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E ditorial
Un any excepcional
J

a queden pocs dies per l’arribada
de les Festes de Nadal i amb elles
–a banda de les celebracions
familiars pròpies de l’època- el
temps per a fer balanç de l’any
que ens deixa i proposar-nos
noves fites per a l’any que estem
a punt de començar.
En
aquest
sentit,
tot
i
la
persistència de la crisi i les
incerteses pròpies d’un context
complex com l’actual, aquest any
s’ha fet encara més evident el
clam de la societat per afrontar
una revisió profunda dels models
econòmic, social i de relació amb
l’Estat que han estat vigents
fins ara i que, a cop d’escàndol i
d’imposició, també ha evidenciat
la cara –menys amable- d’allò que
no hem sabut (o no hem volgut)
veure del sistema mentre les
coses “anaven bé”.
Tanmateix
-com resa la dita
popular- el que no et mata et
fa més fort i el nostre poble en el sentit més ampli de la
paraula- ha decidit no quedar-se

de mans plegades i plantar cara
a l’adversitat de manera pacífica
i democràtica per tal de fer
possibles el canvis necessaris que
ens portin a la consecució d’un
futur millor en un context d’il·lusió
col·lectiva sense precedents en la
història recent del continent.
I per si tot això no fos suficient,
el destí ha volgut que tot aquest
procés coincidís amb una altra fita
històrica per a la nostra vila com és
la celebració dels –com a mínim1000 anys d’història de Calaf,
posant en valor les capacitats
de persistència i de superació
personal i col·lectiva amb les que
els calafins i les calafines han
afrontat tots els reptes als que
s’han vist sotmesos al llarg de
la seva història que, sens dubte,
han contribuït a forjar el caràcter
singular de la nostra gent.
Així doncs són molts i diversos
els reptes que se’ns plantegen
en aquest any que estem a punt
d’iniciar i ens enganyaríem si
penséssim que seran de fàcil

resolució. Tanmateix, si alguna
cosa hem aprés amb el devenir
de la història, és que bona part de
la solució és a les nostres mans
i que només ho aconseguirem si
som capaços de fer un front comú,
treballant coordinadament des de
les institucions i la societat civil
en ares del bé col·lectiu i deixant
de banda alhora els interessos
particulars o partidistes que, en
un moment històric tan singular
com aquest, poden esdevenir un
seriós obstacle per la consecució
d’un futur millor.
Preparem-nos doncs per començar
un nou any amb la nostra millor
predisposició i amb tota la il•lusió
d’aquells que saben que el futur és
a les seves mans i que, si així ho
volen, faran possible que aquest
2015 esdevingui un any tan
excepcional que es recordi amb
orgull d’aquí a mil anys més.

Que tinguem unes Bones Festes i
un excepcional 2015!

D iversos
Calaf es va sumar als actes per la Marató de TV3
Calaf es va sumar un any més a la Marató de TV3,
aquest any dedicada a la investigació de les malalties
del cor. Diverses entitats van treure durant la celebració
d’algun dels seus actes guardioles solidàries que es
van fer servir per recollir aportacions econòmiques.
L’EFSAS ho va fer durant la presentació dels equips
de futbol Sala i l’AMPA de l’IES durant la caminada a
Vallferosa.
Dissabte, 13 de desembre, els alumnes de rítmica de
l’escola Alta Segarra van portar a terme el Flashmob
“Fes ballar el teu cor”, en un acte organitzat per l’AMPA
del centre.
També dissabte, a la Seu de la Penya Barcelonista de
Calaf i Comarca es va poder veure el partit del Barça
contra el Getafe, durant el qual hi va haver barra
solidària a favor de la Marató.
Una mica més tard, a les 5, a la Sala d’Actes Municipal,
va començar una marató de música de taverna. Van ser
4 hores de cant de taverna, havaneres, improvisació...
a càrrec de músics i cantautors locals. L’acte va estar
organitzat pel grup Conya Marinera.
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El mateix dissabte, al Poliesportiu, hi va haver la
presentació dels equips del CB Calaf. Hi va haver
xocolatada i guardiola solidària.
I a la Plaça dels Arbres es va fer un mosaic lluminós
amb espelmes, que sota el títol “Encén el teu cor” va
dibuixar un gran cor amb centenars de petites candeles.
Durant aquest acte -organitzat per l’AMPA de l’escola
Alta Segarra-, hi va haver una guardiola solidària.
Diumenge al matí va sortir de la Plaça dels Arbres
la caminada i pedalada de la Marató organitzada per
l’entitat Bike Calaf. Es va dur a terme un recorregut
fins a l’hípica de cal Graells, i un cop allà hi va haver
esmorzar a base de pa amb tomàquet i botifarra i
activitats per a tothom coma ara tallers, passejades
amb poni, o el tió més gran del món. Durant l’acte es
van recollir fons a través d’una guardiola solidària.
A més, durant el cap de setmana, i mentre es van dur
a terme els partits de futbol de la UE Calaf, es van
recollir diners a través d’una guardiola. El mateix van
fer els membres de l’Esplai de la Gent Gran durant la
3a Mostra de Manualitats “Les aficions dels calafins”.

T erritori
Conveni amb APINAS per a la gestió del CEDIAP, Centre
de desenvolupament infantil i atenció precoç, de Calaf
L’alcaldessa de Calaf i presidenta de la Mancomunitat
Intermunicipal Segarrenca, Ma Antònia Trullàs i el
gerent d’APINAS, Jordi Aymamí, van el passat 5 de
desembre un conveni per a la gestió del futur Centre
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, CEDIAP,
que es posarà en funcionament properament a Calaf, en
concret als baixos dels pisos socials situats al costat del
CAP, uns locals propietat de l’Ajuntament.
El CEDIAP de Calaf neix de la voluntat d’apropar al nord
de la comarca, un servei que està donant ja una molt
bona resposta a Igualada o Masquefa, on ja hi ha CDIAPs
en funcionament.
La intenció és que les famílies de Calaf i dels municipis
del voltant no hagin de desplaçar-se a la capital de la
comarca per fer ús d’aquest servei, que té com a objectiu
donar suport als infants amb problemes i transtorns tan a
nivell psíquic com físic, a través de psicòlegs, logopedes,
fisioterapeutes o neuropediatres.
El projecte és el resultat de la col·laboració públicoprivada entre la Diputació de Barcelona que ha lliurat a
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca
una subvenció de 112.684 euros, - a través de la qual
es faran les obres i s’equiparà el servei-; l’Ajuntament de
Calaf, que cedeix el local; i l’entitat sense ànim de lucre
APINAS, que se n’encarregarà de la gestió i es farà a
càrrec de les despeses de manteniment.
L’equipament disposarà de tres sales de consulta d’atenció
personalitzada, una sala d’espera, un espai de recepció,
un lavabo adaptat, i un espai de magatzem o auxiliar.
Aquest centre podrà donar servei de proximitat tant a
les escoles bressol, com a les escoles, els pediatres,
el Centre d’Atenció Primària, els serveis socials, i a les
famílies de la zona.
L’objectiu del CEDIAP és l’atenció a les consultes de les
famílies amb fills que presentin algun problema en el
seu desenvolupament ja sigui físic (respiratori/motriu/
sensorial) o psicològic; la realització de diagnòstics,
tractaments i seguiments dels casos que ho requereixin i
la coordinació amb la xarxa de professionals que treballen
en els diversos àmbits d’atenció a la infància per a la

Signatura del conveni

Baixos dels pisos VISOREN, on s’estan fent les obres pel CDIAP

prevenció, detecció i tractament.
S’espera que el centre es posi en marxa durant el primer
trimestre del 2015.

Surten a licitació les obres de renovació de l’enllumenat
de la zona residencial de Calaf
L’Ajuntament de Calaf ha ha
tret a licitació el contracte de
dels treballs de renovació de
l’enllumenat públic a la zona
residencial del municipi, on el
sistema existent s’ha de substituir
per il·luminació led.
L’obra inclou l’actuació a la zona
residencial del municipi excepte les
zones on ja s’havia actuat (barri
nou i nucli antic).
L’actuació comprendrà l’interior del
triangle format entre el Raval de
Sant Jaume, l’Avinguda de la Pau,
la carretera llarga i carretera de

Manresa. (excloent aquestes vies);
el sector central del poble, comprès
entre la carretera de Manresa, la
carretera de Solsona i el Raval de
Sant Jaume
(excloent aquestes
vies), el Barri de la Pineda, les
Colònies i el carrer Verdaguer.
El canvi a il·luminació led suposarà
un estalvi en la despesa energètica
i la despesa econòmica de més
d’un 50%.
Per a aquesta actuació l’Ajuntament
ha rebut una subvenció de la
Diputació de Barcelona de 200.000
euros.

Zones on
actuació

es

durà

a

terme

aquesta
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E conomia
Calaf aprova les ordenances fiscals pel 2015 amb noves
bonificacions per incentivar l’activitat econòmica
L’Ajuntament de Calaf va aprovar el passat 31 d’octubre,
amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de la
regidora d’Units per Calaf – Acord Municipal, i els vots en
contra de PXC, les ordenances fiscals per al 2015.
L’equip de govern ha decidit no modificar la majoria de les
ordenances per aquest proper exercici, i també ha volgut
oferir facilitats i bonificacions especialment per a les
noves empreses i activitats que vulguin desenvolupar-se
al municipi; i també per a la conservació d’edificis.
Així, i en relació a les facilitats per a l’impuls de noves
activitats econòmiques, podem destacar la modificació
sobre l’Impost sobre Béns Immobles. En aquest cas
s’incorpora una bonificació de la quota de fins al 95%,
renovable anualment fins a un màxim de 5 anys per
a les construccions noves o preexistents destinades a
acollir noves activitats declarades d’especial interès o
utilitat municipal i que tinguin en compte circumstàncies
socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de
l’ocupació.
Pel que fa a l’impost sobre activitats econòmiques també

podran gaudir d’una bonificació de la quota de fins al 95%
renovable anualment fins a un màxim de 5 anys, el mateix
tipus d’activitats.
En relació a l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, s’incorporen les
modificacions de la llei i l’afecció d’hipoteques. S’inclou un
benefici fiscal en la quota de fins a un 95% per a les noves
activitats que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal i que també tinguin en compte circumstàncies
socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de
l’ocupació.
Finalment, pel que fa a les llicències d’activitats, es passa
de 50% al 75% de bonificació per als titulars de fins a 35
anys del casc antic; i del 40% al 50% de bonificació a la
resta.
Pel que fa a les facilitats per a la conservació d’edificis,
s’incorpora una bonificació del 50% en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per a l’arranjament,
manteniment i millora de les façanes, canals, ràfecs i dels
seus cossos sortints.

