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E ditorial
La (por)lítica
S embla que en els darrers temps

s’està imposant una nova forma
de fer en el que hauria de ser el
debat de les idees i l’elaboració
de propostes per resoldre els
problemes de la ciutadania, en un
context especialment advers com
el que estem vivint. Per una banda,
trobem líders que no dubten a fer
seves les reclamacions ciutadanes
i són capaços de posar-se d’acord
per reclamar per al seu poble el
dret a decidir sobre el seu futur,
i fer-ho de manera democràtica
i pacífica, posant per davant
dels seus interessos personals
els de les persones a les quals
representen, i retornant (si més
no en part) la dignitat que hom
espera dels seus representants, és
a dir, els polítics.
A l’altre extrem, trobem aquells
que, davant la falta d’arguments

i d’idees, plantegen una situació
poc menys que apocalíptica davant
de les demandes de la ciutadania,
intentant despertar un dels instints
més primaris de l’espècie humana:
la por. I són aquests elements, que
pretenen frenar la voluntat d’un
poble amb arguments basats en
la desinformació i les amenaces,
els que estan aconseguint de
recuperar una vella categoria
en l’àmbit de la representació
ciutadana que, fent un joc de
paraules, podríem definir com la
(por)lítica.
Tristament, d’exemples d’aquests
darrers en trobem a tots els
nivells, ja sigui en la política
més propera —creant una alarma
social injustificada, quan es creu
convenient, amb el conseqüent
perjudici per la ciutadania i fins i
tot pel bon nom del municipi— o,

S erveis
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Afortunadament, si bé és lògic de
ser cautelosos quan es plantegen
canvis importants, l’accés a la
informació
s’ha
universalitzat
i la societat ha madurat. Ja fa
temps que hem deixat enrere les
“veritats absolutes” de l’ordre
predemocràtic
que,
durant
massa
temps,
va
practicar
una implacable combinació de
missatges
paternalistes
amb
l’aboliment, per tots els mitjans,
de la llibertat dels individus i
dels pobles. Tanmateix, tot i els
esforços d’aquests (por)lítics, serà
aquesta ciutadania la que, lliure
i pacíficament, decideixi el seu
futur.

G overnació

S’adquireix un camió amb cistella
per millorar el servei i estalviar costos
A principis de setembre la Brigada
Municipal va estrenar un camió amb
cistella telescòpica de 15 m, un
vehicle que permetrà millorar i ser
més àgils en la realització de tasques
en alçada com per exemple la poda,
el manteniment de l’enllumenat
o la instal·lació de la il·luminació
nadalenca.
La inversió persegueix també un
objectiu d’estalvi, ja que s’evitarà
haver de llogar un vehicle d’aquestes

ja en l’àmbit del país, tot esgrimint
raonaments que, com a calafins i
calafines, podríem qualificar de
més inversemblants que l’alçada
del nostre campanar.

condicions quan s’hagi de realitzar
alguna actuació d’aquest tipus.
A més, el nou camió amb cistella
comporta també una millora en la
seguretat, en tractar-se d’un vehicle
totalment homologat.
La compra del camió ha estat possible
gràcies a l’obtenció d’uns recursos
extraordinaris provinents d’altres
administracions, que han permès
alliberar part del pressupost per
poder adquirir-lo.

Calaf ja és
“municipi per la
independència”
El Ple de l’Ajuntament va
refermar, el passat 19 d’octubre,
l’adhesió de Calaf a l’associació de
“Municipis per la independència”
—segona part d’un tràmit que ja
s’havia iniciat el 27 d’abril, amb
una primera adhesió a aquesta
associació.
La moció, que es va aprovar amb
vuit vots a favor i un vot en contra,
insta el Ple a efectuar els tràmits
legals oportuns per formar part
d’aquesta Associació, “amb l’objecte
final de defensar l’assoliment d’un
estat propi, els drets nacionals
que corresponen al Principat
de Catalunya i conscienciar la
ciutadania de la necessitat d’exercir
el
dret
a
l’autodeterminació
del poble català”. Així mateix,
s’adquireix
el
compromís
de
treballar conjuntament amb tots
els altres municipis que formen part
d’aquesta associació.

F ormació
El CRO proposa “càpsules formatives” i una nova edició
del curs per accedir als cicles de grau mitjà
El Centre de Recursos per a
l’Ocupació de Calaf ja ha encetat la
seva oferta formativa per als mesos
de tardor. De fet, durant el setembre
ja es van impartir el curs d’anglès
intermedi i dos cursos destinats
a persones aturades: informàtica
bàsica i Access.
Aquest mes d’octubre, doncs, i amb
el títol “Càpsules formatives de

tardor”, el CRO proposa un total
de nou cursos breus, d’entre 2 i 8
hores de durada, que permeten als
participants aprofundir en temes
molt concrets. La programació
consta d’aquestes nou propostes:
Muntatges
fotogràfics
amb
Photoshop (4 hores), Crea la teva
aplicació amb Access (8 hores,
bonificat per a treballadors/es),
Com portar els comptes familiars
amb Excel (4 hores), Les macros
amb Excel (8 hores, bonificat
per a treballadors/es), Com fer
àlbums de fotos per Internet (2
hores), Com aprofitar al màxim
les cerques amb Google (2 hores),
El programari lliure (4 hores),
La recerca de feina per Internet
(3 hores, gratuït i adreçat a
persones a l’atur) i Intel·ligència
emocional: desenvolupament de
l’autoestima (5 hores). Tots els
cursos s’imparteixen al Centre de
Recursos de Calaf.
D’altra banda, ha començat ja
la segona edició del curs de
preparació per a la prova
d’accés als cicles formatius de
grau mitjà, amb una quinzena
d’alumnes. El curs passat va
comptar amb una molt bona

acollida i excel·lents resultats, ja
que 10 dels 13 alumnes que van
presentar-se a la prova d’accés van
aprovar-la.
Recordem que es tracta d’una
excel·lent oportunitat per prepararse i poder accedir als cicles de
grau mitjà, amb classes que
s’imparteixen íntegrament a Calaf
i amb un cost simbòlic —només
50 euros per a tot el curs. Encara
que les classes ja hagin començat,
sou a temps d’incorporar-voshi. Informeu-vos-en al Centre de
Recursos per a l’Ocupació.
D’altra
banda,
recentment
s’ha aconseguit que el CRO de
Calaf
sigui
també
“Agència
de Col·locació”.
A banda de
poder optar a més subvencions i
ajudes, això li dóna més i millors
mitjans
per
realitzar
tasques
d’intermediació i col·locació. A més,
permet al centre accedir a un espai
telemàtic comú a tots els serveis
del “Sistema Nacional de Empleo”,
i incorporar una metodologia de
treball compartida per tots els
serveis públics de d’ocupació. El
CRO de Calaf és el primer servei
públic d’ocupació de l’Anoia que ha
aconseguit aquesta autorització.

Els alumnes del Centre de Recursos de Calaf van presentar
els seus projectes de desenvolupament turístic
Els alumnes del curs d’agent
de desenvolupament turístic van
presentar el passat 5 de juny els
seus interessants projectes davant
d’una
quarantena
d’assistents.
L’acte va servir també com a cloenda
d’aquest curs de 565 hores, que es va
impartir al Centre de Recursos per a
l’Ocupació de Calaf (CRO) en el marc
de la formació ocupacional del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Nou alumnes del curs van fer una
pinzellada dels respectius projectes
de desenvolupament turístic, de
temàtica ben variada i alguns dels
quals ben originals. Es va parlar de
la creació d’un parc d’aventura als
boscos de l’entorn de Calaf, d’oferir
visites guiades de tipus històric o bé
a través de llegendes, de la renovació
de la senyalització de les escultures,
de la creació d’un grup de batucada,

d’activitats a la natura i al voltant
d’un element tan característic com és
la boira, de la creació d’un hort-taller

ecològic o d’un catàleg d’activitats
pensades per a escoles i famílies, que
aprofités tots els atractius de Calaf.

Una de les alumnes durant l’exposició del seu projecte turístic.
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G overnació
Es restableix la normalitat en el subministrament
d’aigua potable de Calaf
La persistent i excepcional sequera
d’aquest estiu va portar el nostre
municipi a viure una desafortunada
situació
relacionada
amb
el
subministrament d’aigua. A Calaf,
l’aigua potable s’obté barrejant el
cabal de la riera del Mantellí amb
les aigües subterrànies, extretes
dels pous. A finals de juliol, la
sequera extrema va fer disminuir
severament el cabal del Mantellí,
de manera que per garantir la
continuïtat del subministrament es
va haver d’augmentar la proporció
d’aigua dels pous. Aquesta, amb
un índex més alt de nitrats, va fer
augmentar els nivells al municipi
fins a sobrepassar lleugerament
el màxim permès per la legislació.
Cal notar que, gràcies a diverses
millores en la xarxa, inversions en
la captació d’aigua i acords amb
municipis veïns, com Calonge de
Segarra, no s’ha hagut de tallar el
subministrament en cap moment,
tot i l’acusada sequera.
Vist
l’augment
del
nivell
de
nitrats,
després
d’informar-ne
l’Agència Catalana de la Salut
i seguint escrupolosament els
seus protocols, l’Ajuntament de
Calaf va fer públic un ban on es
desaconsellava l’ingesta d’aigua
a tres col·lectius concrets —
nadons, embarassades i adults amb
acidesa gàstrica reduïda.
Malauradament, i a causa de la
pràctica inexistència de pluges,
l’índex superior de nitrats s’ha
mantingut fins aquest dijous

