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l'agenda de Nadal

25 desembre

26 desembre

31 desembre

diumenge (Nadal)
19.00 h

Casal de Calaf

ELS PASTORETS DE CALAF

20.00 h

Unió Calafina

BALL amb el Quartet Doble Swing

dilluns (Sant Esteve)
12.00 h

Casal de Calaf

8è CONTA CONTES

18.00 h

Unió Calafina

ARRIBADA DEL PATGE FARUK

19.00 h

Casal de Calaf

CONCERT amb l'Orquestra Simfònica
de Sant Cugat · Valsos i danses

dissabte (Cap d'any)

24.00 h

Unió Calafina

BALL amb el Quartet Cristal

Gener 2006
5 gener

dijous

6 gener

divendres (Dia de Reis)

a partir de les 18.00 h

12.30 h

Unió Calafina

CONCERT amb la Coral Lacetània

19.00 h

Casal de Calaf

PASTORETS INFANTILS

Casal de Calaf

PASTORETS DE CALAF

Casal de Calaf

PASTORETS DE CALAF

Casal de Calaf

PASTORETS DE CALAF

Casal de Calaf

PASTORETS DE CALAF

8 gener

diumenge

15 gener

diumenge

22 gener

diumenge

29 gener

diumenge

HORARI DE LA DEIXALLERIA
Dimecres: de 14:30 a 16:30.
Dissabte: d' 11 a 13.

HORARI DEL CEMENTIRI
Degut als últims actes vandàlics
ocorreguts al cementiri, aquest
estarà tancat a la nit.
Lhorari de visites serà el següent:
Obertura a les 9:00h
Tancament hivern a les 19:00h
Tancament estiu a les 21:00h
L'Altiplà de Calaf està obert a les entitats
i associacions de Calaf perquè informeu
de les vostres activitats. Només cal que
ens ho feu saber a la següent adreça:
infocalaf@diba.es o al telèfon 676 476
827.

ARRIBADA DELS REIS MAGS
DE L'ORIENT

17.30 h
17.30 h
17.30 h
17.30 h

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA CALAF
Fins al 15 de gener es pot visitar, a
la Cuina del Mercat, l'exposició
Col·lectiva Calaf. La mostra inclou
pintura, dibuix, escultura, ceràmica...
tot amb la particularitat que els autors
són calafins. Així, es poden admirar
obres de Ramon Puigpelat, Teresa
Giralt, Núria Martí, Gustavo Barba i
Lluís Selvas.
Després d'aquesta exposició, la Cuina
del Mercat ha organitzat una altra
mostra, aquesta vegada d'artistes
manresans. Es podrà veure des del
27 de gener fins al 26 de febrer.

Editorial
Sembla que era ahir que ens desitjàvem
Bones Festes els uns als altres i ja som
de nou en aquesta època de lany tan
especial, que convida a reflexionar sobre
totes les coses que hem fet durant lany
i a fer-nos bons propòsits per a lany
vinent. Shan assolit ja molts dels propòsits
que, des de lAjuntament, vam fer lany
passat:
Shan sanejat completament els comptes
municipals, disposant lAjuntament, en
lactualitat, de molta més capacitat per
fer noves inversions. Daltra banda, sha
aprovat el Pla dOrdenació Urbanística
Municipal que serà clau en el creixement
de Calaf en els propers vint anys, i que
inclou el projecte del nou Polígon Industrial
del Rentador que ha de proporcionar sòl
industrial per a la captació de noves
empreses. Shan finalitzat les obres
d'urbanització de la Plaça Pinós i les obres
de prospecció i consolidació del Castell.
Sha adjudicat el projecte per construir
28 habitatges de lloguer assistit per a
gent gran, al carrer Francesc Macià, les
obres de construcció de 12 habitatges per
a gent jove, al carrer Sant Antoni, i sha
adjudicat la construcció i lexplotació de
36 habitatges en règim de lloguer protegit
al carrer Francesc Macià. Sha adjudicat
també la renovació de lenllumenat públic

UNS DIES PER A LA REFLEXIÓ
del Casc Antic. Sha procedit al granallat
del Raval de Sant Jaume per evitar-ne el
lliscament, sha finalitzat la primera fase
de restauració del cementiri, sha resolt
la delimitació entre els termes municipals
de Calaf i Sant Pere Sallavinera i shan
connectat les xarxes daigua de Calaf i
Calonge de Segarra per garantir el
subministrament daigua. A més, el
Convent de Sant Francesc ja és de
titularitat pública.
Sha remodelat i posat en servei lantiga
bàscula municipal convertint-la en el Punt
dInformació Juvenil i Turístic. Shan
construït quatre noves pistes de petanca
a lEstadi Municipal de Les Garrigues. Sha
fet lampliació de la Llar dInfants i han
començat les obres de remodelació del
CEIP. El nostre municipi ha esdevingut
seu de la Confederació Catalana de Turisme
Rural. Calaf, conjuntament amb Manresa,
ha impulsat la Tercera Edició del Projecte
Cultural IDENSITAT. A més, al mes de
març, Calaf va ser la seu de letapa reina
de la VOLCAT-2005 i, al mes doctubre,
shi va disputar lúltima prova de la Copa
Catalana BTT Internacional 2005.
I tot això sense oblidar la Festa Major
denguany, potser la més bonica i
participativa de les que shan celebrat en
els darrers anys.

Si mirem endavant els projectes pendents
són encara més engrescadors. Podem
destacar, com a més importants: la piscina
coberta, la inauguració del Centre de Dia,
la remodelació de la Plaça dels Arbres, la
construcció de nous vestidors a l'Estadi
Municipal de les Garrigues, el soterrament
de contenidors, la implantació dun
programa deliminació de barreres
arquitectòniques, la segona fase de
Restauració del Castell, per la qual ja sha
aconseguit una subvenció de la Generalitat
de 90.000 euros, la continuació de la
restauració del cementiri, la col·locació de
gespa artificial al Camp de Futbol, la
r e m o d e l a c i ó d e l Pa r c d e l F i ra l ,
larranjament de lentrada del Poliesportiu,
la renovació del paviment de la pista gran
del Poliesportiu i la implementació del Pla
de mobilitat per tal de solucionar els
problemes de trànsit que, cada cop més,
afecten al nostre municipi.
Finalment, en nom meu i en el de tots els
membres de la Corporació, vull expressarvos els millors desitjos de Pau i Felicitat
per a tothom en aquest nou any 2006
que encetarem ben aviat.
MARIA ANTÒNIA TRULLÀS
Alcaldessa de Calaf

El nom dels carrers
CARRER ALCALDE MAS I DOMÈNECH

Aquest carrer, situat davant mateix del Poliesportiu Municipal,
deu el seu nom al senyor Ramon Mas i Domènech, personatge
que va ostentar lalcaldia de Calaf des del dia 30 de setembre
de 1965 fins el 29 de novembre de 1974. Fruit del creixement
de la vila en el sector anomenat de la Plana del Vidal entre
les dècades dels 70 i el 80 van sorgir unes noves vies. El carrer
al qual ens referim va ésser batejat en el transcurs del Ple

ordinari de lAjuntament de Calaf del dia 11 de juliol de 1988,
poc després de la mort del nostre personatge i també de la
construcció del poliesportiu (aquest equipament es va inaugurar
al final de 1987). En relació a Mas i Domènech cal esmentar
que va néixer el 5 dabril de 1909 a Can Mas de Calonge de
Segarra, i a banda de la seva faceta com a alcalde de Calaf
també va destacar com a articulista, utilitzant en els seus
escrits el pseudònim de SAM. En aquests escrits va abordar
diferents temes, destacant sobretot lanecdotari històric, gràcies
al qual podem saber moltes coses del passat de la nostra vila.
També cal destacar el seu paper com a alcalde ja que, en el
transcurs del seu mandat, es van portar a terme obres tan
importants com la portada daigües, el camp de futbol i la pista
poliesportiva de les Garrigues, el col·legi Alta Segarra i les
cases per als seus professors, i finalment la caserna de la
Guàrdia Civil. També sha de ressaltar que durant la seva
alcaldia es va donar un gran impuls a la Fira de Calaf, del qual
queda constància gràcies als programes de Festa Major de
lèpoca, algun dels quals arriba a ésser una publicació de prop
de dues-centes pàgines. Per finalitzar direm que Ramon Mas
i Domènech va morir el 2 de juny de 1988, a ledat de 79 anys.
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Urbanisme
COMENÇA LA REMODELACIÓ
DEL CEIP ALTA SEGARRA
Recentment han començat les obres de
remodelació del CEIP Alta Segarra de
Calaf, uns treballs que duraran 16 mesos
i que portarà a terme l'empresa
constructora Cots i Claret, SL. La primera
fase de l'obra consisteix a habilitar el
local que fins ara acollia l'Institut de
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ADJUDICADES LES OBRES
DELS PISOS PER A JOVES

Recentment ha estat adjudicat a
l'empresa Promocions Navàs el contracte
per a la construcció de dotze habitatges
destinats a gent jove, un projecte que
entra dins del Pla d'Actuació d'Habitatge
Públic de Calaf. El projecte compta amb
quatre tipologies d'habitatges de lloguer,
que van des dels 45 m2 als 60 m2, i que
s'ubicaran al carrer de Sant Antoni.
S'han previst diferents paràmetres de
sostenibilitat per als habitatges, com són
una xarxa de sanejament separativa,
mecanismes estalviadors del consum
d'aigua, un sistema de producció ACS
amb energia solar, l'emmagatzematge
separat de les escombraries o un circuit
de preinstal·lació de domòtica. Totes
aquestes mesures estan pensades per
garantir una convivència sostenible amb
el medi ambient i una major comoditat
per als usuaris.
Les obres de construcció dels dotze pisos
per a joves, que es preveu que comencin
al principi del 2006, tindran una durada
d'uns 17 mesos.

Formació Permanent per tal que pugui
allotjar còmodament els alumnes fins al
final de les obres. A més, s'instal·laran
mòduls prefabricats per ubicar-hi
provisionalment el menjador escolar, la
sala d'informàtica i els despatxos per al
professorat. El projecte ascendeix a
3.852.639 euros.
La remodelació del CEIP Alta Segarra és
possible gràcies a l'acció conjunta del
Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Calaf, ja que el
projecte ha pogut comptar amb
un solar adjunt, recentment
adquirit per l'Ajuntament, per
destinar-lo com a pati. A canvi,
Ensenyament cedirà al consistori
l'antic edifici de BUP i la sala
d'actes un cop enllestides les
obres. D'aquesta manera, Calaf
comptarà amb una illa sencera
dedicada a l'ensenyament, ja
que en aquest espai s'hi troba
també ubicada la llar d'infants
municipal.

RECUPERACIÓ DEL CONVENT
DE SANT FRANCESC
Recentment, en virtut del conveni de
col·laboració signat entre l'Ajuntament i
l'Incasòl, s'ha formalitzat la compra del
convent de Sant Francesc per destinarlo al seu ús públic. Per tal d'acometre el
projecte amb les màximes garanties de
seguretat, s'ha procedit al tancament del
perímetre del monument, i és previst
que properament l'Incasòl el cedeixi al
consistori. A continuació es posarà en
marxa el Pla Director, ja convocat, per
definir els criteris d'intervenció que
s'aplicaran en la restauració d'aquest
monument tan emblemàtic de Calaf.

L'AJUNTAMENT ACONSEGUEIX
MILLORES A LA LÍNIA FÈRRIA
L'Alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs,
i el regidor d'Urbanisme, Joan Caballol,
van reunir-se amb el director general de
Ferrocarrils del Ministeri de Foment, Luis
de Santiago, i amb el subdirector general
de projectes, Eduardo Molina, per debatre
diferents aspectes de la situació actual
i futura de la línia al seu pas pel terme
municipal.
L'Ajuntament de Calaf i la direcció general
van coincidir en el fet que la millor
proposta d'Eix Transversal Ferroviari és
la que preveu unir Cervera i Igualada
passant per Calaf, ja que, a part de ser
la de menor impacte ambiental, és també
la que beneficia a un major nombre de
potencials usuaris. En aquest sentit es
va acordar instar la Generalitat a
modificar la seva proposta ja que el
finançament d'aquesta infraestructura
és previst que vagi al seu càrrec.
Pel que fa a la possibilitat de desviar o
soterrar la línia fèrria al seu pas pel casc
urbà, la direcció general es va
comprometre a incloure un pont d'unió
entre el nucli urbà i el futur polígon
industrial, dins del projecte de millora
del tram Calaf-Manresa, així com a
elaborar un pla de millora de la
infraestructura i les instal·lacions, fentla més permeable i habilitant una zona
d'aparcament.

CONVENI AMB FECSA-ENDESA
PER TENIR UN MAPA ELÈCTRIC
El consistori calafí i FECSA-ENDESA han
signat un acord de col·laboració per
elaborar una base de dades gràfica
conjunta, amb l'objectiu de disposar de
dades fiables de la xarxa en relació al
municipi. D'aquesta manera es podran
efectuar obres amb major seguretat i
evitar accidents, alhora que es tindrà
una visió global de l'estat d'electrificació
del municipi i es podran gestionar i
planificar millor els recursos.
Segons el conveni, l'Ajuntament lliurarà
la cartografia de base a FECSA-ENDESA
perquè aquesta pugui incloure-hi la xarxa
de serveis elèctrics. Una vegada
completa, la base de dades podrà ser
utilitzada per ambdues parts, per tal de
tenir un coneixement més ampli de
l'electrificació del municipi.

