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RECOLLIDA SELECTIVA DE
PAPER, VIDRE I ENVASOS

Shi recull tota mena de paper i cartró.
No es reciclen:
Paper brut (mocadors, tovallons, paper de
cuina )
Paper carbó, de fax, calc, autoadhesiu.
Paper plastificat i/o aluminat
Fotografies.
Per aprofitar millor lespai, pleguem les caixes abans
dintroduir-les dins el contenidor.

Shi recull tota mena vidres denvasos
(ampolles, pots )
Es recullen a la deixalleria:
Vidre de plats i gots.
Miralls, bombetes, fluorescents, fars, cristall.
Vidre laminat de cotxes, vidre armat (amb
elements metàl·lics a linterior).
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Els tipus denvasos que shi recullen són:
Envasos de plàstic (ampolles de beguda,
detergent )
Envasos metàl·lics (llaunes de refrescos,
conserves )
Brics (llet, sucs de fruita )
Porexpan, suro
Es recull a la deixalleria:
Aerosols, negatius de fotografies i radiografies, objectes
formats per diferents plàstics o per barreja de plàstics amb
altres materials.

CONTENIDOR PAPER IGLÚ
CONTENIDOR VIDRE IGLÚ
CONTENIDOR ENVASOS IGLÚ
CONTENIDOR ENVASOS 9 m3
CONTENIDOR DE PAPER 9 m3
CONTENIDOR DE ROBA

Editorial
CONFRONTACIÓ VS COL·LABORACIÓ:
LINICI DUNA NOVA ETAPA
El passat 25 de Maig, el poble, amb la seva votació va posar fi a una etapa de Govern Municipal, caracteritzada
principalment per la confrontació. Confrontació de lAjuntament amb els veïns de molts carrers, amb bona part
de les Entitats del poble i amb la totalitat dels pobles veïns i ens supramunicipals de la comarca.
Aquesta és la primera comunicació que tenim des del moment en que CiU va aconseguir la majoria absoluta. Per
això és el moment dagrair a tots els calafins i calafines la confiança que han dipositat en aquest Equip de Govern.
Volem un municipi actiu, compartir idees, col·laboració entre tots, un poble on agradi viure i el nostre objectiu :
millorar Calaf.
Creiem fermament en la col·laboració i pensem que la cooperació, la negociació i la comprensió han de formar part
fonamental de la nostra actuació en els afers municipals.
Dentrada, ja sha arribat a un acord de col·laboració amb el Grup Municipal dEsquerra Republicana de Catalunya,
per tal dassumir, plegats, el govern del municipi.
Daltra banda, Calaf sha incorporat, al Consell Esportiu de lAnoia, don feia dotze anys que mancava la seva presència
i sha recuperat la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca. També sestan fent gestions per tal dentrar
al Consorci Turístic de lAlta Anoia i es tornen a tenir relacions amb el Consell Comarcal de lAnoia.
Fruit daquesta voluntat de col·laboració i negociació amb
totes les institucions han estat les visites que han efectuat
al nostre municipi el Sr. Felip Puig, Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per tal
dinaugurar la Fira de lEix denguany , el Sr. Josep Maria
Pelegrí, Conseller de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat, per tal dinformar-lo de les necessitats
de Calaf sobre les competències del seu Departament i
el Sr. Jaume Angerri, Director General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya per a la signatura dun Conveni.
referent a lexecució del Pla dActuació del Comerç Local.
Així mateix va tenir lloc a lAjuntament una reunió,
convocada pel Consell Comarcal, de tots els alcaldes de
lAlta Anoia que, es va fer a Calaf, com a mostra de les
bones relacions existents
Però, sens dubte, la visita més fructífera ha estat la del Sr. Damià Calvet, Director General dArquitectura i Habitatge
de la Generalitat. Després duna primera visita, en que se li va explicar la problemàtica de Calaf referent a lhabitatge,
el passat divendres, dia 7 de novembre, es van signar dos convenis de col·laboració. Un per la construcció de dotze
pisos de lloguer, per a joves, al carrer Sant Antoni, i un segon per la compra del convent de Sant Francesc, i la
posterior neteja i confecció del pla director de la seva restauració, per un import de 300.500 Euros.
Estem segurs que aquesta política de col·laboració permetrà que la nostra vila gaudeixi de les inversions necessàries
per tal que esdevingui motor del creixement econòmic de la Catalunya central.
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Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI
DEL 11.JULIOL.2003
-Saprova per unanimitat lestabliment de la periodicitat
de les sessions plenàries ordinàries de la corporació
dacord amb el que estableix la normativa vigent a
lefecte, cada tres mesos, celebrant-se a les 20 hores
del divendres no festiu de cada tres mesos, a comptar
des de la data de la primera que se celebri.
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-Saprova per unanimitat la constitució de la Comissió
Especial de Comptes de lAjuntament de Calaf integrada
pels següents Regidors:
Presidenta : Sra.Maria Antònia Trullàs
Vocals :
- Pel grup municipal de Convergència i Unió : Srs
Joan Caballol, Miquel Colom, Judit Viladrich, Toni
Roca i Pere Grau.
- Pel grup municipal Grup dIndependents per
Calaf : Srs Josep Casulleras, Rosa Maria Piñol,
Ramon Prat.
- Pel grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya : Srs. Ramon Torra i Josep Torner.
- Saprova amb el vot favorable dels integrants dels
grups municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC els
nomenaments següents:
Representant de lAjuntament de Calaf als
Consells Escolars de lIES Alexandre de Riquer
i del CEIP Alta Segarra: la regidora
dEnsenyament, Sra. Judit Viladrich.
Representants de lAjuntament de Calaf a la
Societat Municipal dHabitatges de Calaf, S.L.:
lAlcaldessa Sra. Maria Antònia Trullàs i el primer
i segon Tinents dAlcalde, senyors Joan Caballol
i Miquel Colom.
Representant de lAjuntament de Calaf a la
Comissió Gestora i al Consell General de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
Segarrenca: lAlcaldessa, Sra. Maria Antònia
Trullàs.
Sanomena Tresorer Municipal al regidor
dEconomia i Hisenda, senyor Antoni Roca.
- Es dóna compte del decret dAlcaldia pel qual són
anomenats primer i segon tinents dalcalde els senyors
Joan Caballol i Miquel Colom.
- Es dóna compte del decret dAlcaldia pel qual són
assignades les diferents regidories:
Joan Caballol Pérez : Regidor dUrbanisme i
Obres Públiques i Gestió del cementiri.