18 d’octubre, moment en el
qual —i després de diverses
comprovacions— es va anunciar
el retorn a la normalitat. Durant
tot aquest temps, l’Ajuntament
i Aigües de Manresa han estat
contacte
permanent,
analitzant
contínuament l’aigua per estar alerta
de qualsevol canvi en la situació.
Provocant alarmisme
El tema de l’aigua ha despertat
un gran interès a nivell mediàtic,
promogut per certes persones que
no van dubtar a “fer bandera” de
la situació per mirar de treure’n
profit personal i polític. Tot plegat
ha generat una innecessària
alarma social, que ha perjudicat
el municipi i també directament els
seus veïns —alguns dels quals van
adquirir equips per al tractament
d’aigua que no fan desaparèixer pas
els nitrats, però que determinades
empreses, amb pràctiques poc
ètiques i alertades per tot aquest
enrenou, van aprofitar per vendre
com a “solucions”.
D’altra banda, el problema del nivell
dels nitrats en l’aigua també ha
estat utilitzat per aquestes persones
i col·lectius per qüestionar la
tasca realitzada per l’empresa
concessionària de la xarxa,
Aigües de Manresa, així com les
inversions dutes a terme per
l’Ajuntament
de
Calaf.
Aigües
de Manresa, empresa pública de
l’Ajuntament de Manresa, es va
fer càrrec del servei d’abastament
d’aigua potable del nostre municipi

l’any 2001, arran d’un conveni
signat entre ambdós consistoris.
En aquests anys, la inversió
portada a terme per part de
l’Ajuntament de Calaf, fent obres
de millora, ha estat de 464.791
euros (iva no inclòs). En primer
lloc, s’ha treballat per assegurar la
continuïtat del servei: s’ha dotat el
pou del Molí d’un equipament nou
per garantir el cabal d’aigua en
cas d’avaria al pou principal, s’ha
efectuat una “connexió d’auxili”
amb Calonge de Segarra, s’ha
interconnectat
les
artèries
de
distribució i s’ha instal·lat noves
vàlvules seccionadores.
També s’ha incidit en la millora del
procés de potabilització i distribució:
s’ha posat en marxa un sistema de
telecontrol, que permet controlar
i maniobrar les 24 hores del dia
en la xarxa de Calaf (intervenir
en avaries, mesurar nivells, cabal,
etc.). Això contribueix a l’eficiència
de l’explotació de la xarxa, amb
l’objectiu de contenir els costos del
servei.
Cal destacar també la millora feta en
la seguretat de les instal·lacions, tant
pel que fa a l’ús de certs productes
com per la vigilància. Gràcies al
sistema de telecontrol i alarma, és
impossible que persones alienes
a
les
instal·lacions
puguin
accedir a cap punt compromès.
En aquest sentit, els ciutadans
poden estar ben tranquils davant
la impossibilitat de cap mena de
manipulació i/o sabotatge, encara
que
algunes
fotografies
fetes
públiques pretenguin “suggerir” el
contrari.
Renovació i ampliació
Finalment, en aquests 12 anys
s’ha instal·lat un total de 3.439
metres de conduccions a la xarxa
de distribució, ja sigui d’ampliació o
de renovació. A més, s’ha aprofitat
algunes obres d’urbanització per
millorar la xarxa arterial d’aigua.

La tanca del recinte de Calaf s’ha de reparar constantment a causa del vandalisme.
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Cal fer incís aquí en algunes imatges
publicades a principis de setembre
en un perfil de Facebook, a través de
les quals es criticava l’estat de les
instal·lacions d’Enfesta, posant
èmfasi en la capa de verdet
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C ultura
Alta participació i bona crítica en el 21è desFOLCa’t!,
el Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf
Centenars de persones van omplir
la plaça Gran de Calaf el passat 30
de juny a la nit, per assistir a una
nova edició de la Mostra de Música
Popular i Tradicional, acte central
del 21è desFOLCa’t!. Després de
l’obertura a càrrec dels solistes Cati
Plana i Eduard Casals, Eloi Fonoll i
Marc Piqué van fer-se càrrec de la
presentació de la Mostra, i van anar
conduint el públic en un viatge per
músiques i melodies tradicionals i de
diversa procedència. El recorregut
començava a les terres de l’Ebre,
amb
l’actuació
dels
sempre
divertits Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries i les seves jotes,
per continuar després cap al País
Basc amb l’enèrgica actuació dels
Kherau.
Els xilens Pascuala Ilabaca y Fauna, en la seva aplaudida actuació a la Mostra.

I d’Euskadi a Catalunya, per escoltar
dues conegudes peces però en ritme
de jazz a càrrec dels Demà per mi.
Tot seguit, Pascuala Ilabaca y Fauna
saltava a l’escenari per interpretar
unes animades melodies xilenes. La
solista Mercè Morera va posar punt
a aquesta primera part de Mostra.
Agraint el suport al Festival
Va ser llavors quan l’associació
COMTCASE va pujar a l’escenari
per reconèixer el suport de totes
aquelles persones i entitats que,
d’una manera o altra, col·laboren
en el desFOLCa’t! i el fan possible:
administracions com l’Ajuntament,
la Generalitat o la Diputació, però
també entitats, empreses de la zona
i, és clar, el públic. Els membres de

la COMTCASE també van aprofitar
el moment per proposar un relleu
al capdavant de l’organització del
Festival de cara a la propera edició,
garantint això sí el seu suport i
col·laboració per tal que aquest
important esdeveniment cultural
tingui la continuïtat que mereix.
Tot seguit, vinguts del Maresme,
els Ebri Knight van apoderar-se
de l’escenari de la plaça Gran i
van encomanar la seva força i
entusiasme al públic, amb “folk-rock
hooligan català”. I van agafar-ne el
relleu els incombustibles Lou Dalfin,
una de les formacions estrella del
deFOLCa’t!, que van posar punt i
final a la Mostra d’enguany.

Els glosaires van protagonitzar una divertida competició.
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Cal destacar la bona entrada de
públic en la 21a Mostra, que va
omplir la plaça Gran i va ocupar
la totalitat de les cadires —es van
vendre més de 450 entrades. A
més, els assistents van valorar de
manera molt positiva la qualitat
i la varietat de les propostes
musicals, tant dels grups de
renom com d’altres d’emergents,
que van sorprendre gratament els
espectadors.
Acabada la Mostra, els grups
van
repartir-se
pels
diferents
escenaris instal·lats al Bar Canet, al
restaurant L’Atelier, al pub Skàndol
i la plaça dels Arbres. Cada concert
amb el seu estil, van aconseguir
atraure un nombrós públic i allargar
la música i la festa fins a altes hores
de la matinada.
Divertits “garrotins”
També formava part del programa
del 21è desFOLCa’t! una nova
edició de la Jornada de Glosa i
Cant Improvisat, organitzada per
l’associació Cor de Carxofa, que es
va celebrar a la Sala d’Actes a partir
de 2/4 de 8 de la tarda. Diversos
glosadors van competir en agudesa
i enginy, creant en pocs segons
divertides estrofes i, és clar, seguint
les indicacions del jurat. Una tarda
d’allò més entretinguda, en la qual
els participants van deixar ben clara
la seva traça a l’hora d’improvisar
lletres i rimes.

F estes

C ultura
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B enestar social
Participada jornada fisiorecreativa
per a la gent gran
Més de 170 persones van participar
el 20 de juny d’una nova edició de la
jornada fisiorecreativa, organitzada
per l’Esplai de la Gent Gran i
l’Ajuntament de Calaf. Les activitats
van començar al voltant de les 11 del
matí al poliesportiu municipal, amb
una proposta per moure’s i practicar
una mica d’exercici. Concretament,
s’alternaven sèries de gimnàstica
amb estones de tai-txi, a càrrec de
Maribel Sánchez i Albert Alonso,
respectivament.
Mentrestant
l’associació
ARCA
i d’altres voluntaris preparaven
el dinar, que va consistir en una
amanida, botifarra i cansalada amb
mongetes i, finalment, un gelat.
Després del multitudinari dinar, la
festa es va allargar amb una estona
de ball, a càrrec de Joan Bas.

Multitudinari dinar, per recuperar forces.

Els Mossos expliquen
com prevenir maltractaments

Nou curs de coneixement
de l’entorn a Calaf

Les
persones
grans
poden
ser
objecte
de
maltractaments, que de vegades passen desapercebuts
ja que no es limiten només a la violència física.
Vexacions, manipulació dels seus béns materials o bé
atacs psicològics; tot això també és maltractament i,
per tant, constitutiu d’un delicte. Aquest va ser el tema
de la xerrada que va tenir lloc el 28 de maig a la Casa
Bertran de Calaf, seu de l’Esplai de la Gent Gran. Un
agent dels Mossos d’Esquadra de la caserna d’Igualada
va exposar de manera clara i amena les situacions
amb què es podien trobar les persones grans, i la
necessitat que hi ha d’explicar-les a la família, al metge
de capçalera o bé de denunciar-les a la policia. Una
bona colla de persones van assistir a la xerrada, que va
resultar molt interessant.