Factures electròniques a partir del 15 de gener
Ja falta poc per a l’entrada en vigor de la obligatorietat
d’emetre factures electròniques per a determinades
empreses. Segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls
de la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del
15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les
diferents administracions públiques estan obligades a
presentar les seves factures en format electrònic.
En conseqüència, les administracions hauran d’estar
en disposició de poder rebre-les en aquesta data i per
fer-ho ha calgut determinar un punt únic d’entrada de
factures.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va publicar
el passat 13 de novembre un acord de Govern que va
declarar el servei e.FACT del Consorci Administració
Oberta de Catalunya com a punt general d’entrada de
factures electròniques de la totalitat del sector públic
de les administracions catalanes.
Amb l’aprovació d’aquest acord, el servei e.FACT es
converteix també en el punt d’intercanvi de factures

amb l’Administració General de l’Estat a través de la
plataforma FACe, garantint-ne la interoperabilitat i
l’enviament bidireccional de factures.
Els beneficis principals de la factura electrònica
són l’estalvi de costos tant pel proveïdor com per
l’administració, a més de l’agilització i homogeneïtzació
de processos.
Què és la factura electrònica?
Una factura electrònica és un document electrònic
que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en
una factura tradicional i que es transmet a través de
mitjans electrònics, té validesa legal quan du signatura
electrònica avançada que garanteix l’autentificació,
la integritat i el no repudi; és susceptible de ser
tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i
proveïdors.
Per
més
informació
podeu
consultar:
http:
//www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-laciutadania/e.FACT-AAPP.

Medi ambient
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M il·lenari
“Terminus Calafinus”, la gran caminada pel terme
calafí del 1015
Del gener a l’abril es durà a terme
a Calaf una activitat en motiu del
Mil·lenari de la Vila, la gran caminada
pel que va ser el terme de Calaf l’any
1015, any que consta en el document
referent a la vila més antic .
Es tracta d’una ruta en quatre etapes,
cada darrer diumenge dels mesos de
gener, febrer, març i abril del 2015.
A través de les quatre etapes es
resseguirà de forma aproximada el
perímetre del terme de Calaf l’any
2015, quan Guillem d’Oló, dit també
de Mediona, va rebre aquestes terres
del Bisbe Borrell amb l’encàrrec de
repoblar-les, cultivar-les i defensar-les.
Per dissenyar la ruta els organitzadors
s’han basat en la descripció feta en
el document de 30 d’abril del 1015 i
es seguirà els topònims de Corregó,
Villalonga, Gàver, Calonge, etc, que
cita el primer document, fins a
tancar un cencre d’aproximadament
65 km.
Cada mes es durà a terme una de les
4 etapes. El 25 de gener de 2015,
es farà la ruta Calaf- L’Astor (16km
aprox), el 22 de febrer de 2015, de
l’Astor a Ferran (18 km); el 29 de
març del 2015, de Ferran a Sant Pere
de l’Arç (15km aprox) i finalment el

Plànol de la ruta

26 d’abril, de Sant Pere de l’Arç a
Calaf (16,5km aprox).
Per a participar-hi cal inscriure’s
prèviament a l’Ajuntament de Calaf
o a l’oficina d’Informació (Plaça dels
Arbres) en horari d’atenció al públic.
S’obriran inscripcions a partir del dia
10 de cada mes i es tancaran un cop
esgotades les places disponibles o 3
dies abans de la caminada.
El preu per a participar en cada una
de les etapes és de 5 € (i inclou els
trasllats en autocar per anada i/o
tornada des de Calaf).
Cal portar esmorzar i beguda, i

l’organització portarà cafè i aigua per
a l’hora d’esmorzar. En el moment de
la inscripció es facilitarà un carnet
a segellar en cada caminada que
donarà dret a un reconeixement final
si es participa en les quatre etapes.
La darrera etapa (Abril 2015) serà
compartida amb el grup BTT de
Calaf que farà el recorregut complet
en bicicleta de muntanya (65km en
una sola etapa) i que coincidiran amb
caminadors a l’arribada del Castell
de Calaf, on es farà una recepció
conjunta amb caminadors i ciclistes i
es lliuraran els reconeixements.

Es convoca un concurs de cuplets en motiu del
Mil·lenari de Calaf
Entre d’1 i el 28 de febrer s’obrirà el termini per a la
presentació de cuplets originals al Concurs de cuplets de
Calaf, que es duu a terme en motiu dels actes del Mil·lenari.
Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans un
cuplet és una cançó lleugera composta d’estrofes breus amb
tornada, sobre text de caràcter sovint picaresc. Els cuplets
són tradicionals a Calaf, i els podem escoltar cada any durant
les representacions dels Pastorets.
El concurs està obert a tothom (exceptuant els membres del
Jurat) i cada participant podrà presentar fins a un màxim de
tres obres.
Hi haurà tres categories de participants: infantil (fins als 12
anys), juvenil (entre 12 i 16 anys) i adults (majors de 16
anys).

Els cuplets hauran d’estar escrits en llengua catalana i
la temàtica ha de versar sobre Calaf, la seva història i la
celebració del Mil·lenari amb el to humorístic, satíric o picant
que caracteritza aquest gènere literari.
Les obres presentades han de cenyir-se a la mètrica
característica dels cuplets dels Pastorets de Calaf.
Els concursants que ho desitgin podran declamar (ells
mateixos o un col·laborador/a) els cuplets que han presentat
al concurs davant el públic assistent a l’acte d’entrega dels
premis (23 d’abril) i optar a un premi addicional.
El jurat estarà integrat per membres de la Comissió de
Cultura del Mil.lenari i persones amb experiència acreditada
en la composició de cuplets: Joan Sanglas, Joan Graells,
Antonino Mestres, Josep M. Solà, Jordi Nadal.

Antonino Mestres presenta el seu llibre sobre els
Cuplets dels Pastorets
El prooper 28 de desembre a la 1 del migdia, el calafí
Antonino Mestres presentarà el seu llibre sobre els

tradicionals Cuplets dels Pastorets de Calaf. La presentació
es durà a terme al Casal.
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J oventut
Torna el “Magic Christmas”, el parc de Nadal de Calaf
Els nens i nenes podran tornar a passar-s’ho bé aquestes vacances al “Magic Christmas”, el parc de Nadal de
Calaf, una iniciativa que permetrà un any més que els
infants i joves del poble aprenguin anglès tot jugant.
L’organització va a càrrec de l’Ajuntament i de l’AMPA de
l’escola, amb la col·laboració dels Escoltes de Calaf, que
en seran els monitors.
L’objectiu del parc és aprendre jugant; així doncs, hi haurà activitats d’oci i d’altres més educatives-lúdiques amb
un fil conductor —per exemple les tradicions nadalenques
catalanes i als països anglosaxons— i amb activitats i
monitors que parlaran en anglès. Encara que no totes les
activitats es desenvoluparan en aquest idioma, sí que hi
haurà espais específics: per exemple, l’espai “Màgic”, on
es projectaran pel·lícules o es cantaran nadales en anglès, etc. També hi haurà tallers, inflables, llits elàstics i
cavallets, servei de cafeteria i espais per als nens i nenes
de totes les edats.
El parc s’instal·larà al poliesportiu municipal i obrirà portes del 27 al 31 de desembre, en horari d’11.00 h a 13.00
h i de 16.00 h a 20.00 h. Els preus seran de 2 i 4 euros

Edició 2013 del parc de Nadal “Chrstmas Work & Learn

l’entrada de matí i la de tarda respectivament; 5 euros
l’entrada de dia sencer i 20 euros l’abonament per a setmana sencera.
Des d’aquí convidem a tots els infants i joves de Calaf a
acostar-se al Magic Christmas, un lloc on aprendre i, sobretot, passar-s’ho genial!

Mil·lenari
Assumpta Muset va parlar
del calafí Ramon Nadal i
Guarda

Laureà Figuerola
protagonista de la xerrada
d’Anton Costas

Muset i Trullàs, a l’esquerra i el grup Conya Marinera, a la dreta

Conxita Sala i Eloi Estany, a l’esquerra i el ponent Anton Costas

El 24 d’octubre es va dur a terme la xerrada
dins del cicle del Mil·lenari a càrrec de la doctora
en història Assumpta Muset que va girar a l’entorn
d’un calafí, Ramon Nadal i Guarda, que va tenir un
paper destacat en el comerç català del segle XVIII.
Aquest calafí va aconseguir instal·lar-se en plena
Puerta del Sol madrilenya i des de la seva botiga
de productes catalans, va tenir un paper clau en la
comercialització de productes catalans a la capital de
l’estat i a la península, i es va convertir en proveïdor
destacat de la Casa Reial.
Segons va explicar Muset, Nadal i Guarda, provenia
d’una família de traginers calafins. El seu pare,
Ramon Nadal i Major, va ser un dels molts homes
de la zona que es va dedicar a transportar els
excedents de producció catalans a la resta de l’estat,
i a importar aquelles primeres matèries que aquí
escassejaven.
Després de la xerrada, el grup calafí Conya Marinera
va oferir una selecció de les cançons del seu
repertori.

Radical, dogmàtic, valent, liberal, progressista, maçó,
malaltís, un personatge contracorrent i oblidat... Amb
aquests i altres adjectius va definir el catedràtic de política
econòmica i president del Cercle d’Economia, Anton
Costas, un dels personatges calafins més il·lustres, Laureà
Figuerola, polític i economista, nascut a Calaf, conegut
especialment per la introducció de la pesseta com a
moneda única a tot l’estat.
Costas va explicar que Figuerola va ser un personatge de
transcendència en una època de transició de l’antic règim
cap a un país amb estructures liberals. De la seva labor
en va destacar sis punts principals: la introducció de la
pesseta com a moneda única a tot l’estat en un moment
on hi circulaven 90 monedes diferents; la introducció d’una
reforma tributària, i en especial l’impost que més endavant
s’anomenaria de la renda; l’impuls de la llei de societats
anònimes; la introducció de la llei hipotecària; la llei de
mines i finalment la introducció de la llei aranzelària.
La xerrada va omplir la Sala de Fusta del Casal de Calaf,
que després va comptar amb l’actuació musical de Conxita
Solà i Eloi Estany.
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C iutadania
L’Ajuntament aconsella actuar amb responsabilitat en la
compra i tinença d’animals domèstics
Les festes nadalenques són potser
el moment de l’any en el qual es
fan més compres i més regals i
sovint s’aprofiten aquestes dates
per regalar- sobretot als infantsanimals de companyia. Des de les
diferents fundacions i associacions
protectores dels animals s’aconsella
que gats i gossos, i animals de
companyia en general, no poden
regalar-se
sense
assegurar-se
primer que seran ben rebuts, i
que la seva compra
ha de ser
reflexionada ja que suposa adquirir
una sèrie de responsabilitats.
En aquest sentit l’Ajuntament de
Calaf treballa per millorar la relació
de les persones amb els animals
de companyia, especialment en
l’aspecte higiènic sanitari i el
de la seguretat. És per això que
insisteix en la necessitat d’actuar
amb responsabilitat en la tinença
d’animals de companyia i complir
amb
l’ordenança
municipal
reguladora.
Tot seguit recomanem alguns
aspectes importants a tenir en
compte:
* Els propietaris han d’identificar
els seus animals de companyia amb
un microxip homologat i inscriure’ls
en el registre municipal.
* Els animals de companyia no
poden tenir com a allotjament
habitual els celoberts o balcons.
* No es poden maltractar ni
abandonar.
* Es prohibeix des de les 22 hores
fins les 8 hores, deixar en patis,
terrasses, galeries i balcons o altres