Pastorets de Calaf
Arriba Nadal, i a Calaf això vol dir, entre altres coses, que tornen
els Pastorets. Amb vuitanta anys d'història, aquest espectacle
nadalenc s'ha convertit en molt més que una representació: els
Pastorets són, sense cap mena de dubte, un dels atractius de la
nostra vila.
Vuitanta anys
Els Pastorets es van representar per primera vegada l'any 1925,
per iniciativa de la Secció Cultural i Esportiva del Centre Catòlic
de Calaf, i de seguida van arrelar tant a la vila com a la resta de
la comarca. Amb una aturada de les representacions (1930-1933)
a causa de les reformes a l'edifici del Centre Catòlic i per la
reestructuració de les seccions de l'entitat, els Pastorets es
reprenen el 1934, tot i que la Guerra Civil obliga a aturar-los de
nou. El 1976, els Pastorets es traslladen al recentment inaugurat
Casal de Calaf, que es convertirà en l'escenari per excel·lència
d'aquestes representacions nadalenques; el lloc on vivim, cada
Nadal, la màgia dels Pastorets.

Dies de representació
25 de desembre de 2005, a les 19.00 h
8 de gener de 2006, a les 17.30 h
15 de gener de 2006, a les 17.30 h
22 de gener de 2006, a les 17.30 h
29 de gener de 2006, a les 17.30 h

Pastorets infantils
6 de gener de 2006, a les 19.00 h

Un gran espectacle
Seguint l'argument de Josep M. Folch i Torres, els Pastorets
compten amb una música pròpia, composta expressament per
Mn. Valentí Miserachs. La banda sonora està gravada per la Cobla
Juvenil de Bellpuig, i es converteix en el fil conductor que ens
acompanya durant tota la història. Les xifres dels Pastorets són
realment impressionants: més d'un centenar d'actors, en un
escenari de més de 300 m2, i 18 escenes diferents, que utilitzen
més de 50 espectaculars decorats. Tot plegat, sumat a la llarga
experiència i tradició dels Pastorets a Calaf, dóna lloc a un
espectacle professional però, alhora, tendre i ple d'il·lusió. No
ens el podem perdre!
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Dues escenes dels populars Pastorets de Calaf.

Els Pastorets són una tradició fortament arrelada a Calaf. Per
això no és estrany que, des del Nadal del 2002, es representin
també els Pastorets Infantils, una manera d'endinsar els més
petits en aquest entranyable espectacle, i crear planter per
assegurar el futur dels Pastorets. Que els actors siguin joves,
però, no vol dir que l'espectacle sigui infantil: l'argument, els
diàlegs, el rigor i dedicació dels actors... donen lloc a una
posada en escena digna dels millors Pastorets, que fa gaudir
tant a petits com a grans.

Ensenyament

Joventut
ENTRA EN FUNCIONAMENT EL
PUNT D'INFORMACIÓ DE CALAF

informació turística, d'activitats i serveis.
També disposa d'un ordinador per tal
que els usuaris puguin accedir a Internet.

L'Ajuntament de Calaf i l'Institut Mapfre
de Seguretat Vial han signat un conveni
de col·laboració amb l'objectiu de fomentar
els Programes d'Educació Vial Escolar al
municipi. Segons l'acord, l'Institut Mapfre
de Seguretat Vial ofereix diferents
recursos, de caire teòric i pràctic, perquè
els agents educatius i municipals puguin
donar la formació necessària als alumnes
en el camp de la seguretat vial.
L'Ajuntament coordinarà les demandes
dels centres educatius i destinarà els
recursos humans necessaris perquè els
Programes d'Educació Vial Escolar es
duguin a terme. Amb aquest conveni,
l'Ajuntament vol col·laborar en el foment
de la seguretat viària des de petits, i
contribuir a la prevenció d'accidents de
trànsit, que actualment constitueixen un
problema social de primer ordre.

El dissabte 26 de novembre es va
inaugurar oficialment el Punt d'Informació
Juvenil de Calaf, que s'ubica a la cèntrica
plaça dels Arbres. L'acte va comptar amb
la presència de la secretària general de
Joventut de la Generalitat de Catalunya,
Marta Rosàs, qui va destacar la
importància d'aquest nou servei per
ajudar els joves en aspectes de feina,
d'habitatge o de salut.
El Punt es troba situat a l'antiga caseta
de la bàscula, edifici que s'ha remodelat
per habilitar-hi una zona d'atenció al
públic, un magatzem per al material, un
bany i una zona
equipada per a l'accés
a Internet.

6

El nou servei, que ja fa
uns dies que ha entrat
en funcionament, estarà
obert els dies laborables
dues hores al matí i tres
a la tarda; els dissabtes
durant tot el dia, i els
diumenges i festius al
matí. El Punt ofereix
informació de tot tipus:
formació,
salut,
associacionisme,
assessorament per a
nous projectes, així com

CALAF, AMB ELS DRETS
DELS INFANTS
El novembre ha estat el mes dels més
petits a Calaf, ja que des de la regidoria
de Joventut s'han organitzat diverses
activitats que han girat al voltant dels
drets dels infants.
Durant la setmana del 14 al 28, per
exemple, els alumnes de 2n, 4t i 6è del
CEIP Alta Segarra van treballar el tema
i van elaborar pòsters que reflectien el
seu aprenentatge.
L'acte central va ser la Festa dels Drets
de l'Infant, que es va celebrar el dissabte
19 de novembre a la Unió Calafina. La
seixantena de nens i nenes que hi van
participar van passar-s'ho bé i van
aprendre amb les activitats que els havien
preparat els Escoltes de Calaf, enfocades
a divertir-se però també a entendre les

CONVENI AMB MAPFRE
PER A L'EDUCACIÓ VIAL

diferents situacions que malauradament
viuen altres nens del món. Van ballar i
riure amb l'animació musical de Noè
Rivas i el Quartetto de Tres i, finalment,
petits i grans van recuperar forces amb
un berenar.
L'acte que va tancar les activitats
dedicades als drets dels infants va ser
un contacontes a càrrec de Cristina
Clemente, que va tenir lloc a la Biblioteca
de Calaf. Els menuts van escoltar amb
molta atenció les fascinants històries que
els van explicar, alhora que van aprendre
valors com la tolerància, l'amistat o la
diversitat.
L'objectiu d'aquestes activitats preparades
des de la regidoria de Joventut era
sensibilitzar petits i grans en el tema dels
drets de l'infant, uns drets que sovint es
passen per alt a molts països del món,
però també a casa nostra.

NOUS MERCATS TEMÀTICS
PER AL 2006

Promoció econòmica
JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ
PER A NOUS SECTORS EMERGENTS
Des de la regidoria de Promoció
Econòmica s'ha programat un cicle de
jornades de sensibilització per a nous
emprenedors en sectors emergents. El
primer cicle versava sobre com aprofitar
les noves oportunitats de negoci, i va
comptar amb la presència d'experts i
empresaris que han sabut aprofitar les
oportunitats en sectors com l'hosteleria
o el medi ambient. L'última
jornada va reunir en una taula
rodona tres empresaris de la zona,
que van explicar la seva pròpia
experiència en la necessitat
permanent d'innovar.
Aquests dies s'està celebrant el
segon cicle de les jornades de
sensibilització, aquesta vegada
encaminat a la innovació en les
explotacions agroramaderes i
forestals. De moment ja s'ha
realitzat una conferència per
optimitzar l'aplicació d'herbicides

CURSOS SUBVENCIONATS
Primer trimestre 2006

als cereals, una taula rodona sobre la
correcta gestió dels purins i un altre
debat sobre les alternatives energètiques
de l'agricultura.
El proper dijous 22 de desembre tindrà
lloc una última taula rodona, en la qual
Josep Puigpelat (Unió de Pagesos),
Eduard Plana (Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya) i l'enginyer industrial Àngel
Rei, parlaran de les estratègies per fer
rendibles les explotacions forestals.
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Les ofertes formatives són:
1) Gestió de compres i
aprovisionaments

L'Ajuntament de Calaf convoca per
a principis de l'any 2006 un programa
de formació al qual podrà participar
qualsevol alumne en actiu, autònom,
ETT, funcionari o treballador laboral.
Està previst l'inici del cursos pel
dia 23 de gener i la seva
finalització el 23 de febrer. L'horari
serà de 18.30 a 21.30 hores els
dimarts i dijous, amb una durada
total dels cursos de 30 hores.
Aquests cursos seran totalment
gratuïts, subvencionats pel
Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Les inscripcions estaran obertes
fins el dia 5 de gener. Per
qualsevol dubte o aclariment
truqueu al telèfon 93 869 85 12
extensió 1.

Després de la bona acollida dels mercats
temàtics del 2005 el mercat del ferro
i el foc, el mercat de Tots Sants i el mercat
de Nadal Calaf continuarà amb aquesta
innovadora iniciativa, que complementa
el popular mercat amb artesania i
productes singulars. Així, el proper
dissabte 7 de gener tindrà lloc el mercat
de la cistelleria i els canyissos, que portarà
a Calaf cistellers vinguts d'arreu de
Catalunya i nombroses mostres de
productes teixits amb elements naturals.
Pel que fa al mes de febrer, el dissabte 4
se celebrarà el mercat de la fusta, on hi
haurà representats els diversos oficis que
treballen aquest material.

Objectiu del curs: Formar els assistents
en les tècniques que optimitzin el procés
i la gestió de les compres de lempresa.
Contingut del curs:
- Compres i gestió de material
- Polítiques, procediments i procediment
de dades
- Previsió quantitativa
- Previsió qualitativa
- Recerca i selecció de proveïdors
- Preparació de la compra
- Ofertes i preus
- La negociació
- Ordres de lliurament, seguiment i
comprovació de factures
- Gestió dexistències
- Despeses daprovisionament
2) Intel·ligència emocional
Objectiu del curs: Incrementar la
capacitat relacional dels assistents a
través de laprenentatge i pràctica
deines i habilitats tècniques que
optimitzin el desenvolupament de les
seves funcions.

Contingut del curs:
- La intel·ligència
- Introducció a la intel·ligència emocional
- Empatia, lús de la intel·ligència
emocional en les nostres relacions amb
els altres
- Competència social: el desenvolupament de les relacions personals
3) Prevenció de riscos laborals
Objectiu del curs: Capacitar els
assistents per al desenvolupament de
les funcions de nivell bàsic en matèria
de prevenció de riscos laborals, segons
el R.D. 39/1997, de 17 de gener,
reglament de Serveis de Prevenció.
Contingut del curs:
- Conceptes bàsics sobre seguretat i
salut en el treball
- Riscos generals i la seva prevenció
- Riscos específics associats al sector
dactivitat de lempresa i la seva
prevenció
- Elements bàsics de la gestió de la
prevenció de riscos
- Primers auxilis

Cultura

Sanitat

CONCERTS DE SANT ESTEVE I REIS
La música serà protagonista a Calaf
durant aquestes festes, ja que des de la
Regidoria de Cultura s'han programat
dos concerts amb formacions de gran
qualitat.
El dilluns 26 de desembre, dia de Sant
Esteve, l'Orquestra Simfònica de Sant
Cugat, dirigida per Josep Ferré i amb
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CANVI DE TELÈFON DEL CAP
Anna Calvo com a concertino, oferirà un
repertori de valsos i danses, de
compositors tan coneguts com Johan
Strauus o Amilcare Ponchielli. A més,
l'orquestra interpretarà nadales catalanes
de Salvador Brotons El concert serà a
les 19.00 hores, al Casal de Calaf.
El divendres 6 de gener, dia de Reis, serà
el torn de la Coral
Lacetània, de Cervera.
Dirigida per Rosa Puig,
la formació interpretarà
un repertori de nadales
populars. El concert es
farà a la Unió Calafina
a les 12.30 hores.

De forma progressiva tots els Centres
d'Atenció Primària de l'Institut Català de
la Salut es van incorporant a la
programació telefònica de les agendes
de medicina i pediatria a través d'un
centre de trucades únic. És per això que
el CAP de Calaf ha canviat de número de
telèfon. Així doncs, aquells usuaris que
vulguin demanar cita prèvia per telèfon
hauran de trucar a partir d'ara al 902
111 444.

ENTRE EL DICTADOR I JO, SIS VISIONS PARTICULARS SOBRE FRANCO

El passat diumenge 20 de
novembre es van complir trenta
anys de la mort de Franco, i per
aquest motiu es va projectar a
diverses localitats la sèrie de
documentals "Entre el dictador i
jo". Sis joves directors, nascuts
ja en temps de democràcia, van
oferir a l'espectador la seva visió
personal sobre l'època franquista.
Els assistents van poder comentar
la seva pròpia experiència i els
seus records del temps de la
dictadura.

CALAF, AL RITME DE TACTEQUETÉ
Els originals ritmes de Tactequeté
van ser el passat dissabte 19 de
novembre a Calaf, en un concert
que va tenir lloc al Casal. Lús
dinstruments insòlits i dallò més
variats va fer que els assistents
gaudissin amb una sèrie de
propostes rítmiques però també
melòdiques, amb sons que
evoquen ambients llunyans i
màgics. La formació, amb deu
anys de sòlida trajectòria, va
oferir al públic una selecció de
les seves millors peces.

Ensenyament
HOMENATGE A JOAN CISQUELLA
El passat dimarts 29 de novembre
l'Ajuntament de Calaf va fer un petit
homenatge al professor d'educació
primària del CEIP Alta Segarra Joan
Cisquella, que s'ha jubilat després de
més de 28 anys dedicats a l'ensenyament
a la nostra vila. L'alcaldessa, M. Antònia
Tr u l l à s , va l l i u ra r- l i u n g u a r d ó
commemoratiu, alhora que va destacar
la importància que té haver dedicat tota
la vida a l'educació, i concretament tants
anys al CEIP Alta Segarra de Calaf.

