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Tot a mà
Ajuntament de Calaf

93 869 85 12

Renfe T. 902 320 320

Ambulància urgències

061

Bcn (Bcn Sants)

Bcn (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 (Bcn Pl. Cat)

Bcn (Bcn Sants)

Escola Alta Segarra

93 869 82 96

8:50

10:06

10:48

12:08

12:13

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

16:07

17:23

18:05

19:22

19:27

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

19:57

21:13

21:55

23:21

23:26

Correus

93 869 85 94

Alsina Graells T. 902 422 242

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Calaf

Igualada (Estació bus)

Barcelona (Bcn Nord)

Farmàcia

93 869 85 06

8:14 — 18:20

8:38 — 18.54

9:45 — 20:00

FECSA Avaries

800 760 706

Barcelona (Bcn Nord)

Igualada (Estació bus)

Calaf

FECSA Informació

800 760 909

7:30 — 15:00

8:27 — 15.57

9:01 — 16:31

Funerària Montaner

93 869 84 91

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

Naturgy (Atenció client)

900 700 365

Naturgy (Urgències)

900 750 750

Grues Calaf

636 480 488

INS Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Informació Generalitat

012

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal)

680 444 951

Jutge de Pau substitut (Jaume Roig)

93 868 00 37

Jutjat de Pau

93 869 85 12

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Mossos d’Esquadra i Emergències

112

Notaria

93 869 88 12

Oficina de turisme

93 868 08 33

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Piscina municipal

93 868 02 95

Transports Castellà T. 902 13 00 14

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 (Estació bus)

Barcelona (Bcn Mª Cristina)

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

6:40 — 13:45— 16:00

7:30 — 14:30— 16:35

8:35 — 15:35 - 17:40

8:00 — 15:15

8:45 — 15:40

10:05 — 17:05

Barcelona (Bcn Mª Cristina)

Igualada (Estació bus)

Calaf

Dissabtes

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal)

9:50 — 16:45

11:15 — 15:15 — 18:00

11:42 — 15:42 — 18:27

12.10 — 18.45

12:37 — 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: 09/12/2019. Recomanem que confirmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

Ajuntament de Calaf

Biblioteca municipal

Oficina de turisme

Aigües de Manresa

De dilluns a divendres:
de 8.30 h a 14.00 hores
Dijous:
de 17.00 h a 20.00 hores
T. 93 869 85 12
calaf@calaf.cat
www.calaf.cat

Matins: Dilluns, dimecres i
dissabte de 10 a 13 h.
Tardes: De dilluns a dijous
de 15.30 a 20 h. i divendres de 15.30 a 19 h.

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

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

Jutjat de Pau de Calaf

Deixalleria municipal

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

Horari hivern:
Dilluns, dimecres i divendres de: 14.30 a 17 h
Dimarts, dijous dissabte
de: 11 a 13 h

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 h (T. 93 472 91 40).
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l’editorial

Nadal, Reis i el sentit
de les tradicions
Nadal, en el món occidental, té un origen religiós. El celebrem el dia 25 de
desembre i commemora el naixement de Jesucrist. Com passa amb totes les
tradicions, hi ha un punt d’arbitrarietat i d’invenció. Els historiadors Eric Hobsbawm i Terence Ranger ho van analitzar i documentar l’any 1983 en la seva obra
La invenció de les tradicions. Per exemple, l’origen de la celebració de Nadal és
pagà. Coincideix amb la festa del solstici d’hivern, quan el dia s’allarga de nou i la
vida recomença. A diferència del que passa amb el Nadal, el solstici d’hivern l’han
celebrat totes les cultures per demanar que el nou cicle natural els sigui propici,
amb bones collites i sense pestes, fer una festa per cridar a l’abundància. Va ser
l’emperador Constantí el Gran qui, al segle V, va fer cristià l’Imperi Romà i va situar
el naixement de Jesucrist al 25 de desembre –els Evangelis no en fixen cap data–
per equiparar-lo al naixement del sol.
Que una tradició tingui un origen pagà o bé sigui una invenció romàntica,
no li treu el seu valor simbòlic, ni la seva funció i la seva importància social, al contrari, ens l’explica i ens l’omple de sentit i de raó de ser.
En aquest cas, celebrar el Nadal i participar de totes les tradicions que hi
van associades –els pessebres i els Pastorets, la missa del Gall, fer cagar el tió,
els dinars familiars, la festa dels Sants Innocents, l’home dels nassos, els Reis...
– ens torna a les nostres arrels culturals i, alhora, ens subratlla la pertinença a la
comunitat.
Ara: aquests valors simbòlics i aquestes funcions socials que tenen les tradicions, expliquen Hobsbawm i Ranger, també poden respondre a una pretensió
de legitimar i fonamentar jerarquies i relacions d’autoritat –el patriarcat o el classisme, per exemple–, o poden servir per socialitzar i naturalitzar creences, sistemes de valors o codis convencionals de conducta.
Comprendre el valor i la funció de les tradicions, destriar-ne els aspectes
positius dels que no ho són tant o, directament, dels que són perniciosos, ens ha
d’ajudar a renovar-les i adaptar-les als nous temps. Perquè les societats canvien
i evolucionen, les tradicions que celebren i que serveixen per mantenir-les cohesionades han d’adaptar-se constantment a la nova realitat social, cultural i demogràfica. Si no ho fan, d’una banda, no compliran aquesta funció de cohesionar i
de dotar de pertinença a la comunitat, però, d’una altra banda, pel fet de perdre
aquella utilitat comunitària, s’esllanguiran fins a desaparèixer o fins a quedar convertides en relíquies incomprensibles que ja només es mantenen per la ceguesa
social i l’entestament d’uns pocs individus.
Per això és necessari plantejar-se periòdicament el sentit que han de tenir
les nostres tradicions i de quins nous significats les hem de dotar per mantenir-les
vives i funcionals. No és debades que alguns antropòlegs, en referir-se a la celebració del Nadal, una festa amb un substrat religiós incontestable, parlin de religiositat laica per explicar com persones no creients participen sense experimentar cap tipus de contradicció dels Pastorets, els pessebres vivents o les nadales,
o porten la carta als Reis.
Des de l’equip de govern de Junts per Calaf, els desitgem unes bones festes de Nadal i una immillorable entrada d’any 2020. Que en gaudeixin al costat de
les seves famílies i amics.

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions
expressades pels col·laboradors d’aquesta
publicació.
—
Número 75 - Desembre de 2019
Edita: Ajuntament de Calaf
Imprimeix: Gràfiques Oller, CB
Imprès amb paper ecològic
—
www.calaf.cat

Jordi Badia Perea
Alcalde de Calaf
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el reportatge

Calaf, una vila que cuida

S

egons indiquen les darreres
dades de l’Idescat (Institut
d’Estadística de Catalunya) un
20% de la població de Calaf és
major de 65 anys. Això vol dir
que dels 3.547 habitants empadronats, 727
són persones grans. Aquestes dades es situen dos punts per damunt de la mitjana de
Catalunya, qua actualment es troba al 18%.
Si mirem l’històric, veiem que en els darrers anys l’esperança de vida ha agumentat
a Calaf, ja que al 2018 un 17% de la població

era major de 65 anys. La previsió, tal com
passa a tot Catalunya, és que aquesta dinàmica vagi creixent fins arribar al 22% l’any
2050.
Els avenços científics, el control de les
infeccions, l’alimentació saludable i les atencions socials són factors que han contribuït a
què les persones visquin més anys. Però no
tothom envelleix igual: l’herència genètica i
l’estil de vida de cada persona són determinants.

No es pot evitar envellir, però sí que es
pot fer de manera saludable, adquirint bons
hàbits de vida i dins d’un entorn sociofamiliar
òptim.
Tot plegat, fa necessari que les polítiques
socials i sanitàries s’adaptin a aquesta nova
realitat i, per això, l’Ajuntament de Calaf aposta per promoure i donar suport a projectes
que fomentin envellir dignament al nostre
municipi, no sols des del punt de vista assistencial si no també des de la prevenció i foment de l’envelliment actiu.

En 10 anys, la població major
de 65 anys a Calaf ha
passat del 17,86% al 20,49%
i està dos punts per damunt
de la mitja de Catalunya

Activitat física per a gent gran: un món de possibilitats

E

l secret d’envellir bé implica tenir
cura de la nostra salut, conservar
vincles amb l’entorn i mantenir la
ment desperta i activa. Entre la
gent gran és molt important mantenir un nivell de força i de massa muscular
òptim per evitar caigudes que provoquen
fractures. Amb l’activitat física i el treball de
força muscular i d’impacte es pot millorar
l’osteoporosi (degeneració òssia muscular).
En aquest sentit, des de la regidoria
d’Esports organitzen diferents activitats al

llarg de l’any específiques per a la gent gran,
com la gimnàstica de manteniment a l’hivern
o l’aquagym a l’estiu.
A més, aquest any s’ha engegat la Taula
d’Esport i Salut que s’actualitzarà periòdicament i on es recullen les activitats esportives i
físiques ofertes per les entitats i empreses de
la vila, per tal de promoure-les també entre la
gent gran.
Entre aquestes, s’hi troben les ofertes per
l’Esplai de la Gent Gran com taixí, biodansa,
gimnàstica suau, balls amb línia, sardanes...

Les relacions socials: la millor medicina!

L

’aïllament social és un factor de
risc important que pot accelerar
o empitjorar l’envelliment i causar
problemes de salut mental.

La prescripció social és un mecanisme
pel qual els professionals d’atenció primària
adrecen els pacients amb risc a què utilitzin
recursos del seu entorn. Aquest programa
es basa en l’evidència que la participació
regular en activitats comunitàries ajuda els
pacients a desenvolupar recursos socials

4

i psicològics, promociona un reforç positiu
i ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable i resilent contra els trastorns com la
depressió.
Des de l’Àrea Social de l’Ajuntament de
Calaf i conjuntament amb el CAP s’està començant a treballar en aquesta línia i, per això,
és i serà clau la col·laboració i implicació del
teixit associatiu de la vila com l’Associació de
Dones Arca, l’Esplai de la Gent Gran, el Centre de Dia, la Biblioteca, etc. ja que garantiran
la seva eficàcia i èxit.

Fer-se gran és una actitud
Article escrit pel Grup Àuria,
nova empresa responsable de
la gestió de la Casa Gimferrer
Aquest és un dels lemes que fem servir
des d’Àuria quan parlem de l’envelliment.
Des de la seva fundació l’any 1972, com a
cooperativa de treball per part dels pares i
mares dels joves que acabaven la seva escolarització a l’escola especial (Igualada), hem
anat acompanyant famílies i persones amb
necessitat de suport en aquest camí de ferse gran.
Primer, per formar i donar oportunitat laborals a les persones, per desenvolupar-se
en un espai de treball, entenent que aquesta
era la millor manera de construir l’autonomia
personal i la defensa dels drets individuals.
Però, més endavant, en les fases de la vellesa, atenent a persones en àmbits amb activitats terapèutiques i models residencials
basats en l’atenció personalitzada, en pisos
assistits i inserits en la vida dels barris de la
ciutat.
Des de fa pocs mesos, Àuria Fundació és la nova responsable de la gestió del
Centrede Dia de Calaf per a l’atenció de les
persones grans. És un repte. Però és també una oportunitat per estendre un model
d’acompanyament a la vellesa, que s’ha anat
configurant amb l’experiència d’aquests últims 40 anys, des d’una perspectiva humanista, allunyada dels criteris assistencials i
de cura geriàtrica, que persegueix oferir la
major qualitat de vida i el dret a envellir dignament.
L’equip de professionals d’Àuria centra
totes les seves accions en cada persona.

Per això, es dissenyen programes a mida
de cadascú i itineraris de vida que tenen encompte els interessos i les il·lusions de cada
persona, i s’adapten als ritmes individuals.
Un tractament personal i individualitzat
acaba tenint més sentit per a tothom.
Per a nosaltres, com a entitat, perquè supera una organització que sovint es basa en
els propis serveis.
Per als professionals, que treballen amb
persones i garanteixen un tracte personal.
I, especialment, per a les persones que en
són les destinatàries i les principals beneficiades: sentir-se respectades i partícipes de
les decisions sobre la pròpia vida.
Tenir cura d’algú també és escoltar, ajustar-se a les seves aspiracions, a la seva manera de fer. I, en aquest fer, no hi ha pautes
universals, cada persona és un món.
Àuria Cooperativa aspira a un model
d’acompanyament en la vellesa que sàpiga
escoltar, respectar i estimar.

“Dissenyem programes a
mida de cadascú i itineraris
de vida que tenen en compte els interessos i il·lusions
de les persones”

Entrevista a
Teresa M. Bujons

L

a Teresa és la persona comissionada de l’àrea social,
encarregada de serveis socials i gent gran. De cara al
gener, iniciarà el projecte Decideixo viure bé a casa amb què pretén
apropar els serveis i recursos per a la
gent gran a la pròpia llar.
En què consistirà el projecte ‘Decideixo viure bé a casa’?
Hi haurà una feina inicial que suposarà anar casa per casa a visitar les
persones de Calaf de 70 anys o més
grans que viuen soles o acompanyades d’algú d’edat similar. El que volem
és escoltar-les i conèixer en quines
condicions viuen i quines són les seves necessitats. I a partir d’aquí, poder
fer plans a mida per tal de garantir que
si s’escull viure a casa disposin dels
recursos necessaris per tenir una vida
digna.
Realment la frase “com a casa enlloc” també és compleix en el cas de
tenir cura de la gent gran?
Si és la voluntat de la persona, sí. Per
exemple, potser hi ha gent gran que té
moltes escales a casa seva i això li dificulta molt la mobilitat. Ara bé, la solució
no necessàriament passa per portar-lo
a una residència si no que hi ha altres
ajuts o recursos possibles que potser
desconeixen i els hi facilitarien la mobilitat i millorarien la seva qualitat de vida.
Creus que la gent gran coneixen els
recursos disponibles?
Molta gent desconeix que el Centre de
Dia ofereix la possibilitat només de poder-hi dinar o dutxar-se per un mòdic
preu. A més, també hi ha serveis com
el SAD (Servei d’Atenció domiciliària)
o la teleassistència que no saben que
poden sol·licitar. Cal dedicar esforços
a informar bé la gent gran i les famílies.
5

els plens municipals

Els punts més importants dels
darrers Plens
Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre s’han realitzat quatre plens a l’Ajuntament de
Calaf, dos d’ordinaris i dos d’extraordinaris on s’han tractat temàtiques tant a nivell municipal com
nacional. Us compartim alguns dels punts més importants.

Ple extraordinari del
17 d’octubre

6. Declaració de Bé Cultural d’Interès
Local de l’edifici del Casino de Calaf

1. Aprovació de la moció que rebutja la
sentència del Tribunal Suprem, reclama
la llibertat immediata dels presos polítics
i defensa el dret d’autodeterminació

• Bonificació del 30% de l’IBI en el cas de
fomentar l’energia fotovoltaica i d’un 95% de
l’ICIO en les construccions que incloguin sistemes d’aprofitament elèctric
• Bonificacions per aquells usuaris que
ajudin a millorar els resultats de la recollida
selectiva

L’Ajuntament de Calaf va celebrar un Ple extraordinari amb motiu de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra els liders polítics i socials vinculats a l’organització
de l’1 d’Octubre, tot sumant-se a molts municipis catalans

4. Aprovació del Nou Pla Estratègic de
Calaf fins al 2029

7. Adhesió a l’Associació de Municipis
Afectats per la línia ferroviària R-12 (Lleida-Manresa)

Ple del 21 octubre
2. Aprovació del procediment de revisió d’ofici del contracte programa del 2
d’octubre de 2013 i conveni amb Aigües
de Manresa
L’objectiu és saber si es pot atorgar a Aigües de Manresa la condició de mitjà propi
per saber si el conveni que es va signar tenia
validesa . Per això, es farà arribar la consulta a
la comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya que és l’òrgan qui ho ha de
determinar.