espais oberts animals domèstics
que amb els seus sons, crits o cants
destorbin el descans del veïnat.
* A les vies públiques, llocs i espais
públics en general, els gossos han
d’anar lligats, amb la corresponent
corretja i han de dur collar.
* Com a mesura higiènica ineludible
es prohibeix deixar les deposicions
fecals dels gossos i altres animals
a les vies públiques, o a qualsevol
lloc destinat al trànsit de vianants
especialment en els parcs infantils i
zones d’esbarjo.
* No es permet l’accés d’animals
als parcs infantils.
* No es permet alimentar de manera
general els animals (gossos, gats,
coloms, etc.) a la via pública, parcs,
solars o altres espais similars.
Gossos potencialment
perillosos
Tots els gossos potencialment
perillosos
que
resideixin
habitualment en el municipi
hauran
d’estar
censats
a
l’
Ajuntament de Calaf i el seu
propietari
haurà
de
disposar
de
la
corresponent
llicència
administrativa, per a l’obtenció
de la qual és preceptiu ser major
d’edat.
Tota persona que condueixi per
espais públics un gos potencialment
perillós haurà de disposar i portar a
sobre l’oportuna llicència.
Les persones menors d’edat i les
que hagin estat privades judicial o
administrativament per a la tinença
d’aquests
animals
no
podran

conduir, adquirir o ser propietaris
d’aquest tipus de gossos.
A les vies públiques, parts comunes
d’immobles col·lectius, transports
públics, així com a llocs i espais
d’ús públic en general, han d’anar
lligats amb cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres, i
proveïts de morrió.
No es pot portar més d’un gos per
persona.
L’incompliment d’algun punt de
la ordenança reguladora de la
tinença d’animals de companyia pot
esdevenir motiu de sancions que
van des de els 100€ (les lleus) fins
a 20.000€ (les molt greus).

S erveis
La Pick-up de l’àrea de serveis s’equipa amb un
dispositiu per a l’estesa de sal
El nou vehicle pick-up de l’àrea de serveis de
l’Ajuntament, operatiu des del mes d’agost, s’ha
equipat recentment amb un dispositiu per a l’estesa
de sal als carrers als de difícil accés en cas de nevades.
La Pick-Up a més està condicionada per portar a terme variades tasques de l’àrea de serveis.
Recordem que ell consistori va adquirir aquest vehicle, després que un incident malmetés l’anterior, i
ho va fer gràcies a una subvenció de la Diputació de
Barcelona.
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F ormació
13 joves participen del programa d’inserció laboral
Empodera’t, tasta un ofici
13 alumnes van iniciar el passat 3 de novembre un
programa per a l’acompanyament a la inserció laboral
dels joves a través de pràctiques professionalitzadores
en empreses i comerços del municipi.
“Empodera’t. Tasta un ofici”, és el títol d’aquest
programa en el que hi participen joves a l’atur, entre
16 i 29 anys amb ganes d’aprendre un ofici.
El programa, impulsat pel Punt Jove, el Centre de
Recursos per a l’Ocupació de Calaf, i l’Ajuntament
del municipi, en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona ofereix als alumnes sessions formatives i
pràctiques en empreses, que tenen com a objectiu
ajudar als joves a adquirir experiència en el món
laboral.
En la sessió inaugural hi van prendre part el regidor de
Joventut, Jesús Lopez, que va ressaltar l’oportunitat
que representa per als joves a l’atur el fet de poder
fer pràctiques en empreses: “Aquestes pràctiques
signifiquen poder introduir-se al món laboral, i a
partir d’aquest primer pas poden sorgir per a molts
de vosaltres altres noves oportunitats”. També va
participar de la inauguració el regidor d’educació
Josep Manel Navarro que va parlar de la importància

d’adquirir una bona formació per poder tenir millors
oportunitats laborals. “Paral·lelament a aquest
programa, al Centre de Recursos per a l’Ocupació
s’estan portant a terme els cursos de preparació per
a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau
superior, que també poden ser molt interessants per
a molts joves” –va afegir Navarro.

Medi ambient
Èxit de participació en els Tallers Ambientals
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calaf,
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i
l’AMPA de l’escola Alta Segarra, han dut a terme els
una programació de tallers ambientals adreçats als
pares i mares i a tots aquells calafins i calafines que
hi volguessin participar. L’objectiu dels tallers era
aprendre a reduir els residus que generem de forma
pràctica i creativa. Una trentena de persones van
participar dels tallers, d’elaboració de sabó, a partir
de l’oli que hem usat per cuinar; del de manualitats
amb materials reciclats que va incloure una visita a la
deixalleria; el taller de costura, el taller de cuina de
malbaratament, i el d’scrap. Tots els tallers van tenir
lloc a la biblioteca de l’escola.

C ultura

Cinc parelles lingüístiques a Calaf

El 7 d’octubre, es va fer una xerrada
informativa sobre el Voluntariat per la
llengua a la Sala Felip de Calaf. La dinamitzadora del programa a la comarca de l’Anoia va explicar que aquesta
activitat vol promoure la pràctica del
català a través de la conversa i que ho
fa a través de la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari,
que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i
vol adquirir fluïdesa. La xerrada va re-
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sultar molt productiva, perquè es van
formar cinc noves parelles lingüístiques
que es troben una hora a la setmana.
L’objectiu és que persones com la Mercedes, de Granada, o el Cheikh, del Senegal, puguin guanyar fluïdesa i perdre
la vergonya a l’hora d’utilitzar el català
com a eina de comunicació habitual a
Catalunya. L’Ajuntament de Calaf i el
Consell Comarcal de l’Anoia continuen
donant suport al programa i en promouen la difusió entre la població.

E sports
Les entitats, un valor a l’alça

En aquest quadre cronològic de
les activitats desenvolupades per

les entitats esportives i d’altres
tipus -tan del municipi com de

la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntaria Segarrenca- al llarg
de l’any 2014, es reflecteix el
gran nombre d’esdeveniments
esportius, que no tant sols es
duen a terme al poliesportiu , sinó
tambè en altres espais oberts.
Això
demostra
la
relació
i
cooperació mutua de l’Ajuntament
amb les entitats.
Aquestes deixen constància que
són un gran valor a l’alça, ja que
fan difusió dels valors i beneficis
de l’esport
col·laborant en la
millora de la cohesió social i
afavorint el teixit associatiu de la
vila de Calaf.
Cal resaltar la polivalència
de
l’equipament esportiu municipal
del
poliesportiu
on,
durant
tots els mesos de l’any, hi
ha molts usuaris que des de
diferents vesants (participants,
organitzadors), s’impliquen en les
múltiples activitats ja detallades,
així com d’altres, com el sopar de
Reis (Comissió de Reis) la Jornada
Fisiorecreativa per a la gent
gran (Benestar Social) Sopars
de Cloenda de la Unió Esportiva
Calaf i de l’Associació de Veïns
del Barri de la Pineda (per motius
de pluja) i Lloguer de les pistes a
particulars i Empreses.

320 persones van participar de
l’11a Nocturna de Calaf
320 persones, entre les quals
70 infants, van participar de l’11
edició de la Nocturna de Calaf, que
va incloure un recorregut per a bicis
de 25 i 10 kilòmetres, i un altre per
a caminants, de 10 i 5 kilòmetres.
L’organització, l’associació BikeCalaf
conjuntament amb Amics del Motor
de Calaf, van fer una valoració
molt positiva de l’acte que segons
van explicar es va dur a terme
en un “ambient de germanor i va
transcórrer de manera molt fluïda i
amena”. Les dues entitats agraeixen
la tasca duta a terme per totes
les persones i entitats que hi van
col·laborar, i que van fer possible una
de les millors edicions de la Nocturna.
El recorregut només va il·luminarse amb la llum de la lluna plena, i
de les llanternes que portaven els
participants, i van tornar a conferir

un any més un aire molt especial a
l’entorn. La Nocturna va finalitzar
al Castell de Calaf, ambientat per
a l’ocasió, on els participants van
poder gaudir d’un túnel del terror
i de l’actuació dels pastorets i els
dimonis dels Pastorets de Calaf. Una
activitat que, segons van apuntar
des de l’organització, va sorprendre
i agradar a tothom.
Des de la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Calaf, es va elogiar
l’organització de l’esdeveniment,
tant pel nombre de participants que
va reunir com per la forma en què es
va dur a terme: “Va ser un èxit total i
va ser una organització perfecta, que
va demostrar la implicació i la feina
feta pels organitzadors”.
Després de l’èxit de la Nocturna, els
organitzadors ja estan pensant en
noves activitats obertes a tothom.
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E sports
La UE Calaf presenta els seus equips per la
temporada 2014-2015
Dissabte, 8 de novembre, es va dur a terme la
presentació dels equips de futbol de la U.E. Calaf. En
total es van presentar 7 equips de diferents categories:
babies, prebenjamí, benjamí A; Benjamí B, aleví, cadet
i tercera catalana. Durant l’acte hi van ser presents
representants de l’equip directiu, el delegat comarcal de
la Federació Catalana de Futbol, Francesc Borrega, el
subdelegat comarcal de la Federació Catalana de Futbol
Francesc Quesada, i el regidor d’esports de l’Ajuntament
de Calaf, Josep Manel Navarro. El regidor va afirmar que
amb aquest acte es demostrava la vitalitat del club i
la seva aposta per l’esport base. També va remarcar
la presència d’integrants femenines, i la capacitat de
cohesió social que tenia la UE Calaf, que reuneix a
jugadors i entrenadors de diferents procedències.

Presentació dels equips de la UE Calaf

Bike Calaf va portar a Calaf un bus en el que
es van realitzar proves d’esforç
Bike Calaf va organitzar els dies 15 i 29 de novembre,
l’arribada d’un autobús al municipi on es van realitzar
proves d’esforç a tota aquella gent que s’hi va mostrar
interessada. L’objectiu era facilitar a tots aquells atletes
o persones que practiquen esport de manera asídua, una
eina que permet valorar les pròpies capacitats i millorar
el rendiment esportiu. Aquestes proves són adequades
com a control per a una pràctica esportiva saludable,
i van dirigides a esportistes federats, i a aquells que
desitgin realitzar i controlar la seva activitat esportiva. A
través d’aquestes proves, personal mèdic especialitzat de
l’empresa Policlinic Bages van oferir un informe detallat
del funcionament del cor, on té els límits la persona i com
pot millorar el seu rendiment. La convocatòria va ser un
èxit, fins al punt que es va haver d’organitzar una segona
visita de l’autobús a Calaf.