Des de finals de setembre i fins a mitjan octubre ha
tingut lloc, al CRO de Calaf, una nova edició del curs
de “Coneixement de l’entorn” (20 h), impulsat per la
Regidoria de Benestar i el Consell Comarcal.
D’altra banda, el passat mes de juny finalitzaven els
cursos d’alfabetització i B1 de català. Es tractava també
d’una iniciativa de l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
el Consorci per la Normalització Lingüística, dirigida a
donar les nocions bàsiques de lectoescriptura, en el cas
de l’alfabetització, i d’introduir l’escriptura i oralitat en
llengua catalana, en el cas de B1. El darrer dia del curs,
les alumnes van rebre el diploma acreditatiu de mans
de la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de
Calaf, Pilar Cardona, i d’Anahí de Febrer, Coordinadora
de l’Àrea de Ciutadania i Convivència.
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F estes
Calaf celebra l’11 de setembre
a ritme de sardanes

Nombrosos vehicles en la
benedicció de St. Cristòfol

La Bellpuig Cobla va ser l’encarregada, el passat
dimarts 11 de setembre, de posar la música a la
tradicional ballada de sardanes de la Diada. Un any
més, l’Ajuntament de Calaf organitzava aquest acte
per commemorar l’11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya.
A la tarda, van ser nombrosos els calafins que van
desplaçar-se a Barcelona per assistir a la multitudinària
manifestació, ja sigui amb l’autocar que s’organitzava
des de l’ANC-Calaf o bé a nivell particular.

Els calafins van celebrar, el 14 i 15 de juliol, la festa
de Sant Cristòfol, patró dels conductors, i per aquest
motiu dissabte a la tarda es va formar una llarga fila de
vehicles al centre del municipi, per tal de ser beneïts. En
aquesta ocasió va ser Mn. Carles Riera, dels Prats de Rei,
l’encarregat de beneir cotxes, camions i motocicletes.
Més tard, a les 8, tenia lloc una missa en honor al Sant.
L’endemà diumenge el passeig de Santa Calamanda
va acollir un concorregut ball, a càrrec de Josep Maria
Avinyó.

Participada Festa Major
al Barri de la Pineda

Les fogueres, protagonistes
de la festa de Sant Joan

Enguany els veïns i veïnes de la Pineda arribaven al
25è aniversari de la seva Festa Major, una efemèride que
es va voler reconèixer des del consistori amb una bonica
reproducció de l’emblemàtic campanar. Com sempre, la
Festa Major de la Pineda comptava amb una programació
variada i d’allò més completa, on no hi va faltar l’escala en
hi-fi, el bingo o les propostes musicals per als més joves;
també hi va haver havaneres, jocs per als infants, missa
i cant coral o ball, entre moltes d’altres activitats. Totes
elles van comptar amb una alta participació.

Els ciclistes de BikeCalaf.Cat van ser els encarregats
un any més de portar a Calaf la Flama del Canigó, que
després es va utilitzar per encendre les diverses fogueres
que s’havien inscrit al concurs. La plaça dels Arbres va
acollir la lectura del manifest d’enguany, així com el
berenar per a tothom. Finalment, a quarts de 12 de la
nit començava el ball a la plaça Barcelona’92 amb el duo
Al&Ma. Mentrestant, a la plaça dels Arbres, els joves
celebraven la revetlla en la festa organitzada per Unu
du Maiu.
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E nsenyament
Calaf enceta un curs ple d’activitat
i amb molts alumnes
El curs escolar va començar
aquest setembre a Calaf amb
molta empenta, i amb un gran
nombre d’alumnes matriculats tant
a l’ensenyament obligatori com al
no obligatori. A la Llar d’Infants
Municipal “La Boireta” compten
a hores d’ara amb 55 nens i nenes,
des dels 0 als 3 anys, que inicien
d’aquesta manera el seu itinerari
educatiu. Cal remarcar l’esforç
que han fet l’Ajuntament, l’equip
d’educadores i els pares i mares per
la continuïtat de la Llar d’Infants. En
aquest sentit, tot i que s’ha hagut
de prescindir de l’ajuda directa als
pares que atorgava l’Ajuntament, les
arques municipals continuen fent-se
càrrec d’entre el 35 i el 40% del cost
de cada plaça de l’escola bressol.
El curs ha començat també a tota
marxa a l’Escola Alta Segarra,
amb prop de 400 alumnes de 3 a
12 anys. En aquest cas —i malgrat
totes les retallades que ha patit
en general el sistema educatiu—,
gràcies a la cooperació entre l’Escola,
l’Ajuntament i la Generalitat, s’ha
pogut conservar les ràtios i la plantilla
de professorat, s’ha aconseguit
augmentar les hores de reforç per a
infants amb necessitats educatives
especials
i
també
mantenir
l’aportació municipal a les despeses
de manteniment, subministraments,
neteja
i
consergeria
d’aquest
equipament educatiu. Així doncs,
des del centre s’afronta el curs amb
tots els recursos necessaris, encara

que demanen també comprensió i
col·laboració a les famílies davant de
possibles incidències al llarg del curs
—per exemple, per al no cobriment
de les baixes fins al desè dia.
Qui també ha iniciat ja el curs són
els 255 alumnes de l’IES Alexandre
de Riquer, en un any molt especial
ja que celebraran el 25è aniversari
del centre. Des de l’Institut ja han
començat a preparar els actes
per commemorar l’efemèride, així
com les diverses activitats que
desenvoluparan durant el curs,
moltes de les quals són projectes
d’àmbit europeu com el Comènius.
En l’àmbit dels estudis musicals
cal parlar també dels 113 alumnes

que s’han matriculat enguany a la
recentment
homologada
Escola
Municipal de Música, ja sigui a
llenguatge musical de diversos nivells
com a l’ampli ventall d’instruments.
L’Escola de Música, com sempre
molt dinàmica, obrirà les portes als
calafins durant l’any en diverses
ocasions: amb les audicions de final
de trimestre, amb els nombrosos
concerts o durant setmana cultural.
I cal no oblidar tampoc la completa
oferta formativa del Centre de
Recursos per a l’Ocupació, de
la qual van participar més de 500
persones el curs passat —amb
1.765 hores de formació impartides.
Aquest mes d’octubre, per exemple,
ha començat la segona edició del

L’Escola de Música va celebrar un multitudinari concert al castell, el passat juny.

curs de preparació per a les proves
d’accés a cicles formatius de grau
mitjà; també han començat les
anomenades “càpsules formatives”,
cursos intensius sobre temes molt
concrets, que van dirigits tant a
treballadors en actiu com a aturats
(per a més informació, vegeu la
pàgina 3).

Festa de cloenda del curs 2011-2012 a la Llar d’Infants “La Boireta”.
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En definitiva, a Calaf s’ha encetat
un nou curs; queden per davant
mesos d’aprenentatge en tots els
sentits, de convivència i d’adquisició
de coneixements. Un curs que
s’emmarca dins de la complicada
situació econòmica, però que no
obstant això s’afronta amb il·lusió
i amb ganes de treballar, a tots els
nivells.

F esta Major 2012
El pregó de Festa Major
a càrrec de Ramon Anglès Miquel
Calafines, calafins, de naixement
com jo, d’adopció, ajuntats o visitants
esporàdics, també com jo:
Primer de tot em toca agrair l’honor
d’haver-se’m confiat donar el tret
de sortida a la nostra festa major.
Tot i que, tot i que... tinc molts
dubtes sobre l’encert d’elegir un
periodista com a pregoner. Perquè
els periodistes estem especialment
especialitzats a pregonar cada dia
males notícies. Com més dolentes,
millor per als índexs d’audiència.
I això és culpa nostra, dels
professionals; però també culpa
vostra, del públic. Al Telenotícies
Comarques, per exemple, els rècords
d’espectadors de l’últim any s’han
produït en ocasió dels incendis de
l’Empordà i de les pedregades a les
comarques lleidatanes. Aquests dies,
unes cent mil persones més s’afegien
a l’informatiu de TV3.
Però és que, en els últims anys, els
periodistes no hem fet res més que

mantenir els soferts espectadors
amb l’ai al cor permanent amb els
desastres de la crisi econòmica. Hem
aconseguit fins i tot que un concepte
tan esotèric com la prima de risc
segui a taula com un convidat més en
cada àpat. Tant o més preocupats per
l’evolució de la “ditxosa” prima que
per la separació del Barça i el Madrid
en la classificació de la lliga. Igual
que alguns amb el cafè, hi ha qui no
pot començar el dia sense consultar
si puja o baixa la prima de risc quan
obren els mercats a les nou del matí.
Amb
tantes
notícies
negatives
producte de la crisi econòmica, els

periodistes hem fet que, en plena
era de la comunicació cibernètica,
d’Internet i del llenguatge digital, una
humil eina mecànica hagi esdevingut
el símbol d’aquests últims anys: les
tisores de les retallades.
Per això dubtava sobre l’encert a
l’hora d’elegir el pregoner d’avui.
Imagino que la decisió es va
prendre per la confluència, en el
meu cas, de dues circumstàncies:
el meu naixement al costat mateix
d’aquesta plaça, i l’aparició del meu
nom signant un informatiu diari de la
televisió catalana. Cap mèrit meu pel
que fa al naixement, responsabilitat
absoluta d’una parella agosarada a
mitjan segle passat. I, pel que fa a
la meva feina, un mèrit compartit
amb centenars de companys i
estrictament professional. És el fruit
d’una obligació, encara que sigui amb
tota il·lusió.
Però els autènticament importants
per a Calaf, els petits però
imprescindibles herois, són els que

treballen per teixir una convivència
cívica i solidària a la vila. Persones,
perdoneu que escombri cap a casa,
com el meu pare. Demà arribarà
a l’envejable edat de 89 anys amb
la satisfacció de poder recordar
com algunes generacions de joves
calafins van aprendre amb ell els
tradicionals ballets per enriquir les
festes populars i els Pastorets. I,
molt més tard, ja jubilat, va ensenyar
a ballar sardanes als companys i
companyes del Casal de la Gent
Gran. Jo no vaig tenir temps ni per
a les sardanes ni per als ballets.
Però sovint el veig encara envoltat
de rotllos de cel·luloide projectant