3. Modificació i aprovació de les ordenances fiscals del 2020
• Excepció per a persones amb discapacitat de l’impost sobre vehicles
• Augment de l’ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres) i actualització de l’IPC a totes les ordenances en un 2%
- menys IBI que es mantindrà • Augment de la taxa per la prestació del
servei de gestió de residus un 8,33%
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Aquest es basa en una diagnosi que recull les
fortaleses i debilitats del municipi i defineix
les seves oportunitats i amenaces a partir de
l’anàlisi del territori des d’un punt de vista social, ambiental i econòmic.

Aquesta consideració permetrà al Casino
entrar a formar part del patrimoni protegit de
Catalunya i optar a més recursos i subvencions.

La plataforma compta amb l’adhesió de municipis com Bellpuig, Tàrrega, Anglesola,
Manresa, Rajadell i Sant Guim i vol fomentar
diferents accions per reclamar les millores
de la línia.

Aquest es pot consultar a la pàgina web de
l’Ajuntament de Calaf www.calaf.cat

Ple del 18 de novembre
5. Aprovació del Pressupost Municipal per al 2020 amb un import total de
4.960.649,40 euros a l’estat d’ingressos
i de 4.957.742,78 euros a l’estat de despeses, presentant un superàvit inicial de
2.906,62 euros
El superàvit del pressupost permetrà capacitat de finançament a l’Ajuntament, complint
amb la regla de la despesa i mantenint el deute viu (financer i no financer) al 38,53%.

Ple extraordinari del 19 de
desembre*
8. Modificació de l’ordenança de l’IBI
S’accepta una modificació proposada per un
veí per incloure el recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencials d’acord amb l’establert en l’article 15
d’aquesta ordenança fiscal.
9. Adjudicació de la concessió per a la
construcció i explotació d’un edifici destinat a tanatori
Un cop finalitzat el procés, l’empresa adjudicatària és Gestió i serveis funeraris, SL
(*)En el moment de tancar els continguts de la
publicació de l’Altiplà encara no s’havia realitzat el Ple i no es sabia el posicionament dels
partits de l’oposició i els seus vots

L’Ajuntament explica la proposta
del nou pressupost municipal
La sessió va acollir una vintena de persones el divendres 17 de novembre a l’IMFP i cada regidoria va explicar les novetats més importants de la seva àrea.
Turisme: visites amb realitat virtual al castell, senyalitzacions turístiques, adequació espai caravanes i l’ampliació de les botigues.
Promoció econòmica i ocupació: acompanyament empresarial,
formació en pràctiques, nou espai industrial, bonificació per a la contractació de majors de 45 anys, suport als comerciants i a les fires.
Igualtat i cooperativisme: projectes i campanyes que fomentin el
feministme i la igualtat de gènere i creació d’una cooperativa de menjadors per donar servei als centres educatius i el centre de dia.
Esports: realització d’una cursa BTT “Límits land” amb altres municipis de la Catalunya Central i obres de millora de la piscina municipal.
Territori i medi ambient: substitució del clavegueram de la plaça de
les Eres, adequació tanatori, consolidació de la carretera de Manresa, restaurar la façana de la Casa Felip i garantir l’accessibilitat dels
espais públics.

CAPITOLS DE DESPESES

PERSONAL
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONSTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

CAPITOLS D'INGRÈS

CAPITOLS D'INGRÈS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INSGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

2019

2.078.058,00 €
1.624.797,85 €
18.606,21 €
395.815,59 €
40.677,94 €
565.127,16 €
32.512,72 €
- €
374.479,92 €
5.130.075,39 €

2019

1.624.000,00 €
22.000,00 €
739.150,00 €
1.807.697,28 €
42.640,00 €
330.000,00 €
450.764,63 €
- €
114.362,53 €
5.130.614,44 €

2020

VARIACIONS

2020

VARIACIONS

1.881.500,00 €
1.731.633,23 €
14.526,60 €
228.129,19 €
75.000,00 €
651.569,00 €
- €
- €
375.384,76 €
4.957.742,78 €

1.640.100,00 €
40.000,00 €
768.010,40 €
1.636.570,40 €
4.400,00 €
220.000,00 €
339.591,77 €
- €
311.977,23 €
4.960.649,80 €

-9,46%
6,58%
-21,93%
-42,36%
84,38%
15,30%
-100,00%
0,00%
0,24%
-3,36%

0,99%
81,82%
3,90%
-9,47%
-89,68%
-33,33%
-24,66%
0,00%
172,80%
-3,31%

L’Ajuntament de Calaf bonificarà les bones pràctiques ambientals

E

n la darrera modificació de les ordenances fiscals
d’octubre, l’Ajuntament de Calaf va introduir una
sèrie de bonificacions relacionades amb el foment de
l’energia fotovoltaica:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Podrà bonificar-se l’IBI a aquells immobles que tinguin
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
que compleixin les següents condicions:
- La potència elèctrica instal·lada, igual o major al 30% de la
potència elèctrica contractada de l’immoble.
- Les instal·lacions per a la producció d’electricitat han
d’incloure acumuladors elèctrics.
- S’hagi establert un contracte de manteniment de la
instal·lació per un període mínim de cinc anys.
- L’Ajuntament hagi acceptat una comunicació d’obra menor
pels treballs.
- La instal·lació no sigui obligatòria d’acord amb la normativa
específica en la matèria.
La bonificació serà del 30%, tot i que els habitatges
plurifamiliars amb una instal·lació que alimenti els elements
comuns tindran una bonificació del 5% per cadascun dels
habitatges vinculats, sempre que tinguin constituïda una
comunitat de veïns. Aquestes bonificacions s’aplicaran durant
5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació
posterior a la data en què s’hagi executat i legalitzat la
instal·lació.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (ICIO)
Les construccions, instal·lacions o obres que incorporin
sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen
d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’ICIO i es manté
la bonificació del 35% pels sistemes d’aprofitament tèrmic de
l’energia solar, només sobre la part del Pressupost d’Execució

Material corresponent a la instal·lació d’autoconsum. No
s’aplicarà quan la instal·lació sigui obligatòria.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(IVTM)
Es mantenen sense cap modificació les bonificacions sobre
l’IVTM, de manera que s’estableix una modificació del 75% de
la quota per vehicles elèctrics i del 50% per vehicles híbrids
que combinin el motor tradicional de combustió interna amb la
tracció elèctrica.
TAXA DE RESIDUS URBANS DOMÈSTICS
Al llarg de 2019, l’Ajuntament ha fomentat l’ús de la deixalleria
organitzant sortejos mensuals entre els usuaris particulars de
la deixalleria. Per seguir fomentant-ne el seu ús i millorar els
resultats de recollida selectiva, s’ha introduït una bonificació
per ús normal de la deixalleria.
Els usuaris que acreditin entre 12 i 23 entregues anuals se’ls
aplicarà una bonificació del 10% sobre la quota establerta i del
20% a partir de les 24 entregues. Per tal de poder acreditarho, caldrà entregar els albarans que es faciliten a la deixalleria
degudament complimentats. S’estableix un límit de 3 entregues
per mes a nivell de comptabilització, sense que això signifiqui
que no puguin portar-hi residus més vegades.
D’altra banda, els usuaris que acreditin la realització de
compostatge des de fa més d’un any podran gaudir d’una
bonificació del 10% sobre la quota establerta. El còmput
de temps comença a partir de la visita del tècnic de Medi
Ambient de l’Ajuntament per comprovar que s’està realitzant
compostatge a la llar.
La bonificació per solars sense edificar que realitzen
autocompostatge, la qual és del 100% de la quota.
Tota la informació a : www.calaf.cat
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el medi ambient

Consells per un Nadal sostenible
Tot i que durant tot l’any hem de tenir una actitud de respecte pel medi ambient, durant les festes de Nadal, moment en que es dispara
el consumisme, és especialment important buscar maneres de ser més sostenible. Aquí us volem oferir uns quants consells per un Nadal
més sostenible:

- No utilitzis molsa pel pessebre. La
molsa té un paper molt important als ecosistemes ja que protegeix el sòl de l’erosió,
reté la humitat i és recer per molts animals
petits. Busca materials alternatius com ara
fulles seques, sorra, escorça trinxada...
- No utilitzis plantes com el boix grèvol
o el vesc. Són una font d’alimentació per
a alguns animals durant l’hivern, moment
en que es més difícil trobar-ne. A més, la
recol·lecció d’algunes d’aquestes plantes
està prohibida per llei.
- Adquireix arbres de Nadal de vivers
i plantacions controlats, ja que la tala incontrolada d’avets i pícees perjudica greument el medi natural. Si tenim arbres al jardí, podem optar per decorar-los i, a més, li
aportarà un extra d’originalitat.
- Compra la quantitat de menjar justa
i necessària per evitar el seu malbaratament. La producció d’aliments requereix
grans quantitats d’energia i aigua que, si
acaben a les escombraries, haurem perdut.
- Evita les vaixelles de plàstic d’un sol
ús. La millor alternativa són les vaixelles
clàssiques, de vidre o ceràmica, a més dels
tovallons de roba.
- Consumeix productes frescos i de
producció local. El consum de productes
transportats des de l’altra punta del món no

s’incrementa la seva qualitat i, per contra,
genera una gran quantitat d’emissions i un
elevat consum d’energia.
- Compra els aliments a granel o
aquells que tinguin una presentació amb
el mínim d’embolcalls. Porta els teus envasos de casa per eliminar l’ús d’envasos
d’un sol ús, com ara safates de porexpan,
plàstic film, bosses de plàstic...
- Recicla correctament tots els residus que generis, inclòs l’arbre de Nadal.
Alternativament, pots buscar usos alternatius a alguns dels materials que es generen,
com ara aprofitar el paper dels regals per
embolicar altres regals.
- Fes regals no materials, com ara entrades al cinema o als museus, concerts
o teatre, subscripcions a revistes digitals,
àpats en restaurants, viatges o estades
en allotjaments de turisme rural, activitats
d’esports, massatges...
- Fes regals que incentivin la reducció
de la generació de residus, com ara sabons del cos i xampú sòlids, pasta de dents
sòlida i raspall de dents de bambú, desodor-

ant sòlid, canyes metàl·liques o de bambú...
Pots trobar tots aquests productes amb envàs de cartró.
- Embolica els regals utilitzant el mínim d’embolcalls innecessaris i, si vols
donar un toc d’originalitat, pots embolicarlos amb roba utilitzant la tècnica Furoshiki.
- Fes servir felicitacions electròniques: targetes electròniques, vídeo amb un
recull de fotos de l’any... Sigues original!
- Fes regals útils, és a dir, assegura’t que
el regal que fas és útil per a la persona que el
rep.
- Tingues en compte els materials de
les joguines: escull-les de fusta, de paper i
cartró, de metall, de cotó o de llana. L’ús de
materials naturals i renovables és una garantia per la conservació del medi ambient.
- Evita les joguines bèl·liques i sexistes
ja que, tot i que no tinguin un impacte ambiental afegit, fomenten actituds contràries
a la sostenibilitat global.
- Utilitza piles o bateries recarregables
en les joguines i els aparells elèctrics.

Alguns exemples de la tècnica Furoshiki

Com hem de gestionar els voluminosos?
Els residus voluminosos són aquells que, per
les seves dimensions, no caben als contenidors del carrer, com ara sofàs, matalassos,
mobles, estris vells, somiers o neveres.
L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida de voluminosos als particulars que no
disposen de mitjans per portar-los a la deixalleria, trucant a les oficines de l’Ajuntament
(93 869 85 12). Cal trucar amb una antelació
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mínima de 2 dies per concertar un dia de recollida.
Aquest servei, en cap cas, serveix per buidar
una casa. En aquests casos caldrà contractar una empresa especialitzada.
Abandonar residus a la via pública es una
falta d’incivisme i es pot sancionar fins a 600
euros.

la cultura

les notícies

Els Pastorets de Calaf,
els Infantils i la cervesa
artesana tornen al
Casal de Calaf
Els Pastorets de Calaf tornen als escenaris els dies 25 de desembre a les 19 h, el 29
de desembre a les 17.30 i els diumenges
12, 19 i 26 de gener de 2020 a les 17.30 a la
Sala Folch i Torres del Casal de Calaf.
Coneguts popularment com “Els Pastorets més espectaculars de Catalunya”, els
avalen una cinquantena de decorats, més
d’un centenar d’actors sobre l’escenari, una
il·luminació extraordinària, un vestuari cuidat, una impecable sonorització i uns efectes
especials sorprenents que edició rere edició
introdueixen petits canvis i fan que els Pastorets de Calaf esdevinguin una de les propostes teatrals nadalenques més destacades
arreu del territori.
La música, escrita pel compositor Valentí Miserachs també és un aspecte clau, i cal
mencionar la directora Mireia Cirera, que es
va estrenar l’any passat, qui ha sabut donarli un gir més actual i proper amb un treball
centrat en la dicció i entonació per fugir dels
tòpics clàssics interpretatius.

Els Pastorets Infantils es consoliden amb una sisena edició
La versió infantil dels Pastorets de Calaf
arriba enguany a la seva sisena edició. Les
representacions tindran lloc els dies 22 i
28 de desembre a les 18 h i el 6 de gener
de 2020 a les 18 h a la sala Folch i Torres
del Casal de Calaf.
Els jocs lumínics, les fotografies d’alta
resolució i les innovadores tècniques de so
conviuen i faciliten el diàleg entre els discursos dramàtics, narratius i audiovisuals. La

incorporació de curtmetratges al llarg de
l’espectacle i les il·lustracions en gran format
aconsegueixen, una vegada més, fusionar
realitat i ficció amb naturalitat i sense estridències.
Pero els autèntics protagonistes són els
més de 150 nens i nenes que s’entreguen en
cos i ànima a un espectacle que no només
viuen i creuen fins al final. Eloi Fonoll, el seu
director, n’és el responsable, ja que viu amb
passió la feina i la seva energia s’encomana.
Ha estat ell qui ha sabut crear una estètica
escènica original, avantguardista i contemporània fent que Els Pastorets Infantils de
Calaf esdevinguin un impressionant espectacle sense precedents.

L’única cervesa que apaga el foc
de l’infern
Cerveses Grenyut produeix la tercera
edició de la cervesa artesana dels Pastorets
de Calaf, una edició limitada amb etiqueta
col·leccionable.

