Agenda Nadalenca

UNIO CALAFINA

MERC-ART
A la Casa Felip, del dia 19 fins al 23 de desembre.
El mercat d'art estarà obert els dies feiners de 7 a 9 de
la tarda. El cap de setmana d11 del matí a 2 i de 6 a
9 de la tarda. La inauguració serà el divendres 19 a les
7 de la tarda.
ELS PASTORETS DE CALAF
Enguany es faran 8 representacions:
Els dies 26 i 28 (infantils) de Desembre de 2003
Els dies 4, 6 (infantils), 11, 18 i 25 de Gener de
2004.
I el dia 1 de Febrer de 2004.
Lhora de començar es sempre a 2/4 de 6 de la
tarda. Excepte els infantils que comencen a les 7
del vespre
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RECOLLIDA D'ARBRES :
Dia 10 de Gener
RECOLLIDA DAMPOLLES : Dia 18 de Gener

Diumenge dia 21: Sessió de Ball amb DUET ARIA
Dijous dia 25: NADAL. Gran Ball de Vetlla amb lOrquestra EL
CAIRO
Dissabte dia 27: Arribada del Patge Faruk
Diumenge dia 28: Sessió de Ball amb DUET MAMBO
Dimecres dia 31: SOPAR DE CAP DANY
Menú benvinguda amb cava rosat, crema de carbassa, llenguado
patoi, cassola de cèrvol parador, tulipa tres gustos, vins i caves,
cafè i licors, servit per Buffet Català. Seguidament ball amb
reveillon amb lOrquestra Quartet Grup CRYSTAL
REIS
27 de Desembre a les 18 H a la UNIÓ CALAFINA : PATGE FARUK
5 de Gener a les 18 H : ARRIBADA DELS REIS A LA PLAÇA GRAN

FESTES LOCALS 2004
5 de Febrer, Sta. Calamanda
6 de Setembre, Festa Major

SALÓ DE LA INFÀNCIA

El Saló de la Infància començarà el proper dissabte 27 de desembre i finalitzarà el
diumenge 4 de gener.
Estarà obert tots els dies de 4h a 8h de la tarda, excepte el dia 1 de gener que restarà
tancat. Les edats a qui estan dirigides les activitats són les compreses entre els 3 i
els 14 anys.
Cal dir que les escoles de la comarca de lAlta Segarra podran assistir gratuïtament
a una sessió. En general, el preu de lentrada pels nois i noies és de 3 euros, amb
la possibilitat dadquirir un abonament.

CONCERT DANY NOU
Dia 1 de Gener a les 18:00h, al Casal de Calaf, Orquestra
Fiharmònica de Catalunya.

HORARIS DE SERVEIS I CELEBRACIONS DE LA PARRÒQUIA

Governació

Dia 24 de Desembre  Missa del Gall, a les 24h
Dia 25 de Desembre, Nadal  Missa a les 11:30h
Dia 26 de Desembre, Sant Esteve  Missa a les 12h
Dia 1 de Gener, Any Nou  Missa a les 11:30h
Dia 3 de Gener, després de la Missa del vespre, Concert dAny Nou
Dia 6 de Gener, Reis  Missa a les 11:30h
Misses vespertines a les 20h.

RECOMANACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE EN CAS DE NEVADES:
Es notifica al veïnat lobligació que té de facilitar el trànsit per les voreres, per la qual cosa caldrà que, de
produir-se el cas, netegi tot seguit el tros que afecta les seves respectives façanes i eviti així el perill que la
neu glaçada representa per als vianants. Així mateix es recorda la prohibició de tirar neu des dels terrats i
teulades a la via pública.
Daltra banda, i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent:
·
Disposar dun aparell de ràdio i de piles de recanvi
·
Disposar duna pala per treure neu
·
Disposar de cadenes per al vehicle i practicar la col·locació daquestes
·
Prestar atenció a les previsions meteorològiques. Si sanuncien nevades cal proveir-se daliments..
·
Evitar desplaçaments innecessaris.

UN BROT DIL·LUSIÓ
Un cop més arriben les festes de Nadal, plenes dil·lusions i desitjos de pau, amor , felicitat i
prosperitat.
És temps de fer balanç de lany que acaba i preparar-nos per afrontar els reptes de lany que
comença.
A nivell municipal, el fet més remarcable ha estat el canvi dequip de govern, fruit de les eleccions
realitzades el passat mes de Maig. Tot i que ha passat poc temps per poder realitzar una
valoració global de la feina feta en aquests darrers sis mesos, es pot constatar lesforç i la il·lusió
que sestà posant des de lEquip de Govern per fer rutllar lAdministració, organitzant-la i dotantla de les eines necessàries pel seu bon funcionament, alhora que es tiren endavant els projectes
per millorar Calaf. Ara, el que cal, és mantenir aquest esforç de recomençar de nou, motiu pel
qual esperem la vostra ajuda i comprensió.
De fet, el que es pot palpar en lambient, és el rebrot de la il·lusió per fer coses, per dur endavant
activitats, des de totes les vessants, tant empresarials, com per part dentitats i de privades ,
com ens indiquen les nombroses sol·licituds dentrevistes rebudes. . I això es important ja que
el motor que fa funcionar a un poble, es la il·lusió dels vilatans.
En aquest any que sacaba, voldria tenir un record especial per a tots els calafins i calafines que
ens han deixat. Sempre estaran en la nostra memòria i, per tant, dalguna forma, estaran vius
en els nostres cors.
I, daltra banda, donar la benvinguda als nounats i als que per diferents motius han vingut a
viure als nostre municipi. Ells són el futur del nostre poble.
Per finalitzar, us vull desitjar en el meu nom, i en el de tota la Corporació, que passeu unes Festes
plenes dalegria i felicitat i que en lany 2.004 es compleixin els vostres anhels més profunds.