dues pel·lícules cada diumenge en
el vell Centre Catòlic de la plaça de
les Eres. El meu amor desordenat i
apassionat per aquest art que és el
cinema va néixer en aquelles tardes
de diumenge, amb programa doble
i gasosa. I jo em vantava davant
dels amics que l’operador del nostre
particular Cinema Paradiso fos el meu
pare.
Importants també per a Calaf persones
com el meu nebot Daniel. Un exitós
professional del món de l’espectacle,
que va liderar desinteressadament
una espectacular renovació dels
nostres vells Pastorets.
Els Pastorets, segurament el gran
referent calafí arreu de Catalunya, és
l’exemple perfecte d’obra col·lectiva
construïda a partir de les petites
aportacions de multitud de vilatans.
Milers de calafins hi han posat el
seu granet de sorra, generació rere
generació. El seu talent artístic o
tècnic i el seu temps. Jo no vaig
passar de pastor mut o amb tres
frases en tota la funció. Però és així,
d’aquesta manera exemplar, com
es fa poble. I la vida ciutadana es
nodreix d’un bon grapat d’iniciatives
similars, adreçades als infants o
a la gent gran, en el terreny de la
cultura, de l’esport o de l’artesania. I,
sense aquests fils, el teixit social mor
d’inanició.
Segurament la festa major de
Calaf no serà l’excepció respecte
la resta de poblacions catalanes i
les tisores de les retallades hauran
estat protagonistes a l’hora de fer
el pressupost. I és just en moments
com aquests, quan es nota més la
importància de les iniciatives cíviques
de tantes persones i entitats. Són el
rescat a nivell local. L’èxit de la festa
(la festa major, la festa menor, totes
les festes) radica en la participació
entusiasta i multitudinària en els
actes programats en bona part a
partir de la imaginació, de l’empenta
i dels pocs recursos de les entitats
locals. També, és clar, d’algú de
l’ajuntament.
De manera que calafines, calafins,
de naixement, d’adopció, ajuntats
o visitants ocasionals, gaudim de la
festa major!
Visca la festa major de Calaf!
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F esta Major 2012

Espectacle de falconeria, dins la “Plaça dels Oficis”.

Les parelles d’hereuet i pubilleta 2011 i 2012.

Concert de “El pati de les cireres”.

Badnoise i Gominas, guanyadors de la categoria DJ del Calaf Sound.

El torneig de botifarra, un dels clàssics de la Festa Major.

Ball de tarda de dilluns, a la plaça Barcelona’92.

13

T urisme
Bona acollida
de les visites guiades al castell de Calaf
Després d’un any de l’inici de les
visites guiades al Castell de Calaf,
prop de 200 persones vingudes
d’arreu de Catalunya i algunes de
l’estranger s’han animat a visitar
aquest monument emblemàtic de la
nostra vila.
Centrant-nos en l’àmbit estrictament
català i tal com podeu veure en el
mapa, han visitat el Castell persones
vingudes majoritàriament de la
província de Barcelona, seguida de
les de Girona, Lleida i Tarragona,
sense oblidar que també ho han
fet diversos calafins i calafines i
persones de poblacions properes,
com Calonge de Segarra.
En l’àmbit internacional, hem rebut
la visita d’un grup de persones de
l’agermanada vila de Soual, i d’un
grup de joves de Polònia, Itàlia i
Portugal que participaven en un
intercanvi d’alumnes amb l’IES
Alexandre de Riquer.
Les visites guiades i gratuïtes
al Castell de Calaf es fan el 1r

dissabte de cada mes. El lloc de
trobada és a les 11.00h davant
de l’Oficina de Turisme i no cal
fer reserva prèvia. D’altra banda,
si s’està interessat a visitar el castell
en altres dates i horaris cal fer

reserva contactant prèviament amb
l’Oficina de Turisme de Calaf,
situada a la Plaça dels Arbres, a
través del 93 868 08 33 o de
turismecalaf@diba.cat.
Us hi esperem!

Medi ambient
Civisme + responsabilitat = + qualitat de vida!
Des de la regidoria de Medi Ambient aprofitem de
nou aquest espai per insistir en la necessitat de ser
cívics i responsables, en el sentit més ampli dels
termes. Cívics respectant l’espai públic, que és de tots;
utilitzant correctament el mobiliari (papereres, bancs...)
i ensenyant als nostres fills i filles a fer el mateix.
Cal que siguem també responsables amb els nostres
animals domèstics: recollir els excrements del
nostre gos quan el traiem a passejar, i dur-lo sempre

correctament lligat. Us recordem també que és
obligatori censar els animals de companyia, arran
de l’ordenança que va aprovar-se el desembre del 2012
i que va entrar en vigor l’1 d’abril. Us en podeu informar
amb més detall a l’Ajuntament.
Només així, essent més cívics i responsables, podrem
gaudir tots plegats del nostre municipi: amb carrers i
places en condicions i segurs, on poder jugar, descansar
una estona o bé conversar amb els veïns.
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càrregues de cafè
metàl·liques
burilles
menjar envasat
draps...

J oventut
Crazy Evolution, DJ Badnoise i DJ Gominas,
guanyadors del primer Calaf Sound
La
Festa
Major
d’enguany
estrenava certamen musical, el
Calaf Sound, una iniciativa que
començà divendres a la nit amb
les actuacions de Veïns, Clepton i
Urra, i va continuar dissabte amb
els Crazy Evolution i DJ Badnoise, a
més de l’animada actuació del grup
convidat, els Terratombats. Aquests
van fer ballar el públic assistent
a ritme de les seves divertides
rumbes. Diumenge se celebrava la
darrera jornada del Calaf Sound, i
va ser força nombrós el públic que
va assistir en aquesta nit de DJ’s,
que va encetar la santmartinenca
DJ Virgi Energy, i que va comptar
també amb DJ Rubén Inside i el
calafí DJ Gominas.
Voluntat de continuïtat
Els premis de la categoria de grups
es van lliurar el mateix diumenge
passada la una de la matinada.
Van pujar a l’escenari l’alcaldessa,
Maria Antònia Trullàs, la regidora
de Cultura, Fina Bastardas, el
regidor de Joventut, Jesús López, i
el tècnic de Joventut, Salva Llamas.
López va agrair l’assistència de
públic i la participació de tots els
grups i DJ’s, i va mostrar-se satisfet
de l’alt nivell demostrat per tots els
concursants.

Els Crazy Evolution, recollint el premi.

Després
d’obsequiar
tots
quatre grups amb un guardó
commemoratiu, es va fer entrega
del xec de 1.000 euros al grup amb
més puntuació, Crazy Evolution.
Després d’unes quantes hores més
de música, passades les quatre de
la matinada, es va lliurar el premi
al millor DJ. En aquest cas es va
produir un empat entre DJ Badnoise
i DJ Gominas, per la qual cosa els
dos joves van repartir-se el premi,
dotat amb 500 euros.
Segons va explicar el regidor de
Joventut, Jésus López, la voluntat

El 6 de novembre es presenta
el programa “Què a-prens?”
El Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ajuntament d’Igualada han impulsat
la creació d’un servei d’assessorament
en matèria de drogues, adreçat als
joves però també a les seves famílies.
Sovint, pares i mares desconeixen
quines són les substàncies que
consumeixen els joves i els riscos
que presenten. D’altra banda, tot i
que els nois i noies poden disposar
de molta informació, sovint aquesta
és dispersa o incomplerta i poden
necessitar rebre una atenció més
personalitzada, sense judicis sobre
el seu consum. Per tot això s’ha
posat en marxa el programa “Què
a-PRENS?”, una iniciativa que es
presentarà a la Sala Felip de Calaf
el proper dimarts 6 de novembre,
a les 19.30 h. L’acte és obert a
tothom.

és que el Calaf Sound tingui
continuïtat i creixi en les properes
edicions.
Carpa GPS Anoia Jove
Aprofitant la convocatòria dels
concerts del Calaf Sound i els
Terratombats, es va instal·lar a
la zona dels concerts la carpa
GPS Anoia Jove. L’estand, que
oferia material divulgatiu sobre
sexualitat, consum de drogues i
festa segura, va comptar amb una
notable afluència de joves durant
les tres nits.

Torna el Punt
d’Informació
a l’IES Alexandre
de Riquer!
Amb l’inici del curs escolar, s’ha
reprès també el servei PIDCES,
Punt d’Informació Juvenil. El
tècnic de Joventut compartit, en
Salva Llamas, atendrà totes les
vostres consultes els dimarts
de 10.50 h a 11.15 h a l’IES
Alexandre de Riquer.
Recordeu que el tècnic pot
proporcionar-vos informació
sobre una temàtica d’allò més
variada: estudis, habitatge,
sexualitat segura, riscos
de drogues i alcohol, feina,
vacances, beques o estades a
l’estranger...
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E sports
Calaf va viure uns mesos d’estiu
d’allò més actius
El nostre municipi ha viscut un estiu molt remarcable
pel que fa a la seva activitat: més que mai, les entitats
i l’Ajuntament han treballat de manera intensa perquè
els mesos estivals fossin actius i participatius. Es pot dir
que l’objectiu s’ha acomplert, i han estat centenars els
infants, joves i adults que han participat en una o més
de les activitats que s’oferien, tant de caire esportiu
com educatiu. Des d’aquí s’agraeix la gran implicació
d’associacions i particulars, així com de les diverses
regidories de l’Ajuntament; una col·laboració que
sempre és necessària però que esdevé imprescindible
en uns temps com els actuals, malauradament marcats
per les dificultats econòmiques.
Juny
El mes de juny van tenir lloc diversos esdeveniments
esportius. El dia 2, UE Calaf, EFSAS, BikeCalaf.Cat, CB
Calaf, CTT Calaf, ARCA i Ajuntament es van implicar
en una nova edició de la Festa de l’Esport, promoguda
per la Diputació de Barcelona. El dia 20, més d’un
centenar de persones grans van participar en la Jornada
Fisiorecreativa, organitzada per l’Esplai de la Gent Gran i
l’Ajuntament. I, encara al juny, l’EFSAS es va encarregar
d’organitzar el campionat de futbol-sala, que va allargarse des del dia 4 i fins el divendres 29.