Calaf comptarà
amb uns intèrprets de luxe pel
seu Gran Concert
de Cap d’Any

Després de l’èxit de l’any passat, amb
el concert “Un món de Nadales” que va
comptar amb la col·laboració del cantant menorquí Cris Joanico, la Coral
Ressons de Calaf organitza novament
el Gran Concert de Cap d’Any.
Enguany, es realitzarà el dissabte 4 de
gener a les 19h al Casal de Calaf i estarà protagonitzat pel Cor i Orquestra
Simfònica Harmonia, dirigit per Albert
Deprius. Sota el títol “A ritme de vals”,
l’actuació inclourà valsos, polques i peces de caire nadalenc com l’ Adeste fideles de J.F Wade, Sang Vienesa de J.
Strauss Jr., el Messies de Händel, Danza
delle ore (La Gioconda) de A. Ponchielli
o Ave Maria de V. Valivov, entre d’altres.
L’actuació comptarà amb la col·laboració
de la coral amfitriona Ressons de Calaf i
com a corals convidades també hi participaran el Cordhomes d’Osona i la Coral
Mare de Déu del Portal de Prats de Rei.
La proposta d’aquest concert de luxe
sorgeix a partir de la Gira Epíscopus –
on van coincidir les quatre corals - promoguda el 2018 pel bisbat de Vic en
homenatge als bisbes Oliba i Torras i
Bages. La gira va reunir onze grups corals catalans amb l’Orquestra Simfònica
del Vallès per interpretar conjuntament
Oratori musical Episcopus. Diàleg Patriarcal composat per Valentí Miserachs
en diferents actuacions arreu del territori i que els va portar fins a Roma. En
aquesta ocasió, Albert Deprius, tenor i
director titular de la Coral i Orquestra Simfònica Harmonia, serà qui dirigirà dalt
de l’escenari les quatre corals.
Les entrades tenen un cost de 12 euros,
10 euros pels socis del Casal de Calaf, i
es poden comprar anticipadament a través del portal web:
http://entrades.casaldecalaf.cat
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la promoció econòmica

El ‘Gran Laureanu’, la campanya de
Nadal dels comerciants de Calaf,
repartirà 2.500€ en premis
repartits. El premi consistirà en un bitllet gegant del “Gran Laureanu” que tindrà un valor
de 500 € per gastar a les botigues participants en la campanya en un únic dia. A l’hora
de fer el sorteig, es trauran dos números, el
de la persona guanyadora i un de reserva.
Si el dia 20 de gener, no ha sortit el número
guanyador, es passarà al suplent.

Descomptes en les
compres
fins al 29 de febrer

Una quarantena de comerciants de Calaf promouran aquestes festes la campanya
“El Gran Laureanu” amb què han creat una
moneda local anomenada “Laureanu” i que
a partir del 2 de desembre es podrà aconseguir comprant als comerços participants.
Cada bitllet “Laureanu” tindrà un valor
de 0,10 € i comptarà amb un número que
servirà per participar en el sorteig del “Gran
Laureanu” on s’obsequiarà la persona

guanyadora amb 500 €.

El sorteig del
‘Gran Laureanu’ serà el
5 de gener

Un cop hagi sortit el bitllet guanyador del
“Gran Laureanu”, fins al 29 de febrer tots els
bitllets de “Laureanus” no premiats acumulats durant les festes es podran bescanviar
i aconseguir deduccions en l’import de les
compres.
En total, es repartiran fins a 19.700 butlletes “Laureanus”, el que suposarà per
als comerciants obsequiar als clients amb
2.000 € en descomptes.
Consulteu les bases del concurs a:
www.calaf.cat

El 5 de gener, mentre s’espera l’arribada
dels Reis a tres quarts de 6 de la tarda davant del Casal de Calaf, es farà el sorteig
del “Gran Laureanu” entre tots els números

Llistat de comerços participants
• Almansa • Arrels Perruqueria • Bonàrea • Burgès i Regí • Caçats L’Escarpí • Cal Gatells • Cal Xandri • Caprici • Carnisseria Laura
• Carnisseria Mercè • Coaliment - Casa Florentina • Condis • El cosidor de Calaf • El Gebre • El Quiosc del Passeig • Elvira Perruquers
• Farmàcia Font Sabala • Ferreteria Calaf • Forn de Pa Fitó • Hortum • Imatge • La Coppe • La Lionesa • La Senalla • La Vedella • L’Home
• Mobles Pérez • Modes Maria • Òptica Calaf • Papereria Anna • Peixateria Calaf • Perruqueria & Estètica Anna Roldán • Quemposo
• Super T • Teixits Montserrat • Tot Punt • Vailets • Vitaespai

El mercat de Calaf s’anticipa al Nadal
El dissabte 14 de desembre el mercat de
Calaf va comptar amb diferents activitats
nadalenques.
A partir de les 11h es podia participar
d’un taller de figures del Pessebre, on es
podia pintar una peça i després col·locar-la
en un Pessebre general que es va instal·lar
al mig de la plaça dels Arbres. A més, els as10

sistents també van poder pensar i escriure
un desig i penjar-lo a les branques d’un arbre dels desitjos. A les 12h, els patges reials
van fer acte de presència i van entregar les
cartes als infants per enviar als Reis Mags.
Finalment, es va elaborar una caldo de
Nadal tradicional que es va repartir entre
tots els assistents de forma gratuïta.

els infants

les notícies

El Casal i Parc de Nadal
proposen noves experiències als infants

Arriba la festa de
Cap d’Any a Calaf

C

om a novetat de les festes
de Nadal, el 2020 Calaf
gaudirà d’una proposta
de revetlla per celebrar
l’any nou organitzada per
La Polseguera i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Calaf.
A partir de la 01h de la matinada, la sala
d’actes Teresa Escolà i Torra acollirà
l’actuació de diferents discjòqueis com:
Dj Ceba, Dj Stop The Drama i Dj Campà.
L’entrada serà gratuïta.

Aquest any, el Casal de Nadal trenca
esquemes, ja que en comptes d’activitats
oferirà de forma simultània diferents racons
on els nens i nenes tindran l’oportunitat de
gaudir de diferents experiències i oportunitats d’aprenentatge.
Tindrà lloc a l’Institut Municipal de
Formació Permanent (IMFP) els dies 23,
24 i 27 de desembre (setmana Nadal) i els
dies 30 desembre, 2 i 3 de gener (setmana Cap d’Any) de 09 h a 13 h.
En aquest cas, no hi haurà hora d’acollida
ni de menjador però sí que s’oferirà la possibilitat d’inscriure als infants només un dia o
dies individuals.
D’altra banda, el Parc de Nadal tindrà
lloc els mateixos dies de desembre i gener
que el Casal, però es realitzarà a la tarda de

16 h a 20 h a la sala d’actes Teresa Escolà i
Torra.

L’Iglú comptarà amb
noves zones lúdiques i
d’experimentació
Comptarà amb noves zones com una
ludoteca mòbil, espai d’experimentació sensorial i espai de jocs del món. Els diferents
tallers que s’hi podran realitzar seran de
treballs manuals, realitat virtual, cuina, ioga,
discjòquei i residu zero. També hi haurà activitats de just dance, videojocs i futbolí humà i
cada tarda es clourà el Parc amb una actuació de tancament.
L’entrada tindrà un cost de 3 euros i hi
haurà servei de barra.

Torna el 22è Conta Contes
Bitxets 14, amb una junta renovada, organitza per quart any consecutiu el 22è Contacontes de Calaf sota el nom ”Un Contacontes gegant”. Es realitzarà el dijous 26 de
desembre, al Casal de Calaf a les 13 hores.
Un espai on la fantasia i la imaginació de
grans i petits s’unirà amb aventures explicades per diversos participants.
Enguany, el concurs de cartells l’ha
guanyat el dibuix de Ksenia Broslavskaya.

Concert nadalenc a càrrec de
l’Escola de Música de Calaf

E

l dissabte 14 de desembre
a les 19h de la tarda la sala
d’actes municipal Teresa
Escolà i Torra va acollir el
tradicional concert de nadal
de l’Escola de Música Municipal.
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l’entrevista

L’ Anunciació (1893). Autor: Alexandre de Riquer i Ynglada.

Joan Graells i Prat

Estudiós i
col·leccionista de
l’obra d’Alexandre
de Riquer i Ynglada
“Riquer va saber trobar l’equilibri entre el
treball tècnic i la
creació artística ”
En Joan Graells i Prat es va iniciar en
el col·leccionisme mitjançant trobar
als paquets que es rebien a la llibreria
de la seva família uns segells bonics
i diferents als altres que tenien els
seus companys. Al seguir la història
de la població de Calaf, va endinsarse en dos fills d’aquesta vila, Laureà
Figuerola i Alexandre de Riquer, en
aquells temps força desconeguts.
Amb el pas dels anys i l’adquisició
de nombrosos documents i obres,
Graells s’ha convertit en un dels
grans coneixedors de l’obra de Riquer. I per això, el 2020, centenari
de la seva mort, serà el comissari de
l’Any Riquer.
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“

Vaig descobrir
que fins i tot
vam néixer a la
mateixa casa

”

Com vas conèixer i endinsar-te en l’obra
d’Alexandre de Riquer?
Des de petit, els meus pares ja em van ensenyar a
tenir una estima pel municipi, i per tant, sempre m’ha
interessat la història i els seus protagonistes.
Això em va portar a ser corresponsal de diversos
diaris, entre d’altres, el Correu Català que va fer un dominical especial dedicat a Alexandre de Riquer amb
la foto d’un cartell seu a la portada i un extens article
a l’interior.
A més, també m’agradaria destacar que amb en
Ramon Mas Domènech, antic alcalde de Calaf, i en
Dr. Mossèn Antoni Pladevall qui fa una conferència
sempre per Festa Major sobre temes històrics, fa
anys que compartim tertúlies i converses i així, també
he anat mantenint la meva passió per la història.
Riquer va ser un artista total i polifacètic: dibuixà, pintà, dissenyà, escrigué... Va ser un dels
introductors del modernisme en totes les seves
facetes al nostre país, impulsor de l’exlibrisme,
va dissenyar i ensenyar la tècnica de l’aiguafort...
Pel que coneixes d’ell, creus que hi ha algun tipus
de treball que li agradés més o se li donés millor
especialment?
Cal destacar que Riquer era un aristòcrata, però
a causa de la situació econòmica de la seva família,
va ser el primer que va treballar. El seu pare no volia
que fos artista i per això, el va obligar a estudiar una
carrera tècnica i Riquer va saber trobar l’equilibri entre les dues coses.
Va treballar molt per encàrrecs i va compaginar
aquests treballs remunerats amb la consolidació
i experimentació de la seva tècnica pictòrica: fent
cartells, ex-libris, decoració...
Personalment, crec que cal destacar el seu treball en l’àmbit de la decoració. El 1892, juntament
amb el seu cosí Manel de Riquer, va fundar un taller
d’ebenisteria, decoració d’edificis i interiorisme, situat al carrer de Pau Claris de Barcelona. La qualitat
tècnica d’aquest taller era tan excepcional que una
de les seves peces, una arqueta ricament decorada,

Joan Graells i Prat a la seva biblioteca personal .

“

Una col·lecció
mor amb el seu
col·leccionista

”

va guanyar l’única medalla d’or de la secció espanyola en la World’s Columbian Exposition de Chicago el
1893.
De fet, també destacaria que va decorar el renovat vestíbul del Cercle del Liceu i en va dissenyar tots
els elements del mobiliari, amb uns rics treballs de
marqueteria i incrustació d’esmalts. Tot i l’incendi del
Liceu de fa uns anys, per sort tot es va conservar i es
pot visitar.
Actualment, podríem dir que deus ser un dels
majors col·leccionistes de l’obra de Riquer. Has
comptat mai tot el que has arribat a recopilar?
Ui... no, però entre quadres, fotos, cartells, postals, cartes, reculls de premsa i revistes de l’època
en les que Riquer publicava dibuixos i cròniques dec
tenir centenars de treballs.
I com s’aconsegueix arribar a generar una
col·lecció així de gran i complerta?
Dedicant-hi molt temps i també diners, cal dir. He
recorregut moltes llibreries, subhastes, galeries...
M’han intentat enganyar algun cop però també he
de dir que moltes persones a títol individual m’han
ajudat molt i m’han obert sempre les portes de casa
seva. En el món del col·leccionisme i l’art, hi ha gent
que és molt recelosa dels seus materials i no els
mostra ni vol que se sàpiga que els té.
Com que per sort, investigant i fent cerca sobre
l’obra de Riquer això no m’ho he trobat, jo tampoc ho
faig. M’agrada col·laborar tan com puc amb la difusió
de l’obra de Riquer i per això, sempre m’he avingut
a cedir part del material per a treballs de recerca,
exposicions, exhibicions, publicacions... quan m’ho
han demanat.
I hi ha alguna obra, projecte, escrit que t’hagi
quedat pendent de trobar o aconseguir?
Durant molts anys, vaig buscar el cartell que havia il·lustrat Riquer sobre els Jocs Florals de Calaf de
1903, perquè sabia que existia per un article publicat
a la revista Juventut, de la qual Riquer n’era director

artístic, però no l’havia vist mai. Gràcies a un llibreter
de Vic, Costa Llibreter, vaig poder adquirir l’imprès
de la convocatòria per part de la Lliga Autonomista
de Calaf.
Després d’aquest, ara només em manca trobar
una pintura que sé que Alexandre de Riquer va fer
d’una posta de sol a Calaf que no he pogut trobar mai.
Què t’agradaria que es fes amb tota l’obra que has
anat recopilant d’Alexandre de Riquer?
Un col·lecció mor amb el seu col·leccionista, això
ho tinc clar, però m’agradaria que es conservés.
Per sort, els meus fills comparteixen l’admiració
per Alexandre de Riquer i la seva obra i gran part
l’administraran ells. Ara bé, també hi ha certes obres
que tinc clar on han d’anar el dia que jo no hi sigui.
Per exemple, una part de l’obra religiosa
m’agradaria donar-la a Montserrat i també voldria cedir a la Biblioteca de Catalunya alguns manuscrits de
l’artista.
Creus que Riquer ha rebut el reconeixement necessari a Calaf?
Mentre vaig ser regidor de l’Ajuntament, acordat
amb el claustre de professors, vam posar a l’Institut el
nom d’Alexandre de Riquer, sent un dels primers instituts públics promogut per la Generalitat de Catalunya.
Com a membre del consell municipal de Calaf, del
20 al 27 de juny del 1976 vam organitzar-li una exposició homenatge. Vam fer conferències, recitals de
poesia amb la participació de les escoles i corals,
vam inaugurar un monòlit a la seva memòria fet per
l’escultor Frederic Marès i vam promoure l’edició del
llibre “Alexandre de Riquer, l’home, l’artista i el poeta”.
Fins aleshores, era molt desconegut però després
d’aquesta primera aproximació i divulgació de l’artista
penso que es va situar Riquer a l’imaginari calafí i a
partir d’aquí , s’han anat fent moltes coses tant a nivell
local, com nacional i fins i tot internacional.
Tot i això, és necessari anar-lo recordant i pensant
noves formes per donar-lo a conèixer a les futures generacions.
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Avancen els treballs de
reurbanització del
carrer del Carme

La llei de barris
subvenciona 18
reformes particulars del casc
antic per valor de
54.641,09€

A

l mes de gener de 2019 es
va obrir la 25ª convocatòria de llei de barris per
subvencionar obres de
rehabilitació en finques
particulars al casc antic de Calaf, amb
un període per presentar les sol·licituds
que anava des del 1 de gener de 2019,
fins al 31 de desembre del mateix any.
Les obres que es subvencionen són la
rehabilitació de cobertes, façanes, millores de l’accessibilitat i instal·lacions
generals de l’edifici.