Miquel Colom Armengol : Regidor de Promoció
Econòmica, Cultura i Festes.
Judit Viladrich Luna : Regidora dEnsenyament
i Benestar Social.
Antoni Roca Serentill : Regidor dEconomia,
Hisenda, Governació i Esports.
Pere Grau Marimón : Regidor de Medi Ambient
i Coordinació dels Serveis Públics.
Ramon Torra Campa : Regidor de Joventut
Josep Torner Fitó : Regidor de Comerç intern.
- Saprova amb el vot favorable dels integrants dels
grups municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC ,
lestabliment duna dedicació mínima de 30 hores
mensuals per cada regidor i Alcalde per a tenir dret a
percebre les retribucions periòdiques que sindicaran
en la taula de retribucions anuals periòdiques per
cadascun dels regidors que tenen dedicació parcial al
consistori i que es refereix a continuació :
Alcalde
Regidors

Càrrecs
que ostenten

1 Maria Antònia
Trullàs Povedano

Alcaldessa
Regidora de Sanitat

2 Joan Caballol Pérez

Urbanisme i
Obres Públiques
Gestió del Cementiri

Retribució
anual bruta

16.100,-_
Mínim 7.500,- _
Màxim 12.075,- _

3 Miquel Colom
Armengol

Promoció Econòmica, Mínim 7.500,- _
Cultura i Festes
Màxim 12.075,- _

4 Judit Viladrich Luna

Ensenyament i
Benestar Social

5 Antoni Roca Serentill Economia, Hisenda,
Governació i Esports
6 Pere Grau Marimón

Mínim 6.300,- _
Màxim 10.000,- _

Medi Ambient i
Coordinació dels Serveis
Públics: gestió de la
brigada municipal dobres,
de la deixalleria municipal,
dels subministrament
daigua; Guals,
Mínim 6.300,- _
Vehicles Abandonats.
Màxim 10.000,- _

7 Ramon Torra Campà Joventut
8 Josep Torner Fitó

Mínim 6.300,- _
Màxim 10.000,- _

Comerç intern

Mínim 6.300,- _
Màxim 10.000,.- _
0,-_

Aprovar lestabliment, pels regidors que tenen dedicació
parcial a lAjuntament, dun règim de retribucions
mínimes  amb una dedicació de 30 hores mensuals 
i màximes en atenció a la dedicació dun nombre superior
dhores amb una retribució de 15_ lhora amb un màxim
per limport fixat.

Informació dels Plens
Aprovar que els regidors de lAjuntament de Calaf que
no tenen dedicació parcial ni exclusiva, així com el
senyor Josep Torner Fitó, percebin per lassistència als
òrgans col·legiats de la corporació en els que intervinguin
la quantitat de 13.53 _.
Aprovar que en concepte dindemnitzacions per despeses
efectivament suportades pels regidors en lexercici del
seu càrrec, rebin les quantitats que siguin establertes
dacord amb el règim general establert per al personal
de lAjuntament en laprovació del Pressupost Municipal.
Aprovar lassignació als grups polítics municipals duna
quantitat anual per un import de 270,58 _, així com
assignar a cada grup per cada regidor al consistori
limport anual de 270,58 _ per cada regidor, en concepte
dindemnització per les despeses realitzades en lexercici
de les seves funcions.
Saprova per unanimitat lacceptació de la subvenció
atorgada per la Direcció General de Centres Docents
de la Generalitat de Catalunya, per atendre el
finançament de les despeses derivades del funcionament
de la Llar dInfants municipal de Calaf durant el curs
2001-2002 per un import de 4.320 _.
Saprova per unanimitat lacceptació de laportació
econòmica realitzada per la Diputació de Barcelona a
lAjuntament de Calaf, per import de 1.527,5 _ per
atendre a part del finançament de les despeses
generades en la prestació del Servei dAtenció
Domiciliària.
LLICÈNCIES DOBRES MAJORS.
- Saprova amb el vot favorable dels integrants dels
grups municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC,
latorgament de llicència municipal al Sr. Xavier Bosch
Balcells per lampliació i reforma dun habitatge
unifamiliar de la seva titularitat per un pressupost de
33.375 _
- Saprova amb el vot favorable dels integrants del grup
municipal de CiU, a excepció del Sr. Antoni Roca, que
sha abstingut en la votació, el vot favorable del grup
municipal de ERC, i labstenció del GIC, latorgament
de llicència de parcel·lació a lentitat PROMOCIONS
IMMOBILIARIES HABITAT IDEAL 2002, consistent en la
modificació de la que al seu dia va ser atorgada en allò
que ha estat inclòs al projecte redactat per larquitecte
superior Sr. Valentí Solé Estany, a lemplaçament situat
entre els carrers Manuel Giralt  Alcalde Mas Domènech
 Llorens  i de la Sort.

PLE EXTRAORDINARI
DEL 2.SETEMBRE.2003
Saprova per unanimitat la Revisió Anual del Padró
dHabitants corresponent a lany 2002.
Saprova per unanimitat la proposta com a Festes Locals
per lany vinent, dels dies 5 de febrer de 2004 i el 6 de
setembre de 2004.
Atès que de les reunions de treball mantingudes amb
els representants de tots i cada un dels municipis que
integren la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
VOLUNTÀRIA SEGARRENCA, sha decidit reactivar el
funcionament de la mateixa, després duns anys en que
ha restat inactiva.
Saprova amb el vot favorable dels integrants dels
grups municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC,
designar com a representants de lAjuntament de Calaf
en la referida Entitat Supramunicipal, a lAlcaldessa,
Sra. Maria Antònia Trullàs i el primer Tinent dAlcalde,
Sr. Joan Caballol.
Saprova amb el vot favorable dels integrants dels grups
municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC, lefectivitat
a la data 14 de juny de 2003, dels acords adoptats en
el Ple anterior, en allò relatiu a les retribucions
econòmiques dels regidors de la Corporació.
LLICÈNCIES DOBRES MAJORS
Saprova amb el vot favorable dels integrants del grup
municipal de CiU, a excepció del Sr. Antoni Roca, que
sha abstingut en la votació, el vot favorable del grup
municipal de ERC, i labstenció del GIC, estimar les
al·legacions presentades per lentitat mercantil
PROMOCIONS IMMOBILIARIES HABITAT IDEAL 2002,
S.A., establint la valoració de les obres autoritzades
per acord de Ple, de data 28 de març de 2003, en
limport de 176.322,95 _, i practicar la nova liquidació
dels impostos i taxes municipals prenent com a base
limport esmentat.
Saprova amb el vot favorable dels integrants dels grups
municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC, atorgar
llicència municipal per obra major al Sr. Josep Codina
Serra, per la construcció duna Nau Magatzem a la finca
de la seva titularitat, per un pressupost de 138.300 _
Saprova amb el vot favorable dels integrants dels grups
municipals de CiU i ERC, i labstenció del GIC, atorgar
llicència municipal per obra major als Srs. Joan Martí
Domènech i Angels Aymerich Montaner, per la construcció
dun Habitatge Unifamiliar, a la finca de la seva titularitat,
ubicada al carrer de la Sort, parcel·la número 3, per
un pressupost de 126.379,20 _.
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Informació dels Plens

DECRETS DE LALCALDIA
Sha acceptat lajut econòmic atorgat per la Generalitat
de Catalunya, per import de 6.000 _, destinat al
finançament del Dotzè Festival de Música Tradicional
de Calaf.
¡Sha acceptat lajut econòmic atorgat per la Diputació
de Barcelona, en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat, destinada al finançament dactivitats i
programes de foment de la lectura i/o iniciatives de
polítiques locals dinformació per a 2003, dins làmbit
de les Biblioteques, per un import de 180 _.
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PLE ORDINARI DEL
21.OCTUBRE.2003
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de
lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a lexercici 2004 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a lexercici de
2004 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen
ICIO - Impost de construccions, instal·lacions i obres Sha inclòs un detall de les activitats que estant
subjectes a llicència i quines no. No sha variat la
tributació i sha inclòs dues noves bonificacions: un
50% i un 35% segons els casos.
13.- Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys dús públic i indústries del carrer i ambulants
i rodatge cinematogràfic.
Abonaments per les parades de mercat, dun 10% i un
5% segons siguin anuals o semestrals, sempre i quan
sigui satisfet el seu import dins la primera setmana del
període del vigència. Article 6.3

