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Teniu a les mans un nou llibret amb la programació del proper semestre. La progra-
mació dels 125 anys, plena d’espectacles de qualitat ens ha permès constatar que 
les persones associades demanen aquests espectacles , que a més permeten que 
tinguem més visitants de pobles veïns i de la resta de Catalunya.

Creiem que els pobles com Calaf, tenen dret també a tenir una programació digne 
que atregui persones de diferent condició, edat i preferències. Som conscients que 
hem d’oferir una programació eclèctica on tothom hi pugui trobar l’espectacle del 
seu gust.

Aquest primer semestre del 2022 hi trobareu novetats importants. Per un costat 
“TORNA EL CINEMA AL CASINO DE CALAF”. Ens hem adherit a dues plataformes, la 
primera, el CICLE GAUDÍ, de l’Acadèmia del cinema català que ens oferirà el proper 
any 10 pel·lícules en català i per un altre costat de la mà d’OMNIUM ens hem adherit 
a la plataforma CINEXIC per poder oferir 8 pel·lícules per les més petites de la casa. 
Cinema català primordialment tot i que tenim la intenció de poder oferir tot sovint 
pel·lícules comercials. És un fet constatat que hi ha una corrent que tornen a obrir 
cinemes a poblacions on fa anys no se’n feia en detriment de les sales comercials.

Una altra novetat que trobareu a la programació és la de molts espectacles que 
tenen la dona com a protagonista. A primers d’Abril tindrem un cicle anomenat 
“Dones i humor” que comptarà amb propostes que l’apoderen i intenten igualar 
les propostes masculines. Des de la nostra Junta peritaria hem volgut donar aquest 
semestre un toc molt més femení a la programació.

També hem donat molta importància a la programació infantil. Les petites de la 
casa també tenen dret als millors espectacles. Vam tenir una avançada l’Octubre 
passat amb el concert del Pot Petit, però aquest any 2022 veurem en el nostre es-
cenari 3 espectacles de molta qualitat. Klé d’Addaura Teatre, La Pepa Plana i el grup 
musical AMBAUKA per veure si d’una vegada podem cantar i ballar sense restric-
cions el mes d’Abril.

Moltes persones es pregunten de com oferir aquesta quantitat d’espectacles. La 
resposta és molt senzilla. Gràcies a les persones associades que anem per la 335 
i sobretot per les, cada vegada més, empreses que patrocinen el Casino i que ens 
ajuden a presentar aquesta programació eclèctica i de qualitat.

Esperem que en gaudiu, que regaleu CULTURA (és un regal doble) i que consumiu 
CULTURA. Ens farà més crítics i més LLIURES

Bon NADAL i feliç 2022

LA JUNTA DIRECTIVA

Salutació



Ctra. de Solsona, s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA



Pl. dels Arbres, 1
08280 CALAF
93 869 81 17

www.opticacerveracalaf.com

Pol. Ind. Les Garrigues
C/ Newton, Parcel·la 3B
08280 CALAF
T. 93 869 81 01

Pol. Ind. “Les Garrigues” C/. Isaac Newton, Parc. 4-A
Apartat de Correus, 39 · 08280 CALAF

Tel. 93 869 80 20  · Fax 93 868 01 69
E-mail: metbusquet@metbusquet.com



ÀRIDS I PEDRA NATURAL
CALAF - SALLENT

www.solestany.cat
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Raval Sant Jaume, 31 Ent. 2
08280 Calaf

Tel.: 93 869 85 76

Carrer Països Baixos 18-20, nau 5 
08700 – IGUALADA – BARCELONA 
T. 636031834 – 649579818
info@acusticanoia.com

www.acusticanoia.com

#acusticanoiaofi cial

Producció i realització tècnica d’esdeveniments

C/ Sant Joan Bta., 2
08280 CALAF

Tel. 93 869 85 63



ESPECIALISTES EN CONILL LLETÓ
CRIA I  DISTRIBUCIÓ

El podeu trobar a: Cal Calet, 
Molí de Boixeda i Restaurant Castellar

DISTRIBUÏM A TOT CATALUNYA

El millor conill lletó, el més fresc,
tendre i de proximitat.