L’Ajuntament de Calaf, a través de la Llei
de Barris, ha tirat endavant diferents actuacions al nucli antic del municipi. L’any 2017
es va realitzar la urbanització del carrer Xuriguera, l’any 2018 la del carrer Sant Pere i
aquest novembre s’ha iniciat la del carrer del
Carme, que suposa la tercera d’aquestes
actuacions. L’objectiu de totes elles és millorar la qualitat de la vialitat i connectivitat
del nucli antic així com de les edificacions,
tant de caràcter públic com privat, que s’han
consolidat, amb l’objectiu de revitalitzar el
teixit urbà.

ficultats i perills pel que fa a l’ús públic a què
està dedicat. La proposta del nou paviment
contempla posar-ne un de més adequat i
segur des del punt de vista del lliscament.
Finalment, a la part d’entrada al nucli antic
des de la carretera Llarga està previst formar una plataforma única, per reduir la velocitat dels cotxes i es proposa la col·locació
d’unes jardineres que permetin el pas més
segur pels vianants. A la part superior, es
crearà una petita placeta on es col·locaran
unes cadires com a mobiliari urbà sobre el
mur de contenció que limita amb la carretera i es col·locarà un cartell amb planxa d’acer
corte amb les lletres “Nucli antic de Calaf”.

El pla d’actuacions del carrer
del Carme incorpora una petita placeta representativa a Les obres tenen una durada
prevista de dos mesos i mig
l’entrada del nucli antic
El pla d’actuacions d’aquest projecte
planteja la renovació de la urbanització del
carrer del Carme des de la plaça Gran fins
a la carretera Llarga i l’avinguda de la Pau,
formant una petita placeta representativa a
l’entrada al nucli antic, i la realització de les
connexions amb els carrers adjacents. El
projecte també preveu la renovació de les
infraestructures de serveis soterrades que
es troben en un estat deficient, l’ordenació
dels serveis aeris i el soterrament en els
trams de encreuament de carrer.
D’altra banda, també planteja la renovació de la pavimentació que en aquests
moments presenta un estat de conservació
molt deficient, i que provoca mancances, di14

Les obres van començat es passat
mes de novembre i la superfície total de
l’actuació és de 828,09 m². Està previst que
tinguin una durada de dos mesos i mig i el
pressupost és 343.115,25 euros.

Les subvencions s’han atorgat a tots els
propietaris d’immobles del casc antic
que ho han sol·licitat. Els beneficiaris
de la subvenció tenen temps per acabar l’execució de les obres justificar les
mateixes abans del 31 de desembre de
2019. El percentatge a subvencionar
mínim és el 30% del cost d’execució
per contracte sense IVA, podent-se
incrementar a un 40% si l’habitatge es
troba llogat amb un contracte de lloguer per un termini no inferior a 5 anys,
si és l’habitatge habitual del beneficiari
s’incrementaria fins al 45%, o en el cas
de que l’habitatge estigui catalogat podria arribar al 50% del cost d’execució
per contracte sense IVA.
En total s’han beneficiat de les subvencions 18 propietaris/es d’immobles
del casc antic, amb una import total
subvencionat que ascendeix a uns
54.641,09€, sobre un total de més de
120.000€ invertits en obres en edificis
particulars per part dels propietaris, el
què suposa una millora del parc immobiliari que beneficia al conjunt del casc
antic i als veïns del barri.
També s’ha atorgat una subvenció a la
Unió Calafina de 50.000,00€, per les
obres d’adequació interior del local.
Els fons de la subvenció són coberts en
un 75% per la Generalitat de Catalunya i
en un 25% per l’Ajuntament de Calaf.
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Santa Calamanda
torna amb una àmplia i
variada programació
robades pels clàssics.

Dimecres 5 de febrer

Per segon any, la regidoria de Cultura i
Festes aposta per oferir una destacada programació. Calaf celebrarà el dia 5 de febrer,
la diada de la seva patrona, Santa Calamanda. La programació tindrà lloc del dissabte 1
al diumenge 9 de febrer.

Dissabte 1 de febrer
Assaig sobre la lucidesa, amb l’actor
calafí Xavier Torra, serà l’espectacle teatral
encarregat d’obrir la Festa Major a les 18 h al
Casino de Calaf.
Assaig sobre la lucidesa és la segona part
del cèlebre Assaig sobre la ceguesa, obra
amb la qual José Saramago va un pas més
enllà en la seva mirada crítica als mecanismes del poder i va posar en el punt de mira la
corrupció del sistema democràtic.

Diumenge 2 de febrer
El Casino de Calaf acollirà a les 12 hores la
presentació del llibre de poemes Emboscada, de l’autor calafí Amadeu Vidal Bonafont.
Un recull poètic on l’Amadeu ens fa viure diversos sentiments relacionats amb la pèrdua
d’una persona estimada a la qual deu la vida.
A les 18 h, el Casal de Calaf obrirà les seves
portes al concert de MANEL on el grup català ens delectarà amb les cançons del seu nou
àlbum “Per la bona gent”. Dos anys després
de tancar la seva gira “Jo competeixo” (2016)
MANEL torna més sorprenent, artísticament
ambiciós i radicalment contemporani de tota
la seva carrera. Finalitzem la jornada del diumenge al Casino de Calaf a les 19 h amb ball
amb Pep i M. José Trio.

Dimarts 4 de febrer
Quartet Brossa n’oferirà a les 20 h al Casino de Calaf el concert anomenat “Folkestral” on retornen als pobles les músiques folk

El matí del 5 de febrer, festiu local, començarà amb les tradicionals activitats en
honor a la patrona. A les 11.30 h tindrà lloc la
missa solemne i seguidament es farà el ball
de la Metredansa. En acabar, al Casino es
farà la ballada de les sardanes enllaunades.
També, a les 11.30 h el Casal de Calaf projectarà una sessió de cinema infantil.
A més, enguany estan programades
dues activitats a la tarda. A les 18 h el Casal
de Calaf acollirà novament el Cicle Gaudí i
projectarà “La hija de un ladrón” i a les 18.30
h hi haurà Ball al Casino amb el grup Banda
Sonora.

Divendres 7 de febrer
Els actes de Santa Calamanda encara
s’allarguen fins al proper cap de setmana. El
divendres 7 de febrer a les 20 h al Casal de
Calaf, es celebrarà la IV Nit de l’Esport i la
Cultura, per reconèixer a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport i
la cultura l’any 2019.

Dissabte 8 de febrer
La màgia també tindrà el seu espai entre
la programació, el Mag Pere oferirà un espectacle familiar a les 18 h a la sala de fusta
del Casal. Alhora, a la Sala d’Actes Municipal Teresa Escolà i Torra, l’Esplai de la Gent
Gran es delectarà novament amb la seva Escala en Hi-Fi, un espectacle que fa mesos
que s’assaja amb coreografies, playbacks i
teatre que ens farà emocionar.

Diumenge 9 de febrer
Per posar punt final a la Festa Major
d’hivern, Jo Jet i Maria Ribot amb un cafèvermut al Casino de Calaf a les 12 h, on el duet
manresà proposa un so independent i d’estil
proper al pop. A la tarda, el Casal de Calaf a
les 18 h farà l’estrena del teatre Les Bruixes
de Salem, una obra del dramaturg Arthur
Miller caracteritzada per una forta càrrega
social i política, un esperit crític que al·ludeix
a un episodi d’histèria col·lectiva registrat a
Salem (Massachusetts) l’any 1692.
Per finalitzar l’última jornada de Festa
Major, el Casino de Calaf ofereix ball amb el
Duet Dava.

Calaf celebra
amb èxit la primera assemblea
oberta feminista
en el marc del
25N

D

iumenge 24 de novembre,
es va realitzar la primera
assemblea oberta feminista de Calaf i comarca,
‘La Sororitat’, destinada a
dones, bolleres i trans; treballadores,
emprenedores, esportistes, artistes,
mares, àvies, activistes... on es va generar un espai de trobada on tothom va
tenir veu.
Primerament, es va llegir el manifest del
Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones del 2019 i
seguidament, es va obrir el debat sobre
diversos temes d’interès com: la inclusió en espais públics, la seguretat als
carrers, l’autoorganització en els espais
d’oci nocturn, etc. També es van donar
a conèixer els serveis a les dones que
es tenen a l’abast. Després d’aquesta
primera assemblea, van crear-se diverses comissions entre les diferents
assistents per tal de començar a definir
campanyes de sensibilització.
D’altra banda, de forma paral·lela a
l’espai de l’Institut de Formació Permanent (IMFP), es podia visitar l’exposició
‘DONES’ on es podien trobar
il·lustracions de l’artista calafina Marisol
Franco i textos escrits de la Sílvia Vila
que apel·len a la llibertat de ser, pensar,
somiar, lluitar, seduir o fins i tot envellir.
Seguidament, tots els assistents van
poder gaudir d’un vermut musical organitzat pels Pioners i Caravel·les del CAU
de Calaf i amenitzat amb les cançons
reivindicatives de l’Andrea i el Joel.
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l’Alta Segarra

Cloenda del cicle de
caminades a balmes
de Catalunya a Rubió

C

Des de la Mancomunitat de l’Alta Segarra,
s’ha organitzat al llarg de tot l’any un seguit de
caminades, amb periodicitat mensual, per
conèixer algunes de les balmes de Catalunya i altres racons d’interès amb rutes guiades
i atractives de senderisme.
En total, s’han realitzat 10 sessions, ja
que la sortida del mes d’agost es va haver
d’anul·lar per l’onada de calor, i hi han participat fins a 350 persones.
En aquesta ocasió, la darrera ruta es desplaçarà fins a la Balma de Cal Perdiu a la
Serra dels Bandolers de Rubió, a la comarca de l’Anoia. I transcorrerà per un circuit fàcil
d’uns 10 km. La sortida serà de forma conjunta a les 08 h des de la plaça dels Arbres de
Calaf, però es realitzarà en cotxes particulars. No caldrà fer inscripció prèvia.
Caldrà portar esmorzar i beguda.

alaf convoca els premis de
la IV Nit de l’Esport i la Cultura per reconèixer a les
persones i entitats que han
destacat pels èxits assolits
o la promoció de l’esport i la cultura l’any
2019 a Calaf i a l’Alta Segarra.
Per poder ser guardonat en qualsevol de
les categories, excepte per al Premi Alta
Segarra de l’Esport o el Premi Alta Segarra de la Cultura, cal estar empadronat a
Calaf o pertànyer a una entitat esportiva
o cultural inscrita en el registre municipal
d’entitats.

La Mancomunitat inicia un cicle de debats sobre el model
de menjadors escolars
La Mancomunitat de l’Alta Segarra promou una iniciativa per tal de conèixer i debatre sobre un nou model de gestió dels menjadors escolars a l’Alta Segarra en el marc de
l’Economia Social i Solidària (ESS).
Les primeres sessions es van realitzar al
mes de novembre amb un primer bloc destinat a les AMPES i personal tècnic municipal
sobre models de gestió, contractació pública, clàusules socials i impacte al territori.
D’altra banda, a partir d’aquest mes de
desembre i fins al febrer es realitzaran sis
sessions obertes a la ciutadania. Aquestes
es faran a l’Institut Municipal de Formació
Permanent (IMFP) de Calaf, seran totalment
gratuïtes i no caldrà inscripció prèvia.

Les dues primeres sessions han donat a
conèixer experiències de projectes cooperatius i basats en l’Economia Social i Solidària en l’espai de menjador escolar, cuina
per a col·lectivitats i càtering on hi van partiripar Eina, Sambucus, Àuria i Quàlia diferents
cooperatives del sector.

Les sessions previstes pel mes de gener,
consistiran en taules rodones on es debatrà
sobre educació alimentària i producció local.
Finalment, les darreres sessions es realitzaran al mes de febrer i se centraran en els
models cooperatius i xarxes de cooperació i
comptaran amb les experiències de Territori
de Masies Coop i la Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària (XMESS).
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Fins al 10 de gener
es poden presentar candidatures
a la Nit de l’Esport
i la Cultura

Les propostes es poden presentar al Registre Municipal fins al dia 10 de gener a
través d’una proposta raonada al formulari. Pel que fa als guardons de la categoria Alta Segarra, poden fer les propostes
de les candidatures qualsevol persona
resident a un municipi de la Mancomunitat de l’Alta Segarra o a una de les seves
entitats.
Categories dels premis culturals:
- Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil
- Trajectòria cultural
- Efemèride
- Millor aportació cultural per a la promoció de la cultura a Calaf
- Millor aportació cultural en l’àmbit social
o pedagògic
- Ambaixador/a cultural calafí al món
- Premi Alta Segarra de la Cultura
Les categories esportives (temporada 2018-2019) son:
- Millor esportista (masculí o femení) infantil
- Millor esportista (masculí o femení) absolut
- Trajectòria esportiva
- Millor iniciativa esportiva o entitat esportiva en la promoció de l’esport
- Millor iniciativa pedagògica o social lligada als valors de l’esport
- Ambaixador/a esportiu calafí al món
- Premi Alta Segarra de l’Esport
Els premis es lliuraran durant la celebració de la IV Nit de l’Esport i la Cultura, el
divendres 7 de febrer al Casal de Calaf.

la solidaritat

les notícies

Calaf participa a La
Marató de Tv3

Calaf recull prop
de dos tones i mitja d’aliments pel
Gran Recapte

E
Un any més, les entitats calafines han organitzat diferents actes per col·laborar amb
La Marató de TV3.
A primera hora del matí, a les 08:30 h el
Bike Calaf proposava una caminada o pedalada en BTT de diferents quilòmetres per tal
d’adaptar-la a diferents perfils on hi han participat mig centenar de persones.
A les 11:15 h s’ha realitzat un esmorzar popular amb pa amb tomàquet, botifarra, fruita i
cafè i seguidament s’ha fet la cagada del Super Tió.
A continuació, s’ha fet l’assaig general de
la primera part dels Pastorets infantils oberta
al públic i en acabar, a la sala Folch i Torres

del Casal de Calaf s’ha realitzat un concert
vermut amb Red Perill.
El preu de totes les activitats ha estat la
voluntat i els beneficis recaptats, més de
1.200 euros, es destinaran íntegrament a la
Marató de TV3.

El 3x3 de bàsquet també es
solidaritza amb les malalties
minoritàries
Fins al 23 de desembre estan obertes les
inscripcions pel 3x3 de bàsquet indoor, que
es realitzarà al poliesportiu municipal de Calaf el dissabte 28 de desembre a partir de les
10h.
Aquesta competició, organitzada pel Club
de Bàsquet Calaf, arriba a la seva segona
edició després de la bona acollida de l’any
passat.
Les categories on es pot inscriure són
masculina, femenina i mixta. S’ha de fer a través de la butlleta d’inscripció que trobareu al
facebook del CB Calaf i enviar-la a:
3x3cbcalaf@gmail.com
El preu és de 10 euros per inscripció i els
beneficis es donaran a La Marató de tv3 per
sumar-se a la inversió en recerca en els casos de malalties minoritàries.

l 22 i 23 de novembre Calaf
va participar, com cada any,
al Gran Recapte d’Aliments
a Catalunya.
Desprès d’ordenar-ho i classificar-ho, Calaf a recollint 2.420 quilograms de productes alimentaris bàsics.
Aquesta campanya de recollida
d’aliments bàsics es fa per aconseguir
que les persones més necessitades del
nostre entorn rebin ajuda alimentària.
La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs d’Aliments de
Catalunya.

La recollida de joguines de l’escola
arriba al Marroc

L

’Ampa de l’Escola Alta Segarra va fer arribar dues caixes
de roba i joguines de la mà de
l’equip Servi-raid - que participava a la cursa Marroc Challenge - al centre d’educació i formació
Erfood. Les famílies calafines havien
donat aquest materials durant la campanya de recollida solidària de joguines
feta durant el mes de novembre.
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el reportatge fotogràfic

Una mirada al passat.
Calaf en temps de
Nadal.