15.- Taxa pel subministrament daigua. Sha reduït
el cost del canvi de titular, a 30 _
Abans 61.54 _, ara 30 _
17.- Taxa per expedició de documents administratius.
Sha arrodonit el preu, sha inclòs una tarifa de compulses
per trams, sha introduït el cost dun certificat genèric
en el que ha calgut la intervenció de qualsevol tècnic
i estudi per la seva confecció.
Abans compulsa: __ 0.93 _
Ara de
1 a 10: ____1_
11 a 50: _0.8 _
més de
51: ______0.6 _
1 certificat _________15_
21.- Taxa per la utilització de la deixalleria municipal
Sha suprimit el pagament per electrodomèstics sense
CFC i per materials voluminosos.
23.- Taxa per la prestació de servei descola bressol
Sha tret lelement diferenciador entre els veïns de Calaf
i els de fora que utilitzin lescola, sha reduït el cost de
la matrícula de la jornada completa i de la mitja jornada
i sha afegit un nou epígraf per a la utilització de lescola
1 hora de 8 a 9 h.
Matrícula:

abans __96.25 _
Ara: ______93_
Jornada complerta, mensual:
Abans _140.76 _
Ara ______129 _
Jornada, mensual:
Abans __91.60 _
Ara _______84_
1 hora de 8 a 9: _______18_

Sha redactat una nova ordenança per la prestació
del servei de gimnàstica. La número 26.-; en ella estan
exempts de pagament els majors de 65 anys, no hi ha
cap cost per matrícula i la quota trimestral és de 21 _.

Urbanisme
Lurbanisme és, actualment, un dels motors de leconomia i,
de lencert en la seva planificació depèn en bona mesura el
desenvolupament econòmic dels municipis i les ciutats.
Són molts els aspectes a tenir en compte a lhora dassumir
el repte de planificar el futur urbanístic dun municipi com
Calaf i, més encara, si tenim en compte el ritme vertiginós
de canvis en els que ens veiem immersos, que fan obsolets
els moldels que fa quinze anys eren punt de referència.
Si a aquests factors li afegim la manca de projectes per Calaf
i la multitud de problemes oberts que ens hem trobat al
assumir aquesta regidoria , lesforç que cal fer per redreçar
lactual situació és importantíssim.
De totes maneres hem acceptat el repte amb il.lusió i ja shan
començat a aplicar una sèrie de mesures per tal de superar
tota aquesta problemàtica i poder abordar amb el màxim de
garanties el futur de la nostra Vila.
Els eixos dactuació daquesta regidoria, destinats a fomentar
lactivitat constructiva com a motor econòmic i de benestar
per als habitants de Calaf es basen en els següents punts
- Recerca de subvencions públiques per la renovació i
rehabilitació dels espais públics i privats
- Suport a les iniciatives privades que incideixin en la millora
dels edificis, espais i qualitat de vida dels habitants de Calaf
- Millora en el control i gestió dels permisos dobres
Pel que fa al primer punt, des del començament de la legislatura
hem iniciat una sèrie de contactes amb daltres administracions
per tal daconseguir el suport econòmic i tècnic necessari per
fer-les viables.
Hem de dir que la resposta ha estat molt positiva i la
col·laboració ha estat molt satisfactòria, tot i que les
negociacions no hagin sigut fàcils.
Destacar en aquest punt el suport total de la Generalitat de
Catalunya amb la que ja hem arribat a diferents acords de
cooperació que tot seguit exposem.
-Signatura del conveni de col·laboració per la compra del
convent de St. Francesc, en el que la Generalitat aportarà
300.500 _ per la compra, treballs preliminars i pla director
per la rehabilitació del mateix.
-Signatura del conveni amb lINCASOL per a la propera
construcció dhabitatges de lloguer protegit destinats a joves
amb baixos nivells dingressos.
- Signatura dun Conveni de col·laboració amb la Secretaria
General dEsports per finançar lestudi de viabilitat de la
construcció de la piscina coberta i un complex esportiu.
- Tramitació duna subvenció per la construcció dun punt
dinformació que faci més proper als veïns lAjuntament i les
activitats que es duen a terme al nostre municipi.
- Subvenció per un import de 60.101 _ per dur a terme la
primera fase de la rehabilitació del Castell de Calaf per part
de la Direcció General de Patrimoni Cultural.
Rebrem, també, de la Diputació de Barcelona un seguit de
subvencions destinades a la millora dinfrastructures i
equipaments de la nostra Vila.
- Subvenció de 20.000 _ per la restauració del Campanar i
de la Parròquia.
- Subvenció de 53.000 _ per la millora de camins inclosos
dins del terme municipal.
- Subvenció de 300.000 _ per la rehabilitació i transformació
en centre de dia per a la gent gran de la casa Gimferrer.

Pel que fa als projectes i subvencions sol·licitades hem de dir
que sha hagut de fer un gran esforç per dotar lAjuntament
dun fons propi de projectes amb els que es pogués demanar
una subvenció en un termini molt breu de temps, donat que
el termini de presentació de sol·licituds per les subvencions
del PUOSC i del FEDER pels propers quatre anys finalitzaven
el passat mes doctubre i no es disposava de cap projecte
per fer sol·licituds.
Shan tramitat quaranta-quatre sol·licituds en total, vint-i-sis
a nivell de Calaf i divuit a nivell de Mancomunitat, destacantne la millora de la xarxa daigua i lenllumenat, restauració
del cementiri, arranjament del Castell i del Convent de Sant
Francesc, construcció duna piscina coberta, creació de zones
verdes, restauració de camins, construcció dun parc infantil
i la instal·lació de dos museus.
Pel que fa al suport a les iniciatives privades que incideixin
en la millora dels edificis, espais públics i la qualitat de vida
dels Calafins, shan modificat les taxes municipals amb
descomptes de fins un cinquanta per cent en la rehabilitació
dedificis inclosos en el casc antic i fins a un trenta-cinc per
cent en els edificis que disposin de tecnologies daprofitament
de les energies renovables.
Per acabar , el tercer eix dactuació, referit a la millora en el
control i gestió de permisos dobres, sha de fer constar
lesforç que sestà duent a terme per tal de donar resposta
en el termini més curt possible , a totes les sol·licituds
daquestes característiques que arriben a lAjuntament. També
cal dir que sestan augmentant els controls per tal devitar
obres il·legals, detectar edificis que presentin greus deficiències
estructurals ó que puguin resultar perillosos per als vianants.
És en aquest últim punt que demanem la màxima col·laboració
dels veïns, donat que els recursos de lAjuntament són molt
limitats i, tot sovint les obres il·legals es duen a terme en
horaris en que es fa molt difícil el control municipal.
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El Reportatge
Breu història del Convent
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Lany 811 es produí lexpulsió dels àrabs de la Segarra, obra dels comptes de Barcelona. Les freqüents incursions posteriors,
sovint defectes devastadors, obligaren a consolidar les posicions mitjançant la formació dun sistema defensiu entorn
del castell de Calaf, amb forts a Mirambell, Fortesa, Dusfort, Calonge, etc..
La consegüent estabilitat produeix el desenvolupament dun petit nucli al voltant del castell de Calaf durant el segle XI,
època en que es forma la col·legiata de Sant Jaume (1040), emplaçada a lindret del futur convent de Sant Francesc.
És, però, en el segle XVII quan té lloc una forta expansió del nucli calafí, tot i constituint-se un important centre dintercanvis
comercials. Fruit daquesta etapa floreixen ledificació de lesglésia de Sant Jaume amb la torre del campanar, de 57 m.
dalçària, a la qual es trasllada lany 1636, el culte de la col·legiata.
El convent de Sant Francesc ocupa el solar de lantic Priorat de Sant Jaume, i, segons expliquen les cròniques i arxius
de lordre franciscana a Catalunya, va ser fundat per decret el 18 de maig de 1696, seguint una resolució dels cònsols
de la mateixa vila enviada al Pare Provincial de Catalunya, el qual va enviar al pare Antoni Bagà cap a Calaf, per tractar
lassumpte amb les autoritats de la Vila.
Catalina Antònia, duquessa de Cardona, havia emès el corresponent decret a Madrid el 24 de març de 1696.
Consta com a bisbe de Vic nAntoni Pascual, nIsidre Sabater el governador de la Baronia de Segarra i el frare Pau Verdier,
pare Provincial de lOrdre dels Franciscans a Catalunya.
Interinament lordre romangué en un edifici al carrer de Sant Jaume, i fou lany 1715 quan se li lliuraren els terrenys.
Vint anys després es va iniciar la construcció del Convent de les Llagues de Sant Francesc. Lordre es trasllada definitivament
al nou convent el 12 de setembre de 1729. Lesglésia no sacabaria fins lany 1750.
Els pares franciscans visqueren de forma continuada fins larribada de la desamortització de Mendizábal lany 1835, que
obliga lexclaustració de les ordres religioses.
Des daquest moment, el conjunt conventual passà a mans privades, patint una sèrie dusos diversos com a magatzems,
habitatges socials i, després de diversos saqueigs i incendis va caure en un estat de degradació fins enguany.
Lany 1861, amb la inauguració del ferrocarril, es desconnecta laccés del convent amb el que havia estat leix vertebrador
del creixement de Calaf, Castell-Raval Sant Jaume  Convent, i es deixa la façana principal de lesglésia com una del Raval
Sant Jaume, escapçada urbanísticament.