Telèfon:  630 18 29 58
www.euroconills.cat

Pl. Barcelona’96 - 6
08280 CALAF



Plaça Barcelona 92, 4 • 08280 CALAF
Tel. 93 869 88 35

C/ Raval Sant Jaume,51
08280 CALAF

Tel. 93 115 60 58

CAFETERIA - RESTAURANT



Venda entrades al Casino de Calaf 
del 4 al 12 de setembre

per tota la programació dels 125 anys

PÚBLIC GENERAL

SOCIS

Preu fins a 2 anys 

INVITACIONS
VÀLIDES

PREU ENTRADES:

VENDA D’ENTRADES:

INFORMACIÓ
I RESERVES:

www.entrapolis.com 
www.casinodecalaf.cat

T. 93 869 83 77
M. 620 13 40 18

-3

#culturasegura
Els actes es realitzaran amb totes les mesures
de seguretat i prevenció davant la COVID-19.

Per poder assegurar-se la localitat cal reservar
per internet al portal ENTRAPOLIS, trucant al
Tel.93 869 83 77 o bé al 620 13 40 18 (Josep).

AFORAMENT LIMITAT

Informacions

AUTO CALAF
LOTERIA CALAF

FERRETERIA RIERA
GABINET DUARRI

CARNISSERIA LAURA
ASSEGURANCES MIQUEL MASANA

Altres col·laboradors:





Divendres, 30 de desembre Hora: 18:30h

El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil 
amb la senyora Branqueta i els seus tres fills. El pare Bran-
quilló s’endinsarà en una èpica aventura a través de les 
quatre estacions que el portarà molt lluny de casa seva. 
Tornarà a temps per celebrar el Nadal amb la seva família?

TORNA EL CINEMA
AL CASINO DE CALAF

CineXic és un programa d’impuls del cinema 
infantil en català a través d’un circuit de sales arreu 
del pais. Una programació estable de pel·lícules 
infantils en català per a tota la familia promogut 
per Òmnium Cultural.

4,50€

3€
(socis i socis OMNIUM)

PREU ENTRADES:



Divendres, 30 de desembre Hora: 21:00h

El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia del Cinema Català.Constitueix 
una xarxa estable de sales a Catalunya que porta 10 pel·lícules catalanes l’any, una 
cada mes, a un centenar de poblacions de tot el territori. Arriba allà on la ciutadania 
no té un accés fàcil a l’oferta en pantalla gran, ja sigui per manca de sala de cinema o 
bé per absència de programació catalana a les sales de cinema properes.

4,50€

3€ (socis)

PREU ENTRADES:



c/. Isidre Vilaró, 18 - Local 1, baixos
Tel. 93 869 80 23 - 609 73 19 81

E-mail: isidrevilasecascp@gmail.com
08280 CALAF (BCN)

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
I DECORACIÓ DE LA LLAR

DISTRIBUCIONS CERÀMIQUES, GRES, SANEJAMENT



Dies, 8 i 15 de gener Hora: de 15:30h
a 18:00h

Martí Peraferrer i Vayreda:
Actualment Director de la FITAG des de el 2005 ( Fira In-
ternacional de Teatre Amateur de Girona). Llicenciat per 
l’Institut del Teatre de Barcelona.
Ha estat i és Director de Teatre, autor, actor de Cinema, 
Presentador del programa de TV3 “SPUTNIK TV”.
La vida secreta de Tennessee Williams l’ha representada 
al català i al castellà prop de 500 vegades, a diferents tea-
tres i també al menjador de casa seva durant la Pandèmia 
i també l’ha portada amb gran èxit per Colòmbia, Xile, Ar-
gentina, Mèxic i Uruguai.

A càrrec de
MARTÍ PERAFERRER I VAYREDA,

dramaturg i actor de La Vida Secreta

40€

30€ (socis)

PREU TALLER 2 DIES:

Inclou: 
CONCERT JAZZ
dia 8 de gener 
Joan Vázquez 

MONÒLEG
“La casa Secreta de 
Tennessee Williams”
a càrrec de Martí 
Peraferrer

Taller direcció teatral

INFORMACIÓ
I RESERVES:
PLACES LIMITADES
Inscripció fins
el 4 de gener
T. 93 869 83 77
M. 620 13 40 18



Dissabte, 8 de gener Hora: 20:00h

Joan Vazquez, Cantant barceloní que ha participat a molts 
musicals fets aquí, ha estat el primer artista de teatre mu-
sical del país en actuar en llegendaris cabarets de Broad-
way i el West End, (també ha tingut molt èxit amb el mu-
sical Ocaña, rey de la Rambla). El concert que ens proposa 
inclou un repertori variat on es barregen temes mítics en 
el seu anglès original i versions en català de clàssics. És 
un cantant solista, amb acompanyament de trio musical, 
una veu inoblidable pels estandarts del jazz.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