Pedalada per la Festa de l’Esport

Guanyadors sènior del Campionat de futbol-sala

Juliol
El mes de juliol va ser tant o més mogut que el mes de
juny. Acabat el curs escolar, els nens i nenes van poder
participar en el Casal d’estiu que organitzava l’AMPA
de l’Escola Alta Segarra, mentre que els nois i noies
participaven en les Estades d’estiu organitzades des
de l’AMPA de l’IES Alexandre de Riquer. A més, l’AMPA
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Cloenda dels cursets de natació

de l’Escola va impartir també un taller de relaxació i
de la tècnica Alexander. Aquestes activitats lúdiques i
educatives es podien completar amb l’oferta dels cursets
de natació oferts des de l’Ajuntament, que es van impartir
del 2 al 27 de juliol amb la participació d’una vuitantena
d’alumnes. Encara en l’àmbit de la piscina, cal recordar
que s’hi van realitzar classes gratuïtes d’Aquagym, dos
dies per setmana, i que Calaf es va sumar un any més,
també, a la recollida de fons per a la Fundació Esclerosi
Múltiple.

Participants i organització del 3x3 de futbol

Va ser també durant el juliol quan va tenir lloc el campus
de la Unió Esportiva Calaf així com el campionat de 7x7
que organitzava la mateixa entitat, i que es va cloure
el 27 de juliol. Destaquen també la 9a edició del 3x3
de futbol organitzat per la Penya Barcelonista de Calaf i
Comarca, i el 1r 3x3 de bàsquet al carrer que muntava
el CB Calaf, amb una excel·lent acollida.
Les activitats de juliol van finalitzar amb una caminada
i pedalada nocturna, organitzada per l’Ajuntament i
per BikeCalaf amb el guiatge d’Antonino Mestres, una
cita esportiva que va aplegar més d’un centenar de
persones.
Setembre
Les activitats esportives de setembre s’emmarcaren dins
de la Festa Major de Calaf, i van incloure partits de futbol,
torneig de tennis de taula, torneig d’escacs, campionat
de botifarra i un torneig de frontó. Va ser ja el passat 23
de setembre quan va tenir lloc la 1a Endurada de Calaf,
organitzada pels Amics Moto de Valls de Torruella.

E sports
L’Ajuntament fa un reconeixement oficial
a les infantils del CB Calaf, campiones de Catalunya
El passat 8 de setembre,
l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia
Trullàs, i el regidor d’Esports, Josep
Manel Navarro, van rebre a la casa
consistorial l’equip del CB Calaf
infantil femení. El motiu era retre
un sincer homenatge a les joves
jugadores que el passat 10 de juny
van proclamar-se campiones de
Catalunya de la categoria infantil
femení nivell A-2. Així mateix, també
volia reconèixer-se públicament la
tasca dels tècnics, Miquel Puigpinós
i Joan Busquet, així com el suport
del club, amb el president Ramon
Biosca al capdavant, i de tota l’afició
i famílies.
L’alcaldessa va felicitar les joves
pels excel·lents resultats esportius,
i va agrair-los també que amb la
seva bona feina donessin a conèixer
el nom de Calaf arreu. Per la seva
banda, el regidor Josep Manel
Navarro va encoratjar les noies a
continuar esforçant-se, jugant i

gaudint de l’esport. Finalment, el
president del CB Calaf, Ramon Biosca,
va agrair el gest del consistori a l’hora
de reconèixer la tasca de jugadores i
entrenadors. L’Ajuntament va lliurar a

MOU-TE!!! Gimnàstica de manteniment
Recordem que encara us podeu inscriure a les classes de
gimnàstica que organitza l’Ajuntament de Calaf.
Les inscripcions les podeu fer a l’Ajuntament de Calaf. Per a més
informació, truqueu al 93 869 85 12.

cada jugadora, així com al cos tècnic,
un petit trofeu de record. El CB Calaf
també va fer entrega al consistori
d’una placa commemorativa, com a
agraïment pel seu suport.

Manteniment:
- dimarts i dijous de 21 h a 22 (Poliesportiu)
Gent gran:
- dilluns i dimecres de 19 h a 20 h
- dimarts i dijous de 19 h a 20 h (baix impacte)
Al gimnàs de l’Escola Alta Segarra

Més de 170 pilots
participen en la 1a Endurada de Calaf
El passat 23 de setembre Calaf
va acollir la seva primera Endurada,
puntuable per al Campionat de
Catalunya i organitzada pels Amics
de la Moto de Valls de Torruella. La
zona del poliesportiu va ser el punt
neuràlgic d’aquesta prova, que va
comptar amb més de 170 pilots de
diverses edats i procedències. Als
carrers Alcalde Mas i Domènech i
la Sort s’hi va instal·lar el paddock,
mentre que als camps del costat
d’aquest equipament s’hi van situar
les dues cronos. La prova tenia,
també, un ral·lie d’uns 35 km. La
cursa va començar a les 9 del matí
i es va allargar fins ben passades
les 2 del migdia, registrant una alta
participació i sense cap incidència.
En la categoria sènior A, el podi va

Un dels trams del ral·lie. Foto: Ramon Graells

ser per a Rafael Garcia, Marc Vives
i Ramon Falguera respectivament.

Podeu consultar les classificacions
senceres a www.clubamvt.cat.
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E ntitats
Club Bàsquet Calaf

Bàsquet al carrer 3x3
El dissabte dia 21 de juliol es va
celebrar, en el marc incomparable
de la Plaça dels Arbres, i organitzat
pel Club Bàsquet Calaf, una gran
jornada de bàsquet al carrer.
Durant tota la tarda, des de les
quatre a les nou del vespre, es
va poder gaudir de més de 60
partits, disputats per més de 20
equips de les categories Sènior
Masculí i Femení, Cadet Masculí
i Femení, Infantil Masculí i
Femení i Mini Masculí. També
vàrem poder assistir a un molt
concorregut concurs de triples,
on podien participar els mateixos
espectadors i, com que el temps
va acompanyar i l’organització
va saber estar a l’alçada, vàrem
gaudir d’una extraordinària tarda
de basquetbol que pensem repetir
l’any vinent.
I… amb tot això ja hem estrenat
la temporada 2012-2013. Aquest
any, però, no ha estat possible
organitzar la jornada Interclubs
Vila
de
Calaf
per
diverses
circumstàncies alienes al Club.

Treballarem perquè el proper any
la puguem continuar celebrant.
En aquesta propera temporada
participarem en els Campionats
Infantil Femení, Cadet Masculí
i Femení i tres Sèniors, un de

Masculí i dos de Femenins, A i
B. Com sempre, i malgrat les
dificultats econòmiques, confiem
en els nostres equips i en el seu
treball i esperit de sacrifici per
ocupar els llocs capdavanters al
llarg de tota la temporada.

Un dels nombrosos partits que es van disputar al 3x3 de bàsquet.

Unió Esportiva Calaf

Ja ha començat la temporada
El mes de setembre vam encetar
una nova temporada, després del
petit parèntesi del mes d’agost.
Moment de quadrar entrenaments,
partits
amistosos,
revisions
mèdiques, preparar les fitxes...
Aquest any recuperem la categoria
infantil, que en la darrera temporada
no vam poder assolir. Aquest equip
tindrà un any difícil perquè hauran
de fer la transició del futbol 7 al
futbol 11. Ara sí, estem segurs
que amb les ganes que posen als
entrenaments i el nivell que tenen,
ho faran molt bé.
També consolidem l’equip promeses
que, gràcies a la quantitat de
nens que tindrem aquest any,
ens permetrà de poder fer partits
amistosos.
Els equip benjamins i prebenjamins
ja estan consolidats i creiem que
faran un gran paper i s’ho passaran
d’allò més bé.
L’equip aleví serà aquest any el que
anirà més coix, però segur que al
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final el tirarem endavant encara que
sigui amb l’ajuda puntual d’algun
benjamí.
Finalment, l’equip amateur ja va
començar la lliga i ho va fer de la
millor manera possible, amb una

victòria i oferint un bon espectacle
al nombrós públic que va pujar al
camp de “Les Garrigues”.
I recordeu: si us agrada el futbol no
dubteu de pujar al camp a animar
els nostres equips!

Lliurament de premis del torneig de futbol-7.