Esports
CALAF, AMB LA MARATÓ DE TV3
LA CAMINADA SOLIDÀRIA DE CALAF
RECULL MÉS DE 1.000 EUROS PER
GUATEMALA
Un centenar de persones van participar
el diumenge 20 de novembre a la
caminada solidària organitzada per
l'Ajuntament de Calaf, amb l'objectiu de
recaptar fons per moblar una escola a
Guatemala. La iniciativa va tenir una
molt bona resposta per part dels calafins
i calafines que, acompanyats pel bon
temps, van seguir
dues interessants
rutes pels voltants
de Calaf i els
municipis propers.
Cal agrair els
donatius per a
l'esmorzar de
diferents comerços
i establiments de
la població, així
c o m
l a
col·laboració de
d i v e r s e s
associacions i
empreses.
En total, la xifra
recollida pels

caminants puja a gairebé 500 euros, als
quals cal sumar-hi els 100 euros de
totes aquelles persones que van fer el
donatiu i no van caminar.
A més, a aquests 600 euros cal afegirhi el donatiu que fa l'Ajuntament de
Calaf, posant 4 euros per cada persona
que va caminar. La suma total, doncs,
ascendeix a més de 1.000 euros, una
quantitat que es destinarà íntegrament
a la campanya solidària "Tots amb
Guatemala".

El passat diumenge 18 de desembre TV3
va celebrar la tretzena edició de la popular
Marató, que aquest any estava dedicada
a les malalties del cervell. Aquestes
malalties suposen la tercera causa de mort
i representen la primera causa de
dependència i de càrrega personal, familiar,
social i econòmica.
Calaf hi va col·laborar una vegada més,
amb l'organització d'una sèrie d'actes
esportius que van servir per recaptar fons
per a la causa. En col·laboració amb
diverses entitats esportives de la vila es
van disputar partits de mini bàsquet masculí
i de futbol-sala amb els jugadors de les
diferents categories de la UE Calaf.
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Passa-t'ho bé al Parc de Nadal!
Un any més torna el parc de Nadal,
perquè els més petits puguin gaudir
durant aquestes festes de jocs i bones
estones, aprofitant les tardes per fer
activitats que normalment no fan.
Així, aquest any s'han programat un
gran nombre d'activitats ben diverses
i per a totes les edats:
·
·
·
·
·
·
·
·

taller de futbol
taller de bàsquet
taller de futbol sala
taller de corfbol
taller de petanca
taller d'escacs
taller de dards
... i molts d'altres!

Les dates i horaris dels diferents tallers
s'anunciaran oportunament al mateix
parc de Nadal.

A més, hi haurà diverses propostes per
fer manualitats, jocs inflables, llits
elàstics, una àrea preescolar per als
més menuts, un espai de jocs
d'aventura, ordinadors i biblioteca.

El Parc de Nadal restarà obert des
del 26 de desembre de 2005
fins al 4 de gener de 2006.
L'horari serà de tardes, de 16.00 h
a 20.00 h.
* El 26 de desembre de 2005 el parc
obrirà de 18.00 h a 20.30 h.
* El dia 1 de gener de 2006, el parc
romandrà tancat.

ió!

av

ers
a i div
r
u
t
n
e

El Dakar, aventura i solidaritat
Dos calafins i un pobletà passaran,
aquest any, un Nadal ben diferent.
Es tracta de Josep M. Garrofé,
Ramon Biosca i Rosendo Touriñan,
que participaran en la vint-i-vuitena
edició d'una de les proves més
espectaculars del món del motor:
el ral·li Dakar.
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En aquesta ocasió la prova sortirà
de Lisboa el proper 31 de desembre,
i acabarà a Dakar el 15 de gener
de 2006. En aquests quinze dies,
els equips recorreran més de
10.000 quilòmetres i passaran per
set països (Portugal, Espanya,
Marroc, Mauritània, Mali, Guinea i
Senegal). Els participants hauran
de fer front a unes condicions de
conducció realment dures, trobant
temperatures extremes i molta
sorra. No és en va que el Dakar
està considerat una de les proves
més dures del món del motor.

Aquesta edició del Dakar tindrà una
significació especial per Calaf, ja
que és la primera vegada que un
equip del poble emprèn aquesta
aventura. Però, a banda de córrer,
la seva participació a la cursa inclou
la missió humanitària de transportar
medicaments fins al Senegal. Els
calafins, doncs, tenen un doble
objectiu: arribar a
Dakar i portar fins
allí
material
sanitari destinat a
la població més
necessitada.

en aquell país, segons l'assessorament de Farmacèutics Mundi.
Així, l'Ajuntament ha destinat 500
euros per a la compra de
medicaments i material sanitari,
que serà lliurat a Empire des
Enfants de Dakar, una ONG que
vetlla pels nens i nenes més
desfavorits.

L' e q u i p c o m p t a
amb la col·laboració
de
l'Ajuntament, que
es tradueix en una
esponsorització i
en la compra dels
medicaments que
més es necessiten

El vehicle, un Pickup de Nissan, ja ha participat en competicions com la Challenge Nissan 2005, amb excel·lents resultats.

Josep M. Garrofé i Ramon Biosca, dos calafins al Dakar
El 27 de desembre comença una gran
aventura per a aquests dos calafins, ja
que, amb la companyia d'un copilot
experimentat de la Pobla de Claramunt
com és en Rosendo Touriñan, partiran
cap a Lisboa. D'allà surt el ral·li LisboaDakar, una de les competicions més
importants dins del món del motor i els
vehicles tot terreny. Hem parlat amb el
Josep M. i el Ramon perquè ens donin
més detalls del seu projecte.
Com vau decidir embrancar-vos en
aquesta aventura?
J.M.: Si tagrada el tot terreny i el 4x4, al
màxim que aspires és a poder fer el Dakar. Jo
ja feia uns quatre o cinc anys que el seguia,
agafava un cotxe de lloguer i el seguia com a
turista; amb la il·lusió de pensar que potser
algun dia el podria fer. Com que coneixia gent
que el feia, vas preguntant... i em van dir que
la millor manera de començar era fent alguna
cursa al campionat dEspanya. Vaig agafar un
cotxe petit, un Suzuki, i durant dos anys el
vaig fer, i vaig veure que podia anar seguint
el ritme. I així vaig anar fent coneixences, fins
que al final vaig agafar el Nissan; per mi,
poder-ho fer amb Nissan és molt important,
perquè comptarem amb el suport duna bona
infraestructura. I després, també, perquè
coneixia el Ramon, i sabia que li agradava el
món del 4x4, i el vaig enredar. (riu)
R.:Sí, em va trucar per telèfon, i com que ja
feia anys que fèiem excursions per aquests
països... I sempre has pensat que fer el Dakar
és molt difícil perquè necessites una
infraestructura molt gran... En el meu cas,
mhavien sortit oportunitats per anar al Dakar
dacompanyant, però quan em van oferir
danar-hi dassistència... A més amb el cotxe
propi, que és el que et coneixes... Em va faltar
temps!

ràpidament, i arribes de nit al final d'etapa...
i aquí comencen els nervis.
R.: Jo penso que hi ha dos Dakars: Un fins al
Marroc i l'altre a partir del Marroc. Allà
comencen les pistes on es fan malbé més
cotxes... I aquest any hi ha la gran incògnita
de l'antiga Guinea Espanyola. Allò és selva, i
ens trobarem que haurem de preparar el cotxe
per sorra però també pel fang. Serà un tram
molt difícil.
Quin objectiu us heu marcat?
J.M.: Sobretot, arribar a Dakar. Portem un
cotxe que és pràcticament de sèrie, i tampoc
tenim gaire experiència. L'objectiu és arribar
a la meta, que ja és difícil només hi arriba
el 20% dels vehicles que han començat. L'altre
factor és el temps. Els vint primers que van
a guanyar, fan el total del recorregut
cronometrat en unes 50 o 60 hores. La resta
ho fem amb el doble de temps, i això vol dir
més hores de conducció, més cansament, més
problemes... i sense la gran infraestructura
que porten els del davant!
Feu algun tipus de preparació física?
J.M.: Jo sí, perquè tothom em comenta que
físicament has d'estar bastant fort; són moltes
hores de conduir amb tensió!
Aprofitareu la vostra participació al Dakar
per portar-hi medicaments. Com ho heu
organitzat?
R.: Ho hem preparat amb la regidora de
Benestar, la Judit Viladrich. Ella s'ha posat en
contacte amb ONG sanitàries per veure què
és el que els fa més falta. Aquest material el
deixarem a Dakar, i des d'allí es distribuirà als
llocs on es necessiti.
De tot aquest any que porteu preparant-

vos, què és el que heu trobat més difícil
o pesat?
J.M.: Es disfruta molt durant l'any, preparantho. Disfrutes quan en vas parlant, quan
prepares el cotxe...
R.: Res no és pesat, si ho fas amb ganes!
I com solucionareu les coses més
bàsiques: el menjar, la roba...?
R.: L'esmorzar i el sopar són complets, en una
gran carpa que munta l'organització. Al matí,
quan surts, et donen una bossa de picnic per
al dinar, amb barretes energètiques, begudes
isotòniques, etc.
J.M.: Pel que fa a la roba interior, hi ha una
anècdota curiosa que em van explicar. Com
que la roba viatja als vehicles d'assistència o
als camions, és fàcil que s'ompli de sorra i de
pols. En Rosendo Touriñan em va aconsellar
que es facin bossetes amb la muda de cada
dia i que s'envasin al buit. D'aquesta manera,
t'assegures que quan obres la bossa la roba
és neta i sense sorra.
Molts nervis?
J.M.: Nervis, de moment no. Fins i tot, pensar
en el Dakar durant l'any, quan tens problemes
amb la feina, t'ajuda a desconectar. Ara que
s'acosta el dia potser hi penses més, però
nerviosos encara no n'estem.
R.: Penso que els nervis els tindrà el Josep M.
a l'hora de començar la primera etapa. Però
després ja no, perquè només pots pensar en
la cursa. El Dakar és una superació d'un mateix.
Hi ha esforç físic, però crec que encara és més
gran l'esforç psíquic. De cop et trobes al
capdamunt d'una duna i no veus res, no sents
res. Et ve una suor freda i penses que has de
sortir d'allà, però sense equivocar-se i amb
sang freda. Hi has de posar els cinc sentits.

I us hi acompanya Rosendo Touriñan...
J.M.: Sí, és un mecànic molt experimentat,
que ja porta 13 Dakars fets. Jo sempre havia
tingut molt clar que si mai podia fer el Dakar,
m'agradaria fer-lo amb ell. I al Rosendo li va
agradar el repte, i ens va dir que sí.
R.: Portar el Rosendo és un luxe, una garantia.
Fins fa quatre dies participava al Dakar amb
equips oficials i d'una forma professional. I
també és important el fet que tots tres ens
portem molt bé, i això és essencial quan et
trobes en dificultats.
Què creieu que serà el més difícil?
J.M.: Sobretot serà després del Marroc, perquè
són etapes molt llargues i si tens algun
problema amb el cotxe l'has d'arreglar

Rosendo Touriñán, Ramon Biosca i Josep M. Garrofé
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Urbanisme

CALAF SOL·LICITA L'1% CULTURAL
PER A RESTAURAR EL CASTELL

EL CLUB PETANCA CALAF ESTRENA
NOVES PISTES

ACTUACIONS DE MILLORA AL
CARRER SANT JAUME I A LA PLAÇA
BARCELONA'92
Aquests dies s'han dut a terme dues
actuacions de millora a la plaça
Barcelona'92 i el carrer Sant Jaume. En
el primer cas, es tractava de la substitució
de les lloses malmeses de la plaça per
lloses noves, així com la renovació del
mobiliari urbà en mal estat. Pel que fa al
carrer Sant Jaume, l'empresa FECSA s'ha
encarregat de la substitució de la línia
elèctrica aèria per cable trenat grapat a
les façanes.
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Esports

El consistori calafí, arran de l'entrevista
mantinguda a Madrid amb el secretari
general d'Arquitectura i Patrimoni del
Ministeri de Foment, José Luís Verdú, ha
enviat el projecte per continuar la
restauració del castell, amb l'objectiu
d'acollir-se a la propera convocatòria de
les ajudes de l'1% cultural.
Cal recordar que es tracta d'unes
actuacions ja començades, que han
comptat amb una important inversió
municipal i de la Generalitat. El passat 26
d'octubre, a més, la Generalitat va concedir
una subvenció de 90.000 euros per
continuar les tasques de restauració de
l'històric monument, que data de finals
del segle X.

Aquest mes de desembre han finalitzat
els treballs de construcció de les noves
pistes de petanca ubicades a l'Estadi
Municipal de Les Garrigues, amb
l'objectiu que tots els aficionats a aquest
esport el puguin practicar en unes
instal·lacions còmodes. S'han construït
quatre pistes de mides reglamentàries
amb sauló compactat i s'hi ha posat
l'enllumenat, 4 bancs i tanques de fusta
de protecció. El pressupost de les obres
ha pujat a 16.000 euros.