Ensenyament
CEIP

Durant el mes de novembre es va fer una reunió a
Barcelona, al Departament dEnsenyament de la
Generalitat, a la que hi van assistir, entre daltres, el Sr.
García Valdecasas i el Sr. Miquel Ruiz, arquitectes de la
Generalitat, la Sra. Pilar Sarabia, arquitecte del projecte
de remodelació del CEIP Alta Segarra, la Sra. Anna Albin,
arquitecte municipal de Calaf i la Sra. Judit Viladrich,
regidora dEnsenyament, per tal daprovar lavantprojecte
de remodelació del CEIP Alta Segarra.
La remodelació es farà per fases, per tal de no haver de
mobilitzar a tots els alumnes de cop. La Generalitat sha
compromès a adequar lactual Escola dadults. Entre
altres coses, shabilitarà una de les aules per utilitzar-la
com a aula dinformàtica, amb capacitat per 20 ordinadors,
a fi dacollir als alumnes del CEIP durant les obres. De
tal manera que, un cop acabat el CEIP ,també tindrem
una escola dadults en perfectes condicions.
Aquest mes de novembre, també es va arreglar el tema
de la instal·lació del Gas al CEIP. Després de passar
lúltima inspecció amb èxit, el 17/11/03 va començar a
funcionar la cuina i la calefacció que faltava.
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El 29/09/03 va tenir lloc el Consell Escolar del CEIP, al
qual hi va acudir aquesta regidoria.

tancada la llar dinfants que seran: 24/12/03 i 31/12/03
a la tarda, 05/01/04 i 25/06/04 tot el dia.
Projecte de posar un sorral al pati de la llar dinfants.
IES
Encara que lIES, com a centre densenyament, no
depèn de lAjuntament sinó del Departament
dEnsenyament de la Generalitat, aquesta regidoria va
estar present a la reunió de lAMPA que va tenir lloc el
dia 21/09/03, en la qual es va parlar entre daltres coses
de les activitats que farà lAMPA com a hores extraescolars
i de la llei de qualitat de educació.
Aquesta regidoria també va estar present al primer consell
escolar.

Benestar Social

Aprovació de lexposició JOCS DEL MÓN , que tindrà
lloc durant la segona quinzena de juliol del 2004,
subvencionada per la Diputació. És una exposició produïda
per lÀrea dEsports i la de Benestar Social, que té com
a objectiu mostrar com el joc és una activitat social i
cultural de caire universal per tal de fomentar la seva
pràctica i transmetre el valor de la interculturalitat. Recull
jocs tradicionals darreu del món de caire motriu.

El 20/11/03 es va dur a terme una reunió a lAjuntament
amb lAMPA del CEIP, durant la qual es van presentar
les hores extraescolars a càrrec de lAMPA i els seus
horaris, la composició de lAMPA, amb les persones que
la formen i els càrrecs que tenen, i el pressupost 2003
 2004.

Aprovació de lexposició de A TOTA PASTILLA durant
la primavera del 2004, subvencionada per la Diputació.
És una exposició produïda per lÀrea de Benestar Social
que ens parla i ensenya els diferents tipus de droga i les
seves conseqüències.

LLAR DINFANTS

Reunió amb la Diputació per demanar diferents tallers i
conferències a desenvolupar durant lany 2004.
El dia 09/12/03 es va posar en marxa la recollida de
joguines tant de segona mà, en bon estat, com de primera
mà. Aquesta recollida es va fer a lAjuntament de Calaf
el dia 19/12/03 i es portaran a Creu Roja dgualada per
tal de fer-les arribar als infants que més ho necessitin.

Governació
S'ha contactat amb la Diputació de Barcelona perquè
solucioni els problemes de tolls d'aigua a la Ctra. de
Manresa en els següents punts, havent arribat a un acord
per tal que properament siniciïn les obres:

Sequiparen les quotes dels nens empadronats a Calaf
i dels de que no ho estan, passant a pagar tots el mateix.
A part, es redueixen les quotes de la Llar d'infants en un
5%. Aquestes mesures entren en vigor el proper 1/1/04.
El 7/10/03 va tenir lloc lassemblea general de la LLAR
DINFANTS a la sala de plens de lajuntament, a la qual
hi va assistir aquesta regidoria. En aquesta reunió, entre
daltres coses, es va parlar dels dies lectius que estarà

·
Abans d'arribar a la rotonda de Sant Martí a la
dreta.
·
Davant de la RENFE.
·
Entre el C/La Sort i el C/Francesc Casajoana
·
Entre la rotonda del Polígon i el C/Alcalde Mas
Domènech
També s'han sol·licitat reunions específiques amb tècnics
de la Diputació per tal d'analitzar l'excés de velocitat en
tot aquest tram de la Ctra.Manresa-Ctra. Igualada

Cultura i Festes
MERCART, CALAF 2003
Per primera vegada a Calaf es celebrarà un mercart (mercat
dart) aprofitant les dates nadalenques. En un intent
dapropar lart al poble, un col·lectiu dartistes exposaran
la seva obra a la Casa Felip.
En aquesta sala ubicada a la Plaça Gran, al costat de
lAjuntament, es podrà trobar majoritàriament obra sobre
paper dartistes de Calaf, Barcelona i altres comarques.
Cada artista presentarà una obra emmarcada i peces de
petit format presentades en safates, per poder triar i remenar
entre un ventall dimatges de diferents estils: una passejada
per les sensacions dels diversos artistes, de labstracció
a la figuració.
El mercat estarà obert del dia 19 fins al 23 de desembre.
Els dies feiners de 7 a 9 de la tarda. El cap de setmana
d11 del matí a 2 i de 6 a 9 de la tarda. La inauguració serà
el divendres 19 a les 7 de la tarda.
Us convidem a venir i acostar-vos a les diferents mirades
que conformen aquest mercat dart que ha estat possible
amb lAjuntament de Calaf
Mercart, Calaf 2003
ARTISTES PARTICIPANTS
Ana Mª Beaulieu
Alex Soler
Blanca Hernández
Delia Millet
Ester Figuerola
Joan Tarragó
Lesley Yendell
Lluis Hermosilla
Marisol Franco

Montse Roldós
Núria Martí
Palomo Miguelena
Ramón Puigpelat
Tomás Hogan
Carme Castellví
Tomás Pariente
Ramiro Sandy

JUGANT A RODGERS, AL CASAL
El passat dia 15 de Novembre a les 22:30h, al Casal, la
companyia El musical mes petit va representar lobra
Jugant a Rodgers, de Richard
Rogers, sota la direcció de Daniel
Anglès.
Jugant a Rodgers suposa una nova
manera de veure la música de Richard
Rodgers, sent totalment fidels a les
seves partitures originals, però jugant
amb elles duna manera innocent.
Simplement amb un piano i quatre
veus molt joves, amb un estil de teatre
musical contemporani, intenta donar
un pas més enllà en la interpretació
vocal.

SET DE SO

Els espectacles consten d'una
paròdia inicial on els nens són els
veritables protagonistes. Seguit de
cançons, un joc al mig de
l'espectacle i la recta final amb
cançons molts marxoses, amb les
quals també engresquen als pares

Esports
Tot i la celebració del saló de la infància al polisportiu de
Calaf , aquest any es deixarà lliure la pista de bàsquet per
tal que shi puguin fer tot tipus d'entrenaments de bàsquet
i també es permetrà que hi realitzin uns entrenaments la
U.E. Calaf i el Futbol Sala Calaf, que els altres anys no
podien entrenar des de mig desembre fins a principis de
gener, obtenint mals resultats per aquestes dates degut a
la manca dentrenament.
Durant aquestes festes de Nadal també es faran campionats
"3x3" de bàsquet de totes les edats. Interessats preguntar
al poliesportiu. Tothom hi pot participar.