Bus on es realitzaven les proves

Gran afluència de públic a la Trobada de Clubs
Prebenjamins i Babys organitzada per l’EFSAS
El passat 16 de novembre, l’Escola de Futbol Sala Alta
Segarra, EFSAS, va organitzar la 1ª Trobada de Clubs
Prebenjamins i Babys de futbol sala de les terres de Lleida,
al Poliesportiu de Calaf. La trobada va comptar amb la
participació de cinc equips prebenjamins: AUTONYOX
TARREGA, VEDRUNA BALAGUER, MARISTES DE LLEIDA ,
EFSAS A, EFSAS B. I tres de Babys: C.F.S AGRAMUNT, C.E
VEDRUNA BALAGUER, EFSAS
L’acte va omplir el poliesportiu de visitants i familiars que
van gaudir d’un matí on l’esport va ser el gran protagonista.
Els partits van ser molt emocionants i tothom s’ho va pasar
d’allò mes bé, tot veient els nens i les nenes córrer per la
pista i celebrant els gols.
Des de l’EFSAS agraeixen la presencia del President de la
Federació de les Terres de Lleida, Dani Vives i la Secretària,
Carme Cornet, que van felicitar l’escola per la bona
organització, i que van assegurar que l’EFSAS havia deixat
el llistó molt alt de cara a l’organització de futures trobades.
Durant la matinal també es va comptar amb l’assistència
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del Regidor d’Esports de Calaf, Josep Manel Navarro, que
va qualificar l’esdeveniment de molt positiu per als nens i
nenes, ja que amb la pràctica d’aquest esport des de tant
petits, poden millorar les seves habilitats de coordinació i
psicomotricitat alhora que aprenen a valorar el treball en
equip.

E sports
Èxit de participació a la Trobada de
clubs de Bàsquet, a Calaf
El passat 23 de novembre, va tenir lloc al Poliesportiu
Municipal de Calaf la 3ª Trobada Oberta de Basquetbol de
la temporada 2014-2015 que, com sempre, va ser multitudinària, amb la participació de 38 equips de les categories
Mini, Premini, Escola i Baby’s de municipis com Vallfogona,
ponts, Torà, Agramunt, Artesa, Andorra, Lleida, o Guissona. L’activitat que és oberta a totes les entitats i clubs
que practiquen el basquetbol es va desenvolupar en una
jornada matinal des de les 9 h. fins a les 14,15 h aproximadament. Al llarg de la jornada es van disputar un total de
38 partits i van desfilar per les pistes calafines més de 380
jugadors i jugadores que van fer les delícies de la multitud
de pares i mares assistents, sobretot quan entraven en joc
els més petits de tots, els Baby’s.
A l’acte hi van assistir representants de les diferents entitats implicades: el Regidor d’Esports, Manel Navarro, la
Presidenta de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra, Mercè Luna;
Joan Busquet, president C.B. Calaf; Ramon Arqués i Jordi
Mateu, directius de la Representació Territorial de la Federació de Basquetbol a Lleida i Xavier Gustà, responsable
dels àrbitres.
Des de l’àrea d’esports de l’Ajuntament i des del CB Calaf es

Perticipants en la trobada

va destacar un any més, la bona organització de l’acte que
va anar a càrrec de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. El regidor d’esports, Manel Navarro, ha ressaltat també l’elevada
participació d’infants, que van jugar en 5 pistes habilitades
per a l’ocasió. Navarro també ha agraït a la territorial de
Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol que hagués
escollit Calaf per a la celebració de l’esdeveniment.

Participants en les sessions de Gimnàstica de Manteniment

Els tres grups que participen de les classes impartides per Maribel Sánchez

Prop d’una quarantena de persones prenen part de
de la caminada a Vallferosa
Diumenge 23 de novembre es va dur a terme la caminada oberta a tothom organitzada per l’AMPA de l’Institut
Alexandre de Riquer, que en aquesta ocasió va ser per
visitar la Torre de Vallferosa. Aquesta activitat tenia com
a objectiu donar a conèixer el patrimoni d’aquest espai.
Així, es va comptar amb una visita guiada a la Torre,
església i antiga població deshabitada de la vall. El guia,
va explicar la importància d’aquesta torre datada al segle VIII d’origen àrab i de singular construcció que ha
aguantat fermament el pas dels segles.
Unes quaranta persones entre famílies, alumnes i professors van participar en aquesta activitat que busca
l’apropament de tota la comunitat educativa, tot fent
una passejada per conèixer més bé el patrimoni que ens
envolta. Des de la regidoria d’educació de l’Ajuntament
de Calaf, el regidor, Josep Manel Navarro ha destacat
precisament aquest caràcter obert de la caminada que

reuneix pares, professors, alumnes i tota aquella gent de
Calaf que desitgi participar-hi.
Cal dir que durant l’acte es van recollir aportacions per
col.laborar amb la Marató de TV3.

Participants a la caminada
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F estes

Aquesta és l’agenda de les
Dissabte, 20 de desembre: Concert de Nadal de l’Escola de Música. Cantata “L’Escut i la Dansa” en
motiu del Mil•lenari
Els alumnes i mestres de l’Escola municipal de Música tornaran a donar la
benvinguda al Nadal amb el tradicional
concert que se celebrarà el dissabte
20 de desembre, a les a les 18’30h a
la Unió Calafina. L’entrada és gratuïta.

Diumenge, 21 de desembre. Fira i
Festa de Nadal a calaf
La Plaça Barcelona 92 acollirà la tercera edició de la Fira i festa de Nadal.
Hi podrem trobar el tió, el pessebre, el
brou de Nadal, les nadales, les torrades, l’arbre dels desitjos, etc...

28 de desembre: a les 17’30h
4, 11, 18 i 25 de gener: a les 17’30h

25, 28 i 31 de desembre. Celebra
el Nasal amb ball al Casino
El Casino ofereix en aquestes dates
una programació especial. El dia 25
de desembre, a les 19’30, hi haurà
ball amb “Duet Stres Band”. Diumenge, 28 d desembre a les 19h, serà el
torn d’”Àlex” i el dia 31 de desembre
hi haurà revetlla de Cap d’Any amb
sopar i ball.
Dimecres, 25 de desembre, diumenge 28 i 4, 11, 18 i 25 de gener,
Els Pastorets de calaf
Els pastorets de Calaf enceten enguany la 90a temporada. Us recomanem que no us els perdeu.
25 de desembre: a les 19h

Divendres, 26 de desembre, Farik,
Farak i Faruk recolliran les cartes
Els nens i nenes de Calaf podran
lliurar les cartes als emisaris reials,
a partir de les 17’30h al Casino. Ells
s’encarregaran de lliurar-les a Melcior,
Gaspar i Baltasar.

P oble
1577 persones van participar del 9N a Calaf
Un total de 1577 calafins i calafines van prendre part del
procés participatiu del 9 de novembre. D’aquests, 1353
es van decantar pel doble Sí (85,7%); 70 persones van
respondre Sí a la primera pregunta, però No a la segona
(4,4%); 69 persones van votar que No (4,3%), 23 persones van votar Sí-Blanc (1,4%); 10 persones van votar en
Blanc (0,6%) i 52: Altres (3,2%).
La jornada del 9N a Calaf es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències. La màxima afluència de gent es va
registrar durant el matí i especialment al migdia fins al punt
que van formar-se cues davant de les tres meses, situades
a la Biblioteca de l’Institut Alexandre de Riquer.
Els resultats de Calaf no s’allunyen gaire dels percentatges
obtinguts a la comarca de l’Anoia, on van votar un total de
40.242. D’aquests, 33.365 van votar Sí-Sí (82,9%), 3.080
van votar Sí-No (7,65%), 446 han votat Sí-Blanc (1,11%),
1.710 han votat No (4,22%), 218 han votat en Blanc
(0,34%), i 1.423: Altres (0,54%).
Durant la jornada l’ANC de Calaf va recollir signatures en
suport a la denúncia ciutadana davant les Nacions Unides,
el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell
d’Europa i l’OSCE contra l’Estat espanyol, per la seva vulneració del dret del poble català a decidir el seu futur polític
i l’impediment de que exerceixi la democràcia mitjançant
qualsevol sistema de consulta reconegut internacionalment.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Calaf feia uns dies

12

que ja havia subscrit la mateixa denúncia, presentada en
aquest cas pels càrrecs electes de Catalunya.

F estes

s Festes de Nadal a Calaf
Dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, Els Pastorets infantils
Representacions: dissabte, a les 19h i
diuemnge a les 17’30h

Dijous , 1 de gener, Concert de
cap d’any de la Coral Ressons
A les 6 de la tarda al Casal de Calaf.

Del 27 al 31 de desembre, vine al
parc de Nadal “Magic Christmas”
Del 27 al 31 tindrà lloc al poliesportiu aquesta nova edició del parc.
Teniu més informació a la pàgina
6.

Divendres, 2 de gener, Conferència a Càrrec de Josep Maria Solà
A les 20h, a la Sala de Fusta del Casal i dins del cicle de conferències
“Calaf 1000 anys d’Història”

Dilluns, 5 de gener, arriben els
Reis d’Orient
Durant el matí, campament reial a
la plaça Barcelona 92, i a les 12 del
migdia lliurament dels premis del
concurs d’il·luminació nadalenca. A
les 18h, a la plaça Gran, arribada dels
Reis. Després de l’adoració del nen
Jeús, els reis recorreran els carrers
de la vila. El recorregut Barcelona 92,
amb els discursos.