Estat actual
La portalada de lesglésia és lelement més simbòlic del conjunt. Ressalta
sobre la façana llisa de pedra sorrenca la portalada barroca, amb columnes
toscanes i un timpà ovalat amb abundant decoració interior. Pertany al
període classicista de lestil barroc a Catalunya, molt influenciat per la
monarquia francesa.
De linterior de lesglésia tan sols queden els pilars i les arqueries de mig
punt que separen les tres naus. La paret de la nau esquerra està coberta,
encara que no sembla lestructura original.
De la coberta de lesglésia, probablement de fusta, no en queda res degut
als posteriors incendis. A causa de la invasió de la vegetació no saprecia
lestat de tot el conjunt.

El Reportatge
El claustre, envoltat amb arcades destil del
renaixement català, té una planta superior i només
conserva una ala amb les voltes originals, encara
que en un estat molt precari.
Dues de les ales no tenen ni forjats ni teulada.
La quarta ala, que va ser objecte duna restauració
desafortunada, comença el seu procés de
degradació avançat degut a la manca de
conservació de la teulada.

El projecte de
lAjuntament
El projecte de lAjuntament consisteix en:
- Adquisició de la finca, que serà possible
gràcies a la signatura del conveni que es
va realitzar el dia 7 de novembre, amb el
Departament dArquitectura i Habitatge de
la Generalitat, per un import de 300.500
Euros.
- Treballs preliminars (neteja de lentorn,
estudi topogràfic, aixecament de plànols)
a la fi de poder avaluar el procés posterior
dactuació.
- Pla Director que determinarà les actuacions
en cada sector així com les fases
constructives. Lestudi, que serà dun abast
pluridisciplinar, contindrà un estudi històric,
un treball previ darqueologia, i lanàlisi
constructiu i patològic dels edificis existents.
La finalitat del projecte consisteix en la
rehabilitació duna part molt important del
patrimoni històric de Calaf, per tal dubicarhi un museu de la indústria ceràmica i un
museu de la pesseta, dos aspectes molt
arrelats a la història de Calaf.
Així mateix també es vol crear un centre
destudi i formació relacionat amb la
restauració, així com espais per a diverses
activitats relacionades amb loci.
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Ensenyament
LLAR DINFANTS

Es fa un control de desinsectació i desratització i el
manteniment del mateix, cada 3 mesos. Pagat per
lAjuntament.

AMPLIACIÓ DE LALUMNAT :
CURS 2002-2003 CURS 2003-2004

1er

0-1 anys

7

8

2on

1-2 anys

12

13

3er

2-3 anys

15

20

AMPLIACIÓ DE LHORARI :
Lhorari de la llar dinfants era de 9 a 13 i de 15 a 19.
Aquest any hem ampliat lhorari una hora al matí, de
8 a 9 com a hora dacollida. Daquesta manera es dóna
un servei a les mares treballadores que han de començar
la seva jornada abans de les 9.
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AMPLIACIO DEL PROFESORAT :
La llei ens demana que el numero de professors a les
llars dinfants ha de ser igual al numero de classes més
un . Lany passat es va començar amb dos professors
(hi havia 2 classes) i es va ampliar a tres degut a
lincrement dalumnes de menys dun any. Aquest any
hi havia 3 cursos instaurats, per tant, complint amb la
llei, vam contractar una nova professora per cobrir totes
les necessitats. Actualment tenim tres professors a
jornada completa i un a mitja jornada.
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ADMINISTRATIU I
JOGUINES.
PROJECTE DE COL·LOCACIÓ DE TERRA DE SEGURETAT
AL PATI. (Sota el castell de jocs).

CENTRE DENSENYAMENT INFANTIL I
PRIMARI (CEIP)
OBRES CUINA
Sha aconseguit, per part de la Generalitat, la concessió
de lequipament per cuinar, la instal·lació i reforma de
la campana extractora de fums i un taulell dacer
inoxidable per treballar.
Shan acabat les instal·lacions del gas i de laigua.
MANTENIMENT
Es fa la neteja del clavegueram del CEIP ( que no shavia
fet mai). Pagat per la Generalitat a demanda de
lAjuntament.

Sarreglen els petits desperfectes de fusteria, electricitat
i fontaneria. Pagat per lAjuntament.
Es fa el manteniment i neteja del pati per part de la
brigada municipal.

Benestar Social
1) FESTA DE LA GENT GRAN
Es va celebrar el dia 20 de Juliol, al Casino, amb una
assistència de 100 persones. Entre els actes que es van
fer hi va haver missa, una passejada pels carrers del
poble, dinar i ball.
Es va retre homenatge a la persona més gran del poble,
la Sra. Antònia Castellà Pont, de 98 anys, a qui
lAlcaldessa, la Regidora de Benestar Social i lAssistent
Social li van lliurar un ram de flors.
2) PROJECTE DE SALUT ESCOLAR
Sentra en contacte amb lAMPA de lIES per tal de
continuar amb el projecte de salut que van començar
lany passat.
3) Es concedeixen carnets per aparcaments especials
a persones amb discapacitats.

Governació
Sestà treballant en la recollida de dades per tal defectuar
un pla de xoc contra lexcés de velocitat a la població
i el caos en laparcament.