E ntitats
Coral Ressons

Unió Calafina

Inici de curs
El temps de la tardor ens
embolcalla
novament
en
la
quotidianitat que marca el calendari
escolar, i la tranquil·litat i la foscor
típiques d’aquesta època de l’any.
I dins aquest marc, la Coral ha
reprès els assajos ordinaris, sense
oblidar, però, l’atapeït i calorós
temps estival que tot just acaba de
passar.
De tots els concerts que hem anat
oferint durant aquest estiu (La
Molsosa, Rajadell, La Panadella,
Copons, Sant Pere Sallavinera),
recordem amb especial gratitud
el de Sant Martí Sesgueioles.
L’homenatge a Francesc Vives, gran
compositor de la nostra comarca,
esdevingué una irrepetible jornada
musical.
Sota
la
direcció
de
Mons.
Valentí Miserachs, la magnífica
interpretació de la mezzosoprano
i directora de la nostra coral,

Parròquia de Calaf

Vine a ballar!
Assumpta Cribillers, i les actuacions
conjuntes amb la Bellpuig Cobla, la
Coral dels Prats de Rei i la Coral
de Sant Martí Sesgueioles, vàrem
poder gaudir plegats d’un únic i
formidable concert. Ens complau
gratament haver participat en tan
espectacular i merescut homenatge
al gran mestre Francesc Vives.
També cal recordar que aquest
any 2012 la Coral Ressons celebra
el seu desè aniversari, i és per
aquest motiu que estem preparant
una actuació que ens plaurà
de compartir amb tots els qui
gaudeixen de i amb la música.
Ja sabeu que la nostra formació
musical és oberta a tothom qui
vulgui afegir-s’hi. Us convidem
a formar-ne part en qualsevol
moment de l’any, tot i que ara
és un moment adient per fer-ho
gràcies a les bones intencions que
ens proposem cada inici de curs.

Vicenç de Conill, Sant Andreu Pujalt,
Santa Magdalena de l’Astor, missa al
Casal de la Salle; dinar a Pereres i
després assemblea amb l’aportació
de Sor Lucia Karam.

Com a propostes:

5.- Es continuarà cuidant tots els
serveis que hi ha a la parròquia
i que, sembla que no, hi ha més
de 80 persones que tenen alguna
responsabilitat o altra en la nostra
comunitat.

2.- Continuar indagant i col·laborant
en la celebració del mil·lenari del
primer document de Calaf del
1015.
3.- Començant el curs de pastoral
amb una assemblea de parròquies
de l’Alta Segarra. Aquest any
visitarem les parròquies de Sant

Diumenge 28 d’octubre:
Ball amb “Jordi Gómez”
Diumenge 4 de novembre:
Ball amb “Damian”
Diumenge 11 de novembre:
Ball amb “Charli”
Diumenge 18 de novembre:
Ball amb “Agustí i els seus
teclats”
La programació l’organitza la
Unió Calafina, amb el suport de
l’Ajuntament de Calaf.

Des de la Parròquia...

La parròquia de Calaf, junt amb
les altres parròquies de l’entorn,
comencem amb ànims aquest nou
curs de pastoral. Els ànims estan
basats en la nostra fe, malgrat mai
serà del tot madura, però sobretot
comptem amb els batejats i totes
les persones que de manera o altra
se senten lligats i abraçats per
l’amor de Déu i per la relació amb
l’Església, ni que sigui a la petita
comunitat parroquial.

1.- L’any de la fe. Durant aquest
curs volem aprofundir el sentit de
la fe, com la vivim i la testimoniem,
sobretot redescobrint el Concili
Vaticà II.

La Unió Calafina ha encetat
aquest mes d’octubre la seva
programació de ball setmanal,
propostes per passar una tarda de
diumenge entretinguda. Tots els
balls tindran lloc a les 19.00 h
a la Unió Calafina:

4.- Programació de les trobades de
formació permanent que es fan cada
últim dissabte de cada mes a la Sala
Felip de Calaf. Anirem anunciant al
Full parroquial cada trobada i el
tema que es tractarà.

6.- Una dimensió en la qual
esmercem molt esforç és Càritas.
Hi ha una relació total amb l’àrea
de serveis socials municipals, però
voldríem ampliar serveis amb gent
voluntària i amb empenta. És un
objectiu de cara a aquest nou curs.
Aprofitem per agrair les aportacions
solidàries que fan els grups o
personalment la gent del poble.

7.- L’atenció a malalts o gent gran
que no poden sortir de casa. Un
servei humil, senzill, callat però
d’un valor extraordinari. Es porta la
comunió a totes les famílies que ho
demanen.
8.- La catequesi. No cal dir que s’hi
posa molt esforç per part dels nens/
es, joves, familiars i catequistes. És
un aspecte imprescindible per al
creixement personal i enriquiment
de la comunitat.
9.- L’atenció al despatx parroquial.
La
tasca
administrativa
és
imprescindible i de vegades ben
pesada, la fa amb eficàcia l’Ariadna.
També al despatx s’atén, així ho
volem fer, les persones que per
qualsevol raó necessiten alguna
explicació o per parlar amb Mn.
Joan.
Creiem que res del que es fa és
inútil perquè no busquem l’èxit
immediat sinó el bé de les persones
que amb tota llibertat se senten
membres d’aquest comunitat, a
voltes ambigua, que és l’Església.
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E ntitats
Casal de Calaf

Xarxa Calaf
Petits i grans, ja som aquí!
La família Xarxa torna a aixecar el teló
de la nova temporada amb més il·lusió
que mai! Queda poc per retrobar-nos
i tornar a viure plegats petites obres
que es convertiran en grans moments
pels més menuts de les llars. Enguany
hem escollit cinc espectacles de petit
format pensats per realitzar-los en un
lloc acollidor i familiar com és la sala
de fusta del Casal. Allà compartirem
estones màgiques que no deixaran
a cap espectador indiferent. Potser
alguns ploraran, d’altres riuran sense
parar, uns passaran instants de por,
però de ben segur que també tindran
somriures i alegries... I és que el teatre
és cultura i fa viure molts sentiments!
Qui sap més bé que ningú tot això és
la gent que les temporades anteriors
ens han anat acompanyant. Al
llarg d’aquests últims tres hiverns,
3.000 persones han confiat en els
espectacles de Xarxa pels seus fills/es
i coneguts. Per tots ells, la passada

temporada vam voler tancar l’última
funció amb un bon final de festa al pati
del Casal. Allà, tothom va poder gaudir
de música, ball i un dolç berenar.
Aquest record de la programació
passada, però, ja ens queda una mica
lluny. Ara toca tornar a veure, tornar a
escoltar, tornar a sentir... I què millor
que començar-ho amb l’espectacle
“La granja més petita del món”,
un espectacle divertit, sorprenent i
amb molt de ritme on es combina la
interpretació i la música en directe. Si
fos de tu... No m’ho perdria!!
Des de Xarxa ja poca cosa més
us podem dir. Esperem haver-vos
transmès tota la il·lusió que nosaltres
vivim fent aquesta feina voluntària
pels petits calafins, i també esperem
que us hàgim engrescat per conèixernos o retrobar-nos el 28 d’octubre.
Xarxa us proposa cinc tardes per
gaudir en família, cinc petites obres
per viure grans moments plegats.
Tots sou BENVINGUTS!!!

IES Alexandre de Riquer

L’Institut, internacional
Ha començat un nou curs (el dels 25 anys
d’Institut (1987-2012)) i l’Alexandre de Riquer
continua amb la voluntat d’obrir-se al món:
a) el Comènius que farà 4t d’ESO arriba al 2n any
(sobre problemàtiques adolescents: “Better prevent
than cure”) i, a finals d’octubre, uns quants alumnes
viatjaran a Sicília; b) gràcies a un treball sobre Charles
Dickens, els alumnes de 3r d’ESO han obtingut una
borsa d’estudis a l’estranger que ha permès a 15
alumnes d’estudiar dues setmanes a Londres
(del 9 al 22 de setembre); i c) ens han concedit
un nou Comènius (de 2 anys) sobre Energies
Alternatives que el duran a terme els dos cursos de
3r d’ESO des d’aquest any: els països participants són
Estònia, Grècia, Alemanya i Calaf.
Si encara no l’heu vist, us encantarà el Lip Dub que
hem gravat a l’Institut per commemorar els 25 anys:
http://www.youtube.com/watch?v=QZnLBcgz62E
Bons resultats a la Selectivitat
Cal destacar els bons resultats aconseguits pels
alumnes de l’IES a la Selectivitat, assolint un 7,333 de
nota mitjana (entre Selectivitat i Batxillerat), uns punts
per sobre de la mitjana catalana, que se situa al 6,842.
Mereix també una felicitació l’alumna Alba Creus,
que rebé un accèssit dels Premis de Recerca de
Batxillerat que organitza la Fundació Universitària
del Bages, pel seu treball “Anàlisi microbiològica de
probiòtics làctics. Ens enganya la publicitat?” .
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Com cada tardor, el Casal de
Calaf
s’omple
durant
aquests
mesos
d’activitats
i
cursos,
mentre paral·lelament es treballa
a consciència per un dels seus
principals
espectacles:
els
Pastorets.
L’activitat, doncs, no para, i és per
això que del 23 de setembre al 21
d’octubre ha tingut lloc la 1a Mostra
de Teatre “Vila de Calaf”, que ha
portat a la sala gran les obres
“Mentiders”, “Cancún”, “Nadal a
Halloween” i “El cafè de la Marina”, i
que ha comptat amb una molt bona
acollida.
A més del teatre, tampoc no ha
faltat en la programació del Casal
la música. Així doncs, el passat 6
d’octubre va tenir lloc el concert del
quartet “Els amants de Lulú”, i per
a més endavant hi ha previst també
l’espectacle “Jazz Machín”.
Per mantenir-vos informats, visiteu
www.casaldecalaf.cat.

