquest discerniment (Filtre personal) de l’exterior, del dia a dia
amb un objectiu molt clar cap a mi, mantenir la Freqüència Alta.

I com a fills d’aquesta Terra, hi estem estretament vinculats, per tant
no estem exempts i al no estar-ne, és més fàcil un moviment cap
aquesta direcció de Convulsió.

Aquest estat genera una sincronia universal, expandeix i atrau freqüències i vivències Similars.

Des d’aquí ECOMENT, observem aquestes dinàmiques,
les experimentem i estudiem,
i en tots els casos extraiem el mateix resultat, la mateixa mirada:
Que és un moment d’empoderament Personal!
Mantenir ment i cos sa, ajuda a pujar la nostra freqüència i aquest
estat, genera un efecte d’atracció cap a Freqüències similars, “Altes”!
Aquest efecte l’aconseguim, donant-nos compte, que Jo sóc el protagonista / creador de la meva Realitat.
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BITXETS 14

I si els Reis ens porten “música”?
A Bitxets14 acabem l’any amb moltes novetats i projectes! El dissabte 25 de novembre
vam celebrar el nostre tercer aniversari amb
una festa molt participada, en la qual els bitxets i bitxetes s’ho van passar d’allò més bé. I,
a més, estem a punt d’inaugurar la nostra seu
social, un espai que ens ha cedit l’Ajuntament
i que hem condicionat perquè petits i grans
ens hi trobem ben còmodes. La idea és poder-hi jugar, fer activitats, tallers, xerrades... Ja
us avisarem quan fem les portes obertes, hi
estareu tots convidats!

de març). L’entrada al concert costa només 10
euros per persona, i inclou aquest interessant
taller perquè els infants aprofitin al màxim
aquest contacte amb la música. Ja us podeu
apuntar des d’ara mateix enviant un correu
electrònic a bitxets14@gmail.com.

També hem obert les inscripcions per a
una nova edició dels “Bitxets a l’Auditori”: el
diumenge 11 de març assistirem al concert
“Setze cordes” a l’Auditori de Barcelona, un
espectacle per a nens i nenes a partir d’1 any, i
que com sempre comlementarem amb un taller previ a Calaf (que tindrà lloc el divendres 2

Com segur que també gaudirem el Nadal, que
ja tenim a tocar... així que:

Oi que és una bona idea per a regalar, aquestes festes? De joguines, ja en rebrem moltes...
per què no apostem per una experiència cultural? Segur que petits (i grans) la gaudirem
de debò...

BONES FESTES!!!

UNIÓ ESPORTIVA ECALAF

Nadal 2017
La temporada avança inexorablement, fa quatre dies que estàvem
preparant la Festa Major i en aquests moments estem preparant les
Festes de Nadal, Pastorets, pessebres torrons, regals...
Els nostres equips continuen competint com sempre, i poc a poc ens
anem acostant als objectius marcats.
Els més petits de la casa, que són la nostra raó de ser i la base per
aconseguir un futur prometedor per l’entitat, estan desenvolupant un
futbol cada cop més elaborat i atractiu.
Els quatre equips que formen aquesta base; els dos pre-benjamins,
el benjamí i l’aleví, ens estan demostrant partit a partit que l’esforç, la
constància i el treball en equip són els millors ingredients per aconseguir un menjar exquisit, en aquest cas un futbol de molta qualitat. Cal
destacar però la trajectòria del Prebenajmí B, els jugadors del qual fa
només 3 mesos que saben el que es competir i jugar una lliga regular,
fins ara només havien fet partits amistosos i els resultats que estan
aconseguint estan molt lluny, per positiu, del que tots esperàvem.

Així doncs, esportivament les coses van molt bé. Assolim amb resignació la marxa de jugadors cap a clubs més grans, però alhora, ho
entenem com un senyal inequívoc de la bona feina que fan els nostres
tècnics. Malgrat això, la gran família de la U.E. Calaf està creixent, i el
més important és que s’està enfortint. El sentiment de pertinença a
aquesta família va en augment, i la junta directiva, equips tècnics, jugadors i aficionats ho celebrem.
Després de tot el comentat només ens resta desitjar a tots els jugadors, tècnics, famílies, seguidors, col·laboradors i veïns que tingueu
un Bon Nadal i que el proper any 2018 sigui millor que el 2017