Economia i Hisenda

Medi Ambient

PLA ESPECIAL PER ACTUALITZAR LA
COMPTABILITAT DE LAJUNTAMENT

HORARIS DEIXALLERIA

Aquest Pla es va dissenyar a finals de Juny de 2003
per tal de tenir tancada la comptabilitat del 2002 a 15
doctubre de 2003, i actualitzar la comptabilitat del
2003 a 15 de novembre de 2003.
Això vol dir posar al dia en tres mesos un retard de
gairebé dos anys.
Daquesta forma la Diputació podrà treballar en la
realització dels informes econòmics, per tal destablir
la situació econòmica i financera de lAjuntament.

DIMECRES : DE 14:30 H A 16:30 H
DISSABTES: DE 11:30 H. A 13:30 H.

ORDENANCES FISCALS 2004
LAjuntament va aprovar les Ordenances Fiscals per
lany 2004 en el Ple Municipal celebrat el passat dia 21
doctubre.
Sha efectuat un esforç per no incrementar els tributs
(menys en uns petits casos que gairebé no representen
pressió fiscal).
Daltra banda sabaixen algunes taxes atenent les
sol·licituds dels calafins, com la de la Llar dInfants.

Esports
LAJUNTAMENT DE CALAF, DE NOU, AL CONSELL
ESPORTIU DE LANOIA,
Després de 12 anys dabsència, lAjuntament de Calaf
torna a estar present al Consell Esportiu de lAnoia.
Tots els membres del Consell van dispensar una cordial
acollida als representants de Calaf, remarcant que no
varen entendre mai labsència de lAjuntament de Calaf
durant els darrers 12 anys, havent estat molt propers
a no deixar participar als esportistes calafins , per
manca de pagament duna petita quota, durant aquests
12 anys.
La bona acollida als representants calafins va fer que,
en cap moment, es demanés cap tipus de quota
endarrerida.
INTERCANVI FUTBOLISTIC
Seixanta nens de la població francesa de SOUAL, que
fa cinc anys que efectuen trobades futbolístiques amb
la U.E.CALAF, van venir a dormir a casa de nens de
Calaf.
Sels va oferir un dinar de germanor, el diumenge dia
26 doctubre , a la Sala dActes del CEIP Alta Segarra
, amb una participació dunes 130 persones i amb
lassistència de lAlcaldessa i el Regidor dEsports.
Al final del dinar es va procedir a lintercanvi dobsequis
i records entre els participants de la Trobada.

Si algú ha de portar alguna cosa a la deixalleria i no
disposa de vehicle per poder-ho transportar, el primer
dijous de cada mes podrà deixar els objectes a la
vora del contenidor més proper a casa seva, trucant a
lAjuntament informant don els ha deixat, per tal que
es pugui avisar al personal de la brigada perquè els
passin a recollir.

Comerç intern
L'Ajuntament de Calaf per mitjà de la Regidoria de
Comerç, amb el desig de fomentar i promoure la
dinamització el comerç de la població, convoca el VII
CONCURS D'AMBIENTACIÓ NADALENCA DE LOCALS
COMERCIALS.
En aquestes dates tan assenyalades, fem més atractius
i vistosos
els nostres carrers.
El concurs es regirà per les següents:
BASES:
1. Participants - Hi poden participar tots els
comerciants de Calaf.
2. Tema - Festivitat nadalenca.
3. Durada - Els aparadors hauran d'estar exposats
del 15 de desembre de 2003 al 5 de gener de
2004.
4. Jurat - Estarà integrat per diferents persones
vinculades al món de la decoració i l'interiorisme
a més de representants municipals.
5. Visita - S'efectuarà la setmana del 15 al 19 de
desembre de 2003.
Els establiments participants hauran de tenir els
aparadors visibles i il·luminats fins a les 21 hores.
6. Veredicte del jurat - El veredicte es basarà en:
L'impacte comercial, l'originalitat, la qualitat artística,
el missatge, la qualitat artesanal i l'adequació a
l'entorn.
7. Inscripcions - Seran gratuïtes i podran
formalitzar-se mitjançant butlleta a l'Ajuntament
de Calaf, Plaça Gran, 2 o per telèfon 93 869 85
12, abans del 12 de desembre de 2003.
La participació en el concurs suposa l'acceptació
de les bases.
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Joventut
CAP UN PLA INTEGRAL DE JOVENTUT
Fent una ullada, veurem com la joventut davui ha experimentat canvis
importants respecte a les generacions anteriors, aquests reclamen i generen
noves necessitats. Al darrera daquests canvis hi ha lallargament de la condició
juvenil i que pot variar segons les accions que es proposin.
Avui, les polítiques públiques de joventut han de contemplar aquests canvis
i a la vegada han de poder compensar i equilibrar les desigualtats doportunitats
que provoquen les dinàmiques de mercat. Cal que els joves es trobin a gust
a Calaf i puguin quedar-shi per desenvolupar amb autonomia el seu projecte
vital.
Per això, dins un projecte dàmbit nacional proposem una estratègia dactuació
per aquesta legislatura que ha de permetre oferir als nostres joves les mateixes
oportunitats que en un altre lloc. Aquesta es fonamentarà en:

La integralitat, perquè s'intenta que la promoció dels joves cobreixi tots
els àmbits que els afecten.

La transversalitat, perquè volem treballar de forma molt coordinada amb
les diferents regidories i quan calgui, aquesta també s'ha de plantejar a nivell
de lAlta Segarra.

La participació, aquestes polítiques s'han de fer comptant amb la gent
jove. Per això des de la regidoria de joventut shaurà de facilitar la seva
presència, la creació despais i noves formes de col·laboració, implicant-los
en la construcció del futur de la vila. I també, vetllar perquè es destinin els
recursos municipals suficients per a la realització daquest Pla.
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OBJECTIUS I ACCIONS PROPOSADES:
Objectiu 1: Potenciar la participació i la igualtat doportunitats dels joves
Accions:
1. Realitzar un Fòrum jove per tal dobtenir resposta de les inquietuds que
puguin tenir els joves així com expressar-se sobre els diferents aspectes de
la vida local.
2. Crear el Consell de Joves, per aconseguir que esdevingui veritablement un
òrgan plural, de representació i coordinació entre joves i un espai comú entre
administració i entitats per debatre i generar noves propostes i línies de treball
en matèria de joventut i participació juvenil.
3. Aprovar posteriorment el Pla Integral de Joventut, via Ple municipal i de
forma concertada amb el teixit associatiu juvenil, i utilitzar-lo per traçar les
línies mestres i les prioritats de la política municipal de joventut.
4. Donar suport a les entitats juvenils existents.
5. Promoure la gestió d'equipaments i serveis per part dels joves i entitats
(Casal de joves), sempre i quan aquesta gestió sigui viable i s'encamini cap
a la sostenibilitat econòmica.
6. Donar a conèixer les entitats juvenils als joves de la vila i comarca, per tal
de promoure l'associacionisme.
7. Integrar els joves daltres cultures i procedències a les xarxes habituals de
participació ciutadana.
8. Promoure un major grau dinterrelació entre els serveis i col.lectius que
treballen directament amb joves marginats.
Objectiu 2: Vetllar per garantir que tots els joves tinguin accés a la
informació que necessiten
Accions:
1.Vetllar per l'accés dels joves a les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), a través de la xarxa de punts d'accés públic a Internet,
que s'ampliarà amb la dotació de nous equips Biblioteca, Centre Cívic, Casal
de joves, ...
2. Reconvertir lactual punt dinformació juvenil, estudiant una nova ubicació
i una adaptació del servei.
3. Creació de la web de la regidoria de joventut.
Objectiu 3: Ampliar loferta dequipaments juvenils
Accions:
1. Posar en funcionament el Casal de Joves, adaptant la seva gestió, funcionament
i activitats a les necessitats dels i les joves.
2. Fer les inversions necessàries per tal que la Sala dactes del CEIP Alta
Segarra sigui un espai més adient per a la celebració de concerts o altres
activitats.
3. Estudiar la viabilitat de crear aules d'estudi en equipaments municipals.