18

Els Pastorets, la cavalcada de Reis i el fred són probablement els elements principals de les festes del Nadal de Calaf.
Remenant l’arxiu, hem pogut recuperar diferents imatges il·lustratives
de com es vivien en el passat aquestes celebracions tan arrelades al
municipi i que s’hi han transmès generació rere generació per tal de
garantir-ne i mantenir-ne l’èxit.

Les imatges de les representacions dels Pastorets de Calaf, son diverses escenes d’en Lluquet, en Rovelló, en Satanàs, en Llucifer, els
Cuplets, els Ballets, etc. corresponents als anys 40 i 50 al “centre vell”.
Pel que fa a la cavalcada, hem recuperat fotos entre els anys 50 i 80.
Es pot observar que els Reis als anys 50, arribaven a lloms de cavalls.
Finalment, la neu també ha fet acte de presència en diverses ocasions

al municipi de Calaf per les festes de Nadal. Als anys 80 una nevada
va cobrir més 80 centímetres d’alguns dels carrers emblemàtics de la
vila, com es pot apreciar a les imatges que compartim del barri nou, la
plaça Gran, plaça dels Arbres, la carretera llarga, etc.
A més, als anys, 80 la cavalcada reial també es va haver de realitzar
sota una nevada i amb un vehicle lleva neus obrint pas a les carrosses.
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els pressupostos participatius

1

4

7

Millora del paviment del
pati de la llar d’infants
La Boireta

2

Adquisició d’un elevador unipersonal per les
associacions calafines

3

Compra de contenidors per reciclar i
taquilles per l’INS

Reduir el grau d’humitat al nou paviment i al sorral amb diferents actuacions.

Ús compatit per treballar amb seguretat en alçades de màxim 8 metres.

Fomentar el reciclatge amb contenidors especialitzats i incorporació
de taquilles a les aules.

11.999,58 €

11.797,50 €

10.887,82 €

Pintar 3 sales de
l’Esplai de la Gent Gran

5

Projecte “Tots som
Escola” de l’Escola Alta
Segarra

6

Renovació total del
vestuari de la
Cavalcada de Reis

Millorar algunes de les instal·lacions
del casal.

Adquisició de material per diversificar
les activitats que es realitzen a l’hora
del pati, al menjador i a les aules.

Canviar els vestits dels patges i
Reis de Calaf, que tenen més de 20
anys d’antiguitat.

2.202,00 €

12.000,00 €

7.000,00 €

Grada desmuntable
per esdeveniments al
poble

8

Equip de so i megafonia per al camp de
futbol “Les Garrigues”

9

Instal·lació d’un sistema d’osmosis i descalcificador al camp
de futbol

Grada d’alumini pel públic del 3x3 de
futbol i altres esdeveniments.

Millorar les instal·lacions de l’espai
actual.

Projecte per la millora qualitativa de
l’aigua de boca al Camp de Futbol
“Les Garrigues”

11.809,60 €

8.273,01 €

3.768,08 €

10 Pista de vòlei sorra

11

Panell informatiu digital
exterior

de barres calis12 Parc
tenia

Substitució de la pista actual per un
espai a peu de terra, amb els drenatges, la sorra i el tancat corresponents.

Pantalla d’informació interactiva. Es
podrà consultar la cartellera, l’agenda
i difondre temes turístics i campanyes.

Parc d’ exercici físic a l’aire lliure,
“street workout”, accessible per a
totes les edats.

11.999,57 €

11.999,57 €

8.463,95 €

Novetats d’enguany: una presentació pública de les propostes i més
dies per votar

D

el 10 de gener al 3 de febrer serà el mateix poble
de Calaf qui a través de la plataforma:
decidim-calaf.diba.cat escollirà els projectes que
es duran a terme.
Enguany, s’ha allargat el període de votacions
a quasi un mes perquè es volen realitzar diversos punts
mòbils de votacions online a diferents espais de Calaf.
D’aquesta manera, es vol facilitar i promoure les votacions
oferint assessorament tècnic per utilitzar la plataforma, ja
20
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que no es realitzaran votacions en paper.
Podran participar-hi totes les persones de Calaf que el dia que
vagin a votar hagin complert els 16 anys i que en el moment
de votar estiguin empadronades a la vila. Informàticament es
controlarà que cada persona només pugui votar una vegada.
D’altra banda, també es farà una presentació pública
obligatòria, de tots els projectes seleccionats davant la
ciutadania l’11 de gener a les 11 h del matí a l’IMFP.
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Parròquia de Sant Jaume

Casal de Calaf

Des de la Parròquia

Novetats i notícies
al Casal de Calaf

BON NADAL!
Festes de Nadal que, segons diferents èpoques ha tingut interpretacions i significats de
diferent índole. Des de la festa al sol, aliança
amb la natura, al naixement de Jesús com a
llum que salva el món, un moment de solidaritat i per últim un deliri comercial. Com sigui
són festes que tots desitgem la pau per a
tothom malgrat que és un repte compromès
i costós. Que tothom ho celebri de la millor
forma que cregui adequada i pels qui són
cristians no oblidin l’esperança en una vida
nova que ens porta la memòria del naixement de Jesús com també ho és el naixement d’un nadó en les nostres famílies.
GRAN RECAPTE – BANC DELS ALIMENTS
Un any més podem dir que la solidaritat vers
els més febles de la nostra societat i del nostre poble ha estat molt generosa, amb uns
2.425 quilos d’aliments.
Aclarim que tot el recapte d’aliments, higiene i altres que s’han recollit a Calaf i pobles
veïns, queda tot al servei de Caritas Parroquial i pobles veïns. Com ja hem informat
altres vegades Caritas-Calaf té contracte
amb Bancs dels Aliments i amb codi d’entitat
número 590.
Moltes gràcies a tothom per la vostra sensibilitat i col·laboració tant en la donació
d’aliments com en la tasca de voluntariat, que
ha estat extraordinària. No oblidem la feina-

da meticulosa i eficient de les voluntàries de
distribució i catalogació del magatzem de
Caritas. Certament que amb aquesta campanya no podríem atendre els usuaris que
atén Caritas, cal afegir-hi la col·laboració de
l’Ajuntament (atenció personalitzada dels
usuaris i contribució econòmica) i Creu Roja
amb els excedents de la comunitat europea.
De fet Ajuntament i Caritas treballem conjuntament i totalment d’acord.
SÍNODE DIOCESÀ
Diumenge 24 de novembre, a la parròquia de
Sant Jaume de Calaf, es va fer la presentació
solemne del Sínode Diocesà de Vic. Presidits pel bisbe Romà, feligresos de totes les
parròquies de l’Alta Segarra i de Ponent, ens
exposaren què és un sínode, el perquè, procediment i finalitat.
En resum, Sínode vol dir caminar junts. Davant l’evolució del nostre món i de la mateixa
església, ambdues realitats diem que estan
en “crisi”, asseguem-nos i parlem. No salvarem ni el món ni la crisi però podem trobar
motius d’esperança i unir persones, comunitats i perspectives noves per anar avançant
sense quedar-nos de braços plegats. Un
repte prou agosarat però que junts podem
afrontar. Que sigui en bé de tothom.
Bon Nadal!

Bitxets 14

Es traspassa junta!
A les portes de Nadal, i com cada any per
aquestes dates, volem fer balanç de les activitats que hem dut a terme durant els últims
12 mesos.
Com bé sabeu, des de l’inici de la nostra entitat ja fa cinc anys, hem procurat programar
activitats de diferent caire - cultural, pedagògic, lúdic, nutrició, salut, ...- dirigides a famílies amb fills i filles de la primera infància.
Durant aquest temps hem aconseguit el suport de l’Ajuntament de Calaf que, a través
d’un conveni, aporta una subvenció anual,
ens cedeix l’espai on s’ubica la nostra seu
i ens ofereix suport logístic sempre que ho
necessitem.
En els darrers anys també hem fet propostes als pressupostos participatius per tal
de millorar diferents equipaments de Calaf
destinats als nostres infants, el dia de Sant
Esteve organitzem, des de fa tres anys, el

‘Conta Contes’. Per últim, també col·laborem
amb les propostes de teatre infantil que programa el Casino de Calaf. Com veieu, activitats de diferents àmbits que sempre tenen
un objectiu comú: oferir propostes de valor
als bitxets i a les seves famílies.
Ara, després de cinc anys i amb una entitat
consolidada, creiem que és un bon moment
per renovar la junta. Voldríem deixar l’entitat
a un nou grup amb idees renovades i projectes engrescadors que segueixi treballant
per al bé de tots els bitxets de Calaf i comarca.
Si esteu interessades a formar part d’aquest
enriquidor projecte, envieu-nos un correu
electrònic a bitxets14@gmail.com.
Només ens queda desitjar-vos unes
bones (i divertides) festes amb els vostres bitxets i bitxetes, i animar-vos a
prendre’ns el relleu: la causa s’ho val!

Aquesta tardor passada ha estat plena de
notícies i activitats al Casal: La nova gestió
del bar-restaurant per part de la Fundació
Àuria, l’èxit de l’obra de teatre de la Festa Major, concerts, cinema, el magnífic espectacle
del 2n Musical Solidari i la presentació del
Canal d’arxiu a Internet de TV de Calaf, que
ens va recordar els anys d’emissió de la televisió local de Calaf.
Com es presenta l’hivern?
Doncs seguin amb la mateixa il.lusió de sempre. Hem preparat un bon grapat d’activitats
que de ben segur ens faran gaudir d’allò més,
però que, de moment, no us podem avançar
el que vindrà a partir de febrer.
Com no podia faltar, enguany se celebrarà el
22è Conta contes, que amb tant d’èxit organitza Bitxets 14 el dia de Sant Esteve a la Sala
de Fusta.
I la Coral Ressons ens oferirà, el 4 de gener, el
Gran Concert de Cap d’Any amb l’Orquestra
Simfònica Harmonia i la col.laboració de la
Coral d’Homes d’Osona. No ens ho podrem
perdre!
I com no podria ser d’una altra manera, el Casal engega una nova edició dels Pastorets.
Els Pastorets de Calaf, sota la direcció de
Mireia Cirera i música de Valentí Miserachs,
preveu fer 5 funcions. 25 i 29 de desembre i
12, 19 i 26 de gener. No deixem de repetir que
es tracta del més gran espectacle de Nadal
i els de Calaf són dels millors que es poden
veure a Catalunya, on la posada en escena
(amb grans decorats), el nivell interpretatiu
i els efectes especials els han dut a ser anomenats “Els Pastorets més espectaculars de
Catalunya”.
I Els pastorets Infantils, que enguany arriben
a la 6a temporada sota la direcció d’Eloi Fonoll, ens oferirà 3 funcions: 22 i 28 de desembre, i 6 de gener, que com cada any amaga
algunes novetats i alguna que altra sorpresa.
Els “Infantils” són una iniciativa plena d’il·lusió
i de molta i bona feina, que fa que aquests
petits actors que durant aquests anys han
omplert l’escenari es converteixin en el futur
del teatre de la comarca. Per això hi ha qui els
anomena “El bressol dels Pastorets”.
Si alguna cosa ens caracteritza als calafins,
és que estimem els nostres Pastorets, així
que, no hi falteu!
Aprofitem aquestes línies per desitjarvos que passeu un molt Bon Nadal i que el
pròxim 2020 sigui millor.
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L’Esplai de la Gent Gran

La Polseguera

L’Esplai de la Gent Traslladem la Festa de Reis a Cap
Gran us desitja
d’Any!!
Bon Nadal
De nou la Polseguera utilitzem aquest espai la Sala d’Actes, trobareu festa per tots els púHa arribat Desembre i també el solstici
d’Hivern, amb les festes de Nadal, cap
d’any i Reis, un temps de família i de recolliment. Però també ple d’il·lusions, del Tió, de
pastorets i de regals, etc.
L’Esplai de la Gent Gran, aprofitem aquest
butlletí de l’Altiplà per desitjar Salut, Pau i
unes bones festes a tots els seus lectors,
i als nostres socis, sòcies i llurs famílies. El
mateix demanem per tots els nostres simpatitzants de Calaf i comarca.
S’acaba l’any, temps de reflexió de l’Esplai.
Aquesta junta també ha fet un repàs i un petit balanç de la trajectòria de les activitats
de la nostra entitat, que s’han dut a terme
durant aquest any 2019. Nosaltres creiem
que ha estat positiu.
A més, l’Esplai un any més ha col·laborat a
la setmana de la Gent Gran que organitza
el nostre Ajuntament, per cert, que va ser
molt participativa en tots els actes realitzats. Per molts anys.
Pel que fa a les activitats realitzades en el
nostre Esplai, sou vosaltres benvolguts socis i sòcies tots els que practiqueu i gaudiu
d’algunes d’elles, per tant sou els que podreu jutjar, si aquestes han sigut suficients,
variades i amenes.
També sabeu estimats socis i sòcies que
aquesta junta escoltarà de molt bon grat
qualsevol iniciativa o idea – sempre que
estiguin al nostre abast, és clar - per aquest
any nou 2020 que començarem, perquè el
nostre lema és, que el soci sempre ha de
tenir l’última paraula.
Alçant una imaginària copa de cava, reiterem el nostre desig del fet que tinguem tots
Salut, i...
UN BON NADAL.

La junta

per arribar al màxim de gent possible i fer visibles els nostres actes. Després d’una gran
festa major que valorem molt positivament
com a participants en les barraques i organitzadors de les kurses de lokus, apel·lem
a la unitat popular, a la força de les entitats i
al sentit de poble per evitar que es repeteixin situacions com les que es van generar al
començar-la. El mateix missatge traslladem
pel que fa al moment polític actual: unitat popular, força entre col·lectius i sentit de país.
No normalitzarem ni acceptarem l’ascens de
l’extrema dreta, ni les desigualtats socials, ni la
repressió patida a la nostra terra.
Pel que fa als nostres actes estem molt contents d’anunciar que aquest any traslladem la
Festa de Reis a Cap d’Any. Trobem que fa falta revertir l’èxode que hi ha cada any per gran
part del jovent, que no troba lloc a Calaf on
celebrar el Cap d’Any. Així doncs ens veiem la
nit del 31 de desembre a partir de la 01:00 h a

blics i edats.
I pel que fa a la Festa del Pellofa, el nostre Carnaval, no patiu que ja fa dies que hi treballem!
Com cada any ens esforçarem perquè la festa sigui més participativa i que tothom se la
faci una mica seva. I també hi haurà novetats,
és clar! Aviat tindreu notícies, seguiu-nos a les
xarxes.
Finalment volem fer notar que la Polseguera
és una associació totalment oberta al jovent
del poble i en la que valorem molt la diversitat
d’opinió per tal d’arribar al màxim públic. Som
una entitat assembleària i horitzontal, i com
a tal tothom té la mateixa veu per dur noves
propostes. Contacteu amb nosaltres i participeu del projecte!
Bones Festes!
Seguim aixecant pols!

Diables Alta Segarra

UNA CARRETILLA SEMPRE VIVA!!
Una vegada més fem balanç. A principis d’any,
col·laborem amb la Comissió de Reis, els nostres tabalers se sumen a la Polseguera, animant el Concurs de Botigues per Carnaval,
i posant música, a la rua del Carnaval d’Els
Prats de Rei. Per Sant Jordi, tallers a la plaça
dels Arbres.
Al juny, una nova sessió de CRE per les noves
incorporacions. Trobada de la Segarra Històrica a Cervera, organitzada per la colla de
Diables Carranquers.
Revetlla de Sant Joan, amb novetats i un resultat molt positiu. Al juliol, al Casal d’Estiu
hem tocat el tabal i explicat què fem.