F estes
El president de la Diputació va inaugurar la Fira de Tots
Sants de Calaf
Més de 90 kg de castanyes i 70 litres de mistela es
van repartir l’1 de novembre entre els assistents a la Fira
de Tots Sants de Calaf. Com sempre, les voluntàries de
l’associació ARCA van ser les encarregades d’oferir al públic aquest tast, gentilesa de l’Ajuntament. Una trentena
de parades d’allò més variades van prendre part en la
Fira, que va ocupar la plaça Gran, la plaça de les Eres i
els carrers del voltant.
Els visitants van poder admirar la vistosa mostra de fruits
de tardor instal·lada al bell mig de la plaça, emportar-se
un tall o llavors de carbassa de record, o comprar alguns
dels productes que oferien les diferents parades.
El President de la Diputació Salvador Esteve i l’Alcaldessa
de Calaf, Maria Antònia Trullàs van ser els encarregats
d’inaugurar la Fira del Mil·lenari. La pubilleta i l’hereuet
de Calaf, Paula Ripoll i Nil Solsona, acompanyats dels
nens i nenes del Consell Municipal d’Infants, Queralt Vilaseca, Alba Esteban, Isaac Caballol i Anaïs Argerich, van
col·laborar en la inauguració de l’esdeveniment.
A continuació va ser el torn del lliurament de premis del
2n concurs de carbasses en el qual van prendre part 8
participants, que van presentar un total de 17 carbasses.
Els guanyadors van ser Emma Ruiz Vila, per la carbassa
de més pes (88 kg) i que es va endur un sopar per a dues
persones al restaurant La Cuina del Mercat; i la Finca
“La Caseta” de Mirambell de l’hort de Ramon Parés Mas,

—per la carbassa més original—, que es va emportar un
sopar per a dues persones al restaurant La Coppe.
Posteriorment, el president i l’alcaldessa, acompanyats
del delegat d’Infraestructures Ubanisme i Habitatge de la
Diputació, Marc Castells, i la resta de regidors de l’equip
de govern, van fer una passejada per la fira, i van saludar els diferents expositors.
Al llarg del matí, l’oferta de la Fira de Tots Sants es va
completar amb una activitat per als més menuts els
“Contes a la vora del Foc” de la contacontes Anna Garcia
i amb les portes obertes al castell de Calaf.
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T erritori
El Parlament demana a la Generalitat que estudiï la
creació de l’Alta Segarra
El Parlament de Catalunya va aprovar
el passat 30 de novembre, una moció a
través de la qual insten a l’executiu català a estudiar la creació de la comarca
de l’Alta Segarra. D’aquesta manera el
Parlament recull el guant llançat pels
municipis de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, als
quals s’hi suma també Veciana, que en
el marc de la implementació de la nova
divisió territorial i també de l’aprovació
de la nova Llei d’Ens Locals, ha tornat a posar de manifest la voluntat
d’esdevenir una comarca pròpia i de
formar part de la Vegueria Central.
En la mateixa moció el Parlament tam-

bé demana als municipis del Moianès i
el Lluçanès que organitzin una consulta
abans del 31 de desembre per referendar la creació de les respectives comarques. Un pas previ per la tramitació del
projecte de llei que les acabi creant de
forma definitiva.
La moció va tenir el suport dels grups
de CiU, ERC, PSC, i ICV-EUiA, les abstencions del PPC i la CUP i el vot en
contra de C’s.
La creació d’una comarca pròpia és una
petició llargament reivindicada pels
municipis que formen la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca:
Calaf, Calonge de Segarra, els Prats

de Rei, Castellfollit de Riubregós, Sant
Pere Sallavinera, Sant Martí Sesgueioles i Pujalt. Aquests municipis van
signar el 2010 un manifest en el que
ja es demanava a la Geneneralitat que
es tingués en compte el caràcter diferencial dels municipis que la integren,
i que es fes efectiu el reconeixement
de la seva realitat amb la creació de la
comarca de l’Alta Segarra, per donar
resposta al sentiment de la població,
la necessària consecució dels serveis i
recursos adients per a un àmbit funcional concret i, sobretot, la necessitat de
tenir una administració més eficaç.

I nstitucionals
Concentració pel Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones
Regidors i el personal de l’Ajuntament de Calaf, així com
també alguns veïns i veïnes es van concentrar el passat
25 de novembre, a les 12 del migdia davant de la casa
consistorial per llegir el manifest del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència envers les dones. L’encarregat
de fer la lectura del manifest va ser el primer tinent
d’alcalde, Joan Caballol.
A través del manifest, l’Ajuntament de Calaf va voler
deixar palès que les les administracions i la societat civil
“tornem a aplegar-nos per manifestar, una vegada més,
el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública
la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicarla”.
“Un any més -continuava el text-, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que els
drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia i la crueltat, significa
una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat
femenina i representa un gran impediment per assolir la

Concentració i lectura del manifest

pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.
Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar
els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva
població”.

F estes
Calaf tornarà a premiar les millors il·luminacions nadalenques
L’Ajuntament de Calaf tornarà a premiar un any més les
millors il·luminacions nadalenques, a través del concurs
que té com a objectiu animar a tothom a contribuir en
l’ambientació festiva pròpia d’aquestes dates. Enguany hi
ha hagut 22 participants, que concursen en les categories
de millor carrer o plaça (5), Millor comerç (3), millor façana
(6), Millor carrer o plaça ambientat en el Mil·lenari (2), millor
bloc o comunitat (1) i millor balcó o finestra (5). Les cinc
categories a concurs són: millor balcó o finestra (que optarà
a un premi de 150 euros), millor façana (premi de 200
euros), millor comerç (150 euros), millor bloc o comunitat
de veïns (400 euros), i millor carrer o plaça. En aquesta
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categoria enguany s’inclouen fins a cinc premis: el primer
classificat s’endurà 500 euros; el segon, 200 euros; el tercer
classificat s’emportarà 150 euros i, qui quedi en quart lloc
serà premiat amb 100 euros. Enguany, com que el concurs
coincideix amb la celebració del Mil·lenari de Calaf, es lliurarà
també un premi especial del Mil·lenari que es concedirà a
la millor plaça o carrer decorat amb elements relacionats
amb aquesta efemèride. El premi serà de 500 euros, i el fet
d’optar-hi exclou la possibilitat d’obtenir els quatre premis
restants de la categoria. El lliurament de premis es durà a
terme el dia 5 de gener a les 12 migdia en el Campament
Reial.

E nsenyament
La castanyera visita els alumnes de la
llar d’infants La Boireta

La Llar Municipal La Boireta va celebrar el 31 d’octubre la festa de
la Castanyada. Una castanyera molt simpàtica, acompanyada del

seu gat marrameu i la seva guitarra , va fer una visita als alumnes,
que es van posar un mocador al cap i van ballar la seva dansa.

Alumnes de l’Escola de Música van oferir un concert
de Santa Cecília a la llar d’infants “La Boireta”

Nou alumnes de l’Escola Municipal de Música de Calaf
van ser els encarregats d’amenitzar la festivitat de Santa
Cecília a la Llar d’Infants Municipal “La Boireta” el 19 de
novembre. Els alumnes de l’escola van interpretar, amb
diferents instruments, conegudes melodies infantils, que
els nens i nenes de la llar van poder seguir tot cantant.
Així, el concert el va iniciar Arnau Biosca Pérez (Piano) amb
“Plou i Fa Sol”, va continuar Èlia Pons León (violoncel) amb
“Els oficis”. Seguidament Judit Morera Mezö va oferir “Peix,
peixet” amb el seu clarinet. Mireia Garriga Cantacorps va
interpretar “La lluna, la Pruna” amb la seva flauta travessera. Laia Creus Guix, al Piano, va oferir el “Cucut”. Oriac Illa

Biosca va interpretar “El Lleó” amb el seu violoncel, Isaura
Jiménez Ripoll va posar notes al “cargol treu banya” amb la
Guitarra i Marcel Serrano Begué, amb el clarinet, al popular
“Sol Solet”. Finalment Berta Molina Olvera va interpretar
“Cada dia al dematí” al piano.
Per posar el punt i final, el professor de l’escola de música,
Ignasi Pons, va oferir dues cançons més “Tipi tipi tap” i “El
tren petitó”.
Els nens i nens de l’escola de música, acompanyats de les
seves educadores, van seguir embadalits el concert i les
explicacions dels instruments que van oferir els alumnes de
l’Escola Municipal de Música.

Bona participació a les audicions de l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música de
Calaf va realitzar les audicions
dels alumnes. El dilluns 1 de desembre, es va dur a terme l’audició
de violoncel i piano, dimecres 3, la
de trompeta, guitarra, violoncel,
piano i música de cambra; Dijous
4, van tenir lloc les audicions de
bateria, saxo, clarinet, violí i acor-

dió; i finalment divendres 5, es va
fer l’audició de flauta travessera.
L’activitat comptar amb un bon
nombre de públic.
Totes les audicions es van fer al
vestíbul de l’escola de música i van
estar obertes a tothom, ja que no
cal estar vinculat a l’escola per assistir-hi.
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T urisme
Bona jornada de portes obertes al castell
durant la Fira de Tots Sants
El passat 1 de novembre, durant el transcurs de la Fira de Tots
Sants, l’Oficina de Turisme va oferir una visita guiada i gratuïta
al castell de Calaf a la qual hi van assistir prop d’una trentena
de persones vingudes de poblacions catalanes tant diverses com
Calldetenes, Bescanó, Igualada, Sant Pere de Ribes, Vilanova i
la Geltrú, Barcelona, Els Hostalets de Pierola, Sabadell i Palau de
Plegamans.
Seguidament, es va iniciar una jornada de portes obertes per
tal que els assistents a la Fira poguessin descobrir i gaudir del
nostre castell. Durant el transcurs de la jornada van passar per
aquest monument un total de 307 persones, que el van poder
visitar lliurement.

Artistes i comissaris de les antigues Trobades
Internacionals d’Escultors visiten les escultures de Calaf

El grup davant de l’escultura “La lluita del Fènix amb el crepuscle”
d’André Martus

L’esultor André Martus i el comissari Jorge de Marco expliquen
l’escultura al grup

El passat 15 de novembre Calaf va rebre un grup de visitants
interessats en les escultures de la vila.
El grup, organitzat per l’associació Sculpture Network, estava
format per alguns dels artistes que van deixar la seva obra a
Calaf entre els anys 1993 i 1996, antics comissaris que van
ser membres del jurat en les diferents Trobades Internacionals
d’Escultors i per un conjunt de persones interessades en
l’escultura i l’art en general.
Tots ells van visitar Calaf a través de les seves escultures,

explicant el significat d’algunes d’elles i obrint un diàleg/debat
artístic en d’altres.
En motiu d’aquesta visita s’ha creat un fulletó de la “Ruta de les
escultures” que proposa 3 rutes per descobrir-les: la ruta de les
escultures del casc antic, la de la zona oest i la de La Pineda.
Aquest fulletó està disponible a l’Oficina de Turisme.
El grup va quedar gratament content de l’experiència viscuda a
Calaf i van agrair a l’Ajuntament de Calaf i a l’Oficina de Turisme
la seva col·laboració en l’organització de la visita.

Veniu a viure el Nadal més
tradicional, a Calaf!
Calaf us convida a reviure la màgia
d’un Nadal d’allò més tradicional a través
d’una visita guiada per descobrir el
castell i els racons històrics de la nostra
vila.
Seguidament, un dinar de cuina
tradicional nadalenca farà les delícies
de petits i gran que, en acabat, podran
gaudir de l’espectacle “Els Pastorets de
Calaf” i reviure tota la màgia del Nadal!
Aquesta activitat adreçada a famílies i
grups es pot fer tots els diumenges de
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gener prèvia reserva a l’Oficina de Truisme

(93 868 08 33 – turismecalaf@diba.cat).