								
La Junta

Els dos equips que ja juguen a futbol 11, Infantil i Cadet, estan també jugant a bon nivell, en aquests moments estan a les primeres posicions
de les seves lligues i amb un futbol directe i de contraatac estan solucionant els seus partits.
D’altra banda l’equip amateur està, tot i les lesions, travessant un bon
moment, amb un joc atractiu està aconseguint bons resultats, que de
ben segur ens permetran competir fins al final per tal d’optar a aconseguir l’ascens a segona catalana. A més, cal destacar l’efecte “iman”
d’aquest equip, aconseguint que “Les Garrigues” torni a presentar un
gran aspecte i que cada dia i hagi més públic a les grades.
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DES DE LA PARRÒQUIA

Activitats parroquials
La catequesi parroquial va començar puntualment amb un total de
30 infants i 22 de joves-confirmació. Podem estar ben contents per
aquesta resposta lliure i compromesa de pares, infants i catequistes.
També mantenim un bon ritme de servei d’aliments i altres aspectes
personals per part de Caritas. Esperem entrar dins la dinàmica de
Banc d’Aliments i poder fer un millor servei en l’aspecte aliments.
Totes les altres dimensions van mantenint el seu bon ritme i en donem
gràcies al compromís constant de cada feligrès.
Opinem:
És un bram consolidat que cada dia l’església va a menys. Cal matisar
algun aspecte. Primerament dins l’església hi ha tensions entre una
església més tradicional, dominadora fixada en la tradició, normes i,
diguem-ne, més neguitosa; amb molts matisos trobem una altra línia
més oberta o que parteix més bàsicament del contingut evangèlic i
oberta als canvis que va trobant la nova societat amb el risc que això
suposa. Aquestes diferències sovint desorienten.
Objectivament podem assenyalar que la nostra època no és tant anticlerical com en altres temps sinó que més aviat passa del fet cristià.
Però també podem afirmar que la nostra societat és tant o més religiosa que en altres temps. La necessitat de creure es palesa en tots
els aspectes... però la religió actual és una fe sense Déu. Majoritàriament es busca “el seu Déu” amb gran varietat d’ofertes i solucions
(meditacions, iogues, pensaments orientals, autoajudes, devocions
obsessives, retrobament d’un mateix per trobar la pau, etc.), no ho dic
en sentit pejoratiu sinó com a constatació social i no dic que no sigui
fe. Altres en passen olímpicament.

Per la religió cristiana, la seva font d’inspiració és la fe en l’evangeli amb
les seves aportacions sòlides de la història. És clar, arribar a confiar en
el Déu de la història, en el Déu creador, en un Déu que envia el seu Fill
que mor en creu i ressuscita comprometent-nos a proclamar-lo com
a únic salvador, no sempre és fàcil i menys que ens exigeixi entrega total, confiança sense condicions. Però que salva de veritat, et fa sentir
feliç profundament.
Deixem-ho així:
En el nostre món predomina la fe sense Déu i a la llarga, fent els revolts
que convingui, esperem que de nou trobarem aquest Déu de tots i autèntic. Aquí només aquestes breus insinuacions que voldrien un llarg
diàleg.
BON NADAL!

SARDANISTES DE CALAF

Pels Sardanistes de Calaf el 2017 ha estat un any magnífic!
Les ballades que fem cada primer de mes al
Cafè del Casal s’han consolidat. 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.
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Un altre motiu que ha fet que enguany hagi
estat un bon any per a nosaltres ha estat la
magnífica col·laboració de la immensa majoria de comerços, empreses de Calaf i comarca, de l’Ajuntament de Calaf i el Casal de
Calaf, que amb el seu suport incondicional
fan possible que a casa nostra les sardanes
hagin passat a ser una festa multitudinària.
I hem aconseguit que de 5 ballades que es
feien a l’any, actualment es pugui gaudir de
24 ballades (VINT I QUATRE!!) en un sol any.
A banda de la ballada del 4 de desembre, i
del 7 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
III 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!