A l’agost, a Sant Martí Sesgueioles, ajudant a
la barra als companys de l’UNIRAID.
Al setembre, ens hem reincorporat a Barraques i ens hem divertit amb el correfoc, inaugurant el Ceptrot i els padrins, fent així un
lluïment final espectacular.
Les noves incorporacions ens permeten
créixer i millorar els espectacles.
Si us voleu sumar a nosaltres, contacteu-nos
a:
diablesaltasegarra@gmail.com.

petits, per la vostra participació, a l’Ajuntament
per la seva col·laboració I a les diferents persones, botigues, entitats.... Que també ens
han ajudat, dia a dia, en la nostra tasca.
Aquest pròxim any, serà encara millor!, amb la
nostra empenta i les vostres ganes farem que
tot el que tenim previst fer, sigui espectacular i
innovador i enriquidor.

Ús desitgem unes bones i gratificants Festes
de Nadal per tothom I que trobem per fi el sentit
a aquestes, de Pau I Amor entre nosaltres.
BONES FESTES!!!!!!!!

Salut i Foc!!

Anifalac

Un any fantàstic
Hola a tothom!!
Com cada any des del Grup Anifalac, us volem felicitar les Festes de Nadal, que sense
adonar-nos ja arriben.
Aquest any ha sigut fantàstic! Totes les activitats que hem realitzat han sigut correspostes,
per tots vosaltres molt positivament. Per això
us volem donar les gràcies a tots/es, grans i
22
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UE Calaf

Tardor 2019. Bon inici de temporada!
Ben entrada la tardor, la competició de Lliga
ja es troba pràcticament a un terç de durada,
en la majoria de les categories. Els diferents
equips del Club ja es troben ben rodats, i segueixen competint a un molt bon nivell.
L’equip sènior que competeix a la 2a Catalana va tenir un fantàstic inici de temporada en
l’estrena de la categoria, liderant el seu grup
després de les 3 primeres jornades. Tot i
haver patit alguns resultats adversos en les
darreres jornades, l’equip segueix jugant a
un molt bon nivell, i actualment ocupa la novena posició a la classificació, amb 19 punts.
Donada la gran igualtat existent entre els
equips de meitat de la taula, és fàcil que en
dos o tres partits amb resultats favorables
es guanyin posicions, i estem ben segurs
que la tendència de l’equip serà a recuperar
ben aviat les posicions capdavanteres.
L’equip de 4a Catalana s’ha anat consolidant, després d’un començament complicat, i actualment ocupa la 12a posició, amb
12 punts. El futbol-7 femení també està

realitzant una molt bona campanya, ocupant actualment la sisena posició, amb sis
punts. Seguint amb el futbol-11, cal destacar
l’extraordinària temporada que està realitzant l’equip cadet, que es troba classificat
en segona posició, amb 20 punts, i un bagatge sensacional de gols, amb 53 a favor
per només 8 en contra. L’infantil també està
aguantant molt bé una temporada complicada, donat que la majoria de jugadors son
de primer any, i de moment es troba vuitè,
amb 7 punts.
Els equips de futbol-7 es troben també ben
consolidats a la meitat de la taula, sent l’aleví
vuitè del seu grup amb 9 punts, el Benjamí A
és novè, amb 12 punts, i el Benjamí B ocupa
la desena posició, amb 5 punts. La temporada del Pre-benjamí està sent extraordinària,
i actualment ocupa la segona posició, amb
22 punts, i un registre de gols estratosfèric,
amb 36 a favor i només 12 en contra.

tes. En primer lloc, el diumenge 3 de Novembre va tenir lloc la presentació dels diferents
equips al Camp Municipal de Les Garrigues
amb una bona assistència de pares, mares i
públic en general.
I finalment, el passat diumenge 24 de Novembre es va celebrar la Junta Ordinària
de socis de l’entitat, al si de la qual es van
aprovar els pressupostos de la temporada
anterior i l’actual, igual que els nous estatuts
del Club i el Reglament de Règim Intern, que
regularà els aspectes esportius i de comportament de jugadors, entrenadors, coordinadors, pares i mares, etc.
I per acabar, des de la Unió Esportiva Calaf
us desitgem un molt bon Nadal 2019, i us
animem un cop més a fer-vos socis i a recolzar als diferents equips del Club en la pràctica d’aquest esport fantàstic que és el futbol.
Molt bones festes i molt bon Nadal 2019!!

En l’àmbit social, cal destacar especialment
dos actes celebrats durant les darreres da-

Unió Esportiva Calaf.

Coral Ressons

Gran concert d’any nou!

“Si no existís la música encara hi hauria més raons per tornar-se boig.”
Piotr Ilich Tchaikovsky

L’any que assenyala el calendari està a punt de finalitzar mentre estem immersos de ple en els assajos previs al Gran Concert de Cap
d’Any. Divuit anys de trajectòria encara no ens priven dels nervis ni
l’emoció que comporta cada nova estrena.
Una vegada més tenim el gran plaer i privilegi de compatir escenari amb directors i intèrprets d’altres formacions musicals. Com va
dir en Carl Maria Weber, compositor, la música és el veritable llenguatge universal, i aquest llenguatge és el que ens permet aquestes formidables simbiosis.
Col·laborar en un projecte d’aquestes dimensions, tot i no tractarse d’una primera vegada, implica un compromís d’allò més gratificant, un treball amb empenta, posant a punt veus, força i contenció

d’acord amb la magnitud del concert.
És un veritable plaer interpretar valsos, polques i cançons nadalenques sota la batuta d’Albert Deprius, director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia de Calella capdavanters d’aquest gran espectacle. Acompanyats també del CordHomes d’Osona i la Coral
Mare de Déu del Poral d’Els Prats de Rei, omplirem l’escenari del
Casal de Calaf el proper dissabte 4 de gener a les 19 h.
Podeu adquirir les entrades online a:
http://entrades.casaldecalaf.cat/ o bé una hora abans a les taquilles. Us hi esperem.
I a ritme de vals els nostres més sincers desitjos de pau, música i felicitat. Bones Festes.
CORAL RESSONS

23

23

les entitats

ANC Calaf

Escola Alta Segarra

Què portarà el
diàleg?

Som i fem escola

L’ANC reconeix el vot majoritari a favor
d’Esquerra de les passades eleccions al parlament espanyol del 10-N com l’aposta d’una
part important de la població a favor de la via
lenta per aconseguir el diàleg amb Madrid. És
per això que es pregunta si no cal ser conscients de la pèrdua d’energia que significa un
camí tan llarg i tan poc clar. El cas és que per
l’ANC només la via unilateral serà la que forçarà l’estat espanyol a dialogar sobre el futur
del poble català. Una via unilateral que podria
venir per un 51% del vot independentista en
unes eleccions catalanes.
Es referrma, mentrestant, en què per donar
suport a la formació d’un govern a Madrid, hi
ha tres punts irrenunciables.
1. Aturar la repressió. Exigència de retirada de les forces de seguretat de l’Estat
espanyol. Aturada de la violència policial i recuperació de l’acció dels Mossos d’Esquadra
com a policia democràtica.
2. Llibertat. Prou presó i exili. Prou detencions arbitràries. Exigim l’alliberament de totes les preses i els presos polítics, la fi de totes
les causes contra l’independentisme i el lliure
retorn de totes les exiliades i els exiliats polítics.
3. Autodeterminació. El referèndum de
l’1 d’Octubre va ser vinculant, cal avançar
clarament en la culminació del procés
d’autodeterminació, fins a assolir la independència sense deslegitimar el referèndum 1-O.

Ubuntu és una paraula africana que s’ha
convertit en una filosofia de vida. Ubuntu es pot traduir com a “bondat humana”.
Però en filosofia ha esdevingut el lema “Jo
soc perquè tu ets”, i més concretament:
“Jo soc el que soc per allò que tots som”.
I és en aquest sentit de tribu, que sempre
comentem en les nostres col·laboracions,
que volem donar importància.
Des de l’AMPA hem encetat un canvi de
nom per fer d’aquesta associació el que
realment és i ha de ser. Una Associació de
Famílies d’Alumnes que treballen juntes
per fer una vida millor dels seus fills i filles.
Per tant a l’assemblea anual s’ha proposat el canvi de nom, i per tant el canvi
d’estatuts, i segons sembla, segurament
aviat serem l’AFA de l’Escola Alta Segarra.
I és en aquest sentit de tribu que el passat
dia 16 de novembre, amb 2 graus de temperatura, moltes famílies de l’escola van
ajudar a fer dels patis de l’escola un lloc on
els nens es divertiran, jugaran i continuaran aprenent.
Aquest curs també hem encetat la figura dels pares i mares satèl·lits que seran
famílies implicades en alguna de les comissions de la junta de l’AFA. De moment

Casino de Calaf

JA SOM BCIL
El Casino de Calaf està d’enhorabona. El
passat 26 de Novembre el Consell comarcal
de l’Anoia va declarar l’edifici de l’Entitat BCIL
(Bé cultural d’interès local). Fins ara era un BEI
(Bé amb elements d’interès) per la façana de
l’Entitat.
Volem donar especialment les gràcies a
l’Ajuntament de Calaf, al mateix Consell, al
Tècnic redactor i d’altres persones que han
escurçat els temps de tramitació per necessitats de l’Entitat.
Ser BCIL vol dir formar part del Patrimoni Arquitectònic protegit de Catalunya i obre les
portes a poder aconseguir més ajudes per
l’Entitat i en definitiva per Calaf i comarca.
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Per un altre costat estem a les portes de tancar l’any 2019 que ha estat ple d’activitats amb
una assistència de públic creixent, que ens fa
sentir que anem pel bon camí.
Per aquestes festes tenim una programació especial, Un concert de Violoncel i piano
“ELOGIANT CHAPLIN” el dissabte 21 de
Desembre, el tradicional Concert de Sant Esteve, aquest any amb l’Orquestra del REIAL
CERCLE ARTÍSTIC DE BARCELONA, una
obra de teatre TERCETS de Joan Oliver
(PERE IV) amb artistes com el popular QUECO NOVELL el 22 de Desembre i un musical
l’1 de Gener del calafí DANIEL ANGLÈS, actualment al Teatre CONDAL.

aquests satèl·lits ja han participat molt
de la vida de l’escola. Perquè l’escola la
fem i la som entre tots. Som escola quan
donem importància a les coses que ens
expliquen els nostres fills a les 17.00 quan
en surten, som escola quan els ajudem a
fer les tasques que els mestres i les mestres els han demanat. Som escola quan
donem importància a aquestes ganes
d’aprendre que tenen els nostres fills i
filles. I obertament fem escola sempre i
cada dia perquè els nostres infants hi passen i hi aprenen la major part de les coses.
Per tant siguem i continuem fent escola.
L’estona d’esmorzar per intentar entrar en
calor. Alguns dels racons que s’han arreglat i ampliat.
Junta de l’AFA de l’Escola Alta Segarra.

els grups municipals

El tanatori de Calaf, ben aviat
L’any que ve, Calaf disposarà d’un tanatori.
El concurs públic per concedir-ne la construcció i la gestió en el terreny adjacent
al cementiri nou el va guanyar l’empresa
Gestió i Serveis funeraris SL, de Bellpuig.
Aquesta empresa gestiona prop d’una trente-na de tanatoris. En el
ple municipal ordinari d’aquest desembre, els n’hem fet l’adjudicació.
El projecte guanyador preveu que el tanatori de Calaf consti de dues
sales de vetlla d’uns 32 metres quadrats, dels serveis funeraris i administratius corresponents, d’un vestíbul d’entrada d’uns 50 metres
quadrats i d’una sala per a cerimònies d’uns 55 metres quadrats.
La construcció del tanatori era una de les propostes del programa electoral de Junts per Calaf del 2015. Durant el primer mandat,
tot i posar-nos-hi des dels primers mesos de govern, no vam poder
complir-lo pels diversos obstacles polítics i administratius amb què
ens vam trobar, i que ja vam explicar en cada moment. En els darrers

mesos del mandat passat els vam poder resoldre i llançar el concurs
públic, i en els propers mesos Calaf i els municipis de la seva àrea
d’influència disposaran del servei de tanatori.
Per poder fer aquesta afirmació, que Calaf disposarà d’un tanatori
en els pròxims me-sos, han hagut de passar massa anys. De fet, resulta incomprensible que Calaf no tingui un tanatori. S’hauria d’haver
construït fa molts anys. És un servei necessari que els veïns de Calaf i
dels pobles de l’Alta Segarra de la seva influència no tenen prou prop.
És una pregunta que cada vegada que ens l’han formulada, els responsables de l’empresa gua-nyadora del concurs, per no anar més
lluny, no hem sabut respondre. Perquè no hi ha una resposta lògica
i raonable.
Però, tant se val avui les raons. El que ara és rellevant és que, en els
propers mesos, aquesta mancança ens quedarà resolta. I que des
del govern de Junts per Calaf seguirem treballant per cobrir els dèficits en serveis i infraestructures que encara avui té a la vila.

CAP IDEA, CAP CONCRECIÓ, CAP RESPOSTA
Fa pocs dies el consistori va aprovar inicialment el pressupost pel 2020. Hi ha
moltíssimes coses a comentar, però com
sabeu, l’espai que ens proporcionen sempre és minúscul.
Ens crida molt l’atenció que no es destina ni 1 € a la residència
d’avis.
Una obra d’aquesta envergadura no es fa d’avui per demà. Si realment el grup municipal d’ERC tingués interès a fer-la, ja hi hauria posat fil a l’agulla. Haurem d’esperar una altra legislatura?
Per altra banda, l’Ajuntament ha venut recentment un terreny de 7,35
Ha de sòl industrial per un valor aproximat d’1.000.000,00 €. A part
de diferències de valoració a la baixa en el preu que tenim, e
 l cobrament no es realitzarà totalment fins d’aquí a 6 anys!
Aquest pagament diferit no suposarà cap ingrés extra pel municipi en concepte d’interessos?
1.000.000,00 € dóna per molt. Però en preguntar a l’alcalde i als re-

gidors, ningú vol explicar a quins projectes es destinaran aquests diners. O
 n anirà a parar tot aquest capital?
No hi ha voluntat de dotar de recursos cap iniciativa encaminada solucionar les deficiències que encara té Calaf. Ni residència, ni tanatori, ni subministrament d’aigua de qualitat, ni promoció econòmica, ni res de res.
Per exemple, a
 l Pla estratègic municipal no es menciona enlloc la
incentivació de la creació de llocs de treball!
Ja hem dit que l’espai que tenim en aquest butlletí és ridícul, però no
volem acabar aquest text sense desitjar unes m
 olt bones festes a
tothom!
Us garantim que el 2020 continuarem treballant i fiscalitzant la gestió municipal com fins ara: Denunciant i fent públic tot allò que pugui
afectar negativament per acció o omissió el nostre poble.