10€

PREU ENTRADES:

PREU TAST:

CONCERT JAZZ - TAST
PROCLAMACIÓ DELS FINALISTES

DELS 2n CONCURS DE MICROTEXTES DEL 
CASINO DE CALAF



Dissabte, 15 de gener Hora: 12:00h

editat per l’Associació 
de Patrimoni de Torà

de Jaume Moya i Matas

PRESENTACIÓ DEL
TREBALL EDITORIAL SOBRE

LES  CARLINADES
PER LA SEGARRA
HISTÒRICA



Dissabte, 15 de gener Hora: 20:00h

Tennessee Williams entra a una petita sala de conferèn-
cies de la Universitat Yale a principis dels anys 80. La seva 
trajectòria d’autor teatral ja està en decadència. S’acosta el 
final de la seva producció escènica i també de la seva vida. 
El públic jove assistent a la trobada es mostra molt apàtic 
davant de la presència d’un dels dramaturgs nord-ame-
ricans més importants del segle XX. Només un perr que 
acompanya un dels estudiants sembla parar l’orella amb 
molta atenció. Quan s’acaba la xerrada, un estudiant li pre-
gunta si és cert que la seva carrera teatral ja està acabada. 
Ell, sense immutar-se i amb un somriure als claus, contes-
ta: “Miri, això li pregunta al gos”. Amb aquesta anècdota 
comença l’espectacle i és el resum perfecte per explicar 
què serà l’actitud personal d’aquest home de teatre tan 
especial, polèmic i controvertit.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

La vida
secreta de
Tennessee
Williams
amb l’actor
Martí Peraferrer



“Agárrate!” (el nostre Cabaret) vade masclisme, de femi-
nisme, de l´heteropatriarcat, de la“maternofilialitat“, d´a-
llòmasculí, d´allò femení, delheterosexualisme, delho-
mosexualisme, del bisexualisme ide tots els altres ismes 
sexuals;d’allò lleig i allò bonic, de lamirada, de l’amplitud 
de mires, deles fantasies, del cos, de lasocietat en què vi-
vim i de lasocietat de què venim, de lallibertat que recla-
mem, i de la quedesitgem. “Agárrate! ” va de lavida!

Intèrprets
ENDIKA - MERCEDES FERNÁNDEZ -MIREIA FERRÉ - 
MEL·LINA ILLA - NÚRIAMASIP - ARIANE MILLET - LLUÍS 
RUIZ -NATÀLIA SALAMÓ

Dissabte, 22 de gener Hora: 20:00h

15€

12€ (socis)

PREU ENTRADES:



Dissabte, 29 de gener Hora: 18:30h

Espectacle de teatre visual per a tots públics
Segons Paul Klee, “un dibuix és una línia que surt a pas-
sejar”.
Quina manera més meravellosa d’entrar en el seu imagi-
nari i caminar amb ell.
La dansa, la màgia, la manipulació d’objectes, els titelles, 
la llengua de signes i el teatre negre ens han permès ex-
plorar la seva obra i descobrir el pintor Klee, el músic, el 
titellaire, l’escultor, el fi lòsof i el mestre de la Bauhaus.

Música en directe a càrrec del violinista
de BLAUMUT, VASIL LAMBRINOV

12€

9€ (socis)

Gratuït (fi ns a 3 anys)

PREU ENTRADES:
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Dies 5 i 6 de febrer

Diumenge, 6 de febrer
Hora: 18:30h

Dissabte, 5 de febrer
Hora: 21:00h

15€

12€ (socis)

PREU ENTRADES:

La dona
dels anys 60

Direcció: CARME SALA





Divendres, 11 de febrer Hora: 20:00h

Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc 
i fapudor de resclosit. Allà fora hi ha la llibertat i tot és aire 
fresc.Adrià Guinart decideix fugir de casa seva per anar 
a la guerra. Laguerra és atracció per allò desconegut, és 
conèixer món, ésdescobrir l’amor i el sexe, però també la 
responsabilitat, l’ambicióo la maldat, parcel·les d’un món 
adult que li provoquen rebuig.
Sou joves o ho heu estat? Segur que teniu present Quan-
ta, quantaguerra t’esclata a dins quan, de tot el que hi ha 
a fora, mig món etcrida i l’altre mig el vols deixar enrere.
Quanta, quanta guerra... parla de la necessitat universal 
de volardel niu i conèixer món. Meravelloses paraules es-
crites fa quarantaanys per Mercè Rodoreda, dites per un 
jove d’avui.