Medi Ambient
Seria convenient que es treguin els taps de les ampolles
de plàstic que es llencen als contenidors, ja que si no shan
xafat, aleshores és molt difícil de fer-ho. De totes maneres,
seria més recomanable que es llencessin ja xafades al
contenidor

Promoció Econòmica

I

El passat dia 9 de desembre va tenir lloc a la Unió Empresarial
de l'Anoia una reunió per explicar a determinats municipis de
la comarca de l'Anoia les ajudes i subvencions a les que es
poden acollir per ser municipis en les que hi havia hagut activitat
minera, amb l'objectiu de reactivar la seva economia.
La reunió va ser presidida pel Sr. José Luis Guerrero, màxim
responsable de la unitat de Reactivació del Instituto para la
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo
de las comarcas mineras, òrgan gestor del règim d'ajudes
per la mineria del carbó i el desenvolupament alternatiu de les
zones mineres adscrit al Ministerio de Industria Y Energia.
Aquest Institut concedeix una sèrie d'ajudes per promoure el
desenvolupament de projectes en aquestes zones que generin
activitats econòmiques alternatives a la mineria del carbó amb
la conseqüent generació de nous llocs de treball.
Les ajudes es concedeixen prèvia convocatòria per Resolució
que es publica al BOE, està prevista la pròxima convocatòria
per al proper mes de gener de 2004 (es pot obtenir mitjançant
la pàgina web de l'Instituto que és www.inreca.es). Els
beneficiaris d'aquestes ajudes són : empreses públiques i
privades, treballadors autònoms i cooperatives i són ajudes a
fons perdut.

El màxim de subvenció és del 20% de la inversió total del
El 6 de desembre , a la Unió Calafina, el grup SET DE SO projecte, i són objecte de subvenció: terrenys, urbanització,
va presentar el seu espectacle infantil.
obra civil, béns d'equip, planificació, enginyeria i direcció del
projecte, altres inversions materials i actius immaterials.
Els components de Set de só són músics professionals a
qui els agrada crear una amalgama entre estils musicals
Per més informació sobre el fons RECHAR us podeu adreçar
ben diversos (Rock, swing, funk, salsa, etc.) i la cançó
a la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.
tradicional catalana, per tal d'arribar a la mainada d'una
manera directa, moderna i divertida
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Comerç
Un dels eixos del progrés i desenvolupament de la nostra vila
és disposar d'un comerç estructurat que sigui capaç de manifestarse de forma suficient i potent pel conjunt de les poblacions de
la nostra comarca. La seva existència és un signe de benestar,
sobretot, en una societat on la gent viu més anys i la proximitat
adquireix més importància; però, també ho és perquè dóna vida
als carrers i afavoreix les relacions entre els veïns i l'esperit
associatiu i cívic. L'Ajuntament de Calaf, des d'aquesta percepció,
va crear la Regidoria de Comerç com un instrument
imprescindible per incidir-hi d'una forma positiva. La seva acció
té un caràcter transversal; és a dir, l'exercici de la seva actuació
conflueix amb altres àrees: cultura, turisme, hisenda ....
En una primera etapa s'ha dut a terme un seguit de tasques
tendents a cercar les bases per a una estructuració i ordenació
de diferents aspectes de l'àmbit comercial que ens ha de permetre
poder aspirar a assolir fites importants. Així podem assenyalar
alguns exemples:
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·
Millora de la gestió del Mercat S'està treballant en
l'elaboració d'un reglament (s'ha estudiat el funcionament dels
mercats de Cervera, Solsona, Berga ...)
·
Recolzament i suport al comerç calafí Des d'una
política de buscar esforços i cercar implicacions s'han tingut
reunions amb la Unió de Botiguers de Calaf. S'ha continuat
amb campanyes, ja endegades altres anys, com Concursos
d'Aparadors de Nadal, l'enllumenat, etc. Actuacions per ajudar
a la formació (cursos de manipulació d'aliments ...). El proppassat
3 de setembre es va signar un conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Calaf, el Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, i la Unió de
Botiguers i Comerciants de Calaf per l'execució del Pla
d'Actuació Comercial del Comerç Urbà de Calaf. És un pla
obert que permet tenir a l'abast recursos econòmics,
d'assessorament, de formació i professionalització. El seu
objectiu darrer és reforçar el teixit associatiu comercial per
poder disposar d'un comerç com a element dinamitzador de la
vila de Calaf.
·
Aconseguir recursos externs pel comerç (econòmics,
informatius ... ) En aquest àmbit, també, s'inscriu el Pla
d'Actuació Comercial del Comerç Urbà de Calaf. Però són
moltes les possibilitats; des d'aspectes més concrets com la
Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor fins la captació de
subvencions a través de la participació en programes a nivell
català, europeu, etc.
·
Potenciació de les fires existents. Aquesta és una tasca
que des de la Conselleria de Comerç, amb consens amb altres
regidories, estem portant a terme.
·
Aplicació d'una política fiscal municipal positiva. És
un recurs que l'Ajuntament ha d'utilitzar -i ja ha tingut alguns
efectes pràctics- per afavorir i incentivar el comerç local.
Aquestes són algunes de les accions que hem portat a terme
però hi ha un seguit de projectes -de present i de futur- en els
quals estem treballant; voldríem destacar-ne alguns; tot i que
ja tindrem ocasió de parlar-ne més endavant.

·
Potenciació de la marca Mercat de Calaf Ha de ser un
dels eixos en la dinamització comercial de la nostra
població.Tenim la sort de poder combinar una imatge renovadora
i moderna amb elements
tradicionals, molt nostres.
Aquesta actuació inclou accions
concretes, per exemple:
n
Creacció de mercats
temàtics en el mateix Mercat de
Calaf (mercat de l'antiquari, de
la ceràmica, del col·leccionisme
...).
n
Mostres- mercat de
productes ecològics, de comerç
just, etc. Tenim la voluntat de ferho coordinadament amb les
associacions i els voluntaris de
la nostra vila.
n
Crear una marca implica
uns distintius, uns productes
promocionables i una informació àgil i fàcil de cercar (tríptic,
una web, etc.). I, també, campanyes promocionals com per
Nadal o per les Rebaixes.
·
Potenciar les campanyes d'informació al Consumidor
.(Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ...)
·
Potenciar i cercar la col·laboració dels diferents sectors
que incideixen en el nostre àmbit d'actuació. Des de la pròpia
administració fins a la societat civil. Hem de fer un esforç per
superar alguns dèficits (manca de places hoteleres a la nostra
població ...) però, al mateix temps, hem d'unir esforços i aprofitar
les iniciatives culturals, juvenils, etc que donen a conèixer la
nostra població.
En definitiva, hem endegat un projecte, on hi conflueixen sectors
molt diversos, que ens pot proporcionar grans possibilitats per
augmentar el pes específic de la nostra població. I, ens atrevim
a demanar-vos la vostra col·laboració, per poder fer-lo possible
i perquè pugui ser un èxit. Gràcies.