C omunicació
Agraïment a Josep Morera
El passat 31 d’agost, l’Ajuntament de Calaf va
voler agrair al calafí Josep Morera la seva entrega
i dedicació durant tots aquests anys. És per això
que el primer tinent d’alcalde i regidor de Territori,
Activitats i Comunicació, Joan Caballol, va ferli entrega d’un record ben especial en nom del
consistori: una reproducció del campanar de Calaf.
Gràcies, Josep!

C ol·laboradors

Josep Maria Solà

El cinquè català del Titanic
Per a Josep Maria Oller Ciuró,
des de l’amistat i l’agraïment.

Commemorem, aquest any, els
cent anys del naufragi del Royal Mail
Ship (RMS) Titanic, el transatlàntic
de passatgers més gran i luxós
construït fins llavors. Va ocórrer
durant el viatge inaugural entre
Southampton i Nova York, després
d’haver fet escala a Cherbourg
(França) i Queenstown (Irlanda).
Era el cinquè dia de navegació per
les aigües gelades de l’Atlàntic Nord:
un diumenge plujós de Pasqua (14
d’abril del 1912). A les 23.40, a
l’altura de Terranova, enmig d’una
calma absoluta -en una nit sense lluna
però espectacularment estelada-, el
Titanic xocà per estribord amb un
iceberg que li obrí una esquerda de
60 metres. Dues hores i quaranta
minuts més tard, després de partirse en dos trossos, el vaixell s’enfonsà
de manera inexorable.
Hi havia un total de 2207 persones
a bord: 1309 passatgers i 898
membres de la tripulació. Van morir
1503 persones (ofegades i, sobretot,
congelades): se’n salvaren 712
(només 210 de la tripulació). Els més
perjudicats van ser els passatgers de
tercera classe: un 75% de baixes.
Segons les dades de la companyia
White Star Line, sabem que entre els
passatgers hi anaven 10 espanyols (i
entre aquests, 4 catalans): el jove
multimilionari Víctor Peñasco, que hi
morí (parent del president Canalejas),
la seva muller Josefa Pérez Soto, i la
minyona, Fermina Oliva: 1a classe.
La serventa Encarnación Reynaldo:
2a classe; visqué. L’asturià Servando
Oviés Rodríguez: 1a classe; morí.
Juan Javier Monrós (el cognom és
insegur; també podria ser Mouros):
cambrer, catalogat com a londinenc
(morí). I els 4 catalans (2a classe:
visqueren tots), que anaven a “fer
les amèriques” eren: les germanes
Florentina i Assumpció Duran, i
els amics Emili Pallàs i Julià Padró.
La Florentina i el Julià es casarien
després del naufragi, i s’establirien
a l’Havana. L’Emili tornà a Barcelona

per obrir un forn de pa prop del
Paral·lel. I de l’Assumpció (34 anys,
la germana gran) se’n va perdre el
rastre.

Publicitat de la White Star Line sobre “la màquina
més gran mai construïda” (1912).

Resulta, però, que hi havia un cinquè
català que va perdre la vida en la
tragèdia del Titanic; el seu nom:
Mariano William Golder Oller, nebot
de l’anarquista calafí Baldomero
Oller (vegeu l’article que li dedicàrem
a L’Altiplà, núm 14 (octubre del
2006)). Baldomero Oller va tenir
un germà petit (Carlos), i quatre
germanes (Antonieta, Cristina, Isabel
i Maria). Doncs bé, la seva germana,
Cristina Oller i Tarafa, va tenir un fill
(Mariano), nascut el 1878, que fou
contractat el desembre del 1911
per la companyia White Star, amb
la categoria de fogoner/calderer
(membre, doncs, de l’anomenada
“brigada negra”) –la qual cosa
implica que deuria atendre les
labors
complementàries
d’una
caldera de vapor: el Titanic en
tenia 29, de calderes de vapor,

cada una de més de 5 m d’altura.
M W Golder Oller tenia 34 anys
quan va trobar la mort en una de
les sales de màquines del Titanic.
Com que el seu lloc de residència
era Southampton, consta com a
britànic i no com a espanyol en la
llista de 1503 víctimes. Nosaltres,
però, sabem que era el cinquè català
del Titanic (el seu cadàver no es va
poder recuperar), i amb un grau de
parentiu que ens el fa molt proper.
També era realment interessant i
educativa l’exposició que es podia
visitar al Museu Marítim de Barcelona
(fins al 30.09.12) intitulada: “Titanic.
The exhibition”.
El naufragi del Titanic representa el
naufragi de la modernitat -en una
època coneguda com a “Belle époque”
o “prosperity”: aquella dècada
prodigiosa i turbulenta del primer
quart del segle XX caracteritzada per
l’imparable creixement industrial,
les innovacions tecnològiques, les
enormes desigualtats socials entre la
burgesia adinerada i els treballadors,
i la profunda crisi que significà la
Primera Guerra Mundial (1914-18).
L’enfonsament del Titanic va ser
tan sols el primer avís del que podia
passar quan es traspassaven els
límits de la cobdícia i de la vanitat:
el món ja no tornaria a ser el mateix
ni la humanitat ja no confiaria
tan cegament en el seu orgull. Va
significar la fi de la innocència alhora
que s’esvaïa el somni del progrés
com una veritat inqüestionable.
Recordem, per acabar, les paraules
que el dramaturg anglès JB Priestley
fa dir al seu protagonista, Arthur
Birling (Acte Primer), en l’obra Truca
un inspector (1946):
“Fixa’t, la setmana passada un bon
amic meu va anar a veure aquest nou
transatlàntic, el Titanic, que salpa la
setmana entrant. Quaranta-sis mil
vuit-centes tones..., això aviat és
dit. Nova York en cinc dies. I tots els
luxes, i insubmergible, absolutament
insubmergible.”
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E ntitats
Desencís a l’AAVV del casc antic
Al Casc Antic esperaven veurehi més activitats de les que s’hi
han fet durant aquesta Festa
Major. L’associació de veïns així ho
ha expressat en una carta que ha
dirigit a l’Ajuntament. Hi reprèn,
també, que a la decadent energia
urbana s’hi afegeix l’oblit que el
nucli mereix als programadors

de propostes col·lectives. L’escrit
evoca el sector com l’origen de
l’actual poble, en el qual encara
batega una bona part del seu
cor, per atraure l’atenció de les
entitats locals.
L’associació recorda, en aquest
sentit, que l’entitat està oberta

C ol·laboradors

Associació de Veïns
del Casc Antic de Calaf
a tots els calafins que li vulguin
oferir el seu recolzament, visquin
o no a la part alta de la vila.
Mentrestant l’entitat continua
amb el seu programa de xerrades
per a aquesta tardor i es
planteja alguna intervenció en la
il·luminació nadalenca.

Maria Rosa González

Història per no pensar: “Camí de Festa Major”
Era un dissabte de fira i a l’ombra
hi havia 30 graus. A l’home li
regalimava la suor. Sabia que tenia
un camí difícil i estava molt neguitós,
però la feina era la feina i no podia
esperar. Es va carregar la peça que
havia d’arranjar a sobre les espatlles
i amb el peu va tancar la porta del
taller que tenia al Carrer Ravalet.

que en acostar-se tothom baixava la
veu fins a xiuxiuejar. Llavors ja no era
la gota emprenyadora, estava amarat
del tot. Els pensaments de firaries,
clients i passejants s’atropellaven
sota les carpes del mercat: “Com
s’hi veu allà sota? Sembla nova de
trinca, oi? Quin color més original!
Guaita què passa per allà!”

Si hagués tingut el cotxe hauria
pogut passar pels afores, però anant
a peu havia de fer drecera, travessar
pel centre del poble seria el camí
més curt, baixar per “la Costa” va
ser el primer entrebanc. Sabia que
en un dia de fira passar per la Plaça
dels Arbres seria un autèntic suplici.
Una gota de suor impertinent li
baixava lentament fins a la punta del
nas, no podia passar-s’hi la mà, ja
que les necessitava totes dues per
aguantar l’estri que portava al cap i
que començava a pesar-li.

L’home hauria volgut fer-se fonedís,
caminava tan de pressa com podia.
Tenia la roba enganxada a la pell.
Volia gratar-se l’esquena. Passar-se
la mà per la cara i aturar el degoteig
implacable, però havia d’arribar
al final del Passeig i intentava
concentrar-se en el camí.