Un espectacle amb 
BIEL ROSSELL
i BIEL SERENA

Dirigit per
PEP FARRÉS
i produït per FARRÉS 
BROTHERS I CIA.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:





“Les dones de la meva vida” neix de la necessitat de do-
nar llum a tantes i tantes dones que ens han enlluernat el 
camí fet fi ns ara.
Elena Gadel i Marta Robles estrenen fusió.
Robles i Gadel fan renéixer, a guitarra i veu, cançons que 
han marcat les seves vides i el seu viatge musical, crea-
des per dones. Dones de discurs punyent i revolucionari. 
Dones que sacsegen a través del seu art. Petites joies que 
van arribar per quedar-se a la memòria i a la pell també 
dels que observen.
La veu de l’Elena, tan plena de matisos com desgarradora. 
I la guitarra de la Marta farcida de colors i detalls rics en 
expressió fl amenca i, també, indefi nibles en estil.
Ambdues compositores i líders dels seus propis projectes.
Aquestes dues artistes, ens descobreixen un món màgic 
de veus que son un crit de guerra i d’històries de dones 
poderoses i lliures.

Dissabte, 12 de febrer Hora: 20:00h

18€

15€ (socis)

PREU ENTRADES:





Dissabte, 19 de febrer

PERIFÈRIA

Hora: 20:00h

20€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

La pianista i compositora Clara Peya presenta nou treball, 
el seu onzè àlbum ‘PERIFÈRIA’.
Un nou repertori de cançons profundes i compromeses 
combinades amb passatges instrumentals d’un pianisme 
magnètic. El baix elèctric, la bateria i l’electrònica com-
pleten cada cançó de forma crua i preciosista, recreant 
aquests espais de trànsit on cada petit detal és tan intens 
com imprescindible.

CLARA PEYA - Piano i electrònica
ENRIC VERDAGUER - veu
VIC MOLINER - Baix elèctric i electrònica
DIDAK FERNÁNDEZ - Bateria i electrònica





 
Pepa Plana - Nan Valentí - Lola González 

Si tu te'n vas 
Dissabte, 26 de febrer Hora: 18:30h

Una finestra, una llum. Una altra finestra, un quotidià. 
Una altra finestra, unedifici on tres dones ens parlen 
d’un no poder parar.
Tot s’ensorra, es trenca, la maleïda guerra eterna!
Tres pallasses que es troben en aquest camí del èxode 
antic per recrear elmón i tornar-nos el plaer de riure de 
les coses més petites, però posant el dita la nafra quan 
les coses ens molesten.
Viuen en les històries que s’han explicat en tots els con-
flictes i utilitzennúmeros de pallassos antics per reafir-
mar la voluntat de ser còmiques.
Tres heroïnes oblidades que ens expliquen la seva his-
tòria amb la voluntat deriure i fer riure, per viure en la 
nostra memòria.

12€

9€ (socis)

Gratuït (fins a 3 anys)

PREU ENTRADES:
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Granja Ous de Calaf
93 868 13 94  -  info@ousdecalaf.com



PREU ENTRADES:

10€

7€ (socis)

CONCERT

12€

9€ (socis)

BALL

18€

15€ (socis)

CONCERT i BALL

Diumenge, 6 de març Hora: 18:30h

Orquestra 
Nova BLANES

L’any 2020, l´orquestra va actualitzar el format del muntat-
ge incorporant una pantalla Led i fent que totes les llums i 
efectes ja ho  siguin. La consolidació del format de 15 pro-
fessionals a l´escenari dóna els seus fruits, fent de la Nova 
Blanes una orquestra fresca plena d’experiència i profes-
sionalitat en totes les feines, concert, ball, etc.