Economia i Hisenda
Pràcticament sha complert el pla d'actualització de la
comptabilitat de l'Ajuntament
·
L'any 2002 ja està tancat i per tant els auditors ja hi
estan treballant, esperant resultats pel mes de gener 2004.
·
L'any 2003, està pràcticament actualitzat a octubre-2003
S'ha negociat amb SGAE (Societat General dAutors i Editors)
i el Consell Comarcal de lAnoia perquè retirin dues respectives
demandes judicials per impagaments.
Les dues demandes estaven perdudes, segons els advocats
contractats per l'anterior equip de govern i s'ha negociat poder
pagar en aplaçaments de 9 mesos fins a 2 anys, sense interessos
de mora , ni cap tipus de costes, així com una rebaixa dels
imports principals.

Urbanisme
Pla dactuació per edificis en mal estat
Des de linici daquesta legislatura han estat nombroses
les queixes que hem rebut sobre edificis en mal estat
que representen un perill potencial per als vianants i
pels habitants del immobles veïns.
Fins ara sha provat de parlar amb els propietaris per
tal de sensibilitzar-los del problema i buscar les possibles
solucions de consens, però malauradament sha
constatat que aquesta és una via molt lenta i no ofereix
cap tipus de garantia pel que fa als resultats.
És per aquest motiu que sha elaborat un informe sobre
els edificis que revesteixen més perill i properament
siniciarà el procés administratiu legalment establert
per poder abordar amb garanties dèxit aquest problema.
Projecte del Centre de Dia
La setmana passada es varen iniciar les obres de la 2ª
fase del centre de dia per la gent gran.
Les obres han començat amb retard degut a que sha
hagut de refer el projecte i ajustar-lo a la nova normativa
sobre instal·lacions daquest tipus, aprovada recentment
A més, el projecte només preveia utilitzar una planta
de les tres possibles, cosa que en feia preveure el
col·lapse a molt curt termini.
Les modificacions, a grans trets, consisteixen en
lhabilitació de les dues plantes que no shavia previst
utilitzar, com són la planta baixa i el sota-coberta de la
casa Gimferrer, dotant-les despais per al lleure i la
rehabilitació.
Arranjament de carrers
Aquesta setmana shan començat a arranjar dos carrers
que han estat motiu de nombroses queixes motivades
en part per labundància de pluges daquesta tardor,
que provocaven esllavissades del terreny obstaculitzant
la via pública i provocant molèsties als veïns de la zona.
Cal dir també que sestà elaborant un calendari
darranjament de la resta de vies que estan en mal
estat o que no disposen de ferm de qualitat i cercant
subvencions que ens permetin, en la mesura del
possible, no haver de gravar aquestes actuacions amb
impostos especials.

Joventut
Torna el Saló de la Infància
Un any més Calaf tornarà a tenir un espai per a les
vacances escolars de Nadal, on totes les nenes i els
nens podran gaudir de diferents activitats. Enguany hi
haurà algunes variacions respecte edicions anteriors
tot recuperant la idea original daquests espais:
En primer lloc, el concepte. Conscients que ens
manquen agents educatius que reforcin el paper de
lescola i dels pares i les mares com a educadors, volem
potenciar la creació de nous espais que ajudin a formar
nois i noies des duna perspectiva més enllà del pur
lleure, és a dir, des duna perspectiva cívica i
responsable.
Aquest any, les activitats segueixen un fil conductor.
Partim dels eixos de treball que té el Fòrum Universal

de les Cultures 2004 (que tindrà lloc a Barcelona aquest
proper estiu) i que són: la diversitat cultural, el
desenvolupament sostenible i les condicions de la pau.
En segon lloc,
la diferència
rau en les
activitats que
shi realitzen.
Aquest cop els
infants estaran
acompanyats
per diferents
monitors, i
t r o b a r a n
activitats
adreçades a
les diverses
edats: el racó dels petits amb sorral inclòs, manualitats,
racó daventura, jocs, cuina, futboltres, inflables,
actuacions en directe, un concurs per triar la mascota
del Saló de la Infància... i, a més, la participació de
diferents persones i entitats de la comarca.
En tercer lloc, el suport als joves que desenvolupen
una tasca educativa des de la vessant professional,
potenciant la seva participació i formació en activitats
dinterès comunitari, alhora que els facilitem el fet de
no haver de desplaçar-se fora del poble.
El Saló de la Infància començarà el proper dissabte 27
de desembre i finalitzarà el diumenge 4 de gener.
Estarà obert tots els dies de 4h a 8h de la tarda, excepte
el dia 1 de gener que restarà tancat. Les edats a qui
estan dirigides les activitats són les compreses entre
els 3 i els 14 anys.
Cal dir que les escoles de la comarca de lAlta Segarra
podran assistir gratuïtament a una sessió. En general,
el preu de lentrada pels nois i noies és de 3 euros,
amb la possibilitat dadquirir un abonament.
Dos apunts per acabar
El primer, adreçat als estudiants.
Molts de vosaltres esteu a punt de decidir quin treball
fareu pel final de curs, carrera, postgrau... Des daquesta
regidoria us demanaríem que penséssiu en projectes
o estudis aplicats al municipi de Calaf i la seva comarca.
Si voleu, podeu demanar-nos assessorament a lhora
de plantejar el vostre projecte i, per descomptat, tot el
suport que us faci falta.
El segon apunt, sadreça a tot el professorat de IIES
Alexandre de Riquer.
Felicitar-vos per la dedicació, lesforç i la feina ben feta
durant aquests anys, que esperem tingui continuïtat i
es visualitzi a curt termini. El fet que hagueu estat
escollits per la Secretaria General de Joventut i el
Consell Comarcal de lAnoia per representar el nostre
territori en les jornades interculturals 2004 que organitza
lINJUVE durant la darrera setmana de gener, a la ciutat
de Mollina (Málaga), així ho demostra.
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Els Pastorets de Calaf
La força que ens empeny
Ara ve Nadal i arriben els Pastorets de Calaf.
Després de 80 anys de representacions nadalenques, els Pastorets de Calaf ja formen
part del nostre equipatge, ja els portem a dintre, ja són un trosset més de la nostra cultura.
Totes les famílies del poble han tingut al llarg daquests temps algun col·laborador en
aquesta història. Els nostres Nadals, a més del Pessebre i la molsa i els àngels cantant,
sempre han tingut els Pastorets com a cosa important de la festa.
A poc a poc, any rera any, hem anat creant un espectacle important. Des de Calaf, en
directe, oferim cada Nadal a tota la gent que vulgui venir, la possibilitat de gaudir dunes
hores fantàsticament ingènues.
Aquests dies tenen aquesta cosa especial que fa possible la màgia. Només ara podem
creure en la il·lusió del Pessebre: i posar-nos en la pell dels infants i pensar que la lluita
entre el bé i el mal serà una disputa entre dimonis que reneguen renecs recargolats i àngels
blancs despases flamejants.