Hisenda
LAJUNTAMENT AUGMENTA ELS IMPOSTOS I LES TAXES PER SOTA DE LINCREMENT PREVIST DE LIPC
Un cop s'han assolit els objectius que
s'havien definit en el Pla de Sanejament
Econòmic-Financer que va realitzar la
Diputació de Barcelona per tal de sanejar
els comptes de l'Ajuntament, tot seguint
les directrius senyalades en l'esmentat
Pla i tenint en compte l'esforç fiscal que
ja s'havia fet en els anys anteriors i que
la taxa de variació interanual del IPC a
Catalunya del mes de setembre
d'enguany s'ha situat en un 4,3%,
l'Ajuntament va decidir en relació a les
Ordenances Fiscals pel 2.006 una
actualització de caràcter general de 3,5%
per totes les ordenances fiscals amb les
següents excepcions.
IMPOSTOS
S'incrementa únicament l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica en un 4%,
deixant iguals l'Impost sobre Béns
I m m o b l e s , l ' I m p o s t d 'A c t i v i t a t s
Econòmiques l'Impost sobre l'Increment
de Valor dels Terrenys i l'Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres. En
l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres s'afegeixen
bonificacions del 50% a les obres

referents a habitatges de protecció oficial,
del 90% a les obres que afavoreixen les
condicions d'accés i habitabilitat dels
discapacitats, del 50% quan es tracti
d'obres de millora en els habitatges del
casc antic i del 50 al 90 % en les obres
que es realitzin en Bens locals o nacionals
d'Interès Culturals. La quantia de la
bonificació serà declarada pel Ple de la
Corporació i s'acordarà prèvia sol.licitud
del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.
TAXES I PREUS PÚBLICS
La Taxa de la Llar d'Infants queda igual
que l'any passat. En la Taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues,
es modifica el punt c de la tarifa segona
i s'afegeix la tarifa tercera:
En la taxa per l'expedició de documents
administratius, s'afegeix a la tarifa el
següent punt:
- Informe per projecte de
telecomunicacions ................ 90,00 

En la taxa per la prestació de serveis
d'ensenyaments especials en
establiments municipals (escola de
música), es modifica la tarifa per la
següent:

CONCEPTE

TA R I FA

/mes

Quota per matrícula (anual): 31,00 
Quota matrícula 2n germà/pare (anual): 15,50 
Quota matrícula 3r germà/pare (anual): 7,75 
Classes P4-P5: 24,75 
Classes d'iniciació I: 36,00 
Classes d'Iniciació II (1/2 h instrument: 43,25 
Llenguatge + Instrument (1r 2n 3r 4t): 49,50 
Llenguatge + Instrument grau mig: 52,50 
Llenguatge musical - Sense instrument : 25,75 
Instrument (3/4 h): 39,25 
Instrument grau mig (1 h): 42,50 
Lloguer instrument - 1r Any: 10,25 
Lloguer instrument - 2n Any: 15,50 
Lloguer instrument (valor >600 ): 25,75 
Grup Instrumental: 25,75 
Grup instrumental subvenció
(2n 3r Trimestre): 15,00 
Música de cambra: 15,50 
Fotocòpies: 2,00 
Jubilats: 20% dte. a qualsevol activitat

Promoció econòmica
CONTRACTACIÓ
DE COMERÇ

D'ESTUDIS

La Diputació de Barcelona, en l'àmbit de
suport a les polítiques locals de comerç
i dins la convocatòria de subvencions
Xarxa Barcelona de Municipis, ha
subvencionat l'Ajuntament de Calaf amb
11.000  per tal de realitzar dos estudis:
Estudi de dinamització comercial: el seu
objecte és impulsar l'elaboració d'una
diagnosi prèvia del sector comercial i
establir les pautes a desenvolupar
posteriorment a través d'un projecte de
dinamització comercial que l'Ajuntament
sol·licitarà en la convocatòria de
subvencions de l'any vinent.
Estudi de modernització i optimització
del Mercat de Calaf: el seu objecte és

impulsar projectes de millora del mercat
de venda ambulant com a espai de
concentració i activitat comercial al
municipi.
A hores d'ara s'ha encarregat l'elaboració
dels estudis a l'empresa Roig & Soler de
Girona.

ENLLUMENAT NADALENC
Com cada any, per aquestes festes, Calaf
s'omple de llum i colors amb la col·locació
i encesa de l'enllumenat nadalenc. Així,
el passat divendres 2 de desembre es
va encendre l'enllumenat d'enguany, que
ha estat realitzat per l'empresa "L'estrella
de Queralt" de Navàs.

PLANS D'OCUPACIÓ
El Departament de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya ha atorgat
una subvenció de 21.924  a l'Ajuntament
pel projecte Pla de millora dels espais
d'interès paisatgístic del municipi que
consisteix en el pagament de la nòmina
i les quotes de la seguretat social de dos
treballadors.
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Calaf tindrà accés a internet amb wifi
Ben aviat Calaf disposarà de wifi, una
nova tecnologia que permetrà als usuaris
connectar-se a internet amb banda ampla
i sense fils. L'empresa ASPwifi serà
l'encarregada de gestionar les connexions,
que no necessiten ni línia telefònica, ni
instal·lació ni cables.
Què és el wifi?
Wifi és una paraula anglesa que vol dir
"sense fils" (wireless fidelity). El wifi és
el senyal que connecta els ordinadors
dels usuaris al centre d'operacions i a
internet. La base d'operacions d'ASPwifi
serà l'encarregada de donar els amples
de banda als usuaris i de controlar la
seguretat i el bon funcionament de la
xarxa.
Com ens podem connectar?
A l'aire lliure, des de qualsevol lloc on
rebem el senyal en condicions, gràcies
a les antenes col·locades. Si ens
connectem dins de casa, necessitarem
la instal·lació d'un petit kit d'antena i
punt d'accés per tal de fer arribar el
senyal en bones condicions.
Es podran fer instal·lacions
comunitàries?
Sí, de fet ja són diversos els blocs de
pisos i urbanitzacions d'altres poblacions
que tenen instal·lat el sistema wifi.

Quant val connectar-se?
Poden distingir-se dos tipus d'usuari:
a) Usuari resident: quota mensual de 25
euros, per 1 MB d'ample de banda.
b) Usuari ocasional: haurà de comprar
unes targetes de prepagament, que
costaran 10 euros (24 hores seguides);
18 euros (72 hores seguides, un cap de
setmana); 25 euros (7 dies); o 55 euros
(31 dies).

Quins avantatges incorpora aquest
sistema?
L'arribada de la banda ampla en llocs on
les grans operadores no arriben; en segon
lloc, la mobilitat, ja que una mateixa
connexió serveix per qualsevol indret on
hi hagi xarxa desplegada (per tant es
pot tenir la mateixa connexió a casa i a
la feina). A més, la connexió temporal
permet als usuaris de segones residències
o allotjats en establiments de turisme la
possibilitat de treballar amb banda ampla.

Entitats
UNIÓ ESPORTIVA CALAF
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passaran a entrenar també dos cops per
setmana: els dilluns i els divendres. Un
altre fet destacable és el servei social
que presta el club a la comunitat. A més
de donar la formació tècnica
corresponent, el club és conscient de la
necessitat d'educar en valors socials a
través de l'esport, com són la
companyonia, el respecte als altres
(àrbitres, rivals, públic...), i també en
valors personals, com la puntualitat,
l'esperit de superació, la perseverança,
etc.
Cada any són més jugadors que formen
part del club i provenen d'altres
nacionalitats. Hi ha jugadors de Romania,
M a r r o c , E q u a d o r, G u i n e a . . .
Indubtablement, l'esport pot servir com
una eina integradora molt positiva i,
afortunadament, a la Unió Esportiva
Calaf podem donar constància d'aquest
fet.
En aquest moment el club té sis
categories federades, les màximes que
es poden tenir: prebenjamins,
benjamins, alevins, infantils, cadets i
juvenils. Els nostres esportistes més
joves, els prebenjamins, estan debutant
molt dignament, tenint en compte que

alguns d'ells són un any més petits del
que correspon a la seva categoria. Sens
dubte tenen un gran futur per endavant.
Els benjamins són líders i estan realitzant
una temporada realment espectacular.
Els alevins també van líders, fent una
temporada brillant. Els infantils van
tercers i estan fent una campanya molt
seriosa i en línia ascendent, de la mateixa
manera que els cadets, que una vegada
superat un mal començament de
temporada fa setmanes que remunten
posicions. Finalment, els juvenils ocupen
la part baixa de la classificació, un lloc
que no es correspon amb la qualitat dels
seus jugadors i amb el potencial del seu
planter, i del qual sortiran ben aviat,
tant bon punt es posin les piles i
comencin a rendir tot el que el seu
potencial pot donar de si.
En aquests moments al club hi ha dos
grans reptes de futur. Per una banda,
l'actual juvenil hauria de ser la base per
tornar a fer un equip sènior d'aquí a
dues temporades. De l'altra, hi ha un
gran projecte en perspectiva que
permetria donar un salt qualitatiu molt
important, com és la construcció d'un
camp de gespa artificial.

ARCA

ASSOCIACIÓ ASSILM

FUTBOL SALA CALAF

L'associació ARCA realitza un curset de
patchwork, labors amb retalls, cada
dilluns de 4 a 6 de la tarda, a l'Ajuntament
vell. Tothom que hi estigui interessat pot
anar-hi.

Des de l'Associació Assilm, l'Associació
Sòciocultural dels Marroquins, volem
saludar tots els calafins i calafines i
desitjar-vos que passeu unes bones
festes.
Salutacions a tots i fins l'any que ve!

Després de la decepció en forma de
descens lany passat, aquesta temporada
ha començat de forma totalment diferent
ja que el CFS Calaf a lhora descriure
aquestes línies (jornada 10), és el líder
en solitari de la categoria amb 22 punts.
Tot això amb un renovat equip format
principalment per joves juvenils del poble
i amb la inestimable ajuda dels pocs
jugadors veterans que queden a lequip.
Aquest any no ens marquem fites, si no
que lobjectiu principal és el de poder
formar aquests joves jugadors, perquè
de cara al futur puguem tornar a ésser
lequip competitiu de fa tres temporades,
quan vàrem militar a Nacional.
Ens fa molta il·lusió el fet que a partir
del mes de gener podrem lluïr els colors
blaugranes a la nostra samarreta, ja que
el CFS Calaf sha ofert per dur el nom
de la nova Penya Barcelonista de Calaf
i Comarca.
Des daquí volem desitjar un bon Nadal
a tots els calafins i seguidors del CFS
Calaf.

L'escola de futbol de la Unió Esportiva
Calaf porta nou temporades oferint els
seus serveis al poble de Calaf i a les
poblacions de les rodalies (Sant Martí
Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, els
Prats de Rei, Calonge de Segarra, Aleny,
Torà, la Molsosa, Manresa, Pujalt).
Any rere any va creixent el nombre
de jugadors que estan o han estat
vinculats al club. En aquests moments
tenim més de cent jugadors formant
part dels equips de les diverses
categories. El creixement continu que
ha experimentat el club durant totes
aquestes temporades queda clarament
reflectit enguany, en el fet d'haver
aconseguit federar un equip de cada
una de les categories, des dels més
petits (els prebenjamins) fins als més
veterans (els juvenils).
Cada dia de la setmana, excepte els
dilluns, hi ha moviment al camp
municipal de futbol. Tots els equips
entrenen dos dies, llevat els
prebenjamins, que només ho fan els
divendres. De totes maneres, aviat

El patchwork permet fer originals creacions.

ASSOCIACIÓ D'AFRICANS
Des de l'Associació d'Africans de Calaf
volem desitjar a tots els calafins que
passeu molt bones festes!

Entitats
TORNA LA PENYA BLAUGRANA!
Fa aproximadament un any un grup de
gent habitual dels partits del Barça a
lSkandol de Calaf tenen la idea de revifar
la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca.
Aquesta idea va anar madurant i agafant
cos fins que el passat mes de juny es
comença a posar fil a lagulla, parlant
primer amb els antics responsables de
la Penya i més tard amb responsables
del F.C. Barcelona, que acullen la idea
amb satisfacció. Un cop arribat a aquest
punt i per tal de tirar endavant el
projecte, el primer que es fa és escollir
la nova junta directiva, que després de
lassemblea del 5 doctubre del 2005
queda formada per les següents
persones: Carles Frauca, Xavier
Castellana, Èdgar Cardona, Josep M.
Cardona, Oriol Cardona, Joan Prat, Sergi
Alonso, Marcel·lí Prat, Francisco Martinez,
Jordi Cisa, Josep A. Barrios, Carles
Barrios, Albert Granados, Josep M.
Dorante, Ramon Mas, Jordi Borràs i
David Nadal.
NOU LOCAL SOCIAL
El nou local social és lSkandol, al carrer
Isidre Vilaró núm. 3, un lloc en què
sempre sha respirat un gran
barcelonisme, i on els socis de la penya
que ho desitgin podran gaudir de tots
els partits del Barça de futbol, i també
dels partits més importants de les
principals seccions del Club. Tot això,
vist en una macro pantalla de 2 metres,
perquè no us perdeu cap detall.
ELS SOCIS
Lobjectiu de la nova junta de la Penya

és el de convertir-la de nou en una entitat
molt viva a Calaf i la seva comarca. Per
aconseguir-ho necessitem tornar a ésser
una penya potent en nombre de socis,
que seran els que ens donaran força per
poder tirar endavant tots els projectes
que pensem dur a terme.
Els socis de lantiga penya que vulguin
continuar sent-ho podran conservar el
seu número de carnet si ho desitgen.
Els socis es dividiran en quatre categories:
Aleví de 0 a 5 anys quota anual de 5 ,

La Penya Blaugrana torna a la seva activitat.

júnior de 6 a 15 anys quota anual de 12
, sènior de 16 a 65 anys quota anual
de 20  i jubilat o pensionista quota
anual de 12 . Entre tots els socis
sortejarem tres samarretes de la segona
equipació del Barça, signades pels
jugadors del primer equip del F.C.
Barcelona.
Per fer-se soci o demanar més informació
us podeu dirigir al nou local social
(Skandol) qualsevol dia de partit del
Barça, o bé a ladreça de correu
pbcalaf@mail.fcbarcelona.com.

ELS SERVEIS DE LA PENYA
Posem la Penya a disposició de les escoles
i clubs esportius perquè es puguin
realitzar activitats amb els seus alumnes
a les instal·lacions del F.C.Barcelona
(visita al museu i instal·lacions del club,
assistència a partits del Palau, etc ).
Tramitarem amb el Futbol Club Barcelona
la compra dentrades al Camp Nou i al
Palau Blaugrana per als socis de la Penya.
També hi ha un acord amb el Club Futbol
Sala Calaf per tal que a partir de gener
dugui el nom de la Penya Barcelonista
de Calaf i Comarca i vesteixi els colors
del Barça. Organitzarem desplaçaments
al Camp Nou i al Palau Blaugrana, i com
a mínim un desplaçament a camp
contrari, que podria ésser el de Saragossa
el 26 de febrer de 2006. Hi ha moltes
més coses pensades, de les quals ja us
anirem informant en els propers mesos.
Començarem a preparar el 25è aniversari
de la Penya, que tindrà lloc en el transcurs
del 2007. En aquesta gran festa del
barcelonisme calafí i la seva comarca
programarem diversos actes festius,
esportius i culturals per a tots els socis
de la Penya i comptarem amb la presència
de directius, jugadors, exjugadors i
tantes persones vinculades al F.C.
Barcelona com sigui possible.
Si estimes al Barça, et sents identificat
amb els seus colors, t'apassiona el món
blaugrana ... des de la Penya Barcelonista
de Calaf i Comarca et donem l'oportunitat
de fer-te soci de la nostra entitat i sentirte com si fossis un més de la gran família
barcelonista.