E ntitats
Casal de Calaf

Activitats nadalenques al Casal

Com bé sabeu, al Casal de Calaf
comença a fer olor de Pastorets a mida
que ens anem acostant a les dates
nadalenques, i ja fa alguns mesos que
molta gent hi estem treballant per tal
de poder oferir el millor de nosaltres

mateixos en el que ens agrada anomenar
com a un Gran Espectacle de Nadal.
Dirigits per Neus Quer i la direcció tècnica
de Josep Garriga, aquesta temporada
començarem, com és habitual el 25 de
desembre a les 19:00 h i els diumenges 4,

11, 18 i 25 de gener.
Enguany les entrades es podran adquirir
anticipadament per internet a: www.en
trades.pastoretsdecalaf.cat o una hora
abans de l’espectacle.
…I tornen els Pastorets Infantils! Sota la
direcció d’Eloi Fonoll i Marina Torra, més
de 90 petits actors de Calaf i comarca
ens oferiran una adaptació del text de
Josep Mª Folch i Torres, que esperem que
sigui del gust de tothom. Així, us citem el
dissabte 27 i el diumenge 28 de desembre
a les 19:00 i 17:30 h respectivament.
En aquest cas la reserva d’entrades es
farà presencial. A les taquilles del Casal, el
divendres i dissabte, 19 i 20 de desembre
de 20:00 a 22:00 h. No hi podeu faltar!
I cal que preneu nota que la propera
Mostra de Teatre Vila de Calaf es durà a
terme entre els mesos de febrer i març
de 2015.
Altres activitats previstes: Concert de Cap
d’Any a càrrec de la Coral Ressons, que
tindrà lloc el primer de gener. Sardanes
Familiars el primer diumenge de cada
mes.
Per acabar, només ens queda desitjar-vos
un Bon Nadal i un millor Any nou.

AMPA Institut Alexandre de Riquer

Més activitats extraescolars que mai a l’Institut
Des de l’AMPA de l’Institut Alexandre De Riquer us
volem informar que hem començat més activitats
extraescolars que mai: hip-hop i balls, country,
iniciació al francès, rus, futbol, voleibol i tennis.
Encara hi ha places si us hi voleu apuntar. Així com
també podeu participar a les activitats obertes a tot
el poble de conversa en francès -el segon dimarts de
cada mes-, i en anglès -el quart dimecres-, a les set
de la tarda. Enguany dins del marc del Pla d’Entorn es
volen promocionar algunes d’aquestes activitats com a
entorns per a fomentar la convivència, i l’AMPA també
fa un esforç per tal que voleibol, tennis i futbol, així com
els speakings siguin gratuïts.
El dia 26 de novembre ha començat un taller de pares
amb la xerrada “Acompanyar els nostres fills en la presa
de decisions”, el taller continua el 3 i 10 de desembre.
Enguany també es proposen les jornades de tècniques
d’estudi per a 1r i 2n d’ESO, per tal d’ensenyar els
nostres fills a estudiar. Així com també la sessió per als
pares, pensada per aquells pares que volen ajudar els
seus fills des de casa a aplicar les tècniques. A més com
a novetat aquest curs hi ha una sessió de tècniques per

conservar i fer treballar la memòria pensada pels adults
que volen estudiar a partir d’una certa edat en què ja no
es té l’agilitat mental dels més joves.
El mes de novembre també es va fer una caminada
popular a la Torre de Vallferosa per tal de donar a
conèixer el patrimoni i compartir un espai de trobada
que va estar oberta a tota la comunitat educativa, també
dins el marc del Pla d’Entorn. Pel 29 de novembre també
hi va haver la IV Jornada de bricolatge. Més endavant us
comunicarem quan farem les xerrades d’orientació cap
a la Universitat i cicles formatius.
El dia 10 de desembre a la biblioteca municipal es va
fer el Club de lectura del llibre El nas de Moussolini.
Dins també de les activitats del Pla d’Entorn per a què
tothom hi pugui participar.
També tenim pensat oferir un curs de primeres cures
bàsiques coordinat amb el CAP de Calaf del qual us
informarem oportunament, un taller d’scrap i un de DJ’s.
Us informarem puntualment. Estigueu atents a la web:
http://ies-alexandre-de-riquer.com/index.php/ampa
La Junta
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ANC CAlaf

El 9N vam votar, Sí
El passat dia 9 de Novembre es produí
a Catalunya un fet trascendental que
marcarà el futur polític del nostre país.
L’anomenat Procés de Participació del
9N substituïa la consulta recorreguda per
l’estat davant el Tribunal Constitucional i
convocava als catalans a expressar quina
era la seva posició sobre l’encaix del
nostre país dins l’estat espanyol. Es feia
en un format diferent del desitjat, sense
vinculació ni transcendència jurídica però
mantenint la pregunta, urnes i paperetes,
en un procés gestionat per voluntaris.
L’èxit incontestable d’aquest procés
participatiu s’encetà en el moment que
els primers catalans varen poder votar,
iniciant una jornada de llargues cues de
gent plena d’il.lusió en que 2.500.000
de catalans expressaren la seva posició
davant la pregunta formulada.
A Calaf, varen ser 1577 els participants,
que suposen un 68% aproximat del cens,
amb aquests resultats: SI/SI ( 85,8%),
SI/NO (4,4%), NO ( 4,4%).

Jornada del 9N a Calaf. Foto ANC

I tot plegat, impecablement portat a
la pràctica malgrat els impediments,
amenaces i joc brut d’un estat que va
fer tot el possible, primer per impedir
el procés i després per desprestigiar-lo i
entorpir-lo .

Com a ANC de Calaf volem agrair l’esforç
dels nombrosos voluntaris calafins, de les
entitatss i institucions col•laboradores,
dels simpatitzants i de tots els participants
en el procés, per la seva ferma convicció
en aquest acte democràtic.
Parròquia de Calaf

Des de la Parròquia...
La crisi economicofinancera que afligeix gran part
de les economies mundials ha creat la possibilitat que
els molt rics es tornin més rics del que mai abans han
estat en la història del capitalisme, lògicament a costa
de la desgràcia de països sencers com Grècia, Espanya
i altres, i de manera general de tota la zona de l’euro,
potser amb una petita excepció, Alemanya.
Per un grupet de grans magnats financers, la crisi actual
és una oportunitat incomparable de realitzar el major
somni del capital: acumular de forma cada vegada més
gran i de manera concentrada.
El capitalisme ha fet ara el seu somni, possiblement
l’últim de la seva ja llarga història. Ha tocat sostre. I
després del sostre? Ningú ho sap. Però podem imaginar
que la resposta no ens vindrà d’altres models de
producció i de consum sinó de la pròpia Mare Terra, i
encara finita.
Ella està donant clars senyals anticipadament, sobretot
amb el canvi climàtic que apunten eventuals catàstrofes
ecològiques i socials, fins i tot en la nostra generació.
El pitjor de tot és que ni els polítics ni gran part de
la comunitat científica ni la població s’estan adonant
d’aquesta perillosa realitat. Ja que el camí i el canvi
ningú el vol, per infinitat d’interessos.
Ens cal un somni més gran que galvanitzi a les persones
per salvar la vida al Planeta i garantir el futur de
l’espècie humana. Moren les ideologies. Envelleixen les
filosofies. Però els grans somnis que resten presents
encara han col•locat el mercat i la mercaderia com a eix
estructurador de la vida social. Tenir, gaudir, acumular i
explotar el màxim la natura.
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És el triomf del materialisme refinat que arriba fins
l’espiritual, fet de mercaderia, amb l’enganyosa
literatura d’autoajuda, plena de mil fórmules per ser
feliços, construïda amb retalls de psicologia, de nova
cosmologia, de religió oriental, de missatges cristians
i d’esoterisme. És pura enganyifa per crear la il•lusió
d’una felicitat fàcil.
Així i tot, per tot arreu sorgeixen grups portadors de nova
reverència cap a la Terra, inauguren comportaments
alternatius, elaboren nous somnis d’un acord d’amistat
amb la natura i creuen que el caos present no és només
caòtic, sinó generatiu d’un nou paradigma de civilització
que podem anomenar civilització del relligament,
sintonitzada amb la llei més fonamental de la vida i de
l’univers. La felicitat i la pau ha de fonamentar-se a la
lògica de l’univers i dels processos biològics, mirar el
ritme natural i no l’instint de manipular l’univers.
Llavors haurem fet la gran travessia cap al realment
humà, amic de la vida i obert al Misteri de totes les
coses. És el camí a seguir.
PARRÒQUIA DE SANT JAUME DE CALAF
tel. 93 869 85 40 i 606 078 125
web: www.parroquiescalaf.com
e-mails: parroquiacalaf@bisbatvic.com
parcalaf@gmail.com
Horari de visites: Dimecres i divendres de 4 a 7 tarda;
Dissabte 10-12 matí.
Per a concretar altres hores, trucar per telèfon.
Atenció de Caritas: Dimecres de 4 a 7 de la tarda.
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CB Calaf

EL CB Calaf va retre homenatge a Juan
Pérez Jurado, “el Juan”
Aquesta
vegada,
volem
començar per corregir una errada
involuntària, però important, que
va aparèixer en el nostre escrit
publicat
en
l’anterior
Altiplà,
quan feiem referència al merescut
homenatge, per part de la nostra
Entitat, a un company treballador,
fidel i abnegat al llarg de tots els
anys d’existència del C.B. Calaf,
aquesta persona entranyable i
estimada per tots nosaltres, que
mai tenia un no per resposta és en
Juan Pérez Jurado, per nosaltres
simplement
“ el Juan “, de qui
recordarem cada gest amable i
cada favor. Li estem per sempre
agraïts.
També des d’aquí, donat que
l’assistència a les assemblees és
força minsa, volem aprofitar per
enviar un missatge a les mares i
pares dels nostres jugadors/es per
tal de que s’impliquin una mica
més en la gestió i direcció del club.
Cal pensar que encara que tot
funcioni correctament les persones
passen però les entitats han de
perllongar.
Des de la vessant esportiva, els

Homenatge a Juan Pérez Jurado

nostres equips van seguint la
trajectòria
prevista:
l’Infantil
F. busca la classificació pel C.
de Catalunya A-2, al Junior F. li
arribarà l’hora de la veritat a partir

del gener, al Senior F. malgrat haver
millorat molt el seu joc i mostrarse competitiu no l’acompanyent
els resultats i el Senior M. cerca la
consolidació a la nova categoría.