els grups municipals

Pressupost 2018: reducció del
deute i esforç inversor
En el ple municipal del mes de novembre,
vam aprovar el pressupost per al 2018. Malgrat que tant el GIC-VV com CiU van votarhi en contra, l’absència de dos regidors del
GIC-VV en va permetre l’aprovació.
El pressupost del 2018 és de continuïtat respecte del de 2017, en el
sentit que es manté la voluntat de control de la despesa ordinària i de
reducció del deute, i l’esforç d’inversió en les infraestructures.
Pel que fa al deute financer, les previsions de tancament d’aquest 2017
el situen en el 52 per cent del pressupost d’ingressos. Recordem que
vam agafar un Ajuntament amb un deute financer del 97 per cent i en
tutela financera. Aquesta reducció ens ha permès, primer, l’any 2016,
sortir de la tutela financera, i, després, recuperar múscul financer amb
què abordar inversions com les que hem fet aquest any i les que hem
pressupostat per a l’exercici 2018.

Un altre pressupost inútil i
irresponsable
Si els pressupostos anteriors eren inútils
i irresponsables, el del 2018 encara és
més preocupant.
Han desaparegut partides que considerem fonamentals i, en canvi, s’han mantingut i augmentat partides que no creiem tan importants.
No hi ha cap rebaixa ni congelació d’impostos, fet que van prometre
que seria habitual. Ja no tenim cap partida sobre l’estudi topogràfic
del nou polígon industrial de les Garrigues per a la instal·lació de la
famosa empresa que havia de venir a crear ocupació i necessitava
2.000 m2 de terreny.
Com sempre, ens oblidem del Servei de les Aigües. No hi ha ni un
cèntim al pressupost per portar l’aigua de la Llosa del Cavall, fet primordial i indispensable si volem tenir aigua amb la quantitat i qualitat
desitjables. Per altra banda, malgrat el pagament de 50 mil euros

La justícia és a les teves mans!
En arribar la cloenda de l’any, tots/es
acostumem a fer balanç de tot allò de bo i
de dolent que ens ha passat, alegrant-nos
de les coses bones i mirant de treure’n
quelcom positiu de les que no ho han estat tant.
En aquest sentit, pel que fa al nostre País, segurament us sonaran
algunes lleis aprovades pel Parlament com la de pobresa energètica, la de comerç, la de canvi climàtic, la de creació de l’agència de
protecció social o la d’igualtat entre homes i dones i que han acabat
liquidades pel TC a les ordres del PP.
També tindreu present el desgraciat atemptat “islamista” de Barcelona, la gran tasca dels Mossos -amb el Major Trapero al capdavanti la reprovable crítica de l’Estat que, casualment, tenia com a “confident” al cap dels terroristes...
I l’escàndol de les “Clavegueres de l’Estat”, les actuacions de la cú-

Concretament, en el capítol d’inversions, entre d’altres projectes,
tenim previst d’arranjar el carrer de Sant Pere (150.000 euros), de la
mateixa manera que enguany haurem arranjat el carrer de Xuriguera,
ambdós dins del projecte de la Llei de barris. També hi contemplem la
millora de l’asfalt i la pintura dels carrers del mestre Manel Giralt i del
carrer d’Isidre Vilaró (100.000 euros).
D’altres inversions previstes són la restauració de l’Ermita de Sant Sebastià (90.000 euros), l’acondicionament dels locals de la Plaça Gran
per a la seva museïtzació –l’obertura i la inauguració la tenim prevista
durant el primer trimestre de l’any– o per acabar el projecte dels horts
urbans (11.000 euros). Sense oblidar la segona edició dels pressupostos participatius, que enguany hem elevat fins als 60.000 euros
donada la bona acollida que va tenir la primera edició.
Tot i el vot contrari dels dos grups de l’oposició, des del govern mantenim obert el diàleg per incorporar-hi al llarg de l’any aquelles propostes que tinguin a bé de fer-nos arribar i que serveixin per a millorar-ne
la gestió o per a cobrir mancances que hi puguin haver, i que no ens
han proposat durant les setmanes de tramitació prèvia.

anuals a Aigües de Manresa per un deute que encara no s’ha justificat, no tenim cap ingrés en concepte d’aigua que correspongui
a la resta dels diners liquidats en els milers de rebuts que paguem, ni
sabem a què es destinen.
Continuem sense cap partida per a la construcció del Tanatori Municipal ni per resoldre la necessitat d’una Residencia per a la Gent
Gran. No hi ha subvencions per als usuaris de la Llar d’infants, ni del
Centre de Dia, ni beques esportives. No hi ha cap partida per a la
Casa d’Oficis, encara que sí per a cursos de formació i per a recerca d’ocupació, però de dubtosa eficàcia per a la població. Malgrat
l’import desorbitat de les despeses de personal, continuem externalitzant serveis com la poda d’arbres, amb 55.000 €. Els clubs esportius han de subsistir estrictament amb les quotes dels socis...
No entenem que aquests siguin els pressupostos que Calaf necessita.