4. Estudiar la viabilitat de crear un camping o alberg juvenil.
Objectiu 4: Potenciar el lleure infantil i juvenil
Accions:
1. Garantir, en col·laboració amb les entitats, una bona oferta de lleure estival,
adreçada a infants i joves (Casals, camps de treball,...).
2. Estudiar la possibilitat dun servei de ludoteca, de forma coordinada amb
les iniciatives de creació de ludoteques que es puguin plantejar des de l'àmbit
escolar.
3. Crear loferta i els serveis dun banc municipal de recursos, gestionat pel
Punt dInformació.
4. En coordinació amb la regidoria d'Esports, facilitar l'accés dels joves als
equipaments esportius existents i promoure activitats esportives específiques
per a aquest col·lectiu.
Objectiu 5: Garantir una oferta cultural estable adreçada al públic infantil
i juvenil
Accions:
1. Treballar perquè hi hagi una programació estable despectacles infantils
2. Oferir un Saló de la Infància des duna vessant, educativa, de participació
i de qualitat.
3. Promoure festes infantils (Carnestoltes, Sant Joan, 1 de maig, ...).
4. D'acord amb la regidoria de Cultura, mantenir el suport a les entitats juvenils
de la vila que ofereixin activitats culturals, encara que aquestes no formin part
d'una programació estable.
5. Vetllar per abaratir el preu per als joves de les diferents activitats culturals
que sorganitzin des de lAjuntament, així com intentar incidir en els preus de
l'oferta privada.
Objectiu 6: Estimular les inquietuds artístiques entre la població juvenil
Accions:
1. Potenciar la participació dels joves en concursos anuals de diferents àmbits
(música, còmic, disseny gràfic,...)
2. Promoure exposicions per part dartistes joves.
3. Realitzar una mostra anual de música jove de grups novells per fomentar
i donar a conèixer els/les intèrprets i autors joves de diferents estils.
4. Impulsar i donar suport al teatre jove (GTIC, ATCj) i les arts escèniques
en general, així com lintercanvi i la participació amb altres grups.
Objectiu 7: Donar suport als joves en l'accés a l'habitatge
Accions:
1. En coordinació amb la regidoria d'Urbanisme, incidir en la promoció
d'habitatges de compra i de lloguer adequats a les necessitats econòmiques
de la gent jove.
2. Promocionar i promoure habitatges de lloguer per a joves a la zona del
Casc Antic.
3. Recollir i oferir des del Punt la informació sobre laccés a lhabitatge per als
joves.
Objectiu 8: Donar suport als joves en l'accés a la formació i a locupació,
de forma coordinada amb la regidoria de Promoció Econòmica
Accions:
1. Informar i assessorar sobre les possibilitat de realitzar cursos a través de
lInstitut Municipal de Formació Permanent (IMFP) i coordinat amb les empreses
locals.
2. Vetllar per la continuïtat i millora de loferta formativa actual.
3. Establir convenis per a la realització de pràctiques laborals amb les Universitats
i Instituts de Formació Professional.
4. Promoció del Servei dOcupació Municipal (SOM)
5. Fomentar la cultura emprenedora entre els joves, incidint especialment en
el cooperativisme i en les dinàmiques ocupacionals socialment justes.
6. Defensar els joves davant situacions dabús laboral.
Objectiu 9: Prevenir els principals riscos per a la salut, de forma coordinada
amb les regidories de Sanitat i Ensenyament
Accions:
1. Sensibilitzar la població jove sobre ladopció duna actitud conscient i
saludable en relació al consum de drogues (Projecte Agora).
2. Sensibilitzar sobre la prevenció dels accidents de trànsit.
3. Facilitar informació sobre sexualitat i sexe segur.
4. Facilitar informació sobre lanorèxia i la bulímia.

Cultura i Festes
LA NOSTRA FESTA MAJOR

Aquesta primera Festa Major no ha estat la Festa Major
que ens agradaria a nosaltres, ja que la majoria dactes
ja estaven contractats . Malgrat això hem volgut posarhi el nostre segell augmentant les actuacions pels infants,
afegint actuacions tradicionals i potenciant el teatre,
portant a Calaf una obra de primer nivell.
Des de lajuntament creiem que la Festa Major ha de ser
una festa sostenible, participativa i que agradi a tothom
: a la gent gran, al jovent i a la quitxalla.
Per aquest motiu pensem que per afrontar les properes
Festes Majors i , per tal de millorar-les, hem de crear una
comissió que representi a la vila de Calaf, per tal de fer
un Festa Major al gust de tothom

LA FIRA DE TOTS SANTS,
UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

Calaf va celebrar un cop més la tradicional Fira de Tots
Sants. Un gran nombre de visitants va passar per la Fira,
on van poder gaudir de lescenificació de les costums i
creences de la diada. Torradors, castanyeres, moniatos,
mistela i una mostra de fruits de tardor van configurar
leix daquesta celebració.
Els visitants de la Fira van poder degustar, de forma
gratuïta, castanyes i moniatos i tothom va ser obsequiat
amb esqueixos de clavell i romaní.
En el decurs de la Fira es va celebrar per segona vegada
el Concurs Gastronòmic de Dolços de Tardor, dedicat
enguany als panellets.

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

LA FIRA DE LEIX ES CONSOLIDA

Més de 12.000 persones van assistir a la III Fira de lEix
i al Mercat de Calaf, el passat 6 de Setembre. El conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, Sr. Felip Puig, va
inaugurar la Fira i el Mercat, per la qual van anar passant
tot el dia, polítics de la comarca, destacant el President
del Consell Comarcal de lAnoia, Sr. Joan Vich, el Conseller
Sr. Rafael Escriu , el candidat de CiU al Parlament de
Catalunya, Sr. Miserachs, així com la major part dels
alcaldes de lAlta Anoia.

Com cada any, lEscola Municipal de Música de
Calaf ha engegat el curs escolar. Actualment consta duna
vuitantena d´alumnes, repartits entre les edats de 4 i 76
anys. L´ensenyament musical dels alumnes es basa en
2 hores setmanals de llenguatge musical, cant coral i
classes individuals d´instrument. El cursos de llenguatge
comencen a partir de P4-P5, segueixen dos cursos
d´Iniciació, 4 de Grau Elemental i 2 de Grau Mig. Enguany
els alumnes de lescola poden cursar piano, guitarra clàssica
i moderna, flauta travessera, acordió diatònic i cromàtic,
violí, violoncel, trompeta, bateria, saxo i clarinet.
D u ra n t e l c u r s e s va n f e n t d i f e r e n t s
activitats.Normalment, la primera, es una sortida a Manresa
per celebrar Santa Cecília, que és la patrona dels músics.
Aquest any el concert serà el diumenge 16 de novembre,
al pavelló del Nou Congost de Manresa, amb alumnes de
l´Anoia, el Bages, el Berguedà i la Banda Unió Musical del
Bages.
Cada trimestre es fan audicions a càrrec dels
alumnes a la Capella del Centre Cívic, i així grans i petits
ens ensenyen el que han estat estudiant durant aquests
mesos. Les audicions de Nadal seran entre el 15 i el 19
d´aquest desembre, totes a les 19.30h i estan obertes a
tothom. Esperem que pugueu participar d´aquests petits
concerts dels joves de la vila.