C/ Thomas Edison, Parc. 6-7 • 08280 CALAF • T. 93 869 98 22

DIARIS | REGALS | REVISTES | LLIBRES | TABACS 
| PAPERERIA | LOTO CATALUNYA | LOTO 6/49 | 
SERVEI DE FILATÈLIA



Dissabte, 12 de març Hora: 20:00h

v€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

15€

12€ (socis)

PREU ENTRADES:

Què legitima a una part de la societat a decidir sobre els 
drets sexuals i reproductius d’una altra part? Què fa creu-
re a una part de la comunitat que és més vàlida que una 
altra per a la maternitat/paternitat? Quins són els parà-
metres que determinen qui seria o no seria una bona 
mare? Pot una dona amb diversitat psíquica ser mare? 
Pot ser-ho en la nostra societat actual?, amb les ajudes 
socials actuals? Què passa amb els drets dels infants, fi lls 
d’aquestes dones? La visió que la gran majoria de ciuta-
dans té de les persones amb diversitat funcional s’allunya 
for Éssers que no tenen maldat, que han vingut a la terra 
per fer-nos aprendre coses de nosaltres mateixos: àngels.
I els àngels no tenen sexe, ni tenen fi lls.

Dramatúrgia i Direcció Clàudia Cedó
Intèrprets Andrea Álvarez , Marc Buxaderas i Berta Camps



A l’escala hi ha una reunió. La dona del tercer segona no 
sol assistir a aquestes reunions però avui creu que hi ha de 
ser; per això ha hagut de plegar abans del súper on treballa. 
Ha d’explicar una cosa important a les veïnes i veïns. Ha de 
demanar un favor incòmode, difícil de concedir. Un favor 
relacionat amb l’estigma que arrosseguen les persones 
amb alguna malaltia mental.

LA DONA DEL
TERCER SEGONA

Dissabte, 19 de març Hora: 20:00h

15€

12€ (socis)

PREU ENTRADES:



Per primer cop en la seva llarga carrera professional, el 
gran cantautor Joan Isaac uneix el seu talent al d’una 
actriu immensa, Carme Sansa, per crear un commovedor 
espectacle únic de música i poesia.
L’eix central són set cançons de Joan Isaac que parlen 
dels Set pecats capitals, set cançons d’una gran alçada 
musical i força poètica creades durant el confi nament 
dels mesos de març i abril de 2020.
L’espectacle inclou les set cançons del nou disc de Joan 
Isaac i que són precedides per set poemes de grans 
poetes (Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal, Luis 
Eduardo Aute, Pere Quart, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 
Ángel González i Montserrat Abelló), recitats per Carme 
Sansa. La força dramàtica d’una de les millors actrius de 
l’escena catalana de tots els temps realça d’una manera 
extraordinària les cançons de Joan Isaac.
L’espectacle compta amb la complicitat de dos grans 
músics: Antoni-Olaf Sabater, autor dels arranjaments i 
pianista, i la contrabaixista Queralt Camps.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Dissabte, 26 de març Hora: 20:00h

Joan Isaac, Carme Sansa
i els Set pecats capitals



Dissabte, 2 d’abril Hora: 20:00h

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Cor Tr invant
Tr io Segarrenc

Musicals de cor



mariona sagarra
“CANTS I ENCANTS EN VEU DE DONA”

Dimarts, 5 d’abril Hora: 19:00h

v€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

12€

9€ (socis)

PREU ENTRADES:

Concert de poemes musicats de dones poetes, catalanes 
i de fora, com ara Mercè Rodoreda, Maria Mercè Marçal, 
Montserrat Abelló, Àngels Gregori, Dolors Miquel, la poeta 
russa Anna Ahkmàtova, Forugh Farrojzad d’Iran o Maya 
Angelou artista afroamericana... i també de creadors com 
ara Ovidi Montllor i Vicent A. Estellés que l’han homenatjat. 
L’espectacle gira al voltant dels sentiments expressats 
en la veu, en la màgia de les paraules i en el poder de la 
música. Per aquest concert Mariona Sagarra compartirà 
música i repertori amb el guitarrista i compositor Raül 
Costafreda. 



Dijous, 7 d’abril Hora: 19:00h

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Per què triguen tant les dones quan van al bany?
De què parlen les dones quan estan soles?
Què passa amb les princeses després de menjar 
anissos?
Com saber si és consentit o sense sentit?
Totes aquestes grans preguntes de la humanitat veuran 
la seva resposta en aquesta comèdia fresca, pròxima i 
diferent. Però no patiu que l’humor no entén de gèneres 
i aquesta obra és tant per elles com per ells.