pula de la fiscalia contra el Procés i protegint el partit que governa
Espanya dels continus casos de corrupció...
Finalment tenim les conseqüències del referèndum; ciutadans/nes
apallisats/des per les forces d’ocupació, el President i mig Govern
a l’exili i la resta del Govern -amb els Jordis- havent de passar per la
presó pel fet de complir amb els seus compromisos electorals i unes
eleccions convocades il·legalment per el president d’un grup polític
minoritari a Catalunya.
Tanmateix, com dèiem al principi, fins i tot del pitjor en podem treure
quelcom positiu i, en aquest sentit, poques vegades es presenta una
oportunitat com aquesta de fer justícia amb una eina tan senzilla i alhora tan potent com amb el nostre vot.
Si creus que ja n’hi ha prou d’abusos, d’opressió i de menysteniment
en vers el nostre Poble i que cal recuperar les institucions democràticament escollides, fes justícia amb el teu vot, és a les teves
mans.
Que tinguem molt bones Festes i un futur encara millor!
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els col·laboradors

“Sem catalans. Volem decidir”
Ton Miret

Fer un viatge d’una mica més de dues hores amb cotxe
per participar en els actes de la Diada de la Catalunya
Nord et retorna la consciència d’haver conviscut unes
hores amb la intensa identitat catalana que perviu a
l’altra banda dels Pirineus. El primer cap de setmana de
novembre s’hi rebutja el tractat dels Pirineus del 7 de novembre de 1756 que va esqueixar el Rosselló de la nació
catalana. Coincideix amb el final del Correllengua per la
regió i tots els actes segueixen el mateix patró del Principat.
La manifestació pel centre de Perpinyà comença a la
plaça de Catalunya, on és fàcil que et facin lloc per portar alguna de les pancartes de la capçalera. De seguida
se senten les gralles, les batucades i les explosions dels
focs que acompanyen els castellers i gegants rossellonesos, i els crits de “Som Catalunya Nord. Volem decidir”, a favor de la llibertat dels presos polítics, amb la
mateixa varietat de cartells del Principat, i condemnes a
l’autoritarisme del govern espanyol i al 155. També hi ha
cants: “No volem ser / una presó de França...”
La manifestació travessa el pont de la Tet, s’atura davant
la delegació del govern francès i es llancen amargues
queixes per la marginació del català i la connivència del
govern de París amb el de Madrid. Després entra als
carrerons del nucli antic i fa una llarga aturada davant la
casa de la Generalitat amb tota mena de cants i proclames de reconeixement. Finalment arriba sota el Castellet des d’on feia 25 anys que aquell dia hi penjava una
gran estelada, però aquest any el batlle havia substituït
per una senyera més reduïda “per la situació allà”, una
decisió que va causar un gran malestar als organitzadors.
Damunt l’escenari del Castellet un cantautor rossellonès
acull l’arribada dels manifestants amb cançons de Lluís
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Llach, que tothom coreja. Els parlaments que segueixen
són una llarga defensa de la llengua i reivindicació d’una
ferma identitat catalana de la Catalunya Nord.
La recent constitució de la República Catalana, considerada ja una realitat ferma, era recordada com a nova
font de recuperació d’aquesta identitat catalana. Uns
dies abans tots els batlles havien signat un manifest de
suport als alcaldes catalans imputats per haver facilitat
les votacions de l’1 Oct.
A continuació una marxa amb torxes, molt conegudes
també, s’enfilava cap als concerts amb què es tanca una
diada que aquest any congregà unes 3.000 persones,
entre les quals un bon nombre del Principat.