"El grup de pastors d'aquest

és el més nombrós que
Aquests dies la gent de Calaf obrim lescenari a tothom qui vulgui venir-nos a veure i ens any
hem tingut mai." ens diu el
posem a fer Pastorets empesos per una energia que ve de la tradició i del sentiment.
director José L. Campanero.
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Maquillant al dimoni petit
Maquillant al dimoni gran
La feina comença molt abans que s'aixequi el teló. Tant pels petits com pels grans

El treball de la gent
I aquest petit miracle es va repetint cada any. Des que sacaben els Pastorets de
lany passat, un equip de voluntaris es posa en marxa per començar a preparar els
Pastorets de lany que ve. Seran centenars de persones i seran milers dhores de
treball. Sempre amb la idea de millorar, de fer lespectacle més gran.
I lespectacle ha anat creixent, sha anat fent gran, i ha anat cridant espectadors de
fora. Aquest any tindrem set representacions normals i dues dinfantils. Vindrà molta
gent. Sha de fer la promoció i sha de tenir cura de la qualitat. La música, el so, els
efectes, els personatges, els moviments, la sala, la coordinació. Tot. No es pot deixar
cap fil deslligat.
I, després, quan arribin els dies de la representació: els nervis, els imprevistos i més
de dues-centes persones movent-se per lespectacle. Hi ha quadres amb cinquanta
persones sobre lescenari. Tots aquests voluntaris ocuparan nou festes daquest
hivern en aconseguir això: que els espectadors que ens ho mirem asseguts a la
platea sortim contents i entusiasmats i, si pot ser, amb la pau de Nadal pintada als
ulls.

Les pintures de guerra són importants perquè
els dimonis puguin imposar la seva autoritat.

És una feina titànica que només és possible gràcies a aquest voluntariat admirable
que tenim a la nostra comarca. Que aguanta ferm, que manté lesforç, que suporta
la tradició, que aconsegueix cada any el miracle i deixa els visitants admirats de la
nostra gent: amb la boca badada.

El camí de Betlem fa curiosos companys de viatge.
Els pastors donen explicacions al dimoni que els vol ensarronar. Al
final, l'àngel els traurà de tots els embolics on es van ficant.

La potència dels més petits
Lany passat es va començar un projecte nou: Els Pastorets Infantils. Era una
necessitat que hi havia des de feia anys. Calia que els petits tinguessin la seva
parcel·la pròpia. Ells en tenien ganes i lespectacle els necessitava.
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Els Pastorets infantils son el complement necessari de la festa. Els Pastorets de
Calaf, en els seus orígens, ara fa vuitanta anys, havien sigut uns Pastorets infantils.
Després, a mida que lespectacle sha anat fent gran, acurat i detallista, la canalla
havia anat perdent pes. Ara, amb aquesta iniciativa, per fi tornen a tenir importància
en el conjunt de la festa.
Els Pastorets infantils són un espectacle fet amb la mateixa cura que els Pastorets
grans. Més de cinquanta actors petits posen tota la il·lusió i tota la feina -i lesforç
de dies dassaigs- per construir un espectacle diferent, però igualment seriós i
entendridor com lespectacle que fan els grans.
La Canalla tenen ganes de fer Pastorets i això ens assegura el futur de la festa.
Representen la continuïtat. Són la potència de la nostra tradició. Els nens i les
nenes veuen els Pastorets duna forma natural: com a cosa pròpia. Nhan sentit
a parlar a casa i al carrer. Els han viscut cada Nadal. I, ara, fan, dalt de lescenari,
aquell paper que, alguna vegada, cada Nadal, havien somiat de fer.

I el dimoni s'ha escapat amb la cua
entre cames.Feina feta, Els rabadans
resten satisfets.

Les Representacions
Enguany es faran 8 representacions:
Els dies 26 i 28 (infantils) de Desembre de 2003
Els dies 4, 6 (infantils), 11, 18 i 25 de Gener de 2004.
I el dia 1 de Febrer de 2004.
Lhora de començar es sempre a 2/4 de 6 de la tarda. Excepte els
infantils que comencen a les 7 del vespre.

La Rosa Sugranyes i la Gemma
Ripoll dirigint la troupe dels més
petits.

Entitats
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U.E.CALAF

Equip Benjamí

Equip aleví

Tot i que no estàn federats com a equip alguns dels seus
jugadors ja han debutat amb els alevins. També han jugat
diversos partits amistosos on la fortuna els ha somrigut
sempre. El proper desplaçament el realitzaran el 14 de
desembre per a jugar un amistós amb lequip dEl Bruc.

Els jugadors més petits dels que estan federats (i, per tant,
competint regularment), estan fent una temporada molt
bona. A la pretemporada van tenir una actuació brillant,
guanyant tots els partits. Un cop iniciada la competició la
seva posició a la taula classificatòria és enganyosa pel sol
fet dhaver jugat molts menys partits que els altres equips.
Sens dubte els espera un gran any per endavant. La solidesa
del bloc i la seva homogeneïtat (gairebé tots els jugadors
són dun nivell realment molt bo) fa que constituexin una
anyada molt prometedora.

Equip Infantil

Segona Divisió Alevins Grup 12 / 2003-2004
Equip
U.D. Sant Mauro
C.F. Pobla Claramunt
F.C. Masquefa
UEBVG La Fundació
F.C. Fàtima
C.F. Igualada
C.F. Gelida
U.D. Calaf
U.D. Tancat
F.C. Vilafranca
At. Vilafranca
C.F. Vilanova del Camí
E.F. Sant Ramon

J
7
6
5
6
5
5
4
3
5
6
5
5
6

G
6
4
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0

E
1
2
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0

P
0
0
1
2
2
2
1
0
3
5
4
5
6

GF
40
25
24
12
18
18
12
19
6
18
4
2
5

GC
6
9
12
14
7
8
5
5
16
27
18
21
55

Punts
19
14
12
10
9
9
9
7
6
3
1
0
0

Equip pre-benjamí
Lany anterior van realitzar una temporada excepcional,
quedant campions del seu grup de segona divisió. Però el
fet que la majoria de jugadors han passat a cadets i han
de jugar en una divisió molt més forta els està passant
factura. Tot i així sembla ser que seran capaços de salvar
la categoria. Això sí, el bon ambient i la companyonia són
insuperables. Realment sels ha de felicitar per la seva gran
moral.