Divendres, 8 d’abril Hora: 19:00h

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

L’obra proposa un viatge teatral i musical a través del 
teatre documental, la performance, les cançons, la 
imatge i la dansa amb el que descobrirem a 80 ties, sovint 
silenciades.
Viatjarem a través de la història i al llarg dels cinc 
continents per conèixer el testimoni vital d’aquestes ties 
fonamentals i veurem com ens ressona avui en dia el que 
van fer i sobretot el que van ser.
Una actriu que també canta i una pianista que 
l’acompanya ens guien en aquest recorregut emotiu, 
combatiu però també divulgatiu i divertit.
Aquest és el nostre homenatge a totes les aventureres. 
A totes les ties intrèpides, inconformistes, idealistes, 
innovadores i irrepetibles que ens han precedit i que o bé 
no coneixem o bé no reivindiquem prou. No ens hi caben 
totes les que són però si que ho són totes les que hi estan. 
80 Ties.



C/ Gran Bretanya, 3C | Polígon Ind. Les Comes | IGUALADA 08700
T. 93 398 82 99 | info@graphics.cat

IMPRESSIÓ DIGITAL

IMPRESSIÓ OFFSET

MATERIAL D’OFICINA

MARXANDATGE

IMPRESSIÓ TÈXTIL

MATERIAL ESCOLAR

PAPERERIA PER EMPRESES

FOTOCÒPIES

ENQUADERNACIONS

DISSENY GRÀFIC

PUBLICITAT

IMPRESSIÓ GRAN FORMAT



Dissabte, 9 d’abril Hora: 18:30h

“De cap per avall” és el tercer disc i el nou concert 
familiar d’Ambauka, i suposa un gran pas endavant en 
la trajectòria del grup, que des del 2008 roda els seus 
espectacles altament participatius, enèrgics i per a totes 
les edats, amb música 100% en directe i combinant sons i 
músiques populars i modernes.
El nou espectacle, que inclou les cançons del nou disc i 
algun dels hits anteriors del grup com “La Llegenda de 
Sant Jordi”, és una suma de festa, tendresa, connexió, 
compromís, refl exió i molta música. Un concert canyero 
i participatiu, pensat per a tota la família, amb què 
Ambauka us convidarà a capgirar-ho tot i posar el món

12€

9€ (socis)

Gratuït (fi ns a 3 anys)

PREU ENTRADES:

-3





Divendres, 22 d’abril Hora: 20:00h

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

36+1 és l’espectacle dirigit i interpretat per la Mareia Pla 
a partir dels colpidors textos de Ricard Creus sobre la 
guerra, la postguerra i la recuperació de llibertats.

36+1



12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

L’ART DEL DUO DE GUITARRES: SARDANES I ALTRES DANSES MÀGIQUES

El duo Ribera-Sàbat presenta la sonoritat íntima i a la vegada orquestral pròpia de 
la música per a dues guitarres a partir d’un repertori exclusiu que recórrer el ventall 
estètic de la Catalunya de la primera meitat del segle XX, passant pel modernisme, 
el noucentisme i les avantguardes. El programa que ens proposen està inspirat en la 
Sardana i altres balls rodons. Pel que fa a la música, no és original per a la formació, 
sinó que està arranjada pel mateix duo. Interpretaran música del Llibre Vermell de 
Montserrat, de Manuel de Falla, de Gaspar Cassadó, d’Isaac Albèniz, d’Enric Granados 
i de Frederic Mompou.

Dissabte, 23 d’abril Hora: 19:00h

DUO RIBERA SÀBAT



THETHETHE
TYETSTYETSTYETS

Dissabte, 30 d’abril Hora: 20:00h

20€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

The Tyets han rebut el premi Miquel Martí i Pol 2021 a la mi-
llor musicació  d’un poema català per “El Ratolí”. El duet de 
Mataró ha musicat els poemes infantils d’Animalari, d’Enric 
Larruela, pel seu disc Animalari Urbà. 



Dies, 13, 14 i 15 de maig

18€

15€ (socis)

PREU ENTRADES:

La Jaula de
las Locas

Diumenge, 15 de maig
Hora: 18:30h

Dies, 13 i 14 de maig
Hora: 21:00h

Repartiment La Jaula de las Locas:
Martí Viñas, Jordi Servitge, Albert Latorre, Jordi Rial, Diego, 
Marta Ballester, Aurora Domínguez, Carla De Solà, Carlos 
Gamboa i cos de ball i cant

Direcció: Carme Sala



Divendres, 20 de maig
a la Parròquia de Sant Jaume de Calaf

Hora: 20:30h

20€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

ESCOLANIA DE
MONTSERRAT

L’Escolania de Montserrat és un cor litúrgic, amb una clara 
projecció musical al servei del Santuari de la Mare de Déu 
de Montserrat. I al mateix temps és un centre de formació 
humana i cristiana per als nois que la integren. Arrelada 
al cor de Catalunya fa viva la tradició multisecular d’una 
escola benedictina que té els seus orígens al s. XIII i és una 
de les institucions del seu gènere més antigues d’Europa.