AMPA Escola Alta Segarra

Us hi volem a tots i totes!
Les AMPES fan molts anys que
existeixen. Abans només es deien
APA (tot i que hi havia més mares
que pares). Sempre hem dit que
a casa s’ha d’educar i a l’escola
s’ha d’ensenyar. Però la línia que
separa aquests dos conceptes és
molt i molt fina. De la mateixa
manera que els mestres i les
mestres eduquen i ensenyen als
nostres fills, nosaltres també els
hem d’ensenyar i educar. Hi ha
mil maneres de fer-ho, tantes
com pares i mares. Una de les
maneres és implicar-se a l’AMPA.
Els nostres fills passen sis o més
hores a l’escola (si els deixem a
acollida, a menjador, a alguna
activitat
extraescolar,
etc.).
Per tant és important que ens
impliquem al màxim en aquest

teixit que envolta a l’escola.
Hem de fer que l’escola de Calaf
sigui una escola de qualitat i de
referència (i més ara que tindrem
comarca pròpia amb el nom de
l’escola, Alta Segarra).
Tant si esteu a la junta de l’AMPA
com si no, nosaltres estem aquí
per escoltar totes les veus.
Volem fer de la nostra AMPA un
lloc obert a escoltar propostes i
fer-ne d’aquestes una realitat per
als nostres fills i filles. Tots els
pares i mares estan representats
per
nosaltres,
per
tant
és
important que tots ens hi sentim
identificats.
L’AMPA fa moltes d’aquelles coses
que només es veuen quan no les
fa ningú: la Castanyera, activitats
per a la Marató, el Tió, els Reis

Mags, trobades de bàsquet,
activitats extraescolars (bàsquet,
anglès, jocs, tardes d’esport),
organitzarem les caramelles, el
menjador de l’escola, etc., etc.
Moltes vegades l’AMPA no es fa
visible amb aquestes activitats,
però som una associació molt
gran, i per tant us demanem
ajuda per a que la nostra veu i
la vostra a partir de nosaltres
se senti. Cal que no oblidem
mai que aquesta entitat és de
les més heterogènies que hi ha,
però al mateix temps, és de les
més aglutinadores, cohesionada i
integradora de Calaf.
Us hi volem a tots i totes. Compteu
amb nosaltres, comptem amb
vosaltres.
Bones Festes!
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AMPA La Boireta

El primer dia a la llar d’infants...
Primer dia a la llar d’infants:
deixo anar amb recança el meu
fill, el més maco de tots. Uns
braços
desconeguts
però
no
faltats d’experiència el recullen
càlidament amb un dolç somriure i
unes paraules tendres. La mirada
atemorida del meu fill demanant
clemència, fa que per uns segons
m’ho repensi i estigui a punt de
buscar l’excusa perfecte, per tal
que d’una revolada, me’l torni a
emportar i l’abraci de nou.
Els
seus
plors
m’acomiaden.
No pateixis fill meu! A la una
en punt et recuperaré i et
compraré les millors farinetes,
així et recuperaràs d’aquest mal
tràngol…

Quants
de
nosaltres
haurem
passat per una escena semblant,
segurament en menor mesura,
però salvant l’exageració, no li
manca certa similitud.
Aquest escrit de l’associació de
mares i pares, és per dedicar-lo
aquesta vegada, a les educadores
que tenim a la llar la Boireta.
Gràcies a elles, deixem amb tota
la tranquil·litat els nostres fills, i
són elles, les que en les primeres
etapes de la vida, ens ajuden a
forjar l’educació dels nostres fills
amb la seva experiència i els seus
savis consells.
De fet, i ja una vegada els nostres
infants abandonen la llar, encara
surten a les converses familiars,

mentre supliquem que s’empassin
la verdura, els noms de les que ja
seran per sempre a la seva i a la
nostra memòria: l’Íngrid, l’Anna ,
la Mercè, la Susanna, la Montse, la
Judit, la Raquel… i totes les noies
que han fet el pas per la llar, en
unes pràctiques que de ben segur,
les ajudarà en la seva carrera.
Continueu amb aquesta tasca
malgrat retallades i possibles
impediments; els pares i sobretot
els
nens que estan al vostre
càrrec, us dedicaran sempre el
seu millor somriure.
Associació de Mares i Pares de
la Llar d’infants

Xarxa Calaf

Xarxa Calaf: Iniciem temporada...
Tot un espectacle!
El passat diumenge dia 30 de
novembre de 2014 vam iniciar la
Temporada de Teatre Infantil i Juvenil
de Xarxa Calaf amb l’espectacle de
titelles “El Gegant sempre té gana”
de la companyia Binixiflat. Una
companyia que és la tercera vegada
que ens visita i que, com sempre,
no deixa indiferents als nens i nenes
que venen a veure-la. Aquest cop
han viscut una gran aventura,
acompanyats de l’Aina, una nena molt
valenta que s’ha escapat sense cap
por de tots els paranys i trampes que
el gegant que vivia el bosc del costat
de casa seva li havia preparat!! Un
espectacle clàssic de titelles que ha
fet que els més petits, entusiasmats
per la historia, participessin, riguessin,
aplaudissin i fins i tot s’aixequessin per
ajudar a la protagonista!!!
Tots els voluntaris que fem Xarxa
Calaf, agraïm als més de 130
espectadors, entre pares i nens, que
us heu apropat a la Sala de Fusta del
Casal de Calaf per acompanyar-nos en
aquest inici de temporada. La vostra
assistència ha fet que fos tot un èxit!!!
I des d’aquí aprofitem per animar a
tots els que encara no coneixeu Xarxa
Calaf a venir als pròxims espectacles
programats que seran els diumenges
1 de febrer i 15 de març de 2015.
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“El gegant sempre té gana”

Us esperem doncs a tots i a totes, a la
Sala de Fusta del Casal de Calaf!!! Bon
Nadal i Bones Festes!
properament es procedirà al seu
arranjament, arreglant el terra i
donant-li un caire mes modern de
plaça. Està pendent també, que ens
canviïn tot l’enllumenat públic del barri
posant llums de baix consum. També
ens han posat bancs nous a la plaça
Catalunya.

Des de l’Associació de Veïns de la
Pineda, volem desitjar que la joia i
il·lusió que ens acompanya aquests
dies ens ajudi a tots ,i en especial als
nostres veïns del barri ja que sense
ells no seríem el que som,a passar
unes molt bones festes de Nadal i que
l’any nou que ja s’acosta sigui encara
millor que aquest.
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU
2015!!!!

E ntitats
Coral Ressons

M’agrada el Nadal!
Les festes de Nadal, Cap d’Any
i Reis són les més atapeïdes i
entranyables de tot l’any, sobretot
a nivell musical.
Des de les peces més clàssiques
en multitud d’idiomes, a les
tradicionals nadales catalanes,
totes ens encomanen el desig de
tornar-nos a sentir infants.
“Ara ve nadal…”
“El 25 de
desembre…” “Caga tió…” “Els reis
de l’Orient…”…
Enllaçant una nadala amb una
altra…, es podria escriure una

bonica història del Nadal.
Cantem la nit de Nadal, fent el
“Caga tió” (o la colometa calafina).
Les cavalcades de Reis solen anar
acompanyades per comparses que
ens fan picar de mans i de peus,
tot i que el fred d’altres anys
també incita a moure’s.
Amb els Pastorets i les seves
melodies
tan
característiques
podem cantar i ballar la sardana
del Lluquet i el Rovelló i, els
irònics cuplets són una mostra
més de com ens agrada la música

nadalenca.
Enmig, les cançons d’abans i ara
amenitzen l’última, o la primera,
nit de l’any mentre ens desitgem
“bon any nou” amb la boca plena i
una copa de cava a la mà, al més
pur estil de La Traviata.
A nosaltres “ens agrada el Nadal!”
Si ens segueixes tindràs ocasió
d’escoltar una nadala moderna i
deixar-te endur per les bones i
sinceres intencions que propicien
aquestes dates tan especials.
BONES FESTES!

Escola Municipal de Música

“L’escut i la dansa”, un concert de Nadal
dedicat al Mil·lenari
Ja tenim les festes de Nadal
a tocar i alumnes i professors
de l’Escola de Música us volem
oferir unes actuacions d’allò més
reeixides.
El dissabte dia 20 de desembre us
oferirem el tradicional Concert de
Nadal, enguany dedicat al Mil·lenari
de Calaf, on els alumnes de l’escola
interpretaran la cantata “L’Escut i
la Dansa”. En aquesta cantata el
calafí Antonino Mestres, que farà de
narrador de la història, ha adaptat
el text existent apropant-lo als llocs
i fets característics de la història de
la nostra vila.
També es projectaran imatges
actuals i antigues de la nostra vila
amb els personatges infantils de
la cantata sobreposats mentre els
infants interpretin les cançons.

Serà
un
concert
coral
amb
acompanyament pianístic. Algunes
de les cançons que s’interpretaran
són: la cançó del castell, la de la
noia del mercat, la cançó de la
pesta, la cançó de l’hospital, etc.
El concert serà a les 18:30h a la
Unió Calafina, està obert a tothom i
l’entrada és gratuïta.
Com a novetat d’aquest any, alguns
alumnes de l’escola participaran
també als Pastorets Infantils. Hi
cantaran diverses cançons populars
catalanes que interpretaran entre
els diferents quadres de la funció.
Podeu gaudir d’aquesta actuació
assistint a les representacions dels
Pastorets Infantils dels dies 27 i 28
de desembre (a les 19:00h i a les
18:30h respectivament) al Casal de
Calaf.

En record de Maria Medan Juanmartí
Estimada Maria, vas ser conscient de l’evolució de la
teva malaltia des del principi del diagnòstic.
Quan el procés anava avançant i no podies fer tot el
treball seguit, asseguda en una cadira per recuperar
les forces, ens deies amb coratge: “ d’ànims mentre em
pugui moure, no me’n faltaran”.
Va arribar el dia que ja no et podies valdre per tu
mateixa, vas seguir amb una actitud d’acceptació i

resignació que esperona.
Davant de tots els
impediments físics, sempre
recordarem la teva immensa gratitud expressada amb
la rialla.
Has estat i ets per a totes nosaltres una gran mestra de
la vida. Sempre et recordarem.
Les companyes a la Mútua
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C ol·laboradors

Antoni Miret

Unitat i un nou país
La votació del 9-N ha estat viscuda a tot Catalunya
com una revolució dels somriures pel comportament
cívic i il·lusionat dels participants en una proposta
tan esperada com d’imprevisible presentació. A Calaf
els voluntaris que ens trobàvem darrera les meses
aquest dia, vam ser testimonis de nombroses mostres
d’aquesta votació implicada.
La primera gran sorpresa nostra va ser el concorregut
escenari de còmplice predisposició i contínua arribada
de calafins que des del primer minut van travessar la
porta de la biblioteca de l’institut. La por difosa des de
fora els dies anteriors no havia intimidat ningú, sinó que
eren allà per renovar la seva afirmació en el camí emprès
des d’aquell 10 de juliol del 2010 en què vam participar
en la gran manifestació de Barcelona per expressar el
nostre rebuig a la irrespectuosa i despietada retallada
de l’Estatut.
Aquest aire tan desitjós que entrava fins a les urnes de
cartró, va precedir moltes altres mostres de participació
emotiva. Així, la d’aquell jove que mai havia volgut
exercir aquest dret fins a poder votar per la llibertat
de Catalunya o la d’aquell calafí amb mobilitat reduïda
que oblidant el carnet, no obstant, el va anar a buscar
a casa per poder votar també. Igualment vam rebre
el sobre de nombrosos calafins d’edat avançada i amb

cadira de rodes acompanyats dels seus familiars, alguns
fins i tot centenaris, que es declaraven catalans de tota
la vida i per res del món volien deixar passar per alt una
ocasió com aquella.
L’endemà dia 10 els diaris recollien de tot Catalunya
escenes tendres semblants. Alguns havien anat a votar
expressament mudats, altres en record de les penalitats
sofertes pels pares per defensar el caràcter de la nació o
per un futur millor per als seus fills. Al final els resultats
van ser molt més grans dels que ningú s’hagués pensat
mai. La societat civil que empeny el procés cap a la
independència està sòlidament assentada, i després
d’aquest 9-N encara s’ha reforçat més. El camí cap a
la construcció d’un nou estat d’Europa i d’un nou país
millor del que tenim ara, té més recorregut. Arribar al
final encara ens reclamarà tant d’esforç com hem fet
fins ara i, sobretot, no defallir per dura que sigui la
travessa.
Ha estat la gent la que ha portat l’estendard de la
llibertat de la nació fins aquí. Ara són els polítics els
qui hauran de passar un altre riu primer, i com que el
riu presenta una gran tempesta, no s’arribarà a l’altra
riba si tots els polítics no remen alhora en la mateixa
direcció. Aquest riu no té guals per trepitjar abans el
nou país. Exigim unitat i volem un nou país.