LA PLAÇA GRAN, DECLARADA BÉ
CULTURAL DINTERÈS NACIONAL

Cal destacar, com a novetats daquest any, la Fira de
Brocanters, la Música al carrer, la participació del municipi
dArbeca, com a municipi convidat, i lobertura de la Fira
a tota la comarca, amb la participació del Consorci Turístic
de lAlta Anoia.
Des de lAjuntament es vol potenciar la Fira de lEix, per
tal que esdevingui referent i aparador dels productes i
activitats de la Catalunya central, i dinamitzador de
lactivitat econòmica de lAlta Anoia.

El passat dia 21 doctubre, la Generalitat va declarar la
Plaça Gran bé cultural dinterès nacional, en la categoria
de monument històric. Ara manca només, per fer efectiva
aquesta declaració, que surti el nomenament en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquest fet comporta la possibilitat daconseguir subvencions
per a la rehabilitació de les cases de la plaça gran.
Gràcies a aquesta mesura, Calaf conservarà una de les
places porxades més singulars de Catalunya, bressol de
la rondalla popular dApel·les Mestres, que tracta de la
llegenda del Mercat de Calaf.
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Cultura i Festes
EL CORRELLENGUA A CALAF
AMB EL SUPORT DE LAJUNTAMENT
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Sota el lema de Català, llengua i futur per a un poble,el
passat 19 de setembre va tenir lloc a Calaf la setena edició
del Correllengua,que es va iniciar a Andorra el 6 de
setembre i va finalitzar a Perpinyà el 8 de novembre.
El Correllengua consisteix en el pas de la flama, que és
lelement cohesionador de tota aquesta iniciativa, pels
diferents pobles i ciutats de casa nostra. Això significa la
realització en làmbit local de tota mena dactivitats de
caire lúdic -balls populars, botifarrades, cercaviles, teatre
al carrer, concerts..- i pedagògic -conferències, taules
rodones, programes de ràdio i de televisió..- tot recordant
que el CORRELLENGUA és un símbol que mostra la
necessitat de treballar tots plegats per tal que la llengua
catalana ocupi el lloc que li pertoca a la nostra societat.
Tots els actes es van celebrar amb una gran participació
de públic, destacant la nombrosa assistència al sopar
popular  unes 500 persones  que van poder gaudir,
mentre sopaven, de lactuació del Grup de Havaneres
Bergantí.

Informació Entitats
UNIÓ CALAFINA
PROGRAMACIÓ DE TARDOR
NOVEMBRE :
Diumenge
Diumenge
Diumenge
Diumenge

dia
dia
dia
dia

9 : DUET FESTA
16 : MARIA ALBA
23 : DUET ARIA
30 : DUET VENUS

DESEMBRE :
Dissabte dia 6 : SET DE SO (espectacle infantil)
Diumenge dia 7 : Diada del Soci
(Orquestra per concretar)
Dilluns dia 8 : (pendent de programació)
Diumenge dia 14 : DUET ESQUITX
Diumenge dia 21 : DUET ARIA
Dijous dia 25 : BALL DE NADAL
(Orquestra per concretar)
Divendres dia 26 : Sant Esteve
(reservat pel Patge Faruk)
Diumenge dia 28 : DUET MAMBO
Dimecres dia 31 : Cap dAny : Sopar amb Reveillon

Informació Entitats
UNIÓ ESPORTIVA CALAF
Un cop més la temporada futbolística sha iniciat. La
principal novetat que presenta aquest any la Unió Esportiva
Calaf és la formació, per primera vegada, dun equip
juvenil. No serà una tasca senzilla, perquè fan falta més
jugadors. Però una de las grans il·lusions del club és
poder oferir la possibilitat que un nen pugui fer esport
des dels cinc o sis anys fins als 19 en aquesta entitat.
Sens dubte lideal seria poder tornar a fer un equip amateur
en el qual poguessin jugar les promocions que pugen del
futbol base.
Un altre dels temes en que el club està posant un gran
interès és donar un impuls important als equips
prebenjamins i benjamins. Al no estar federats no participen
en cap competició oficial. Però aquest any es volen concertar
un bon nombre de partits amistosos per aquests equips,
axí com inscriurels en algun torneig de futbol sala a la
primavera.
Lequip aleví té davant seu una temporada prometedora,
ja que està format majoritàriament per jugadors de gran
qualitat i de segon any (alguns dels quals, fins i tot, juguen
ocasionalment amb lequip infantil), el que fa que estiguin
cridats a desenvolupar un paper important en el seu
grup.
Els infantils juguen aquest any a primera divisó, després
dhaver assolit lascens la passada temporada. Ara però,
hauran de lluitar de valent per mantenir la categoria. Els
cadets, per la seva part tenen un bloc formidable i, sens
dubte, sen parlarà. Els juvenils, tal com ja hem assenyalat,
tenen com a principal objectiu consolidar-se com a equip.
Tots els que estiguin interessats en seguir la trajectòria
daquests equips al llarg de la temporada (resultats,
classificacions, etc.) poden fer-ho a www.futcat.org. Els
alevins, cadets i juvenils, estan al grup 12 de la segona
divisió de les seves categories. Els infantils estan al grup
7 de la primera divisió. Si tagrada jugar a futbol no
tinguis cap dubte que en la Unió Esportiva Calaf tindràs
un lloc idoni on poder formar-te com a jugador.

ARCA
Un any més lassociació ARCA,
situada a lAjuntament Vell,
comença el seu curs on hi pot
accedir tothom qui vulgui. Shi
fan tot un ventall dactivitats:
puntes de coixí, cuina, ioga,
pintures i arts plàstiques,
frivolité, etc.
Ens hi trobareu de dilluns a
divendres de 4 a 7 al C/Carme,
23, a ledifici de Ajuntament Vell.
Si voleu més informació podeu
trucar al 93 8698794 (Amparo)

Informació Entitats
FUTBOL SALA CALAF

LA PARRÒQUIA INFORMA

El passat 27 de setembre va començar la temporada del
segon equip del Club Futbol Sala Calaf amb victòria al camp
de l'Agramunt (3 a 5). Aquest partit shavia de disputar a
Calaf, però lorganització d'un concert al poliesportiu municipal
va impedir que poguéssim començar la temporada a casa i
fer el partit de presentació que teníem previst.
El següent partit el vam disputar també a fora, al camp del
Linyola i el resultat també va ésser favorable als interessos
del nostre equip (1 a 2). El tercer partit disputat pel C.F.S.
Calaf B ja el va jugar com a local i la victòria aconseguida
davant el Ponts per 7 a 2 el va portar al liderat en solitari.
La primera derrota s'ha produït el passat 18 d'octubre en la
visita a la pista del Castellar de la Ribera, en que l'equip va
caure per 6 a 4, després que dominés el marcador amb un
clar 0 a 3.
Aquests resultats mantenen el nostre filial a la part alta de
la classificació. Tot i que l'objectiu del segon equip és formar
jugadors per l'A que juga a territorial catalana, no es descarta
que puguin fer un bon paper en aquesta categoria.
El Club Futbol Sala Calaf A, només ha disputat un partit que
ha acabat amb derrota (5 a 4), al camp del Rest. Morenos
de Lleida. Aquest any, i per tal de pal·liar les baixes del Toni
Besora i del Xavi Busquet que s'han retirat, el Club Futbol
Sala Calaf A ha fitxat 3 jugadors: l'Oriol Lladó de Calaf, el
Joaquim Requena de Castellfollit de Riubregós i el Vasyl
Konevich que és ucraïnès i resideix a Calaf. L'equip B s'ha
reforçat amb el Jordi Creus de Sant Martí de Sesgueioles i el
Xavier Duarri dels Prats de Rei.