El Black Friday arriba a l’Ajuntament
S’acaba l’any i tornen també les tradicions
més entranyables que tenen en comú la celebració d’efemèrides -com la del Nadal, la
de Sant Esteve, l’inici de l’any nou o la festivitat dels Reis Mags- basades en unes creences religioses i valors morals que vénen de molt lluny.
Però recentment n’estan apareixent d’altres com el Black Friday
que res tenen a veure amb l’ètica i si molt a veure amb el consum compulsiu i irracional, basat en grans ofertes, que només té en compte el
present i no el futur de les properes generacions.
En aquest sentit, des de l’inici de la legislatura hem pogut veure com
la majoria absoluta de l’actual Equip de Govern ha fet que les decisions preses des de l’Ajuntament s’assemblin més a un Black
Friday perpetu que a una gestió responsable dels recursos de
la vila.
De bon començament ja en vàrem tenir una prova en l’aprovació del
cartipàs amb el nomenament de 2 comissionats (membres de la
llista que no varen ser escollits) i que ens costaran 12.400 € a l’any

i l’escandalós augment de les partides de personal que ja suposa
gastar el 45% dels ingressos de l’Ajuntament per fer-hi front mentre a altres ajuntaments de mides similars es mou al voltant del
30%.
Però sembla que no n’hi havia prou, i amb l’aprovació dels pressupostos per l’any vinent vàrem poder comprovar que, a part de fer funcionaris, es vol ampliar la plantilla al voltant d’un 10%.
Tanmateix, la millor “oferta” la vàrem tenir amb la modificació del
POUM – irregular al nostre entendre- i la venda “directa” de l’antic
abocador a una empresa i que han suposat “uns regals” de prop
de 2.000.000 € a dues empreses que –a banda de comprar uns terrenys a terminis, a preu de “saldo” i sense interessos, s’estalviaran de
pagar la part de la Ronda Sud que s’havien compromès a finançar...
Llàstima que aquests “bons negocis” d’alguns els haurem
d’acabar pagant entre tots.
Bones Festes!
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Senyorial i ignorada
Ton Miret
El patrimoni senyorial de la vila és encara força desconegut
tant per l’escassedat de documentació existent com pels
pocs estudis que encara se li han dedicat. A vegades, però,
testimonis tan perdurables com les pedres ens recorden
cada dia en veu alta passatges d’aquest passat a què, tanmateix, hi passem pel damunt i de llarg, sense fer cas d’unes veus
llunyanes que no volen parar de ser escoltades.
La significació de la Casa Cortadellas va ser prou notòria
pels seus protagonistes mateix i van voler que el record de la
seva trajectòria vital restés viu durant les futures generacions
de calafins. Hem tardat molts anys a descobrir aquest testament, fins que l’hem pogut llegir sobre la solitària làpida que
jeu al camí d’entrada al castell. És molt poc el que sabem de
la situació estrictament familiar dels Cortadellas, en particular del gran creador de la Casa: Josep Cortadellas i Anglada.
Ignorem si, tenint en compte els seus negocis, vivien sempre
a la Casa, si tenia germans, si va estar casat, si va tenir descendència i a on estan enterrats. Sabem, això sí, els noms dels
seus avantpassats però poc dels seus coetanis i continuadors. Ens queda, però, el relleu d’aquesta família en els llibres
d’història i gravat amb solemnitat i devoció a la llosa del castell.

de l’antic cementiri del turó, com possiblement moltes altres.
L’observació més acurada d’un expert de la disposició de les
quatre peces que tanquen la làpida gairebé asseguren que es
tracta d’una vertadera tomba dels Cortadellas i volgudament
orientada cap al sud. La làpida informa en llatí que Josep Cortadellas i Anglada el 1794 va promoure, amb legitimitat de fills,
un trasllat d’ossos, i no d’un cos com diríem avui. Fàcilment
podem creure que es tractava d’algun dels seus pares Jaume
Cortadellas i Teresa Anglada. Perquè el mateix Josep Cortadellas encara va viure fins al 1809, que tampoc sabem on està
enterrat. Ens queden, doncs, molts enigmes per descobrir de
la família Cortadellas encara, A.D.M. DCC.XC.IV
però ja és un tresor patrimonial valuosíssim que hàgim
identificat aquesta necrològica tan antiga de pares i fill Cortadellas. Un llegat patrimonial que compromet.
Ton Miret

D.A.P.
SUPPLICITER INVOCATO NOMINI
MATRI OPTIMAE C.B.D.S.M TRANSLATIS HUC ISTIUS
OSSIBUS
HOC MONUMENTUM IURE
HAEREDITARIO POSSIDENDU

Una llosa actualment amb una significació diferent de la que
donàvem temps enrere. Inicialment pensàvem que es tractava d’una simple làpida que hi havia després del pendent

F.F.
IOSEPHUS CORTADELLAS ET ANGLADA
A.D.M. DCC.XC.IV

Centre de Dia de Calaf, teixint
en el territori
Centre de dia - Casa Joan Gimferrer
Àuria Fundació és la nova responsable de la gestió del Centre
de Dia de Calaf per a l’atenció de les persones grans. Aixoplugada dins el paraigua d’Àuria Grup, la Fundació va néixer l’any
2006 per prestar suport i serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Ho feia després d’anys
acompanyant els treballadors del centre especial de treball,
Àuria Cooperativa, que s’havia fundat l’any 1972.
La necessària especialització i la voluntat d’oferir serveis específics per a cada col·lectiu de persones, van fer néixer la
Fundació amb una clara voluntat de fomentar l’exercici dels
drets de les persones amb discapacitat, com la participació
social o la qualitat de vida. De mica en mica, aquest acompanyament ha fet que la Fundació anés desplegant noves
àrees d’acció, sempre vinculades a les persones, a la creació
d’oportunitats i itineraris de vida o bé la formació. D’aquesta
manera, amb els anys s’han anat incorporant àrees de formació laboral i inserció perquè col·lectius desafavorits o en risc
d’exclusió tinguessin un accés al mercat de treball o al seu
apoderament.
Arran de l’expertesa en el tractament de les persones, Àuria ha
apostat també per centres pensats per a la gent gran. Ho fem
perquè després de tants anys acompanyant generacions de
persones en la seva vellesa, hem après a abordar-la des d’una
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perspectiva molt humanista, allunyada dels criteris assistencials que sovint imperen en les empreses del mercat. Ho fem
bellugats pel mateix esperit de fomentar l’autodeterminació,
la qualitat de vida i el dret a envellir dignament.
A través dels programes i tallers de teràpia ocupacional –que
estan pensats per a les persones que ja no estan en disposició de treballar-, però també a través de programes com
l’Aprenentatge i Servei o l’impuls per una vida comunitària en
les llars-residències, l’equip de professionals d’Àuria centra
qualsevol acció en la persona. Per això, dissenyem plans a
mida de cadascú i ens adaptem al ritme de cada persona.
Un tractament personal i individualitzat acaba tenint més sentit per a tothom. Per a nosaltres, com a entitat, que superem
una organització pensada en els serveis i l’adaptem a cada
manera de fer. Per als professionals, que treballen amb persones i garanteixen un tracte personal i diferenciat. I, especialment, per a les persones que se’n beneficien que se senten
acompanyades i partícips de la seva pròpia vida.
Perquè, al final, tot és més senzill. És voluntat d’escoltar als altres i vocació de servei. Fer-nos càrrec del Centre de Dia de
Calaf no és només una oportunitat de créixer al territori i fernos visibles. És el compromís de teixir complicitats, serveis de
qualitat i estendre una manera de fer.

els col·laboradors

Ha arribat el fred!!!
Equip d’Atenció Primària de Calaf

ELS ANTIBIÒTICS NO HO ARREGLANT TOT QUAN
ENS POSEM MALALTS!!!
Amb l’hivern arriben els
refredats i la grip. Cada
any igual!! Voldríem no
posar-nos malalts, però
cada any ens refredem o
patim algunes malalties
banals, que en la majoria de casos ens permet
seguir amb les nostres
vides diàries, però de tant en tant en tenim alguna de
més forta, una bona febrada, un “trancazo” que ens impedeix aixecar-nos del llit, una descomposició que ens
deixa baldats i moltes altres coses, que ens obliguen a
alterar les nostres rutines.
En aquests moments que sembla que no podem més,
però que tenim mil obligacions a complir, és quan ens
diem: “Passaré pel CAP, a veure si em donen un antibiòtic i amb un moment em poso bé i puc solucionar
amb rapidesa tot el que he de fer”.

ri, ja valorarà el tractament més adequat.
Donar un antibiòtic, quan no fa falta, només contribueix
al fet que els bacteris es tornin resistents al tractament
i cada vegada ser més difícil tractar les infeccions que
necessiten antibiòtic. El mateix passa quan ens recepten un antibiòtic i no es pren cada dia i a les hores que el
metge ens ha indicat.
Tots heu vist o sentit a la premsa que si no anem amb
compte, d’aquí a uns anys, hi haurà veritables problemes per tractar determinades infeccions bacterianes
de gravetat. Les especialment greus i difícils de tractar
són les infeccions que s’agafen dins l’hospital, quan hi
som per una altra cosa, com pel tractament d’un càncer,
una operació de cor, i un munt de coses més.
Per aquest motiu com a societat estem obligats a ser
responsables amb els tractaments que fem i a prendre
només antibiòtics quan els necessitem.
Tot l’equip del CAP us desitgem BONES FESTES I
FELIÇ ANY NOU!!!

Però, no és així!! Els antibiòtics no ho arreglen tot!!
Quan evitem usar tractaments o emprar tècniques
que no ens donaran cap resultat que serveixi per
millorar un diagnòstic o decidir un tractament, en
diem PREVENCIÓ QUATERNARIA.
La majoria d’aquestes infeccions són produïdes per
virus, i aquests són uns microbis que no es curen amb
antibiòtics. Els virus produeixen sobretot infeccions
durant l’hivern. A vegades, només a vegades, les infeccions són produïdes per bacteris o alguna infecció vírica que a sobre. Quan són produïdes per bacteris, sí que
hem de donar antibiòtic, però és poc freqüent.
El cas més freqüent de virus, són els refredats comuns
i sobretot en els nens petits i als cuidadors dels nens.
També han de vigilar les persones que poden tenir
les defenses baixes per un tractament mèdic, per una
malaltia de base o en la vellesa, que és quan som més
fràgils.
El refredat sol donar mucositat, esternuts i tos, congestió nasal, mal de coll, mal de cap i febre a vegades.
Aquests símptomes ens fan que dormim malament i per
tant ens trobem cansats. Sol durar entre 1 o 2 setmanes.
I si no es complica, no cal fer res més mesures per sentir-nos millor i esperar que passi: beure més líquids, no
tenir un excés de calor dins les cases, prendre una mica
de mel que ens ajuda en la tos, prendre algun antitèrmic
si tenim febre o mal de cap i descansar en la mesura que
el cos ens ho demana.
Si es complica, hem de consultar al CAP i l’equip sanita27
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Josep Vilaseca
“El segarrenc”

Que les festes nadalenques omplin d’amor i pau a les llars calafines; com aquell dia l’aigua del mantellí va omplir les
galledes i va amorosir la terra calafina.
Bon Nadal a tothom i feliç Any Nou!

Va per tots
vosaltres
No sóc un home de
punyetes,
I escric amb sinceritat,
Cosa que avui escasseja
Dins aquest món tan
esverat.
Ami, la vida, em colpeja;
Però l’accepto amb un
somriure
Perquè sé que Televida
Sempre la porto penjada
al coll.
És com dona enamorada
Que em vigila nit i dia.
I, els dies de calor,
m’aconsella
Que estigui a l’ombra
I que em guardi d’una
insolació.
I quan hi ha forta fredor,
m’aconsella
que m’abrigui i no pari la
calefacció.
Que baixi les escales
amb molta precaució,
ja que una relliscada amb
aquesta edat
em podria costar
l’extremuncio.
No sabeu pas l’alegria
Que sent aquest servidor
Quan em truqueu a casa
I m’aconselleu allò millor.
De la vida quotidiana
res us vull explicar,
però, gràcies al penjoll
tres vegades la vida em
vàreu salvar.
No sé qui va rebre la
trucada,
Si era home o era dona,
De la vostra plantilla
Sols en conec tres,
quatre,
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Un fill agraït

Potser cinc!
Vagin aquestes lletres,
tant per uns com pels
altres,
Siguin jefes o treballadors.
Quan una cosa funciona
Tots hem posat el gra de
sorra.
En escriure aquestes
lletres
Sento les carícies del
penjoll;
És com la mare que vigila
El fill que té al bressol.
Sou la mare, sou el pare,
De la gent gran la salvació.
Vagi per vosaltres aquest
escrit
Que me l’ha dictat el cor.
I el pensament em mana
Que us desitgi bones
festes nadalenques
I un feliç Any Nou,
Tot anat fent aquesta
tasca.
Sou l’assegurança de
vida
Josep Vilaseca
Desembre 2012
Número 7300

Entre somnis de grandesa
Sol em trobo dins el llit.
El meu somni és tan extens
Que navego entre boires
I m’he escapat del llit.
I entre núvols, cel i terra,
Estrelles i mar infinit,
Em recordo d’aquells dies
De quan jo era petit,
Que per rentar-nos la cara
Ho havíem de fer
Amb la rosada de la nit
O amb aigua fluixa de les fonts que,
Per allà els anys 42, 52,
Van ser anul·lades
Sense cap explicació.
Sort va, tenir de les fonts,
Del Felip i d’Aleny, i d’alguna galleda
De les màquines del tren
I de la cisterna de la rectoria
On també se’n repartia amb saviesa
I cristianament.
No m’allargo, no puc més,
És l’any de l’estisorada
I poca cosa puc dir més.
Sols recorda aquells homes que,
Aquell dissabte gloriós,
L’aigua va córrer pel carrer Sant Jaume.
Gràcies a ells
I als que hi ha hagut darrere d’ells,
Avui podem gaudir
De l’apreciat líquid,
Per les dutxes i rentadores
I regar escaroles i clavells.
Fóra un fill mal agraït
Si no tingués un record per tots ells.