Abans d’arribar a la plaça ja sentia
el batibull de la gent a les parades.
Al Raval de Sant Jaume els clients
de dins del supermercat i que
esperaven pel pa, es quedaren tan
parats en veure’l que, quan van
reaccionar, l’home ja havia passat.
Una dona esfereïda va sortir al carrer
per tornar a mirar el que semblava
que no havia vist bé i unes quantes
persones més la van seguir. No van
poder evitar un riure escandalós i
burleta i un “Mare de Déu, Senyor,
però on va amb això al cap?”
Havia arribat a la plaça i sentia al
damunt els ulls de tota la gent. Notava
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Per fi havia travessat la plaça. Era
davant de la peixateria i quan una
dependenta el va veure quedà amb
els ulls esbatanats, el tallant aturat
amb el braç alçat, talment com una
estàtua, llavors la clientela es va
girar i s’aproparen totes als vidres,
incrèdules a la visió: “Pobre home!
On va a peu? I amb aquesta calor?
Quin acudit portar això el dia de la
fira!”
Els homes que seien fora del bar van
callar de cop, veien baixar un tros
d’home amb un objecte al cap que li
arribava fins passades les espatlles i
subjectava amb les mans. Quan va
ser ben a prop s’aixecaren en silenci
i apartaren taules i cadires perquè
no hagués de baixar de la vorera,
palplantats i muts se’l miraven
marxar feixugament carrer avall. Als
clients de la farmàcia els va passar

desapercebut, però un home que
entrava a la llibreria va deixar anar:
“La mare que em va... pensava que
ho havia vist tot, mireu què passa
per allà davant!”. Tothom es va girar
amb el que tenien a les mans: la
revista, el diari, els diners... i els
caps girats cap al carrer, quiets, com
si en aquell lloc algú hagués premut
la pausa d’un aparell electrònic.
Les criatures que eren al carrer
se’n fotien sense contemplacions, el
seguien i l’envoltaven amb cridòries
i sarau. I ell tot xino-xano anava
pensant que no n’hi havia per tant,
que, fet i fet, tothom ho utilitza i
cada llar en té almenys una. El pes
se li feia feixuc, notava el braços
adormits, les mans enrampades i les
cames començaven a fer-li figa, però
li quedaven unes poques passes més
i amb el peu va colpejar la porta.
Una dona l’obrí i se’l quedà mirant
bocabadada.
- Què és llauner? Li va preguntar
amb una riallada sorda que l’home
no va poder veure.
- A vostè què li sembla? Va
respondre, ja fart de tot plegat.
- Però home, on va amb això al
cap?
- Miri senyora, —va contestar
emprenyat— se m’ha espatllat la
furgoneta i encara he de tornar
a buscar les eines. Si vol que el
vàter funcioni per la Festa Major
ho he de fer aquest matí. Deixi’m
entrar i descarregar la tassa, que
ja fa estona que la tragino i pesa
un colló.

C ol·laboradors

Joan Graells

Era possible un tren fins a Ponts?
Amb una gran gentilesa, l’advocat calafí Anicet Ferrer
ens ha facilitat una fotocòpia de la constitució d’una
societat per tal de portar a terme l’estudi i posteriorment
la construcció d’un tren que sortiria d’Aguilar de Segarra
fins a Ponts en una primera fase, per després, segons el
document “sin perjuicio de extenderse hasta donde se
estime conveniente”.
Aquesta societat es va constituir fa prop de cent anys, el
13 de març de mil nou-cents catorze, i la formaren els
senyors Roberto Ragazzoni Vancina, intèrpret i traductor,
italià; Ramon Torra i Morera, propietari de Calaf; Josep
Ferrer i Carulla, propietari de Calaf; i Miquel Junyent i
Rovira, advocat fill de Piera i resident a Barcelona; amb
un capital inicial de 12.000 pessetes que es bestreuen en
efectiu en el moment de la constitució d’aquesta societat.
Els tres primers aporten la quantitat de 3.666,66
pessetes i el darrer, el Sr. Junyent, la quantitat de
1.000 pessetes, import dels seus treballs tècnics, i amb
l’obligació com a advocat assessor de dirigir i redactar
els escrits corresponents, i gestionar des del seu despatx
per tal d’obtenir la concessió d’aquest ferrocarril.
És d’admirar la visió d’aquesta gent. De ben de segur
que, si en aquell temps s’hagués portat a terme la
construcció d’aquesta línia de ferrocarril, aquesta
Catalunya interior i poblacions com Calaf, Castellfollit
de Riubregós, Torà, Biosca, Sanaüja o Ponts —i d’altres,
en cas d’haver-la allargat segurament fins a Andorra—,
s’haurien revitalitzat amb la creació d’empreses que
haurien absorbit, posteriorment, les persones provinents
de la deserització del camp. Tot plegat hauria contribuït a
un equilibri territorial, tant econòmic com social, sense la
desigual diferència amb d’altres comarques que, al llarg
dels temps, es va produir.

Associació ARCA

L’associació ARCA celebrà
la XIXa Trobada de puntaires
Coincidint amb una nova edició del desFOLCa’t!,
el passat dissabte 30 de juny l’associació ARCA
de Calaf va organitzar la tradicional Trobada de
Puntaires, acte que comptava amb el suport de
l’Ajuntament.
Com cada any, la finalitat de la trobada era doble:
d’una banda, mostrar al públic els treballs de punta
de coixí que es realitzen i, de l’altra, l’intercanvi
d’experiències entre les participants.
Aquesta vegada les puntaires, vingudes de diverses
poblacions de la Catalunya central, es van situar al
Raval de Sant Jaume. D’aquesta manera, tothom
que ho volia —calafins i també els visitants que
es trobaven al nostre municipi amb motiu del
desFOLCa’t!— va poder comprovar de ben a prop
l’habilitat de les puntaires amb els boixets, així com
les precioses puntes que creen.
Foto: Marisol Franco
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T ot a mà

TRANSPORT PÚBLIC
RENFE tel. 902 320 320

Ajuntament

BCN Sants

BCN Pl. Cat

Manresa

Calaf

Lleida

93 869 87 79

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

112

Lleida

Calaf

Manresa

BCN Pl. Cat

BCN Sants

93 869 92 12
93 868 09 31

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.08
19.22
23.20

12.13
19.27
23.25

93 869 85 12

Ambulància urgències

061

Àrea bàsica de Salut
Emergències
Bombers (nou parc).

Oficines:
Urgències:

Mossos d’Esquadra

088

Farmàcia

93 869 85 06

Cambra agrària

93 869 82 70

Casal de Gent Gran

93 869 85 24

Oficina de barri (Llei de barris)

93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació

93 869 82 49

Llar d’infants municipal

93 869 80 15

CEIP Alta Segarra

93 869 82 96

IES Alexandre de Riquer

93 868 04 14

HISPANO IGUALADINA

Oficina de turisme

93 868 08 33

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 // 15.15

07.30 // 16.00

08.35 // 17.05

Escola Municipal de Música

93 868 10 10

Correus

93 869 85 94

Dissabtes:
08.00 // 15.15

09.00 // 16.00

10.05// 17.05

Notaria

93 869 88 12

Barcelona

Igualada

Calaf

10.50 // 17.20

12.00 // 18.45

12.45 // 19.30

902 536 536

Dissabtes:
11.05 // 17.45

Dissabtes:
12.15 // 18.45

Dissabtes:
13.00 // 19.30

902 507 507

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

Informació Generalitat

012

FECSA Avaries
FECSA Informació
Repsol butà

93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client)

900 700 365

Gas Natural (Urgències)

900 750 750

Funerària Montaner

93 869 84 91

Parròquia de Calaf

93 869 85 40

Jutge de Pau

(Ramon Lluís Nadal)

Jutgessa de Pau substituta

(Annie Bellot)

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf

Igualada

Barcelona [nord]

10.44 // 19.29

11.18 // 20.03

12.15 // 21.00

Barcelona [nord]

Igualada

Calaf

07.30 // 17.00

08.27 // 17.57

09.01 // 18.31

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

TRANSPORTS CASTELLÀ tel. 902 026 028
Calaf

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

Dissabtes: 8.25

Dissabtes: 8.30

Calaf

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: 12.35

Dissabtes: 13.30

De dilluns a divendres:

Taxi Ramon Manent

679 409 337

Taxi Domingo López

680 344 464

Dissabtes: 12.30

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Recollida de sang
De 10.00 h a 14.00 h
IES Alexandre de
Riquer
9a pedalada i
caminada nocturna
Sortida: 20.30 h des de
la plaça dels Arbres
Organitzen: BikeCalaf i
Amics del Motor
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7.45 // 8.30 // 10.30 //
15.45 // 16.00 // 19.00

Manresa [Pompeu Fabra]

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

Dissabte 27

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

Dissabtes: 7.30

Grues Calaf / Taxi Calaf

OCTUBRE

Manresa [estació bus]

Manresa [estació bus]

639 340 834

nd a
A ge

Manresa [Pompeu Fabra]

De dilluns a divendres:

93 868 07 12

636 480 488 / 673 062 923

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).

Barcelona

93 868 00 75

Taxis 24 h Albert Molina

S’encarrega de tot el procés de recaptació

tel. 93 804 44 51

Igualada

ABS CALAF
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79

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

AIGÜES DE MANRESA

S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües de Calaf. Per a qualsevol
consulta referent a l’aigua us heu d’adreçar directament a Aigües de Manresa:
Oficines: 93 872 55 22 (de dilluns a divendres de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fix)
Cada dijous de 10.00 h a 13.00 h us atendran a l’Edifici Europa de la plaça dels Arbres.

Diumenge 28

NOVEMBRE

Diumenge 4

Teatre infantil i
familiar: “La granja
més petita del món”
Cia. Anna Roca
A les 17.30 h a la Sala
de Fusta del Casal
Organitza: Xarxa Calaf

Dijous 1

Caminada amb torna
pels paisatges de
“Margaridó”
Inscripcions:
Ajuntament de Calaf,
fins al 02/11/12

Fira de Tots Sants
Castanyes i mistela
Mostra de fruits de
tardor i fira
De 10.00 h a 14.00 h
a la plaça Gran

Ball amb Damian
A les 19.00 h
a la Unió Calafina
Diumenge 18

Ball amb Jordi Gómez
A les 19.00 h
a la Unió Calafina

“Safarí i Safarà”
A les 17.30 h a la Sala
de Fusta del Casal
Organitza: Xarxa Calaf

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

HORARI
DE L’OFICINA DE TURISME
Dimarts, dijous i divendres
de 9.00 h a 13.00 h
Dissabtes
de 9.00 h a 14.30 h
tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

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