UNIÓ CALAFINA
Presentem la programació que tenim
prevista fins al final d'any; a més de
la mateixa, tindran lloc a la sala
d'espectacles dos concerts de rock
organitzats pel jovent, així com la
tradicional arribada del Patge Faruk.
Pel que fa a les activitats ja realitzades,
el dia 4 de desembre hi va haver ball
amb el Duet Arias, el dijous 8 es va
celebrar la Diada del Soci, amenitzada

pel Duet Esquitx. El diumenge 11, hi
va haver ball amb M. Alba.
El proper diumenge 18 de desembre
hi haurà ball amb el Duet Festa, i el
diumenge 25, dia de Nadal, hi haurà
ball de vetlla a càrrec del quartet Doble
Swing, a les 20.00 hores. Finalment,
acabarem l'any amb el ja tradicional
Sopar de Cap d'Any, amb un gran ball
a càrrec del Quartet Cristal.

Aprofitem l'avinentesa per desitjar als
nostres socis, vilatans i a tota la
comarca, que tinguin un bon Nadal i
un millor Any Nou 2006.
Bones Festes a tothom!

La Junta Directiva
Unió Calafina
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Entitats
AGRUPAMENT ESCOLTA ALEXANDRE DE RIQUER

COMTCASE

AQUEST ANY... 25!!!
Doncs sí, aquest any els escoltes celebrem
el nostre 25è aniversari. Al llarg d'aquests
anys de vida com a Agrupament, hem
fet tot el que a un nen, nena, noi, noia
o jove el pot il·lusionar:

La COMTCASE organitza durant tot
l'any el curs d'acordió diatònic, que té
lloc els dissabtes a la tarda, cada quinze
dies, al Casal de Calaf. Uns sis alumnes
segueixen aquestes classes individuals
d'acordió diatònic.

- Com a nens petits hem fet jocs, tallers
de teatre, maquillatge, contes, gimcanes,
excursions per la comarca... o sigui tot
el que un nen o nena pot PROPOSAR fer.
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- Com a nois, hem fet intercanvis amb
altres agrupaments, baixades de rappel
i vies d'escalada, descensos amb balses
per rius, travesses de muntanya,
campaments per Espanya i Europa,
construcció d'iglús, debats sobre sexe,
drogues, societat... o sigui tot el que un
noi o noia pot PROPOSAR i
AUTORGANITZAR.

- Com a joves hem participat en les
Festes locals (St. Joan, Carnaval, 1 de
maig, Nadal...), ens hem implicat en els
problemes del poble, hem criticat sense
por quan calia i a qui calia, ens hem
hagut de buscar "pis"... o sigui tot en el
que un jove es pot IMPLICAR, CRITICAR
i PARTICIPAR.

I així és com ens hem "criat" com a
associació d'educació en el lleure que
tracta d'incidir en el nostre entorn més
pròxim d'una manera constructiva,
participativa i independent.

Felicitats doncs, a tots els que n'hem
format part algun moment o altre i
esperem que tingueu unes BONES
FESTES!!!

Des d'un banc de la placeta
És per donar la meva opinió sobre un fet que passa a Calaf
i que difícilment es produeix en cap altra població.
Em refereixo a la nova configuració del carrer raval de Sant
Jaume que "gaudim"... Per la confusió de conductors i vianants,
com és el meu cas i el de molta gent, la qüestió és endevinar
de qui són les voreres del carrer. Aquest espai teòricament
sembla reservat per als vianants tant a la dreta com a
l'esquerra, però la realitat és una altra. Qui no s'ha trobat
caminar tranquil·lament i tenir un ensurt perquè un cotxe
envaeix la vorera a tota marxa sense vigilar massa? Doncs
jo també, i més d'una vegada.
Massa sovint, en la vorera estreta, des del Casal de Gent
Gran fins a la font de la placeta, hi ha cotxes mal aparcats.
És curiós veure com senyores, àvies o mares amb una
criatura dins del cotxet han de fer una veritable gimcana
per sortejar els cotxes, i moltes vegades fins i tot no queda
més remei que envair la calçada per on circulen els vehicles,
que sovint no respecten la velocitat adequada d'una artèria
de comerç. No vull pensar qui fóra el responsable en cas
d'accident.
No es podria utilitzar només la banda més ampla per aparcar
aquella mitja hora, càrrega i descàrrega o el que convingui?
Reflexionem-hi.
Com a anèctoda: L'altre dia es para un cotxe davant del Casal
d'Avis, i un matrimoni que segons varen dir-me eren de la
ciutat de Vic, varen preguntar-me un lloc per poder dinar.
Lògicament els vaig indicar tots els restaurants de Calaf. Vn
donar-me les gràcies, i ell va comentar: "Esteu molt de sort
de tenir aquesta zona tan gran per poder aparcar! Si

Pel que fa a aquestes dates, la
programació de Cal Macarró (local
social de la COMTCASE) és la següent:
Divendres 23 de desembre
A 2/4 de 12 de la nit, concert de Nadal
amb el grup de folk Cercavins.
Dissabte 31 de desembre
Festa de cap d'any, a partir de la 1 de
la matinada.

Josep Mases i Raurich
vinguéssiu a Vic...!", i van continuar carrer amunt aparcant
tranquil·lament a la cantonada de Ca l'Escloper.
El meu instint de vilatà era d'avisar-los que allò estava
destinat als vianants, però no fos cas que jo anés equivocat.
La meva pregunta és: Es pot aparcar o no? No podria estar
més ben assenyalat? Les senyals ara existents, autoritzen
o prohibeixen?
Perquè el problema ja el tenim. Tot per fer un carrer sense
vorera que no delimiti la calçada, així de senzill.
Però pel que es veu, aquest carrer el devien planificar amb
lluna vella...? Ara ja ho entenc.

Entitats
CASAL DE CALAF
El proper dilluns 26 de desembre tindrà
lloc el 8è Conta Contes organitzat pel
Casal de Calaf. Petits i grans podran
gaudir amb sis contes explicats per gent
de totes les edats i de diversa
procedència. A les 12.00 h, a la sala de
fusta del Casal de Calaf.

Cultura
IDENSITAT CALAF-MANRESA
S'han iniciat ja els tres projectes que es
desenvolupen a Calaf:
Pel que fa al projecte Ground Specific,
una quarantena de persones grans de
Calaf van participar el passat 10 de
novembre en un original workshop, un
taller organitzat pels arquitectes italians
2A+P dins del marc del projecte Idensitat.
Es tractava que els avis i àvies del
municipi donessin idees per a la
recuperació del jardí de Can Bertran, per
tal de convertir-lo en un nou espai públic
de la vila. Entre les idees que van sorgir
hi ha la possibilitat de construir-hi un
hivernacle, que serviria per al cultiu d'un
petit hort, una pista de petanca o per
acollir diverses activitats quan faci més
fred.
D'altra banda, el projecte Nucli Antic,

que desenvolupen els artistes alemanys
Erika Artz i Juan Linares, les seves
activitats tindran lloc els mesos de gener
i febrer.
Per últim, el projecte de La Ciutat dels
Nens ja va va desenvolupar un cicle
d'interessants activitats amb els nens i
nenes del CEIP Alta Segarra de Calaf, els
mesos de setembre i octubre passats.

Avis i àvies al jardí de Can Bertran.
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Des de la Parròquia
CAMPANYA "TOTS SOLIDARIS
AMB GUATEMALA"
Amb aquest eslògan, diverses entitats i
col·lectius de Calaf i comarca s'han
compromès en una campanya de
solidaritat amb aquell país, apadrinant
l'equipament d'una escola i col·laborant
a refer-se de les conseqüències de
l'huracà Stan.
Durant aquest curs, la parròquia també
organitzarà diverses activitats per
col·laborar en aquest projecte d'ajuda a
Guatemala, país amb el qual ens sentim
units a través de la calafina Josefina
Oller, que fa 9 anys que es troba allà
com a missionera.
Així, per exemple, la mainada de la
catequesi està preparant unes guardioles
per recollir donatius. I una altra guardiola
gegant anirà recorrent els llocs on es
facin esdeveniments de caire popular.
S'ha obert també un compte corrent a
la Caixa Manresa, on es poden ingressar
aportacions:

Tots solidaris amb Guatemala
2041-0045-81-0040032141

ALTRES INFORMACIONS
A finals de setembre va desaparèixer la
campana de Sant Sebastià. Vam fer
presentar la denúncia pertinent davant
els Mossos d'Esquadra. Però, davant la
incertesa que pugui recuperar-se, estem
fent gestions per comprar una nova
c a m p a n a , a m b l ' e s p e ra n ç a q u e
l'assegurança que el Bisbat té contractada
cobreixi aquest robatori.
La mainada de catequesi participarà en
el concurs bíblic que es fa cada any a
nivell de Catalunya, organitzat pel grup
de Terrassa de la Federació de Cristians
de Catalunya.

les xerrades amb el germà Jesús Morer
(la propera, el 21 de gener).
A mida que s'acosta l'entrada a l'hivern,
l'ambient es va preparant per una de les
festes més grans del nostre calendari.
Els cristians no ens cansarem d'agrair
l'encert dels nostres avantpassats a l'hora
d'escollir les festes hivernals del
"naixement del sol" per celebrar el
naixement de Jesús, llum per a tota la
humanitat. Per això ens aplegarem la nit
de Nadal per festejar la presència de
Crist enmig nostre i, durant les festes,
anirem evocant els diferents aspectes
d'aquest esdeveniment.

Els dissabte 3, 10 i 17 de desembre, amb
una parada al mercat, es farà la
campanya de "La llàntia solidàriia",
promoguda per Mans Unides. Els beneficis
de ld'enguany van destinats a la
construcció d'una escola al Salvador.

El dita 7 de gener, a 2/4 de 9 del vespre,
tindrà lloc a l'església parroquial el concert
d'any nou, interpretat per la Coral Trinvant
de Calaf, la Coral Mare de Déu del Portal
dels Prats de Rei i la d'Aguilar de Segarra.

També el dissabte 17 de desembre, la
missa del vespre comptarà amb amb la
participació del jovent que segueix la
catequesi de confirmació. Cal dir també
que es van duent a terme les catequesis
familiars (la propera, el 14 de gener) i

Càritas Igualada, com la majoria de les
Càritas, es troba desbordada de roba, i
ens ha demanat que, de moment, no els
en fem arribar més. Per tant, fins a nou
avís no podrem recollir més roba per
Càritas.

EL POU DE LA MEMÒRIA
SOBRE LA LLEGENDA DEL MERCAT DE CALAF
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totes les paraules que durant tot aquell
lamic Joan Graells) i la llegenda original
Tenim notícia que de mercat, a Calaf,
matí havien anat glaçant-se per la plaça!
del mercat de Calaf diu així tan sols
nhi ha, com a mínim, des del 1226,
¡Ah, fillets de Déu! Us limagineu el
actualitzo lortografia i la sintaxi
documentat al testament de Bernat
rebombori que es produí de cop i volta?
prefabrianes de Mestres:
den Blanc en què afirma que tenia
Quant daquest matxo? Compreu-me
unes cases a la vila i unes altres al
aquest porc! Tres unces! Vint-i-quatre
El mercat de Calaf havia estat altre
mercadet de Calaf (o sigui, fora de les
dobles! Aquest parell de bous queda
temps un dels mercats més importants
muralles): vegeu els fascicles 3r i 5è
per mi! Ja us el podeu mirar per tots
de Catalunya; no obstant això, no és
de la Història de Calaf a càrrec de Jaume
cantons. Set unces. No
Mas Parés dins
tira pas guitzes? Ni mitja
daquest mateix
dobla menys! Etc, etc.
butlletí. Mas i Parés ens
És a dir, que entre les
informa, també, que el
paraules
que
es
filòleg Joan Coromines
desglaçaven i els crits dels
(1905-1997) en el seu
que volien parlar i no podien
O n o m a s t i c o n
fer-se sentir, va resultar tal
Cataloniae conclou que
xivarri i tanta confusió que
el mot àrab chalaf
no va haver-hi manera de
(calaf), a part de ser
fer-se entendre.
un nom propi, és
I segons uns, el mercat de
alhora un nom comú
Calaf va acabar-se a
àrab que vindria a
garrotades; segons altres,
significar permuta,
fugint tothom amb les mans
transacció, mercat;
a les orelles.
per tant, tindria la
mateixa significació
Ladagi popular calafí ja diu
que el grec empórion
que a Calaf només nhi ha
(mercat: origen
dues, destacions: la de
d  E m p ú r i e s ) .
Coromines assenyala Apel·les Mestres vist per l'artista calafí Ramon Sala (1924-2001) lhivern, i la de la RENFE.
Resulta, però, que el
la hipòtesi que el famós
pas a la concurrència que cridava, ni al
mercat de Calaf tindria els seus orígens
mateix Apel·les Mestres, vuit anys
diner que feia córrer a allò que deu la
ja durant el domini musulmà (fins ben
abans, el 1887, havia presentat el
seva celebritat.
entrat el s. X).
poema Margaridó (8 cants més
No, no és la seva importància mercantil
La llegenda del mercat de Calaf ha
endreça) als Jocs Florals de Barcelona:
sinó un incident extraordinari el que li
arribat fins a nosaltres gràcies a Apel·les
Margaridó és una epopeia col·lectiva
donà la fama que va perpetuant-se de
Mestres (1854-1936): escriptor i poeta,
amb rerefons sentimental (la
protagonista senamora dun soldat
segle en segle.
dibuixant satíric i gran il·lustrador (al
francès), situada a St. Martí de
Calaf és un país fred, tan fred que els
MNAC, del 14 de juny al 28 dagost
Sesgueioles durant la Guerra del
seus hiverns es consideren dels més
denguany, dins lAny del llibre i la
Francès (1808-1814). Aquest magnífic
rigorosos, i amb tot i ser-ho tant, en
lectura, hem pogut gaudir dels dibuixos
poema no va ser tingut en compte pel
vingué un tan sobtat, tan superior a
originals de lautor per al seu poema
jurat tot i que Mestres ja havia
tots els haguts i per haver, que un dia
Liliana (1907), la més important de les
guanyat anteriorment els Jocs Florals
de mercat, quan tota la plaça era plena
seves obres, que el 1911 ell mateix
un parell de vegades (el disgust de
de bestiar i de compradors, sobrevingué
adaptà per al teatre amb música dEnric
Mestres fou tan gran que va estar 21
una gelada tan horrorosa que les
Granados); també decorà llibres, fou
anys sense tornar-hi a participar). Lany
paraules es glaçaven en sortir dels llavis.
autor de cançons molt populars
següent, el 1888, Margaridó fou
Tothom tractava i contractava, tothom
(interpretades, sobretot, per Emili
premiada, en desgreuge, als Jocs
demanava i oferia, però no se sentia
Vendrell), excursionista, jardiner notable
Florals dissidents celebrats a lAteneu
res; i com havia de sentir-se si, com
i un dels pares del modernisme català.
barcelonès (el poema fou publicat el
us dic, al moment de brotar es glaçaven
Doncs bé, el 1895 Apel·les Mestres
1890 a la Tipografia Espasa & Cia; i
les paraules!
publica el volum Tradicions dins la
ha estat posat en escena al mateix
Però el dia anà avançant, cobrà força
col·lecció Folklore Català de la Tipografia
poble de St. Martí, per primer cop, el
el sol i a la fi començà el desglaç per
Espasa & Cia de BCN; recollides i
17 dagost de 1991, adaptat i dirigit
allà a migdia; i així com sanà desglaçant
escrites per lautor, el núm 101 duu el
per lenyorat Joan Oller Vidal).
laigua, sanaren desglaçant les paraules,
títol El mercat de Calaf (gentilesa de