Tres en un
Un apunt per a la reeixida Kòmplices que l’ATC va presentar per la Festa Major. Va superar amb escreix la
dificultat de representar textos no escrits per a teatre,
amb meritòries intervencions dels actors i un original ús
d’audiovisuals com a decorat. Una mostra del talent local. Només el cartell no va estar a l’altura de la peça.
El concert de Txarango va significar la primera organització a la vila d’un concert multitudinari com els que són
tan corrents en altres llocs. L’actualitat del grup és equiparable a la d’anys passats. L’exemple són Los Manolos
l’endemà dels Jocs Olímpics de Barcelona.
La complexa gestió del constant increment dels residus
domèstics no acaba de trobar solució al plenari municipal. Cada vegada que es planteja el tema, l’acord entre
els grups es fa impossible, i en l’horitzó hi apareix una
pujada del preu del rebut.

els col·laboradors

Oficis perduts: Traginers i
Carreters
—

Josep Mases Raurich

Avui el meu comentari he pensat dedicar-lo com a homenatge a unes esforçades persones que tenien l’ofici
de traginers i carreters, feina gens fàcil com era la dels
llargs i pesats transports per “carreteres”
Els anys de volum més creixent i important del transport amb carros, aquí a Catalunya, sembla que van ser
del segle XVII fins al XX. Aquelles rutes que travessaven
el nostre país per tots els indrets, per tal de subministrar i intercanviar queviures i tota classe de mercaderies, moltes d’elles tractades en els mercats setmanals
i també en les fires anuals que es celebraven en quasi
totes les poblacions de Catalunya.
Aquells esforçats homes: els traginers, es passaven
mitja vida pels camins. Camins que eren de terra, trilla
amunt i trilla avall. Primer va ser a peu i amb animals a
bast . Més tard, per rutes llargues, ja varen incorporar
diferents tipus de carros i galeres amb diferents capacitats de carrega, que podien ser tirades per cavalleries de tres, quatre, cinc, i fins a sis animals que principalment eren eugues, mules, matxos, i també algun
cavall.
Aquesta activitat es va convertir en la comunicació regular entre poblacions de l’interior d’arreu de Catalunya. Jo he escollit, per posar un exemple, una d’aquestes
rutes importants properes a la nostra població, com
era la d’Igualada fins a la Seu d’Urgell.
Per fer-nos una idea del treball d’aquells carreters,
imaginem-nos que sortien el dilluns d’Igualada de bon
matí i arribaven a Calaf a l’hora de dinar. Sopar i dormir
a Torà. I per fer tot el viatge d’anada fins la Seu i tornada
a Igualada aquests homes trigaven una setmana en fer
aquesta ruta. Per cada carro dels grans, en alguns viatges, calien dos homes valents, dos especialistes: un
d’ells, havia de ser expert en el tiratge dels animals, que
dominava amb les expressions d’ oixque a l’esquerra i
ullà dreta i arri per anar de front. L’altre company, tenia
la responsabilitat tant o més important, que era dominar “la maquina o fre” que servia per frenar el Carro;
parar-lo si calia i fer possible l’estabilitat i el pes ben
compensat per facilitar el tiratge de l’Escaler.
L’Escaler, era l’animal, més important, que es troba-

va entre els braços o entre vares del carro i que junt
amb els de Ganxos eren els més intel·ligents. També
tenia molta importància el davanter ( el primer de tots
). L’Agència de transports Nadal de la Seu d’Urgell,
empresa molt ben organitzada, era principi i final de
trajecte, també centre de recepció i distribució de les
carregues i disposava de grans quadres i matalots –
aquests eren els mossos que es feien càrrec d’allotjar i
cuidar els animals-. També altres agències receptores
tenien punts de partida i arribada a Igualada: l’Hostal
“Els Arcs” i l’Hostal-Fonda “Cal Llupià”.
Si féssim aquesta ruta imaginària, sortíssim d’Igualada
cap a Jorba, Copons, Els Prats de Rei, Calaf, Torà, Sanaüja, Pons, Tiurana, Bassella, Oliana, Coll de Nargó,
Organyà, Pla de San Tirs i fins la Seu D’Urgell; en totes
aquestes poblacions hauríem trobat hostals i fondes
per hostatjar persones i quadres pels animals amb el
servei de matalot i així els carreters podien combinar el
viatge, sabent on soparien i dormirien.
A l’hora de dinar, depenia molt de cada viatge, els carreters anaven preparats amb el corresponent “sanatxo”
amb un improvisat dinar, i en el que sempre s’hi podia
trobar: pa, oli, sal i vinagre, una carmanyola amb mongetes o cigrons i un tall de cansalada. Alguns també hi
posaven una bosseta plena de fruits secs, una bóta de
vi, tabac i també algunes benes, esparadrap, iode i àrnica per curar alguna ferida. Segons l’itinerari portaven
morralets amb menjar pels animals. També algunes
monedes ben amagades
Tot i que parlem de fa més de cent anys, alguns
d’aquests hostals encara ara existeixen, per exemple:
Cal Jaumet de Torà, Cal Ventureta de Ponts, Cal Víctor
d’Oliana, Cal Casaca d’Organyà etc... Un dia, us parlaré
de l’Hostal dels Espluvins, situat entre Oliana i Coll de
Nargó, de la fama que tenia entre els carreters, però va
ser destruït per la riada del 1896. El nom li venia d’una
cinglera propera. Aquell espai que ocupava l’hostal,
avui està en el fons del pantà d’Oliana. I... fins aquí, el
meu petit homenatge a aquells esforçats traginers.
Salut. Bones Festes de Nadal, i fins una altra.
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els col·laboradors