Amb els seus sis i set anys són els esportistes més joves de
lEscola. De moment porten una trajectòria molt bona. No
és que els resultats siguin importantas en aquestes edats,
però la realitat és que han sortit victoriosos de tots els seus
enfrontaments, entre els que destaquen els realitzats contra
equips com: el Tàrrega, lAbrera o La Pobla de Claramunt.

Primera Divisió Infantil Grup 7 / 2003-2004
Equip
J
G
E
P
IGUALADA CF
9
9
0
0
CF VILANOVA
9
7
2
0
GAVÀ CF
9
6
2
1
UEBVG LA FUNDACIÓ
9
6
0
3
VILAFRANCA AT
9
6
0
3
ST ANDREU DE LA BARCA
8
5
1
2
PRAT AE
9
5
1
3
SANT MAURO UD
8
4
1
3
VENDRELL CE
9
4
1
4
BLANCA SUBUR CD
9
4
0
5
BASE ESPIR.- LES CLOTES
9
2
1
6
CUBELLES CF
8
1
3
4
VILAFRANCA FC
9
2
0
7
CALAF UD
8
1
1
6
RIBES CD
9
1
0
8
VILANOVA CAMÍ CF
9
0
1
8

GF
51
39
32
41
30
26
20
22
16
30
19
11
14
16
10
9

GC
7
8
15
24
18
9
22
21
21
30
23
25
37
43
35
48

Punts
27
23
20
18
18
16
16
13
13
12
7
6
6
4
3
1

Entitats

CLUB BÀSQUET CALAF
El passat 11 de setembre vam fer la presentació dels
equips per la temporada 2003-2004.

Equip Cadet

Un cop han passat gairebé tres mesos, és moment de
fer una primera valoració del desenvolupament daquesta
nova temporada.

Un planter molt llarg, 21 jugadors, on la majoria tenen
una gran qualitat, només pot donar com a resultat una
excel·lent compenetració que fa que es tracti dun equip
molt difícil de batre; enguany només ha perdut un partit
des de primers de setembre. Entre les seves qualitats destaca
la gran pressió que exerceixen sobre el rival durant tot el
partit i la seva tècnica, que millora notòriament dia a dia.
La seva disciplina tàctica en el terreny de joc complica
molt les coses als rivals. A més, són molts els jugadors que
tenen una bona definició de cara a gol, cosa que permet a
lequip no dependre de la inspiració dun sol jugador. És
molt possible que a lacabar la temporada estiguin entre
els tres primers.
Segona Divisió Cadet Grup 12 / 2003-2004
Equip
A.D. Abrera
U.E. Sant Sadurní
U.D. Calaf
C.F. Martorell
C.F. Vilanova
Sant Mauro
Pobla de Claramunt
C.F. Ódena
UEBVG La Fundació
C.F.Igualada
S. Esteve Sesrovires
C.F. Capellades
A.E. Piera

J
6
7
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6

G
6
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

E
0
2
1
2
1
1
0
0
1
1
1
0
0

P
0
0
1
1
2
2
3
4
4
3
4
5
5

GF
31
21
22
28
21
10
15
7
10
10
10
7
9

GC
6
7
11
8
12
16
21
20
17
19
20
16
28

Punts
18
17
13
11
10
10
9
6
4
4
4
3
3

Equip Juvenil

La primera satisfacció ha estat veure augmentar el
nombre de jugadors en 10, i a més a més, aquest any
tenim un equip federat més que lany passat: el preinfantil
masculí, cosa que ens omple de satisfacció, ja que el
club està format bàsicament per equips femenins, i amb
aquesta incorporació tenim lesperança que es formi la
cadena dequips masculins.
Els excel·lents resultats obtinguts la temporada passada
fan que el llistó estigui molt alt, però de moment els
resultats que els diferents equips estan aconseguint
són força bons, esperem que continuïn així fins al final
de temporada i puguem assolir els reptes que ens hem
marcat.
Per poder mantenir i fer cada cop més gran el nostre
club, necessitem la col·laboració de totes les persones,
entitats, comerços i empreses del nostre poble, que
cada any ens donen el seu suport i la seva ajuda,
havent-la augmentat considerablement aquest any.
Des daquí volem donar públicament les gràcies a tots
els que fan possible que el nostre projecte tiri endavant.
LASSOCIACIÓ DAFRICANS INFORMA
Fa dos anys que sestan fent classes per lobtenció del
carnet de conduïr. Aquestes classes han estat possibles
després de posar-nos en contacte amb la Sra. Joaquima
Aguilar, que es va reunir amb el director de la Prefectura
Provincial de Trànsit de Barcelona i amb membres de
lAjuntament. Es va acordar que caldria estudiar un mínim
de 6 mesos, i que a part de les classes per lobtenció del
carnet de conduïr simpartirien paral·lelament classes de
català i castellà.
Cal dir que a aquestes classes hi han assistit persones
de diferents municipis, com Manresa, Cervera, Sant Guim.
Des de lassociació volem agrair la tasca duta a terme per
la Sra. Joaquima Aguilar i també volem donar les gràcies
a lAjuntament, per haver-nos cedit un local on poder
realitzar les classes.

Aquest equip sha format per primer cop aquest any. Per
això el seu repte no és assolir una determinada posició a
la taula classificatòria, sinó acabar la temporada. Una tasca
que no està excempta de dificultats si ens fixem amb el
número reduït de jugadors amb que compta. No hi ha
dubte de que aniria molt bé que shi apuntés algú més.

Ousmane Ba
Vicepresident de lAssociació
dAfricans de Calaf
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L'Àrea Bàsica de Salut Informa
LÀrea Bàsica de Salut de Calaf ja disposa del servei de
pediatria cada dia, que queda cobert per dos pediatres.
El Dr. Velázquez visitarà dimarts, dimecres, dijous i
divendres al matí i el Dr. Duran visitarà dilluns i dimecres
a la tarda.
Una altra novetat és que les receptes dels malalts crònics
sestan introduïnt a lordinador, de manera que a mesura
que les dades estiguin introduïdes, aquests malalts
podran recollir les receptes des de les 8 del matí fins a
les 9 del vespre
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Tal com us avançàvem en lanterior edició, ja
està en marxa la campanya de recollida de tóners i
cartutxos dimpressora. Per tal de facilitar la recollida
hem instal·lat uns contenidors degudament identificats
en els establiments que us detallem a continuació:
Papereria Anna
Cal Graells
Ca lOller
Quiosc del Passeig
Cal Xandri
I.E.S Alexandre de Riquer
Demanem la vostra col·laboració perquè dipositeu
tots els cartutxos buits que tingueu en els contenidors
esmentats. Nosaltres ens encarregarem de la seva
posterior recollida i gestió.
Enguany, per tercera vegada, realitzarem la
recollida dels arbres de Nadal. Es farà el dissabte dia
10 de gener. Us preguem que deixeu els arbres davant
de la porta de casa abans de les 16:00 hores, moment
a partir del qual passarem a recollir-los.
Lobjectiu final daquestes dues campanyes és
que cada residu rebi el tractament adequat: els tóners
i cartutxos dimpressora com a residus especials i
reutilitzables i els arbres, degut a que és molt difícil que
visquin si es replanten, reciclar-los com a matèria
orgànica per lelaboració de compost.
Això és especialment important recordar-ho
aquestes dates festives en que tots generem més volum
de residus : papers de regal, piles de les joguines,
caixes de cartró etc... Des daquí us animem a que les
dipositeu en els corresponents contenidors de recollida
selectiva.
Agraïm lesforç que pot suposar per vosaltres
fer aquests petits gests i restem a la vostra disposició
per qualsevol consulta, suggeriment o queixa.
BONES FESTES A TOTHOM !!!