La pregunta que ens fem és per què
dues de les més notables mostres
literàries que defineixen en gran
manera el tarannà de lAlta Segarra,
com són Margaridó i la llegenda el
mercat de Calaf, pertanyen a la
mateixa ploma del gran Apel·les
Mestres. O sigui, què se li havia
perdut, a Mestres, dins la nostra
petita i feréstega comarca? La
resposta, després de múltiples
lectures, és clara: el fet que Mestres
conegués tan bé la Segarra es deu a
la gran amistat que luní sempre amb
el calafí Alexandre de Riquer (18561920).
Gràcies al formidable llibre il·lustrat,
Alexandre de Riquer, dEliseu Trenc
(Lunwerg Editores, BCN, 2000),
sabem que Riquer conegué Mestres
el 1874 quan tornà a Barcelona amb
la seva mare (shavien hagut dexiliar
a França per culpa de lesporàdica
participació del jove Riquer en la
tercera carlinada (1872)) i es
matriculà a la Llotja (on també assistia
Mestres), i on seguí durant uns quants
anys les classes de Tomàs Padró
(íntim amic de Mestres) i, sobretot,
d'Antoni Caba, que era el professor
que més admirava. Quan Apel·les
Mestres féu un llarg viatge per Europa
la primavera i lestiu del 1876, Riquer
el substituí com a il·lustrador i
dibuixant litogràfic. Lamistat amb
Mestres, que es convertiria en una
mena de germà gran intel·lectual,
permeté a Riquer de connectar amb
un grup descriptors i artistes
(Pompeu Gener, Joaquim Bartrina,
Enric Obiols i els germans Arteaga)
que es reunia sovint, quan feia bon
temps, en un garrofer del vessant
meridional del Tibidabo, on cadascú
tenia la seva branca adjudicada. Per
una carta del seu germà, Josep de
Riquer, al seu pare Martí del
17/5/1880 (Arxiu Martí de Riquer)
sabem que Mestres passà temporades
amb Alexandre a la masia de Bassols
(casa pairal dels Riquer, coneguda
com a Cal Marquès, a Enfesta: terme
municipal de Castellfollit de
Riubregós), concretament, part de
lestiu del 1880 (coneixem que
Mestres, des del 1877 fins al 1895
a partir del 1896, als 42 anys, a
lautor de la llegenda del mercat de

Calaf se li aguditza lagorafòbia (la
por als espais oberts), cosa que
lobligarà a viure, pràcticament reclòs,
en una torre del passatge Permanyer,
núm. 14, de Barcelona- passava els
estius als Alps suïssos en companyia
de Peius Gener). Si Riquer era un
caçador empedreït des de la seva
infància, Mestres era un gran
caminador: és probable que les seves
llargues caminades per la nostra terra
fructifiquessin, pel que fa a Apel·les,
anys més tard, en Margaridó i la
llegenda del mercat de Calaf.
Hi ha, encara, un altre llibre de
Mestres, Vist i sentit (signat el març
de 1918), que recull un conjunt
danècdotes i facècies viscudes al
llarg de la seva vida. Vegem-ne una
que palesa el seu coneixement de la
nostra idiosincràcia, Els Segarretes:
Anem dexcursió per la Segarra. És
un matí dhivern duna gran serenor
però duna més gran cruesa. Laire
talla i les senyores no tenen prou
mans per embolicar-se amb els xals
i les mantes. En passar per una vinya
veiem un grup de segarretes que
sestan asseguts contra un marge
fent deu hores. Les senyores es
queden bocaobertes contemplantlos. I vinguen exclamacions
dadmiració: Oh, Jesús! Mireu-ne
aquests homes! Asseguts aquí amb

aquest fred! No sé com sho fan! I
en mànigues de camisa! Però com
sho fan! I nosaltres tan abrigats i
tremolem, i ells... No sé com sho
fan! Un dels segarretes, amb calma
estoica: -Com mos ho fem?... Fotentmos de fred!
Per acabar recordarem, també, que
el nostre convilatà i rapsode Celdoni
Fonoll edità el març del 1991 un disc
intitulat Mercat de Calaf amb un
poema central, amb el mateix títol,
signat per Lo Gaiter del Besòs
(lescriptor barceloní Ramon Solsona)
i música den Celdoni, que fa una
actualització interessantíssima de la
llegenda del mercat de Calaf dApel·les
Mestres.
Josep Maria Solà
N.B. Aquests tres inicials pous de la
memòria publicats fins avui (El llibre
dorgue de Calaf; La versió calafina
de la cançó del comte Arnau; i Sobre
la llegenda del mercat de Calaf) varen
tenir una primera versió radiofònica,
en forma de col·laboració duns 25
minuts per qui signa aquestes ratlles,
dins el magazín SUMAR de Ràdio
Altiplà (107.2 FM), conduït per Susana
Pagán i Marta Buscart durant els
dissabtes 2 i 30 (juliol) i 27 dagost
del 2005, respectivament.

El Mercat de Calaf dibuixat per Xavier Nogués a La Catalunya pintoresca (1919)
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Posat les vambes !
EL CAMÍ DEL CARRILET

Per la zona minera d'Aleny i La Fortesa
Les mines de carbó són un capítol important de la història de Calaf. Van començar a explotar-se a l'inici de la revolució
industrial del nostre país i es van anar tancant quan van arribar d'altres fonts més barates d'energia. Això va des de finals
del segle XIX fins a la segona meitat del XX. Moltes persones grans encara tenen viva la imatge de quan les vagonetes
plenes de carbó i tibades per matxos passaven pel mig del Raval i anaven a abocar al descarregador que hi havia al moll
de ca l'Anguera. Avui farem aquest camí: el camí de carrilet, i visitarem també algunes boques de mina de les que queden
més a prop de casa.
Cal recordar que tant la llei com la més elemental prudència prohibeixen l'entrada a qualsevol d'aquests forats. Tots estan
en males condicions i un accident podria ser fatal.
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0 h 0 min
0 Km 000 m
Comencem la caminada a l'extrem més baix
del Raval de Sant Jaume, a la placeta que hi
ha davant de ca l'Anguera, entre la carretera
de Manresa i la via del tren. Des d'aquest
lloc s'abocava el carbó sobre els vagons que
hi havia al moll de sota, en el punt on ara hi
ha la barana de ferro entre els dos murets
de pedra. Des d'aquí, enfilem el carrer que
tenim davant: el Raval de Sant Jaume, seguint
exactament la direcció que ens marca el
campanar.
0 h 5 min
0,450 km
Hem arribat a la Plaça dels Arbres. Just abans
de començar a pujar pel carrer de Sant
Jaume, tombem a la dreta per la carretera
d'Aleny. Estem seguint el camí que seguia
l'antic carrilet que portava el carbó de la
"mineta" batejada amb el nom de "mina
providència".
0 h 7 min
0,600 km
A la nostra esquerra tenim un parc infantil.
Seguint per la vorera del peu del parc, deixem
un moment la carretera i entrem al Carrer
del Carrilet. Quan arribem a les últimes cases
del carrer (davant nostre la masia porxada
de La Torre) deixarem el camí del carrilet i
tombarem a la dreta per tornar a la carretera
d'Aleny que havíem deixat fa un moment.
La seguirem cap a l'esquerra: direcció Aleny.
(Si haguéssim seguit pel camí del carrilet,
fora vila, l'hauríem trobat tallat perquè,
incomprensiblement, la construcció de l'Eix
Transversal va modificar el seu traçat i ens
porta ara a d'altres indrets).
Seguim carretera enllà fins a trobar el pont
de l'Eix Transversal.

Oratori del camí de les Quadres.

0 h 15 min
1,400 km
Travessem l'Eix per sota el pont. Agafem la
pista que s'obre immediatament a l'esquerra
i que corre paral·lela a l'Eix. Una mica més
endavant trobarem un oratori a la dreta del
camí. A la fornícula, unes rajoles amb la
imatge de Sant Antoni. Abans hi havia hagut
una imatge de la Mare de Déu que ha
desaparegut.
0 h 22 min
2,100 km
Ens comencem a separar de l'Eix. A la nostra
esquerra, els edificis d'una granja. A l'esquerra
de tot dels edificis hi ha una caseta al costat
de la qual hi havia el pou de la Mineta (mina
providència). Just d'aquest punt sortia la via
del carrilet que anava al carregador de ca
l'Anguera després de recórrer tot el Raval.
Deixem a la nostra esquerra la pista que ens
duria a la granja i seguim recte.
0 h 24 m
2,200 km
Cruïlla. Seguim recte. Direcció a la casa de
Les Quadres que tenim davant mateix, al
fons.
0 h 29 min
2,600 km
Hem arribat a l'alçada de Les Quadres.
Ignorem el camí que va cap a l'era de la casa
i, abans d'arribar al petit cementiri que tenim
a l'esquerra del camí, agafem un desviament
cap a la dreta que passa just per darrera i
a tocar les parets de la casa. Seguim enllà.
Davant nostre, sobre el turó del fons, el nucli
d'Aleny.
0 h 31 min
2,900 km
Bifurcació. Hem de parar atenció a no saltarnos-la. Hem d'agafar la pista que baixa per
la nostra esquerra, que és la menys transitada
i que comença en lleugera baixada i vorejada
d'alzines. Avall.
0 h 36 min
3,300 km
Hem acabat una baixada i arribat a un planell,
en el punt just que el camí es torna ombrívol
i protegit per fileres de roures i alzines a
dreta i esquerra. En aquest punt, estem entre
dues boques de mina. La de la nostra dreta,
a l'altra banda del tros, s'endevina a sota del
single tapada per un enrunament de pedres.
A la nostra esquerra i a peu del camí hi ha
l'altre forat amagat darrera les bardisses.

Recordeu que no és possible entrar-hi!
Seguim el camí avall, 50 metres més
endavant, hem arribat al capdavall de tot de
la baixada. La rasa travessa el camí.
Aquí hem de deixar la pista i pujar al camp
que queda a la nostra dreta per vorejar-lo
per l'esquerra durant una cinquantena de
metres fins a recuperar un camí que s'obre
clarament entre les alzines a l'altre costat
del tros.

Una de les mines del sector d'Aleny.

0 h 41 min
3,500 km
Som a l'altre costat del tros i encarem el
camí, a l'esquerra la rasa i a la dreta el turó
i el bosquet d'alzines. Seguim recte per
aquesta pista, actualment molt poc transitada
però molt fàcil de seguir. Aquesta és l'antiga
pista que portava a la mina i que ara està
totalment en desús. 20 metres després del
començament del camí hi ha una font a la
nostra dreta que plora per la paret del marge
quan és temps d'aigües revingudes. Els
metres següents són un plaer per als sentits.
0 h 46 min
3,900 km
El camí travessa la rasa i uns 15 metres més
endavant trobem una pista que baixa per
la nostra esquerra i que nosaltres ignorem.
Seguim recte i uns 20 metres més endavant
trobem una nova bifurcació i tombem a mà
esquerra en pujada. (recte, ens hauríem
embardissat i seria difícil de passar) Ara la
pista s'estreny i es transforma en un corriol.
10 metres després de la cruïlla, a la nostra
dreta, hi ha la boca d'una nova mina. Cal
estar atents perquè si no la bardissa ens la
taparà i, cal recordar, també, que està
absolutament prohibit d'entrar-hi. Noteu que
la boca està a punt d'ensorrar-se. Antigues
travesses de via mantenen en precari equilibri
les pesades roques del damunt.