El llibre d’orgue de Calaf es fa
popular
—
Josep Maria Solà
El passat diumenge de Festa Major (3 de setembre
del 2017), després de la Missa, a 2/4 d’1 del migdia, a la
Plaça Gran, tingué lloc un esdeveniment insòlit i magnífic que potser ha passat desapercebut per a alguns
dels nostres convilatans. Em refereixo a l’acte que
s’anomenà “Ballada de la Metradansa i danses populars”, organitzat per l’Associació cultural i educativa
Calamanda.
Després de la Metradansa ballada també pel nostre
alcalde, i unes boniques danses interpretades pels
més petits (sota la música de l’Escola de Música de
Calaf), s’esdevingué una segona part esplèndida a la
qual no s’ha donat encara la importància que realment
té. Es tracta de tres danses harmonitzades, coreografiades i dirigides per Conxita Solà, extretes del “Llibre
d’orgue de Calaf”, i acompanyades al flabiol i al timbal
per l’igualadí Enric Solà. La primera va ser la “Dansa
de germanor” (núm. 27 del Llibre; ballada per petits
i grans); i les dues restants, “Ball de la Calamanda”
(núm. 31) i “Corranda de Festa Major” (núm. 26) foren
interpretades només pels grans (vegeu la fotografia
que acompanya aquesta crònica).
Cal remarcar el valor patrimonial i calafí d’aquestes
tres danses recuperades i popularitzades per la nostra infatigable folklorista Conxita Solà. Cal remarcar
també que el “Llibre d’orgue de Calaf” es troba a disposició de tots els lectors des del divendres 19 de desembre del 2014, data en què fou presentat oficialment
al Casal de Calaf, dins els actes del Mil·lenari. L’edició
del Llibre fou a cura del professor Josep Crivillé i Bargalló (1947-2012), i a la presentació de Calaf hi assistiren Ramon Vilar i el llavors director general de cultura
popular, Lluís Puig (actualment a l’exili acompanyant el
president Carles Puigdemont).
Per definir-ho breument, els llibres d’orgue eren uns
petits quaderns del tamany d’una llibreta de música
actual, amb vuit pentagrames a cada cara, on els organistes anotaven les tonades més populars de la contrada on exercien per així poder-les tocar seguides
(improvisacions profanes incloses) durant les anomenades “llibertats de desembre” (des de la nit de Nadal
fins a Reis). El poble les corejava i taral·lejava, i sovint
acompanyava l’orgue amb tocades d’instruments
simples; s’imitaven el crit de venedors i baladrers; des
del presbiteri, hom engegava ocells i coloms que voleiaven per dins el temple; i la carassa (cap de moro:
a Calaf n’hi havia un!) de sota l’orgue bellugava els ulls
i obria la boca deixant anar confits, avellanes, cas-
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tanyes i fruits secs que petits i grans s’atropellaven a
agafar. El llibre d’orgue de Calaf (meitat s. XIX), escrit
pel prevere-organista natural de Calaf, Jaume Carrer
(1831-1901), conté un total de 171 melodies (des de corrandes, balls de bastons, dianes, minuets i moixigangues... fins a la metradansa calafina) i constitueix, així,
un patrimoni immens per al poble i per a tota la comarca. Si en voleu més informació, consulteu: L’Altiplà de
Calaf, núm. 8 (juliol 2005): www.calaf.cat, i també, Històries de Calaf (Edicions de L’Albí, 2008), de qui signa
aquestes ratlles.
És de justícia recordar dos miracles recents que han
tingut lloc a Calaf. El primer és la tercera edició, enguany, de “Sardanes a la fresca”: una feliç iniciativa de
l’amic Francesc Latorre i l’agrupació Sardanistes de
Calaf, que omple els dimecres estivals la Plaça Barcelona ’92 de sardanes i balladors. El segon miracle és
la recuperació de les músiques del “Llibre d’orgue de
Calaf” en forma de danses per part de Conxita Solà i
l’ACE Calamanda. Llarga vida a la música popular més
nostrada!