VIU.NET
Associació mediambiental de Calaf
viunet@yahoo.es
Tel: 609 571471 (Josep)
93 8698173 (Pilar)

EL 061 ES FARÀ CÀRREC DE LES TRUCADES
NOCTURNES ALS CENTRES DATENCIÓ PRIMÀRIA
DE LANOIA
A partir del proper dia 15 de desembre de 2003, totes
les trucades que els ciutadans de lAnoia facin als
centres datenció primària de la comarca en horari nocturn
seran derivades automàticament al 061, Centre
Coordinador dUrgències i Emergències Mèdiques.
Concretament, la franja horària serà de les 21:00 a les
8:00 hores, els dies laborables, i de les 21:00 a les 9:00
hores, els dissabtes i festius.
Daquesta manera, el 061 serà el responsable de
canalitzar la demanda telefònica nocturna dels usuaris,
donant la resposta adient en cada circumstància, ja
sigui consell mèdic, derivació al centre datenció primària,
visita a domicili, activació dambulància o activació del
vehicle dassistència medicalitzada.
Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament pel Servei
dAtenció Primària Anoia de lInstitut Català de la Salut,
el Centre Coordinador dUrgències i Emergències
Mèdiques 061 i la Regió Sanitària Costa de Ponent,
pretén garantir una millor coordinació dels recursos
sanitaris i oferir una atenció telefònica més efectiva i de
més qualitat en la franja de nit.

L'Ajuntament Respon
A partir del proper número, hi haurà una nova secció
titulada LAjuntament Respon. Aquí es contestaran tots
els dubtes i preguntes que ens feu arribar sobre temes
municipals.
Podeu adreçar les preguntes a :
AJUNTAMENT DE CALAF
LAltiplà de Calaf
Plaça Gran, 2
08280  CALAF
o bé per correu electrònic a calaf@diba.es

La Parròquia informa
Des de la nostra Parròquia i des de Càritas es porten a terme
un seguit d'activitats que no tenen gaire relació amb moltes de
les coses que veiem als mitjants de comunicació; però avui,
ens agradaria que fossin notícia. Per això, us farem quatre mots
d'un seguit de tasques que es fan a la nostra vila i no parlen
de diners, ni de poder ... sinó de coses menys vistoses però
més properes i més solidàries.
Les classes d'alfabetizació
Es porten a terme des de fa forces anys i, actualment, tres
professors ensenyen, normalment a persones grans, a escriure,
llegir, comptar. En altres casos es potencia la lectura... Els nivells
són molt diferents i, això, significa tenir la capacitat d'atendre
individualment molts casos, sovint, de forma simultània.
S'imparteixen al vespre, dos dies a la setmana. Tanmateix,
hem de dir que els horaris són força flexibles, les classes, sempre
solen allargar-se i durar molt més que el temps previst. Tenen
un ritme propi que no el marquen les presses sinó la convivència,
el saber escoltar. Tenen la virtut d'esdevenir un espai, on la
cultura i l'afany de millorar, adquireixen protagonisme. Aprendre,
obrir noves possibilitats, relacionar-se amb els altres i potenciar
l'autoestima, són alguns elements que hem d'assenyalar.
El reforç escolar

procedències. Enguany s'ha potenciat i dinamitzat el servei.
Així, a l'actual curs, es fan classes a gairebé vuitanta persones
(magrebins, ucraïnesos, romanesos ...); durant la setmana i
els dissabtes. Aquest nombre de persones és el reflex de l'interès
que han demostrat. Ensenyar-los el català significa donar-los
l'oportunitat d'integrar-se a la nostra terra i facilitar-los la seva
vida social i professional. I, també, és un signe d'acollida vers
aquestes persones que vénen d'altres països.
Altres serveis de Càritas Parroquial
Encara volem afegir que, des de Càritas estem prestant altres
serveis que mereixen ser coneguts:

El treball que es porta a terme consisteix en ajudar als nens
que tenen dificultats a seguir el ritme d'estudi dels seus companys
de classe. L'arribada de nens africans, de l'Europa de l'est ...
comporta un increment del nombre de nois que atenem en
aquest servei. Després de parlar amb els pares, els mestres
elaboren unes llistes amb els alumnes que creuen que els hi
serà positiu el reforç escolar. Així s'inicia la nostra feina, comptant,
en tot moment, amb el seu suport i les seves orientacions.

La recollida de roba . Ja portem anys aplegant la roba
·
que ens porten i fent-la arribar a Igualada, on hi ha un taller
que la repassen (donant feina a un grup de dones que ho
necessiten) i la posen a punt per a la botiga De mà en mà,
on la gent pot adquirir-la a preu simbòlic. Estem mirant si,
dintre de poc, podem obrir aquí Calaf una sucursal daquesta
botiga de roba de segona mà.

El reforç escolar comprèn un grup d'edat que va des dels cinc
als dotze anys. Les classes es fan de forma individualitzada i
personalitzada per assolir un rendiment ben alt. El fet d'haver
de deixar nens sense aquest servei era una preocupació i un
neguit. Aquest any, però, el grup de voluntaris arriba a les divuit
persones.

Latenció als transeünts . Molt sovint truquen a la porta
·
de la parròquia. Generalment són homes, dedats ben diverses,
cadascú carregat amb la seva història personal. A part descoltarlos, els oferim la possibilitat danar a fer un entrepà al bar i,
quan les oficines de lAjuntament són tancades, la possibilitat
dun bitllet de tren fins a Manresa o Cervera.

Enguany hem de donar una molt bona notícia: podem afirmar,
d'una forma gairebé segura, que tots els nens que ho necessiten
en podran gaudir. I, si això ha estat possible, en part, és gràcies
a la col·laboració dels dos grups de catequesi de confirmació
que s'han compromès a fer classes. És un fet que hem de
destacar i demostra que l'esperit d'ajuda i de compromís és
present a Calaf i en la seva joventut.