Seguim recte amunt pel corriol, a la dreta
del qual, encara es pot trobar també mig
enrunat un forat-respirador de l'anterior mina.
0 h 50 min
4,300 km
Arribem a una pista ampla que seguim cap
a la dreta. No la deixarem fins a trobar la
carretera asfaltada que va d'Aleny a Sant
Passelaç.

codonyers, tenim l'esplèndida i ben
conservada boca de la mina de cal Frare.
Com sempre, està prohibit d'entrar-hi.
Seguim el camí endavant que comença a
baixar fent amples llaçades fins arribar a la
pista principal que veiem a baix, al fons.
Davant nostre, emparrada a mig turó, la gran
casa de Les Basses per on passarem d'aquí
una estona.

0 h 55 min
5,000 km
Hem arribat a la carretera asfaltada.Som
aprox. Al P.K. 4 d'aquesta carretera i hem
d'anar just fins el km 5. La seguim doncs
cap a l'esquerra, direcció Sant Pere d'Arç.
1 h 9 min
6,200 km
Hem anat seguint per la carretera asfaltada
i ara som davant del rètol de Cal Abadal. Just
on hi ha l'indicador del quilòmetre 5, deixem
la carretera i trenquem per una pista que
segueix cap a la dreta. Seguim per aquesta
pista engravada que comença en lleugera
pujada i, després, va planejant.
1 h 12 min
6,600 km
Cruïlla de camins. Hem d'agafar l'única pista
que s'obre a la nostra dreta, just davant del
rètol de cal Frare. Seguim aquesta direcció:
cal Frare.
1 h 15 min
6,800 km
A la dreta del camí una fila de pollancres.
Darrera els pollancres, una petita bassa mig
amagada per un canyar. 10 metres més
endavant uns graons que baixen ens marquen
la font de Cal Frare. És una font de toll
tancada per una porta de ferro. Sota la porta
hi ha un petit canó per on raja la font. (Si el
destapeu recordeu-vos de tornar-lo a tapar)
Seguim amunt.

Font del Frare.

1 h 17 min
7,000 km
Seguint el camí aniríem a parar a cal Frare.
Poc abans d'arribar-hi trobem una cruïlla i
nosaltres hem de tombar a l'esquerra. (Cap
a la dreta trobaríem pocs metres més
endavant l'entrada de cal Frare que ens
barraria el pas.) No hi ha pèrdua. És l'únic
camí possible.
1 h 18 min
7,400 km
Cruïlla. Hem arribat a una nova pista que
davant nostre fa una corba tancada. Hem
d'agafar el ramal de l'esquerra. 50 metres
més endavant, a l'altra banda de la feixa que
hi ha a la dreta del camí plantada de

Mina de cal Frare.

1 h 29 min
7,800 km
Seguim recte pel camí principal, ignorant els
camins que porten als trossos. Hem d'arribar
a la pista principal de baix de tot.
1 h 31 min
8,000 km
Hem arribat a la pista principal, al costat d'un
pal de llum i una caseta, l'hem de seguir cap
a la dreta. Direcció cap a Les Basses que és
la casa que tenim al capdamunt de la pujada.
Aquí podem fer una petita incursió per arribarnos a la Font del Ferro que tenim a tocar
mateix. Només hem de travessar el camí
que tenim perpendicular davant nostre,
avançar uns 25 metres per la petita feixa
que hi ha sota el camí i buscar la rasa.
Descobrirem un racó frescal que envolta una
font de toll. A pocs metres les restes d'una
sínia. Després de la visita tornem enrere cap
el camí principal.
L'any 1933, un il·lustre calafí, Mossèn Pius
Forn, feia una senzilla descripció d'aquest
indret en una publicació de l'època que deia:
"...A uns quatre quilòmetres de Calaf, terme
d'Ars, sota Can Garrigó i les Basses, hi ha una
petita i mística vall, amb una casa vella al
mig,anomenada can Cristòfol, que se'ns figura
una petita Arca de Noè, .../...Al peu de l'hort
i per l'ús de la casa, es troba una font de raig
abundant, d'aigua cristallina i fresca. Seguint
rasa avall, al marge esquerra i al peu d'uns
joncars, es troba la fonteta ferruginosa, humil
i tan dissimulada, que és fàcil hi passeu pel
davant sense adonar-vos-en..."
De les dues fonts esmentades només es
troba amb facilitat la primera i encara força
descuidada tot i tenir aigua quasi sempre.
1 h 37 min
8,200 km
Tornem a ser a la pista principal. Anem en
direcció a Les Basses. Ara 200 m de forta
pujada.
1 h 41 min
8,300 km
Tenim la casa de Les Basses a sobre mateix,
a la nostra dreta. A la corba que hi ha abans
d'arribar-hi, deixem el camí principal i agafem
la pista que segueix recte una mica a

l'esquerra (Aquí farem una altra incursió per
visitar una boca de mina i després tornarem
a recuperar el camí en aquest mateix punt).
Uns 25 metres deprés d'agafar aquest camí
a la nostra dreta, entre la bardissa, hi ha una
boca de ventilació. Seguim recte amunt.
1 h 44 min
8,400 km
Trobem una cruïlla. Deixem el camí que
portàvem i agafem el que queda just a davant
nostre i que es fica cap a dintre el bosc. N'hi
ha un a l'esquerra en baixada i un altre a la
dreta que tira enrere, que hem d'ignorar.
1 h 46 min
8,600 km
Aquí el camí s'acaba en una ampla clariana
que havia estat l'era de la mina. El forat de
la mina és a la nostra dreta, molt embardissat,
darrera una muralla d'esbarzers. El corrent
d'aire calent que surt de la boca mig enrunada
ens fa pensar en les connexions interiors a
diferents nivells. Girem mitja volta i tornem
enrere fins a retrobar el camí ample que ens
portarà cap a Les Basses.
1 h 53 min
9,000 km
Tornem a ser al camí de Les Basses, al mig
de la corba. Agafem cap a l'esquerra en
direcció a la casa. Pot ser que a la casa hi
hagi gossos, però no cal patir-hi perquè estan
sempre lligats i es pot passar tranquil·lament.
Travessem l'era de la casa i seguim recte per
un tros de carretera asfaltada. Quan s'acaba
la carretera asfaltada continuem per la pista.
Cap a La Fortesa.
2 h 4 min
10,000 km
Arribem a una altra pista ampla que travessa
perpendicular a la que veníem. L'agafem cap
a la dreta. Sempre direcció a La Fortesa i
Calaf.
2 h 8 min
10,400 km
Som a l'alçada de La Fortesa. No cal arribarhi. Quan som a la cruïlla que ens hi portaria,
la travessem i seguim recte. Sempre direcció
Calaf, que ja veiem davant nostre.
2 h 23 min
11,900 km
Arribem a una altra pista ampla que travessa
perpendicular. La que va de La Pineda a la
carretera d'Aleny. L'agafem cap a la dreta.
A buscar la carretera d'Aleny.
2 h 32 min
12,600 km
Som a la carretera d'Aleny. Anem a l'esquerra.
Direcció Calaf.
Recte fins a la rotonda que hi ha a l'entrada
del poble.
2 h 47 min
13,700 km
Som a la rotonda. Seguim recte fins a la
Plaça dels Arbres.
2 h 49 min
14,000 km
Plaça dels Arbres. Girem a l'esquerra. Agafem
el Raval de Sant Jaume fins el final.
2 h 54 min
14,400 km
Tornem a ser al moll de Cal Anguera. Fi de
l'excursió.
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Informació dels Plens
PLE ORDINARI DE 21
D'OCTUBRE DE 2005
1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI
2006
S'acorda, amb el vot favorable de CiU i
l'abstenció d'ERC, l'aprovació provisional per
a l'exercici del 2006 i següents, la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen.
CONSIDERACIONS PRÈVIES:
En referència als impostos s'ha estat
eminentment cautelós amb la utilització de
les facultats que la legislació vigent concedeix
en matèria de percentatges i coeficients per
modificar bases i quotes i no s'arriba a aplicar
els límits màxims que permet la Llei 39/0988,
reguladora de les hisendes locals, modificada
per la Llei 51/2002, de 27 de desembre.
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La taxa de variació interanual de l'IPC estatal
del mes de setembre d'enguany s'ha situat
en un 3,7%, la variació d'aquest índex a
Catalunya ha estat del 4,3% En aquest sentit
s'ha practicat una actualització de caràcter
general de 3,5% per totes les ordenances
fiscals amb les següents excepcions.

En la taxa per la prestació de serveis
d'ensenyaments especials en establiments
municipals (Escola de Música), es modifica la
tarifa per la següent:
CONCEPTE

TARIFA /mes

Quota per matrícula
(pagament anual)

31,00 

Quota matrícula 2n germà/pare
(pagament anual)

15,50 

Quota matrícula 3r germà/pare
(pagament anual)

7,75



Classes P4-P5

24,75 

Classes d'iniciació I

36,00 

Classes d'iniciació II
(1/2 h instrument)

43,25



Llenguatge + Instrument
(1r, 2n, 3r, 4t)

49,50 

Llenguatge + Instrument
grau mig

52,50 

Llenguatge musical
- Sense instrument

25,75 

Instrument (3/4 h)

39,25 

Instrument grau mig (1 h)

42,50 

Lloguer instrument - 1r any

10,25 

Lloguer instrument - 2n any

15,50 

Lloguer instrument
(valor > 600 )

25,75 

Grup instrumental

25,75 

Grup instrumental subvenció
(2n 3r trimestre)

15,00 

Música de cambra

15,50 

IMPOSTOS:
S'incrementa únicament l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica en un 4%, deixant
iguals l'Impost sobre Béns Immobles, l'Impost
d'Activitats Econòmiques, l'Impost sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys i l'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
En l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres s'afegeixen bonificacions del 50% a
les obres referents a habitatges de protecció
oficial, del 90% a les obres que afavoreixen
les condicions d'accés i habitabilitat dels
discapacitats, del 50% quan es tracti d'obres
de millora en els habitatges del casc antic i
del 50 al 90% en les obres que es realitzin
en Béns locals o nacionals d'Interès Culturals.
La quantia de la bonificació serà declarada
pel Ple de la Corporació i s'acordarà prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.

2.- ADJUDICACIÓ DEL DRET DE
SUPERFÍCIE PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UNA PROMOCIÓ DE 36 HABITATGES
DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE
LLOGUER
Amb el vot a favor de CIU i l'abstenció d'ERC,
s'aprova l'adjudicació del dret de superfície
sobre una finca de titularitat municipal a
l'empresa Visoren, per a la construcció de 36
habitatges de protecció pública en règim de
lloguer.

TAXES I PREUS PÚBLICS:
S'incrementen en un 3,5% totes les
Ordenances Fiscals i Preus Públics amb les
excepcions següents:
La Taxa de la Llar d'Infants queda igual que
l'any passat.
En la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues, es
modifica el punt c de la tarifa segona i s'afegeix
la tarifa tercera:

3.- ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS
DE LA XARXA DE BARCELONA MUNICIPIS
DE QUALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
S'acorda per unanimitat l'acceptació de les
següents subvencions:
· Subvencions que provenen de l'Àrea
d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació, per
unes quanties de 2.122,54  i 1.200 ,
englobades dins del marc del Protocol General
"Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat any 2005".

En la taxa per l'expedició de documents
administratius, s'afegeix a la tarifa el següent
punt:
- Informe per projecte de telecomunicacions
............................................ 90,00 

· Subvenció que concedeix l'Àrea de Cultura
de la Diputació per un import de 2.000 ,
destinada al fascicle d'història de Calaf.

Fotocòpies

2,00



Jubilats: 20% dte. a qualsevol activitat

4.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS

DE SUPORT A L'ESTATUT D'AUTONOMIA
DE CATALUNYA
S'aprova per unanimitat la moció de suport
a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat
en el Ple del Parlament de Catalunya en sessió
de 30 de setembre de 2005 com a Proposició
de llei orgànica a trametre a les Corts Generals
per a la seva tramitació. També s'acorda
divulgar-ne el contingut i donar-lo a conèixer
a la ciutadania.
5.- APROVACIÓ DE LA XIFRA ANUAL DE
REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS (01/01/05)
S'aprova per unanimitat la xifra final del padró
municipal, que a data d'1 de gener de 2005
era de 3.271 habitants. S'aprova també
trametre les certificacions corresponents a
l'Institut Nacional d'Estadística.
6.- APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ
DEL CONVENI EN MATÈRIA DE SALUT
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
S'aprova per unanimitat l'actualització per al
2005 del Conveni Marc en Matèria de Salut
Pública dins l'àmbit de Protocol General Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat, així com
facultar l'Alcaldessa, Sra. M. Antònia Trullàs,
per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord.
7.- ASSIGNACIÓ DE NOM A DOS CARRERS
DEL POLÍGON INDUSTRIAL
S'aprova per unanimitat la denominació de
C/ Narcís Monturiol i C/ Joan Oró per a dos
carrers del polígon industrial. L'acord
s'exposarà al Tauler d'Edictes durant 15 dies
perquè es puguin presentar els suggeriments
i al·legacions pertinents.
8.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL
CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ANTONI
ROCA SERENTILL
S'acorda, amb els vots a favor de CIU i
l'abstenció d'ERC, aprovar la moció en què
s'accepta la renúncia del Sr. Antoni Roca
Serentill com a regidor d'aquest Ajuntament,
als efectes de l'atribució de l'esmenada vacant
de regidor al candidat de la llista de CIU a qui
correspongui.
9.- ASSABENTAR DELS DECRETS
D'ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets dictats des de
la data 03/10/05 al 18/10/05.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. Ramon Torra, del grup d'ERC, intervé
i sol·licita que les preguntes que formularà
siguin contestades per escrit. En primer lloc
pregunta quin és el termini del govern
municipal per respondre les diferents
sol·licituds, en concret es refereix a la sol·licitud
de disposar d'un espai al butlletí municipal i
d'un despatx a les dependències de
l'Ajuntament. La Sra. Alcaldessa manifesta la
voluntat d'assignar el referit despatx però fa
avinent als assistents que actualment la
disponibilitat d'espai a l'Ajuntament és limitada.