els col·laboradors

Un cop d’aire
—
Lluïsa Salazar

La cuina, entelada pel baf de les olles i envaïda per l’olor de les cassoles és un autèntic laboratori, prenyat
d’ingredients que es transformen segons l’elaboració del plat. Resulta prodigiós observar el canvi de color, de
sabor i de textura dels diversos components triats per cuinar l’àpat, depenent del tipus de cocció, del temps i del
recipient triat.
Enmig d’un desordre equilibrat i mesurat, mentre es va guisant el dinar del dia de Nadal, executes una cerimònia
que no sempre comporta un engalzat dels elements.
Amb extrema lentitud i precisió, tres gotes d’oli xoquen amb l’aigua diluint-se una vegada més, mentre els teus
llavis reciten una lletania apresa des de la infantesa.
Tantes vegades havies observat la tieta portant a terme el ritual que ara repeteixes! Tantes vegades amb el setrill
a la mà davant un plat cobert amb tres dits d’aigua, mentre els teus ulls guaitaven sorpreses la màgica mutació de
l’oli. Només observant el plat a contrallum endevinaves unes amples i subtils llapisseres indicadores de la intensitat del cop d’aire de l’individu afectat.
Avui, després de múltiples repeticions, encara no deixa de sorprendre’t la simbiosi de l’oli i l’aigua emprant aquesta simple pràctica de predicció i sanació. Ara són les teves pròpies mans i els mots que emergeixen dels teus
llavis, els que porten a terme el mètode ancestral après de les dones fetilleres/guaridores
I els teus ulls, testimonis del visible, verifiquen una vegada més com tres simples gotes d’oli es fonen al lleu contacte amb un simple bassal d’aigua, contravenint les lleis de la química.
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l’agenda 2017-2018
desembre
Diumenge 17
CAminada i pedalada per
La Marató de TV3
Plaça dels arbres - 09 h
Organitza: Bike Calaf
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb Rico-Rico
Casino de Calaf - 19 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimecres 20
Club de lectura: “Un conxorxa
d’enzes”
Biblioteca municipal - 19:30 h
Organitza: Club de lectura
Dissabte 23
TdeTCasino: Yerma
Casino de Calaf - 20:30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Concert Escola de Música
Sala d’actes municipal - 18.00h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Presentació llibre “Balmes
encontades”
Casal de Calaf- 20.00h
Organitza: Antonino Mestres
Dissabte 25
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 18.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Dissabte 27
Parc de Nadal
Sala d’actes - Programa a part
Organitza: Casal de Calaf
Dissabte 30
Pastorets Infatils de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Cursa de Sant Silvestre
Plaça dels arbres - 17.00 h
Organitza: Bike Calaf
Diumenge 31
Sopar de Cap d’Any i Ball
Casino de Calaf - 21.30 h
Organitza: Casino de Calaf

2018
gener

Dilluns 1
Pastorets Infatils de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 19.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Divendres 5
Cavalcada de Reis
Inici a av. de la Pau - 17.30 h
Organitza: Comissió de Reis
Festa de Faves i Reis
Sala d’actes municipal - 23.59 h
Organitza: La Polseguera

Diumenge 26
20è conta contes
Casal de Calaf - Sala de fusta
Hora: 12.30 h
Organitza: Bitxets 14

Dissabte 6
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Patge Faruk
Sala d’actes municipal - 18.00h
Organitza: Comissió de Reis

Pastorets Infatils de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Concert de Nadal
Casal de Calaf - 19.00h
Organitza: Coral Resons