Amb lAssemblea de les parròquies que servim els mossens
de Calaf, celebrada al Molí de la Roda el dia 12 doctubre,
vam iniciar oficialment les activitats per al curs 20032004.
Pel que fa a Calaf, les propostes per aquest curs són:
1er. Consolidar les tasques que són pròpies de la comunitat
cristiana: la catequesi familiar, encetada amb encert el
curs passat. La catequesi dadolescents, amb noves
propostes per a la jovenalla. Les celebracions, cuidant la
preparació, els cants, els diferents serveis. La destinació
de la cripta com a espai obert durant el dia per a la
pregària i la celebració de la missa els dies feiners. El curs
de formació bíblica que farem passat Nadal i que enguany
serà sobre levangeli de Lluc.
Cal esmentar en aquesta secció que, a partir del dia 9 de
novembre, els diumengres només celebrarem una missa
a 2/4 de 12, a part de lanticipada els dissabtes.
2on. Ampliar el servei que, des de Càritas, sofereix als
nouvinguts amb les classes de català (aquest curs se nhi
ha apuntat 50). Continuar oferint el reforç escolar i les
classes per a adults. Perfeccionar el servei de recollida de
roba i la relació amb el Servei Social de lAjuntament pel
que fa a altres ajudes (alimentació, pagaments )
3er. Sha formalitzat un conveni amb lAjuntament per
reparar el sostre del segon pis del campanar (canviar les
bigues podrides), instal·lar un xarxat que eviti lentrada
dels coloms i repassar la façana de lesglésia que dóna
al C/ Sant Jaume, evitant el perill de les pedres malmeses
que podrien caure i aplicant a la paret una capa
impermeabilitzadora que escupi les aigües de la pluja (en
aquesta fase ja shi està treballant des de fa uns dies).
El pressupost total daquestes obres ronda els 16.000
euros. El bisbat sha compromès a aportar-ne 1.700, la
parròquia 2.156 (corresponents al xarxat per evitar els
coloms) i la resta lAjuntament a través duna subvenció
que ha obtingut.
Un cop feta la reparació es podrà permetre de nou pujar
al campanar a aquells que ho demanen.
Totes aquestes tasques i altres que no anotem avui, però
que hi són en la vida de la nostra comunitat cristiana, són
possibles gràcies al bon nombre de voluntaris i voluntàries
que ofereixen amb il·lusió la seva capacitat i part del seu
temps a serveis tan diversos. Si thi vols afegir seràs ben
rebut i ompliràs la teva vida de sentit.

VIU NET
Lestiu ja és enrera i amb larribada de la tardor, les entitats
i associacions tornem a "carregar les piles" per engegar
un nou curs. A VIU.NET aquest any ho fem especialment
il.lusionats per la incorporació de gent nova amb empenta
i ganes de treballar. Tots els que formem o hem format
part dassociacions sabem com costa de vegades tirar
endavant i trobar persones que vulguin dedicar
desinteressadament part del seu temps a aquest fi.
La defensa del medi ambient és sovint una causa
desagraïda. No sobtenen resultats a curt termini i en
moltes ocasions tenim la sensació danar a contracorrent.
Però, creiem en el que estem fent i ens agradaria des
daquestes ratlles transmetre-us el convenciment de què
qualsevol gest individual, per petit que sigui, és important.
Entre altres coses, estem preparant una campanya de
recollida de tóners i cartutxos dimpressora. Properament
us ninformarem amb més detall, de moment dir-vos que
en el cas que en tingueu, tant si sou particulars com
empreses, no els llenceu a les escombraries ja que han
de ser tractats com a residus especials .
Agraïm per endavant la vostra col.laboració i us animem
a què si teniu qualsevol suggerència, queixa o proposta
contacteu amb nosaltres. Quedem a la vostra disposició.
VIU.NET - Associació mediambiental de Calaf
viunet@yahoo.es - Tel: 609 571471 (Josep) - 93 8698173 (Pilar)

HORARIS DE SERVEIS I CELEBRACIONS A LA PARRÒQUIA
Despatx parroquial (tramitar paper, encomanar misses, consultar
el que calgui, portar roba per Càritas )
De dilluns a divendres, a la tarda, de 2/4 de 5 a les 7
Dissabtes, al matí, de 11 a 1
Telèfon: 93 8698540
Celebració de misses:
Dies feiners, a 2/4 de 8 de la tarda
Dissabtes i vigílies de festa (anticipada) a les 8
Diumenges i festius, a 2/4 de 12 (a partir de mig novembre)
Bateigs i casaments:
Cal concretar amb temps suficient el dia i lhora.
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Al vostre servei
TELÈFONS D'UTILITAT
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Ambulància urgències .............................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf ........................93 8698805
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
Correus......................................................93 8698594
Emergències ..........................................................112
Emergències Trànsit (Mossos d'Esquadra)...................088
Farmàcia ....................................................93 8698506
FECSA Avaries.............................................900 747474
FECSA Informació........................................900 737373
Funerària (Montaner) ...................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) ....................900 760760
Gas Natural (Urgències) ...............................900 750750
Guàrdia Civil ...............................................93 8698045
Grues Eix ....................................................639340834
Grua Sant Jordi (Taller) ................................93 8698509
(Nit) ....................................93 8698766
(Mòbil) .................................636 480488
IES Alexandre de Riquer...............................93 8680414
Informació telefònica ...........................................11818
Informació de la Generalitat .....................................012
Jutge de Pau (Sr. Josep Muns) .......................93 8698955
Llar dInfants Municipal ................................93 8698015
Notaria ......................................................93 8698812
Parròquia de Calaf .......................................93 8698540
Polisportiu ..................................................93 8681026
RENFE (Calaf) .............................................93 8698421
Taxis (Bar Turisme)......................................93 8698474

ABS CALAF
TELÈFON DEL METGE DE GUÀRDIA (607.071.385)
de 21 h a 9 h del matí els dies laborables i festius o bé número del Centre
93 8698805 que durant aquest horari està desviat al mòbil del metge.
Us recordem que en el cas d´una urgència si el telèfon del metge no es troba
operatiu per motius de cobertura podeu trucar directament al Tel. 061.

HORARI DE TRENS:
RENFE
BARCELONABARCELONA
SANTS

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:06
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
21:52

CALAF

LLEIDA

10:12
11:56
17:18
18:51
20:54
22:27
BARCELONA BARCELONA
PL. CATALUNYA

SANTS

12:22
19:27
23:09

12:27
19:32
23:14

HORARIS DAUTOBUSOS:
ALSINA GRAELLS
CALAF
De dilluns a diumenge
9:25
19:25
BARCELONA
De dilluns a diumenge
7:30
15:00

IGUALADA

BARCELONA

10:03
20:03
IGUALADA

11:00
21:00
CALAF

8:27
15:57

9:00
16:30

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
8:00
15:15
16:00
Dissabtes
8:00
9:00
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: C/ Viriat, 11 (Al costat de lestació de Sants)

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 13:30 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.

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