E ntitats

AAVV La Pineda

L’AAVV de La Pineda fa balaç de l’any 2014
Quan ve Nadal fem el pessebre
amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l’estrella, l’àngel
el nen, la mare i els pastors,
cantem cançons, caguem el tió

A dos dies del desembre, ja tenim el Nadal aquí. Ja
es comencen a veure guarniments pels carrers i molts
de nosaltres segur ja busquem les nostres garlandes
per guarnir les nostres cases per fer l’arbre i el pessebre
tant típics d’aquests dies. En aquestes alçades d’any,
ja podem fer una mica de balanç de com ha anat l’any,
sempre parlant de millores pel nostre barri. Tot i que no
sempre es duu a terme tot el que es demana, aquest
any podem dir que hem pogut millorar la placeta que hi
ha al carrer Salvador Espriu, on hi teníem un pins molt
alts i les arrels començaven a malmetre el terra de les
cases veïnes. Es va procedir a la tala d ‘aquests pins i
properament es procedirà al seu arranjament, arreglant
el terra i donant-li un caire mes modern de plaça. Està
pendent també, que ens canviïn tot l’enllumenat públic
del barri posant llums de baix consum. També ens han
posat bancs nous a la plaça Catalunya.
Des de l’Associació de Veïns de la Pineda, volem desitjar
que la joia i il·lusió que ens acompanya aquests dies
ens ajudi a tots ,i en especial als nostres veïns del barri
ja que sense ells no seríem el que som,a passar unes
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mengem neules i també torrons
i per arrodonir les festes
que omplen de joia grans i petits
ens aboquem a les finestres
a esperar els reis que van venint.

molt bones festes de Nadal i que l’any nou que ja
s’acosta sigui encara millor que aquest . BON NADAL I
FELIÇ ANY NOU 2015!!!!

C ol·laboradors
Josep Mases

Oficis artesans perduts: Avui, el de Baster
L’ofici de Baster o Guarnicioner, és molt antic,
sembla que del segle XIII, i és pot dir que no va
evolucionar gaire, ja que era una feina del tot
artesanal. Em consta que aquí en el nostre país encara
queden alguns “romàntics” que exerceixen aquesta
professió, però que és molt difícil trobar-los, tot i així,
jo he vist algunes peces fetes en l’actualitat tan ben
elaborades, que crec que moltes d’elles quedaran de
record com autentiques obres d’art.
Fins aquest segle XX la feina d’aquests artesans va
tenir una gran importància en la vida rural del país,
i és que eren moltes les peces que es requerien per
a les cavalleries, que és on més radicava la feina del
baster. Ja fos per bèsties de càrrega, a vast, traginers,
o per cadascuna de les feines del camp, com ara llaurar, segar, o batre. Els basters feien els complements
indispensables per a subjectar-hi els animals.
Podríem parlar de les moltes i diverses peces que
sortien de les mans del baster, i quina era la seva aplicació, sobretot, per ajudar als animals a desenvolupar
els durs treballs de la vida rural; però són tantes, variades i curioses, que ara no puc, ja que estic limitat
amb l’espai d’aquest foli i no puc allargar-me massa,
potser un altre dia.
Però sí que nomenaré algunes de les peces imprescindibles per als animals que possiblement molts
de vosaltres encara us seran familiars, per exemple,
alforges, brides, bridons, baüls, cabeçades, collars,
coixins, eixanguers, morralles, morrions, pitrals, ronsals, sofra, ventrera, reculants, selles, regnes, i un
llarg etcètera.
Si he subratllat el collar, és perquè, segons l’opinió
de gent entesa, era una de les peces més complexes,
i és aquí on el baster demostrava l’ofici, ja que cada
collar era –diguem- fet a mida. Pensem, que és amb
aquesta peça que l’animal feia tota la força, tant de
tir o per arrossegar, i havia de ser a mida, perquè
l’animal si trobés “còmode”.
Abans però, un comentari dels materials que s’utilitzaven: el cuir de diferents gruixos i dimensions; el fil
d’empalomar - molt important - impregnat d’una pega
nomenada Nynyol que al mateix temps que reforçava
molt la resistència del fil, feia que aquest llisqués a
l’enfilar els traus que hàbilment i amb gran destresa,
havien foradat amb dos punxons -un a cada mà- amb
la punta acabada com el cap d’una agulla saquera.
Com he dit abans, per confeccionar el collar -aquesta peça tan particular-, el més important era el coixí,
que estava fet per dintre amb palla de sègol i llana, i
l’exterior revestit amb una pell de cuir molt fina que
s’ajustaria al coll, com podeu veure en la fotografia
que adjunto i que era tota una peça d’enginyeria.
Parlant d’aquesta peça tan peculiar, faré referència
a un poblet: Belltall, que acabada la guerra, allí per
als anys quaranta, als pagesos -per falta d’adobs-, el
cereal que “els rendia” més era el sègol. Per aquelles
terres, aquest cereal -que es feia molt alt, fins a metre
seixanta-, va ser durant molt de temps molt buscat i

la seva palla molt ben pagada precisament pels Basters, per a la confecció dels collars. El gra del sègol
servia per fer pinso per els animals, i en alguns casos
fins i tot per fer pa....
Jo a aquests professionals, recordo haver-los vist
treballar de jovenet ja que aquí en el nostre poble,
de basters n’hi havia quatre: en Joan Oller, a la Plaça
Gran; El Baster Giralt, al carrer Sant Jaume, 31; en
Prudenci Martí, al Raval Sant Jaume, 25; el Baster
Torrades, Inicialment a l’avinguda de la Pau i més
endavant ja amb el seu gendre -Francesc Oliva-, al
carrer Sant Jaume, 49. Aquest baster, el Francesc,
-últim romàntic- va canviar el rumb del negoci per dedicar-lo a la venda i reparació de calçat, possiblement
per la manca de tracció animal i l’arribada de cotxes
tractors.
Més endavant parlaré de molts altres oficis també
desapareguts..
Sigueu Feliços, Bon Nadal, i fins a una altra!
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut

93 869 87 79

Emergències

112

Bombers (nou parc).

93 869 92 12
93 868 09 31

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.12
17.29
21.19

11.29
18.46
22.36

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.12
19.26
23.24

Farmàcia

93 869 85 06

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

93 869 82 49

08.14 // 18.20

08.38 // 18.54

09.45 // 20.00

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

07.30 // 15.00

08.27 // 15.57

09.01 // 16.31

Centre de Recursos per a l’Ocupació

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

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

Oficina de turisme

93 868 08 33

HISPANO IGUALADINA

Piscina municipal

93 868 02 95

Calaf

Poliesportiu municipal

93 868 10 26

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

93 868 08 63

06.40 // 10.30 // 13.45

07.30 // 11.00 // 14.30

08.35 // 12.30 // 15.35

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Correus

93 869 85 94

Dissabtes:
08.00 // 15.15

08.35 // 15.40

10.05// 17.05

Notaria

93 869 88 12

Barcelona

Igualada

Calaf

---- // 09.50 // 16.45

09.30 // 11.15 // 18.00

09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

Informació Generalitat

012

FECSA Avaries

902 536 536

FECSA Informació

902 507 507

Repsol butà

tel. 902 29 29 00

Igualada

[sense enllaç, consultar horaris]

Barcelona

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

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 93 874 68 00

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Calaf

Manresa [Pompeu Fabra]

Manresa [estació bus]

Funerària Montaner

93 869 84 91

De dilluns a divendres:

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

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

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

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

Dissabtes: 7.30

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus]

Manresa [Pompeu Fabra]

Calaf

9.30* // 13.30 // 14.00*
// 18.00* // 19.00* //
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*//
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 //
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30

Dissabtes: 12.35

Dissabtes: 13.30

Jutge de Pau

680 444 951

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

93 868 07 12

(Annie Bellot)

Taxis 24 h Albert Molina

639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf

636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

ABS CALAF

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S’encarrega de tot el procés de recaptació

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

A genda
DESEMBRE

oberta les 24 h

BALLS AL CASINO
El dia 25 de
desembre, a les
19’30, hi haurà ball
amb “Duet Stres
Band”. Diumenge, 28
d desembre a les 19h,
serà el torn d’”Àlex” i
el dia 31 de desembre
hi haurà revetlla de
Cap d’Any.

De dilluns a divendres:

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

Tel. 93 869 87 79

Urgències: 061
Per demanar hora,
cal trucar al
902 111 444

Dimecres, 25,
diumenge 28 i
4, 11, 18 i 25 de
gener
ELS PASTORETS

25, 28 i 31
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BCN Sants

25 de desembre: a
les 19h
28 de desembre: a
les 17’30h
4, 11, 18 i 25 de
gener: a les 17’30h
Al Casal de Calaf
Divendres, 26
LLLIURAMENT
DE LA CARTA ALS

Oficines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)
Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta
baixa de l’Ajuntament (pl. Gran, 2).

PATGES
A partir de les 17’30h
al Casino.

Ressons. A les 6 de
la tarda al Casal de
Calaf.

27 i 28

Divendres, 2

ELS PASTORETS
INFANTILS
Representacions:
dissabte, a les 19h
i diuemnge a les
17’30h

CONFERÈNCIA DEL
MIL·LENARI
A les 20h, a la Sala
de Fusta del Casal. A
càrrec de Josep Maria
Solà

GENER

Dilluns, 5

Dijous 1
CONCERT DE CAP
D’ANY
A càrrec de la Coral

ARRIBADA DELS
REIS
A les 18h, a la Plaça
Gran.

HORARI DEL CEMENTIRI
de 9.00 h a 19.00 h
Funerària Montaner:
93 869 84 91 / 93 869 85 48

HORARI DE L’OFICINA DE TURISME

Dimarts, dijous i divendres de 10.30 h a 13.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 14.30 h

SETMANA SANTA 2014 (14 al 19/04)
Dilluns, dimarts i dimecres de 9.30h a 14.00h
i de 16.00h a 19.00h
Dijous, divendres i dissabte de 9.30h a 14.00h

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

L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions
expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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