Diumenge 7
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 14
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Visita guiada Campanar de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
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Diumenge 21
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Divendres 9
Nit de l’Esport i la Cultura
Casal de Calaf
Hora: 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 27
TdeTCasino: Puig i Cadafalch
Casino de Calaf - 20:30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 11
Visita guiada Campanar de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 28
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

febrer
Dissabte 3
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Escala en Hi-Fi
Casal de la Gent Gran
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de la Gent Gran
Divendres 2 - dissabte 3 diumenge 4
Festa Major hivern Santa Calamanda
Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 4
Visita guiada Campanar de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Espectacle “Hits” de Tricicle
Casal de Calaf - 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Espectacle musical
Casino de Calaf - 18.00 h
Organitza: Casino de Calaf
Divendres 16
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabate 17
Concurs de duru i Miss Jamona
Consultar programa a part
Organitza: La Polseguera
Dissabate 17
Festa del Pellofa
Consultar programa a part
Organitza: La Polseguera
Dissabte 24
Festival MEB
Casino de Calaf - 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

l’agenda 2017-2018*
desembre
Diumenge 17
Caminada i pedalada per
La Marató de TV3
Plaça dels arbres - 09 h
Organitza: Bike Calaf
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Sopar de Cap d’Any i Ball
Casino de Calaf - 21.30 h
Organitza: Casino de Calaf

2018
gener

Ball amb Rico-Rico
Casino de Calaf - 19 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 1
Pastorets Infatils de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 19.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Dimecres 20
Club de lectura: “Un conxorxa
d’enzes”
Biblioteca municipal - 19:30 h
Organitza: Club de lectura

Divendres 5
Cavalcada de Reis
Inici a av. de la Pau - 17.30 h
Organitza: Comissió de Reis

Dissabte 23
TdeTCasino: Yerma
Casino de Calaf - 20:30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Concert Escola de Música
Sala d’actes municipal - 18.00h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Presentació llibre “Balmes
encontades”
Casal de Calaf- 20.00h
Organitza: Antonino Mestres
ADilluns 25A
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 18.30 h
Organitza: Casal de Calaf
ADimarts 26A
20è conta contes
Casal de Calaf - Sala de fusta
Hora: 12.30 h
Organitza: Bitxets 14
Patge Faruk
Sala d’actes municipal - 18.00h
Organitza: Comissió de Reis
Concert de Nadal
Casal de Calaf - 19.00h
Organitza: Coral Resons
ADimecres 27A
Parc de Nadal
Sala d’actes - Programa a part
Organitza: Ampa Alta Segarra
Dissabte 30
Pastorets Infatils de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
ADiumenge 31A
Cursa de Sant Silvestre
Plaça dels arbres - 17.00 h
Organitza: Bike Calaf
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Festa de Faves i Reis
Sala d’actes municipal - 23.59 h
Organitza: La Polseguera

febrer
ADissabte 3 - diumenge 4 dilluns 5A
Festa Major hivern Santa Calamanda
Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 3
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Escala en Hi-Fi
Casal de la Gent Gran
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de la Gent Gran
Diumenge 4
Espectacle “Hits” de Tricicle
Casal de Calaf
Hora: 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 6
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Pastorets Infatils de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 7
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 14
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

ADivendres 9A
Nit de l’Esport i la Cultura
Casal de Calaf
Hora: 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Visita guiada Campanar de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 11
Visita guiada Campanar de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 21
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Dissabte 27
TdeTCasino: Puig i Cadafalch
Casino de Calaf - 20:30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 28
Pastorets de Calaf
Casal de Calaf - Sala Folch i Torres
Hora: 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Espectacle musical
Casino de Calaf - 18.00 h
Organitza: Casino de Calaf
ADissabte 17A
Visita guiada Castell de Calaf
Oficina de Turisme de Calaf
Hora: 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Concurs de duru i Miss Jamona
Consultar programa a part
Organitza: La Polseguera
Festa del Pellofa
Consultar programa a part
Organitza: La Polseguera

Dissabte 24
Festival MEB
Casino de Calaf - 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

FE D’ERRADES

(*)

A l'agenda de l'Altiplà 63 hi consten errades.
Aquí hi ha l'agenda actualitzada.

ADATES MODIFICADES

xDivendres 16 de febrer
NO hi ha Pastorets de Calaf