12€

9€ (socis)

PREU ENTRADES:

The Feliuettes, Laia Alsina, Laura Pau i Maria Cirici, us 
volem proposar un recorregut per les cançons més 
representatives de Núria Feliu, en format concert 
teatralitzat. Diferents situacions i personatges, molt 
d’humor i també moments per a homenatjar la figura 
de Núria Feliu, a través de les seves cançons, que tothom 
coneix, però interpretades d’una manera diferent. 
Arranjades a tres veus.

Diumenge, 22 de maig Hora: 18:30h

Ja us he reconegut
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3 d’abril

1 de maig

13 de febrer

13 de març

9 de gener

10 d’abril

8 de maig

20 de febrer

20 de març



Hora: 18:30h
Preu entrades:

8€

6€ (socis)

JOAN
VILANDENY

XAROP DE NIT

ELISABET
MAYORAL

ALMA DUET

GENION’S

JOAN
VILANDENY

PEP i M. JOSÉ
TRIO

16 de gener

17 d’abril

27 de febrer

27 de març

23 de gener

24 d’abril

30 de gener



Medicina general - Fisioteràpia / Rehabilitació / INDIVA Activ - 
Pilates adaptat a la teva condició física - Hipopressius, sòl pèlvic,... 
- Podologia - Psicoteràpia - Nutrició - Anàlisis clínics - Carnets de 
conduir i altres permisos - Revisions esportives - Certi�cats mèdics

Raval Sant Jaume 29, baixos. 08280 Calaf
Tel. 93 869 80 47  informacio@serveismedicscalaf.com
www.serveismedicscalaf.com
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19 hores

El teu centre
de referència

Pl. Barcelona’92, 7
08280 CALAF

T. 93 599 41 99  / 666 24 92 42
ben.net.calaf@gmail.com

Josep Ribalta Casanovas
Nº Col.legiat 38469

C/ Raval Sant Jaume, 31 (Ptge. Dr. Bertran) - CALAF 08280
Horari Ofi cina: Ma� ns 11:00 a 13:00 Tardes 17:00 a 20:00

Tel. 938680008   M. 628459972    ae.topdrivermn@hotmail.com

EXAMINEM 
A MANRESA



SUPERMERCAT-CAFETERIA: Raval de St. Jaume, 5 · Calaf · 938 698 515

De dilluns a divendres:
08:00-13:30h i 17:00-20:30h
Dissabtes:
08:00-14:00h i 17:00-20:30h

De dilluns a divendres:
07:30-21:00h

Dissabtes:
07:30-14:30h
Diumenges:

08:15-14:15h



c/. Tomàs Edison, Parc. 19 · Pol. Ind. «Les Garrigues»
Tel. / Fax. 93 868 03 36 · 08280 CALAF. Barcelona

E-mail: metalmarcet@hotmail.com



C/Ciutadella 12 – 08282 Sant Martí Sesgueioles - Tel: 93 869 82 36

- RESTAURANT -

Prior Farràs, 2 - 08280 CALAF (Barcelona) - Tel. 93 869 90 00



Can Torrens, empresa artesana d'embotits des de 1899, ha contribuit a promocionar
els embotits a la comarca, a les fires i ha donar un nom a la llonganissa, el fuet i la

botifarra de Calaf i Sant Martí. 

Ha arribat el moment i hem trasspassat el negoci als embotits Ca la Maria de Sant
Antolí, on podeu continuar trobant els nostres embotits de sempre.

Gràcies per la confiança que ens heu tingut durant tots aquests anys. 

Can Torrens
Botiga Sant Martí

122 anys

Can Torrens
Botiga de Calaf

34 anys

Ca La Maria
Botiga Sant Martí

93 869 81 86

Rostisseria i menjars per emportar
C/ Raval St. Jaume, 7 CALAF   .   93 868 09 22