Seguidament el Sr. Ramon Torra pregunta en
quin procés es troba la sol·licitud de la llicència
ambiental per a l'exercici de l'activitat de Parc
Eòlic de l'Alta Anoia, i quins han estat els
informes emesos pels diferents departaments
i administracions afectades.
En tercer lloc, sol·licita informació sobre el
criteri aplicat a l'hora de moure el mobiliari
urbà, en concret el banc situat al Raval de
Sant Jaume (Bar Santaulària). El regidor Sr.
Joan Caballol explica que de moment els canvis
són provisionals, i que la ubicació definitiva
s'haurà de decidir tenint en compte la situació
dels guals i els problemes d'estacionament
del carrer.
A continuació el Sr. Ramon Torra pregunta si
és possible revisar o rescindir, en cas necessari,
el contracte amb l'empresa Jardineria Moix,
per deixadesa en la seva tasca de neteja
general. El regidor Sr. Joan Caballol contesta
explicant que l'Ajuntament ja ha advertit
l'empresa sobre aquest assumpte, i que
adoptarà les decisions que calgui en defensa
dels interessos municipals si continuen les
deficiències del servei. Pel que fa a la neteja
de la via pública en general, el Sr. Caballol
afirma que és necessari ampliar la plantilla de
la brigada de neteja amb una altra persona,
per la qual cosa es convocarà el concurs
corresponent.
El Sr. Ramon Torra, del grup d'ERC, sol·licita
que es trameti la informació sobre temes
culturals, musicals, polítics o socials a totes
les entitats del poble, a fi que puguin participarhi; també demana que es convoquin totes les
entitats a l'hora d'organitzar, per exemple, la
Festa Major. Els regidors Sr. Miquel Colom i
Sra. Judit Viladrich responen que no ha estat
voluntat de l'equip de govern excloure de
participació a cap entitat, advertint que la falta
de convocatòria pot haver estat per la dificultat
de conèixer l'existència d'aquelles entitats no
registrades. Finalment, el Sr. Torra formula
un prec que té per objecte sol·licitar la
constitució de la Comissió Informativa a fi
d'enfortir la democràcia, els processos de
participació i les decisions que van més enllà
de la pròpia legislatura. La Sra. Alcaldessa
manifesta que la conveniència de constituir la
Comissió Informativa ja s'ha pres en
consideració i que properament es tramitarà
la seva creació.

PLE EXTRAORDINARI DE
18 DE NOVEMBRE DE 2005
1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. ANTONI
PUIG COM A NOU REGIDOR
S'acorda aprovar, amb el vot a favor de CIU
i l'abstenció d'ERC, la moció per la qual el Sr.
Antoni Puig és designat regidor de l'Ajuntament,
per la llista del grup de CIU per Calaf, en
substitució del Sr. Antoni Roca Serentill, i
prèvia renúncia anticipada del Sr. Agustí Tello.
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE
DELIMITACIÓ AMB EL TERME MUNICIPAL

DE SANT PERE SALLAVINERA
S'aprova, amb el vot a favor de CIU i l'abstenció
d'ERC, el contingut de l'acta de data 23 de
febrer de 2005, de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Calaf i Sant
Pere Sallavinera, així com la delimitació que
es reflecteix en el plànol elaborat pels dos
municipis.
3.- APROVACIÓ DELS COMPTES
GENERALS DE L'EXERCICI 2004
S'aproven, amb el vot favorable de CIU i
l'abstenció d'ERC, els Comptes Generals de
l'exercici 2004, després que hagin estat
degudament informats per la Comissió Especial
de Comptes i exposats públicament durant 15
dies sense que s'hagi presentat cap al·legació
ni reclamació.
4.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL
PRESSUPOST 2005
S ' a p r ova i n i c i a l m e n t l ' e x p e d i e n t d e
modificació de crèdit número 2/2005, per
suplement de crèdit al vigent pressupost de
l'Ajuntament de Calaf, per un import total
de 211.800,00 EUROS, amb el vot a favor
de CIU i l'abstenció d'ERC.
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE CALAF I EL CASAL DE CALAF
S'aprova amb el vot a favor de CIU i
l'abstenció d'ERC, un conveni de col·laboració
amb el Casal de Calaf, segons el qual el
consistori col·laborarà en la programació
estable d'activitats culturals (teatre, música,
dansa i exposicions) així com en d'altres que
tinguin com a objecte la difusió cultural.
El conveni, que tindrà vigència fins el 2015,
estableix la creació d'una Comissió conjunta
per coordinar les diverses activitats que es
realitzaran al Casal de Calaf, amb la finalitat
d'impulsar i incrementar la programació
d'activitats culturals.
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE EL
PLA EDUCATIU DE CIUTAT
S'aprova per unanimitat la moció que insta
l'Ajuntament a assumir el compromís polític
de desenvolupar el Projecte Educatiu de
Ciutat, que haurà de redactar l'equip de
govern municipal dins del marc programàtic
del mandat 2003-2007, entenent que la
política educativa de la ciutat ha de vertebrarse amb el suport i el coneixement de tots
els agents educatius de la ciutat i atenent
tots els escenaris socialitzadors.

7.- MOCIÓ PER A L'ADOPCIÓ DE
MESURES QUE GARANTEIXIN LA
SEGURETAT JURÍDICA DELS ELECTES
LOCALS
En referència a la sentència dictada per la
Sala Penal del Tribunal Suprem, que
condemna l'alcalde de Santa Margarida de
Montbui, Sr. Teodoro Romero, a sis anys i
un dia d'inhabilitació, s'aprova amb el vot

a favor de CIU i l'abstenció d'ERC, sol·licitar
respectuosament de l'Audiència Provincial
de Barcelona la suspensió de l'execució de
la sentència, mentre no es resolgui el Recurs
d'Empara i l'indult demanat, al qual
s'adhereix el consistori calafí.
També es decideix sol·licitar respectuosament
al Consell de Ministres la concessió de l'indult
demanat per la Plataforma ciutadana en
defensa de l'alcalde, així com enviar aquesta
resolució a l'Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui.
8.- MOCIÓ DE SUPORT A LA FAMÍLIA
DEL VEÍ DE TORÀ, SR. JORDI VILASECA
S'aprova per unanimitat la moció de suport
a la família del Sr. Jordi Vilaseca, que va ser
detingut juntament amb dos altres joves
l'abril del 2003, per sumar-se a la petició
de la família i demanar que es reobri la
investigació de la querella per tortures que
s'havia presentat -i que el Jutjat de Lleida
havia decidit arxivar.
D'aquesta manera l'Ajuntament de Calaf se
suma a altres consistoris en la petició de
reobertura del cas, per tal que la querella
per tortures sigui investigada i s'aclareixin
els fets. S'acorda comunicar aquesta
resolució a la família del Sr. Jordi Vilaseca,
així com a l'Ajuntament de Torà i als
ajuntaments de l'Alta Segarra.
9.- MOCIÓ PER ADOPTAR EL DOMINI
".CAT", APROVAT RECENTMENT PER LA
INTERNET CORPORATION FOR
ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
S'aprova per unanimitat l'adopció, tan aviat
com sigui possible, del domini ".cat" per als
llocs webs municipals i les adreces
electròniques dels treballadors i càrrecs
electes municipals, després que la Internet
Corporation for Assigned Names and
Numbers autoritzés l'ús d'aquest domini el
passat mes de setembre.
Es trametrà aquesta resolució a tots els
grups del Parlament, la Generalitat de
Catalunya, les associacions municipalistes
de Catalunya i la Fundació PuntCAT.
10.- RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS DE
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES
MUNICIPALS D'OBRES MAJORS
S'aprova per unanimitat ATORGAR la llicència
municipal per obra major al sol·licitant, Sr.
RAMON SERRANO MAS, per a la construcció
d'un habitatge unifamiliar al c/Doctor Llorenç,
parcel·la 11, en base al projecte redactat
p e r l ' a r q u i t e c t e S r. Va l e n t í S o l e r.
S'aprova per unanimitat APROVAR la llicència
municipal per obra major al sol·licitant,
MURGULA INVESTMENT, SL, per a la
construcció de 13 habitatges plurifamiliars,
7 places d'aparcament comunitari, 2 places
d'aparcament privat i local, al c/Alexandre
de Riquer, 11 - Passeig Sta. Calamanda, 18,
en base al projecte redactat per l'arquitecte
Sr. Antoni Clement.
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Al vostre servei
TELÈFONS D'UTILITAT
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Ambulància urgències ....................................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf...............................93 8698779
Ajuntament .......................................................93 8698512
93 8698301
93 8699236
Bombers ...........................................................93 8698080
93 8698199
Cambra agrària ..................................................93 8698270
Casal de Gent Gran ............................................93 8698702
Centre Cívic.......................................................93 8698249
Col·legi Alta Segarra ...........................................93 8698296
Punt d'Informació Juvenil.....................................93 8680833
Correus.............................................................93 8698594
Emergències .................................................................112
Mossos d'Esquadra ........................................................088
Farmàcia ...........................................................93 8698506
FECSA Avaries ..................................................900 770 077
FECSA Informació..............................................902 507 750
Funerària (Montaner) ..........................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) ........................ 900 760 760
Gas Natural (Urgències) .....................................900 750 750
Grua i Taxi Albert ..............................................639 340 834
Grua Sant Jordi (Taller) .......................................93 8698509
(Nit) .........................................93 8698766
(Mòbil) .....................................636 480 488
Taxi Ramon Manent ............................................93 8698568
(Mòbil)......................................679 409 337
Taxi Pere Sampere..............................................93 8698285
(Mòbil)......................................609 245 973
IES Alexandre de Riquer......................................93 8680414
Informació telefònica ..................................................11818
Informació de la Generalitat ............................................012
Jutge de Pau (Sr. Ramon Lluís Nadal) .........................93 8680075
Jutgesa de Pau substituta (Sra. Pilar de Millan Soriano) .93 8699273
Llar dInfants Municipal .......................................93 8698015
Notaria .............................................................93 8698812
Parròquia de Calaf ..............................................93 8698540
Polisportiu .........................................................93 8681026
Repsol-Butano................................................... 93 8031517
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 87 79
TELÈFON METGE DE GUÀRDIA / URGÈNCIES 93 869 87 79 / 061
PER MESURES DE SEGURETAT EL CENTRE RESTARÀ TANCAT
LABORABLES:
DE 9 DEL VESPRE A 8 DEL MATÍ
DISSABTES I FESTIUS.
DE 9 DEL VESPRE A 9 DEL MATÍ
Per tant durant aquestes hores per poder ser visitat, haurà de telefonar previàment
al telèfon de Sanitat Respon: 902 111 444

Com ja sabeu, AIGÜES DE MANRESA socupa del manteniment, gestió i facturació de la
xarxa daigües de Calaf. És a dir, per a qualsevol qüestió referent a laigua no us heu
dadreçar ni trucar a lAjuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES
DE MANRESA als telèfons indicats.
OFICINES
93 8725522 De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522 24 h. Tots els dies
(Només shi pot trucar des dun telèfon fix)
Cada dijous, de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a lentresol de lEdifici Europa de
la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per domiciliacions...
i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu en relació a la factura de
laigua.

Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és lOrganisme de
Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us adreceu
directament a lesmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h a 13 h a la plaça
dels Arbres, Planta Baixa de lEdifici Europa o bé trucant al tel. 93 8698270. També podeu
trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159

HORARI BIBLIOTECA

Dilluns, dimarts i dijous: De 17 h a 19:30 h.  Dimecres i divendres: De 15 a 19:30 h.

HORARI DE TRENS:
RENFE
BARCELONABARCELONA
SANTS

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:00
15:00
18:45
LLEIDA

8:11
15:05
18:50
CALAF

9:25
16:21
20:07
MANRESA

8:44
15:44
19:18

10:15
17:15
20:57

11:11
18:15
21:55

CALAF

LLEIDA

10:12
11:50
17:05
18:50
20:55
22:27
BARCELONA BARCELONA
PL. CATALUNYA

SANTS

12:12
19:27
23:09

12:27
19:32
23:14

HORARIS DAUTOBUSOS:
ALSINA GRAELLS
CALAF
De dilluns a diumenge
9:14
19:29
BARCELONA
De dilluns a diumenge
7:30
17:00

IGUALADA

BARCELONA

10:05
20:05
IGUALADA

10:45
21:00
CALAF

8:27
17:57

9:01
18:31

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA:
- Estació del Nord, prop dArc de Triomf  metro línia vermella
- Avinguda Diagonal, davant de Palau Reial  metro línia verda (sortida 15 minuts més tard
que des de lEstació del Nord)

HISPANO IGUALADINA
CALAF
IGUALADA
De dilluns a divendres:
7:15
7:55
15:15
15:55
Dissabtes
8:00
8:45
15:15
16:00
BARCELONA
IGUALADA
De dilluns a divendres:
10:50
12:00
17:30
19:00
Dissabtes
11:05
12:15
17:30
19:00

BARCELONA
9:00
17:15
10:00
17:15
CALAF
12:45
19:45
13:00
19:45

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA: AVINGUDA DIAGONAL (DAVANT DEL CORTE INGLES)

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF
MANRESA-Ctra. Cardona
Manresa-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
6:50
7:45
7:50
15:45
16:40
16:45
Dissabtes (no festius)
7:30
8:25
8:30
Manresa-Ctra de Cardona
Calaf
MANRESA-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
14:30
14:40
15:40
19:50
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:20
12:30
13:30
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