Josep Vilaseca
Agost 2011
Número 7044
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DE LA TERRA DE SIGAR

TEATRE I PATRIMONI:
UNA MAGNÍFICA APOSTA DEL
CASINO
Josep Maria Solà

Dins la programació de Tardor del Casino de Calaf sobresurt, per mèrit propi, l’anomenat Microteatre: això és,
tres obres de teatre de quinze minuts cadascuna que
s’escenifiquen a diferents llocs del poble. El valor afegit
d’aquestes tres obres és que, en una magnífica aposta,
el Casino ha decidit representar-les dins d’edificis emblemàtics de Calaf, amb un resultat doblement feliç: al
costat de l’interès propi de cada petita obra teatral s’hi
afegeix la curiositat, la xafarderia (si voleu), d’entrar dins
de cases on no havies entrat mai i sempre ho havies
volgut fer (o on havies estat algun cop i hi volies tornar
a entrar).
Aquestes obres de microteatre pertanyen al Festival
Píndoles (Teatre breu en espais vius) que se celebra a
diferents indrets del Castell de Montjuïc (normalment
tancats al públic) durant tres dies de juny (per exemple, l’any vinent celebren la sisena edició i serà els dies

12, 13, 14 de juny). Per cert, si teniu ganes d’escriure una
petita obra teatral, del gènere que sigui, d’uns 15 minuts
de durada, hi podeu participar, i amb una mica de sort, la
podríem arribar a veure a Calaf!
Aquest 2019 ha estat el tercer any consecutiu que el Casino ha triat tres microobres per representar-se a Calaf.
L’aventura va començar el 2017 amb una comèdia (“Hey
Soul Sister”) al menjador de Cal Joan Prat (l’edifici de Ca
l’Escloper damunt del Forn de Cabrianes); va continuar
amb un drama (“Palomitas de maíz”) a Cal Serra (la casa
on visqué el Dr Ignasi de Llorenç, a la torratxa de la qual
s’hi va col·locar la sirena que avisava dels bombardejos
durant la nostra “guerra incivil”), i va acabar amb un recital de poemes de Màrius Torres (“On la tempesta deixà
una pau intensa”), amb música en directe, al Casal d’Avis
de Cal Bertran, que és una de les cases més interessants de Calaf.
El 2018 vam gaudir d’una comèdia (“RRHH”) al pis de
dalt de l’actual Centre de Recursos per a l’Ocupació,
o sigui, a les dependències del magnífic Hospital per a
pobres del s. XV, enganxat al castell; un mini musical (“Jo
desconegut”) a la cripta de Sta Calamanda (de l’església
de St Jaume); i un diàleg dramàtic entre una mestra que
s’està manifestant i un policia a punt de picar-la (“La solitud de l’U”: era un text de Sergi Belbel!) al costat de la
cantina de l’institut.
Finalment, enguany la tria ha estat el mateix escenari
del Casino on hem pogut veure el drama dels migrants
(“El mateix sol per a tothom”), i gràcies a la generositat
de la família Carrillo-Pujol vam poder gaudir d’un marc
esplèndid per a dues obres més: el thriller “A les fosques” (en una bonica bodega amb volta de canó al costat d’un antiquíssim carrer interior (unes portelles) dins
de la mateixa casa); i a la sala on ens esperàvem perquè
ens punxés l’estimada i enyorada Practicanta (una sala
que la nostra infantesa i la nostra imaginació ens la representava immensa i gengantina, i que el dissabte 26
d’octubre vam redescobrir que tenia una mesura molt
humana) una comèdia dramàtica i brillant que es deia
“Happy Birthday Jamie Love”. Com que els espais són
reduïts, abans de començar la sessió, ens reuneixen al
Casino i ens divideixen en tres grups sempre acompanyats d’un guia fins a cada casa-espai on s’ofereix l’obra.
En resum, es tracta d’una experiència magnífica (per als
calafins, és doblement apassionant) en què gaudeixes
de sempre brillants (i intenses) obres de teatre emmarcades en unes cases (i uns espais) que, poc o molt, formen part del paisatge moral i sentimental de la teva vida.
Felicitats al Casino, i que sigui per molts anys!
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Comunicats o enganxats?
Josep Mases

Consti que el meu comentari
-com sempre- és molt personal, i aquest petit escrit voldria
dedicar-lo a aquest extraordinari fenomen en què s’han
convertit els mòbils d’última
generació. També vull deixar
clar que jo no tinc cap prejudici
contra aquests aparells, molt
al contrari, admiro aquests
petits ordinadors de butxaca
que gairebé han “arraconat” el telèfon tradicional (el
fixe), l’ordinador, la càmera fotogràfica, la filmadora, la
calculadora i un llarg etc.
Però el cert és que pels que tenim una certa edat i que
som testimonis vius de la gran velocitat a la qual estan
avançant les noves tecnologies, potser ens costa una
miqueta més d’assimilar tot el que donen de si els actuals telèfons mòbils. Però, mirant al futur, ningú sap fins
on poden arribar aquests petits i sorprenents aparells.
Molts de nosaltres recordarem aquella centraleta de
TELÈFONOS que estava ubicada a la porxada de ca
l’Ermenter entre la plaça de les Eres i el carrer de Sant
Pere. Personalment hi havia anat més d’una vegada a
telefonar, ja que a casa meva no teníem telèfon.
Mentre esperaves era curiós de veure el treball que
portava a terme l’operadora: la Serafina Gibert darrere
d’aquell pupitre ple de cables i amb quina destresa i rapidesa anava introduint les clavilles als corresponents
endolls per donar línia als abonats que li demanaven
comunicar-se amb algun telèfon determinat.
Quan, després d’esperar el temps que calgués -a vegades era molt- per fi et donaven línia, entraves a una
cabina annexa en la qual trobaves un auricular penjat i
enganxat mitjançant un cable al telèfon, despenjaves,
mantenies la conversa amb qui fos -si no es tallava-...
penjaves altra vegada el telèfon i aquest continuava
enganxat pel cable, pagaves l’import de la trucada i tu
“quedaves lliure”....
Segons el meu punt de vista, ara les coses han canviat
rotundament. Avui en dia jo veig que és l’usuari el que
queda enganxat i presoner del telèfon. Perquè el mòbil...
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aquest ja no està enganxat a cap centraleta ell... Diríem
que, ell és el lliure!!! Ara els enganxats som nosaltres.
Només hem de mirar al nostre entorn, a qualsevol hora i
a qualsevol lloc, trens, metro, autobusos, per comprovar
com n’estem d’enganxats, la majoria de gent van caminant pel carrer parlant sols i passant el dit per aquella
atraient i irresistible pantalla.
Però això rai, jo com a ciutadà del carrer i també usuari
de la carretera, m’alarmen més les estadístiques de la
D.G.T. del nombre esgarrifós de morts que l’any passat hi va haver a les carreteres degut a imprudències
d’alguns conductors que feien servir el mòbil mentre
conduïen, sense tenir en compte el perill que això representa, no només per a ells, sinó pels altres conductors.
Convé que tots siguem responsables del nostre comportament a la carretera i procurem fer una conducció
com cal, tranquil·la, sensata i pensant també en els altres.
P.D Conten d’un noi que des de molt petit tenia
l’smartphone, però un dia ara ja de gran se li va bloquejar, i parlant amb un amic aquest li explicava l’estrany que
es va trobar sense el mòbil, però que havia passat tot un
dia amb la família. L’amic li comentà: “Devies avorrir- té
molt” Ell va contestar: “No, no al contrari, m’ho he passat
molt bé i et diré que penso estar amb ells algun altre dia
doncs, tots em varen semblar molt bones persones”.
Llavors... Penso, si tindrà raó aquell refrany que diu: “El
mòbil t’acosta a persones i coses molt llunyanes, però
t’allunya de les que tens al teu costat”. Benvingut sigui
aquest accessori que s’ha fet indispensable arreu del
món si sabem utilitzar-lo amb seny i intel·ligència.
Desitjant-vos ben comunicats, firma aquest escrit.
Josep Mases Raurich Bon Nadal.

els col·laboradors

Erudita
Mª Lluïsa Salazar

Si avui és dijous, sense cap mena de dubte et trobaràs
la Concepció fent les compres setmanals. Empeny un
carretó que, ara mateix, substitueix el bastó que per
norma, acompanya les seves passes lentes i insegures. Només es queda a casa quan els carrers són molls,
però previsora com és sempre procura tenir guardat
algun producte alimentari al rebost i al congelador. En
va aprendre de la mare i de les penúries que passaren
en temps precaris, per anar temptejant la gana. I avui,
tot i ser finals de desembre llueix un sol esporuguit però
prou vàlid per animar-la a sortir.
Setmana rere setmana es fa embolicar, com un costum
peculiar, els productes congelats amb un parell de fulls
de diari malgrat els avisos reiterats de la Solen. Sempre
oblida la bossa isotèrmica que li va regalar i no és per
manca de memòria, no. Bé prou que els aprofita.
En tornar a casa desembolica el paquet, estén els fulls
damunt la taula i deixa el peix a descongelar. S’asseu a
la cadira encoixinada, es neteja les ulleres i observa els
titulars. Es disgusta en comprovar que només corresponen a notícies esportives, sobretot de futbol. I recorda el dia que va conèixer el Ferran mentre ell empaitava
una pilota al camp de futbol i va veure-li aquelles cames
musculoses i morenes. En arribar a la ciutat, i per qüestions laborals, sempre més va vestir pantaló llarg.
A la pàgina següent una ressenya sobre la victòria de les
noies de natació sincronitzada li provoca un somriure
amable. La Concepció que és tant de secà se n’alegra
de debò, malgrat tractar-se d’una notícia massa petita
pel seu gust, sobre un esport protagonitzat per dones i
minoritari. Es distreu recordant quan aprenia a llegir, asseguda al costat de la Marga, sota la mirada atenta del
seu pare, que desitjava un bon futur i amb coneixements
suficients per a les seves nenes. La mare també en va
aprendre entre espelmes i llums de carburo mentre ell
els feia de mestre. Llegiren d’amagat i com tot allò que
era prohibit, esdevingué una provocació i, amb els anys,
una passió que entretenia i alliçonava al mateix temps.

Estalviant com una formigueta va aconseguir fer-se
amb una bona col·lecció de novel·les que rondaven de la
cuina al dormitori i del sofà al lavabo, esgarrapant temps
al temps. Cada llibre retenia, entre les seves pàgines,
les olors d’aquell piset: des del sofregit a l’escudella,
l’escuma d’afaitar del Ferran, al cel sia, i les colònies dels
nens que han crescut prou per ampliar i perpetuar la
família. Ja li agradaria que ell pogués veure créixer els
nets al seu costat. Com el troba a faltar.
No recorda quan ni com va avesar-se a llegir pàgines de
diari i de quina manera satisfeia una curiositat que encara manté intacta. Els guarda d’ençà que van traslladar
la biblioteca del barri a un edifici nou, massa allunyat de
casa per poder fer el trajecte d’anar i tornar tot i l’ajuda
del bastó. Prou que es conforma amb aquestes lectures
amb el punt de sorpresa que comporta no saber mai si
corresponen a les pàgines del temps, de societat, de
política o bé els horòscops caducats. I malgrat que els
anys passats encara llegeix en aquell silenci tan seu
allargant el secret de la passió per la lectura que compartí amb la Marga, i el pare i la mare, ja desapareguts.
El dia que es retrobi amb el Ferran i aquells qui l’han precedit en el temps els explicarà tot el que ha llegit durant
els anys. Intueix una eternitat prou llarga per conversar
i discutir de tot allò après mitjançant uns fulls desordenats però que guarda amb la mateixa cura que ho faria
una autèntica bibliotecària.
Amb aquest convenciment s’aixeca a preparar el dinar. Després d’una petita migdiada continuarà llegint
ressenyes caducades sense acabar de creure la fi del
paper ni poder imaginar altra manera d’embolicar els
congelats. Convençuda que sempre hi haurà un tros
de diari per a distreure-la dels dolors del cos i la ment,
seguirà intentant desxifrar el llenguatge tècnic del bàsquet, l’handbol, el tenis o el golf.
Mª Lluïsa Salazar
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l’agenda 2019 - 2020
desembre
Dissabte 21
Xarxa infantil –
Espurna de la Felicitat
El Casino de Calaf - 18.00 h
Organitza: Casino de Calaf
Concert - Elogiant Chaplin
El Casino de Calaf - 21.00 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge 22
Pastorets infantils
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
TdT: Tercets amb “Queco Novell”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimarts 24
Missa del gall
Parròquia de Sant Jaume – 00.00 h
Organitza: Parròquia de Sant Jaume
Dimecres 25
Pastorets
Casal de Calaf – 19.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Almas Gemelas”
Casino de Calaf – 20.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dijous 26
22è Conta Contes
Casal de Calaf – 12.00 h
Organitza: Bitxets 14
Patge Faruk
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Comissió Reis
Concert de Sant Esteve Valsos i danses
El Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: Casino de Calaf
Dissabte 28
3x3 de bàsquet
Poliesportiu Municipal – 10.00 h
Organitza: CB Calaf
Pastorets infantils
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 29
12 mesos 12 caminades a balmes
de Catalunya - 12a caminada Balma de “Cal Perdiu” - 10km
Plaça dels Arbres – 08.00 h
Organitza: Mancomunitat AS
Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Acordies Duet”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimarts 31
Cursa de Sant Silvestre
Plaça dels Arbres – 17.00 h
Organitza: Bike Calaf
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Sopar de cap d’any i ball amb “Rico
Rico”
Casino de Calaf – 21.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

2020
gener

Dimecres 1
Festa Cap d’any 2020
Sala d’Actes Municipal Teresa Escolà i
Torra – 01.00 h
Organitza: La Polseguera - Ajuntament
de Calaf
Musical “Fins als...Nadal” de
Daniel Anglès
El Casino de Calaf - 18.30 h
Organitza: Casino de Calaf
Dissabte 4
Gran concert de Cap d’Any
Casal de Calaf – 19.00 h
Organitza: Coral Ressons
Diumenge 5
Sardanes enllaunades
Casal de Calaf – 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Sorteig del Gran Laureanu
Davant Casal de Calaf – 17:45 h
Organitza: Comerciants de Calaf
Cavalcada de Reis
Programa a part
Organitza: Comissió de Reis
Dilluns 6
Pastorets infantils
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Solistes”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Del 10 de gener al 3 de febrer
Votació Pressupostos Participatius 2020
https://decidim-calaf.diba.cat/
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 11
Presentació pública propostes Pressupostos Participatius
IMFP – 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Formació “Punts lila”
IMFP – 16.00 h
Organitza: Assemblea feminista i Ajuntament de Calaf Calaf
Diumenge 12
Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Raül”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Actes subjectes als descomptes de #CalafCulturaJove
per a més informació consulteu: www.calaf.cat

Dissabte 18
Cicle de debat - Educació alimentària i producció local
IMFP – 10.30 h
Organitza: Mancomunitat AS

Dimarts 4
Concert - Quartet Brossa
“Folkestral”
Casino de Calaf – 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 19
Cursa Sant Sebastià
Programa a part

Dimecres 5
Missa solemne Ballada de Metredansa
Parròquia de Sant Jaume – 11.30 h
Organitza: Parròquia de Sant Jaume

Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Joan Vilandeny”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dilluns 20
Portes obertes en motiu de
Sant Sebastià
Turó de Sant Sebastià– 11 a 14h
Organitza: Parròquia de Sant Jaume
Dijous 23 i 30
Taller: Descobrim el cervell per
educar millor
Sala groga - Escola AS – 19 a 21 h
Organitza: Diputació de Barcelona
Dissabte 25
Cicle de debat - Educació alimentària i producció local
IMFP – 10.30 h
Organitza: Mancomunitat AS
Cinema - Cicle Gaudí “El
viatge de la Marta”
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Diumenge 26
Pastorets
Casal de Calaf – 17.30 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Àlex”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

febrer
Dissabte 1
Cicle de debat - Models cooperatius i xarxes de cooperació
IMFP – 10.30 h
Organitza: Mancomunitat AS
Teatre - Assaig sobre la lucidesa
Casino de Calaf – 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 2
Presentació “Emboscada”, poemes d’Amadeu Vidal Bonafont
Casino de Calaf– 12.00 h
Concert - Manel
Casal de Calaf– 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Ball amb “Pep i M.José Trio”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Cinema infantil
Casal de Calaf – 11.30 h
Organitza: El Casal de Calaf
Sardanes amb mitjans mecànics
Casino de Calaf – 12.00 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Cinema - Cicle Gaudí “La hija de
un ladrón”
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Concert i ball amb “Banda
Sonora”
Casino de Calaf – 18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 7
IV Nit de l’Esport i la Cultura
Casal de Calaf- 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 8
Escala en Hi-Fi
Sala d’Actes Municipal Teresa
Escolà i Torra – 18.00 h
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Espectacle - Mag Pere
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimenge 9
Concert vermut Jo Jet i Maria Ribot
Casino de Calaf – 12.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Teatre - Les bruixes de Salem
Casal de Calaf – 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb “Duet Dava”
Casino de Calaf – 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Casal de
Nadal
23, 24, 27, 30 de desembre de
2019 i 2, 3 de gener de 2020
IMFP – de 09 a 13 h
Organitza: AMPA Alta Segarra

Parc de
Nadal
23, 27, 30 de desembre de 2019 i
2, 3 de gener de 2020
Sala d’Actes Municipal Teresa
Escolà i Torra – de 16 a 20 h
Organitza: AMPA Alta Segarra