La coordinació amb els serveis socials de lAjuntament.
·
Els serveis socials de lAjuntament ens demanen sovint un cop
de mà a lhora de cobrir necessitats de persones i famílies, sigui
atenent peticions daliments o de pagaments de serveis bàsics
(electricitat, medicines...). Creiem que, com es fa en altres
llocs, el més positiu seria formalitzar aquesta coordinació
mitjançant un conveni. No obstant, sempre estarem oberts a
oferir els serveis de Càritas, en la mesura que puguem, a tothom
qui ho necessiti.

L'ensenyament als nouvinguts
Una altra de les
activitats que porta
a terme Càritas a la
Parròquia
és
l'ensenyament del
c a t a l à
a l s
nouvinguts. Aquesta
tasca es va iniciar ara
fa uns anys amb un
grup de romanesos
però, tot seguit, shi
van afegir persones
d ' a l t r e s

HORARIS DE SERVEIS I CELEBRACIONS A LA PARRÒQUIA
Despatx parroquial (tramitar papers; 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: 93 869 85 40
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
Bateigs i casaments:
Cal concretar amb temps suficient el dia i lhora.
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Calafins
MARIA ANTÒNIA TRULLÀS, primera Alcaldessa de Calaf
Maria Antònia Trullàs va néixer a Calaf. Passa els seus primers anys dinfantesa a Madrid. Als dotze
anys torna a Calaf. Infermera de professió, durant 18 anys desenvolupa la seva feina a la Mútua Manresana.
Actualment, treballa a Manresa i compagina la seva vida laboral i familiar amb una altra: ser lalcaldessa
del nostre municipi.
Quins records té de la seva infantesa?
Vaig néixer al carrer Sant Antoni de Calaf, però al cap duns mesos vam anar a viure a Madrid. Així que, encara que
a casa es continués parlant català, les meves primeres paraules van ser en castellà. Els primers amics, lescola, tot
va ser en castellà fins que tenia 12 anys.
Va ser llavors quan vàreu tornar a Calaf. Com va viure aquesta nova etapa?
Vaig continuar lescola a Les Dominiques on vaig aprendre la llengua, així com també a ballar sardanes, i tornar a Calaf
va suposar el meu retorn a les tradicions de Catalunya. Em considero molt catalana i mestimo el país. Recordo que
les meves primeres amigues de lescola van ser la Conxita Puig i la Manolita Martínez amb les qui encara mantenim
contacte. Avui dia, totes dues són mestres.
Era de les que li agradava estudiar?
Si, d'aquí que em diguessin que era lempollona de la classe. Cal dir que venia molt ben preparada de lescola de
Madrid. I ho sé perquè com que en una mateixa aula érem juntes, petites i grans, quan preguntaven a les més grans,
jo ja sabia la resposta. A les Dominiques vaig estudiar fins el batxillerat
elemental i el superior.
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Va sentir que les monges Dominiques marxessin de Calaf ?
Sí, perquè crec que era important per als pares el fet de poder decidir
quina opció els convenia més per a leducació dels seus fills, és a dir,
si havien destudiar en una escola pública o privada, i sense marxar
de Calaf. A nivell personal, em va saber greu que marxessin perquè
mhi sentia molt bé durant el temps que vaig assistir al centre. A més,
mantenia molt bona relació amb les monges i, precisament, va ser una
delles, la mare Assumpció, la qui un bon dia em va dir: I tu, quan
parlaràs en català duna vegada?. Suposo que va ser a partir daquell
moment que vaig deixar de contestar sempre en castellà.
On va continuar els seus estudis?
El COU el vaig fer a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa. Magradava
molt estudiar i aprendre coses, però sóc de les que penso que quant
més saps, més te nadones que no saps res. Després vaig continuar
amb els estudis de Diplomada en Infermeria al'Escola Universitària de
la Vall dHebron de Barcelona.
Com va prendre la decisió destudiar Infermeria?
Ho tenia molt clar des de ben petita. Jo tenia moltes nines i cuinetes per jugar perquè em regalaven les millors joguines.
Era lúnica nena de la família, tots els meus cosins eren nens. En qualsevol dels casos, a mi el que magradava era
"curar les nines perquè es posaven malaltes. Però tot i això, em divertia més jugar a indis amb els nens al carrer.
Quina va ser la primera experiència en la seva professió?
Quan vaig acabar els estudis a Barcelona, la meva mare estava malalta i em necessitava al seu costat així que, tot i
que tenia plaça a Barcelona, vaig tornar a Calaf. Va ser quan vaig començar a ajudar a la Maria Àngels Pujol a la
consulta. Això va durar poc temps perquè al cap d1 any van obrir a Calaf una delegació de la Mútua Manresana, avui
dia la Mútua Intercomarcal, on hi vaig treballar durant 18 anys.
Quina era la seva feina a la Mútua Manresana?
La meva feina hauria dhaver estat limitada a les consultes de la Mútua, però també feia visites en domicilis. Recordo
que quan hi havia epidèmies, a part de la feina de la Mútua, feia uns 60 domicilis diaris, i arribava a posar més de 100
injeccions en un sol dia. Així que es pot dir que feia també la feina de poble. Sempre estava de guàrdia, les 24 hores
del dia, i els 365 dies lany, menys l1 de gener que vaig decidir que seria lúnic dia de lany que faria festa.
Diuen que vostè és lúnica practicanta que posa les injeccions sense agulla.
Sí, va ser una imaginació meva perquè la canalla té molta por de les agulles. Així que quan ells venien a la consulta
jo amagava lagulla entre les mans de manera que no es veiés. Els deia que no els faria mal perquè la meva xeringa
no tenia agulla. Era curiós perquè tos els nens em demanaven que els posés una daquelles injeccions sense agulla.
Què més recorda de la seva feina a Calaf?
Dentre moltes vivències, recordo que quan havia danar a les masies del voltant a lhivern, amb la neu i les gebrades,
més duna vegada mhavien vingut a buscar amb un lot perquè el terra era completament gel. Llavors havíem danar
tots agafats de les mans per no caure.
Són molts els records i les vivències que vaig tenir aquí Calaf. Tot i que treballava les 24 hores del dia, em va agradar
molt la feina que feia i vaig intentar tractar a tothom el millor possible. No és que mho proposés jo, sinó que era el
meu tarannà de cada dia.
Ara treballa a Manresa.
Sí, a la Mútua Intercomarcal em van proposar continuar treballant amb ells. Actualment, desenvolupo la meva feina
d  i n f e r m e r a a l d e p a r t a m e n t d e I . T. C . C . ( I n c a p a c i t a t Te m p o r a l p e r c o n t i n g è n c i e s c o m u n s ) .

De quina manera va fer el salt a la política?
Fa uns 8 anys, el Ramon Lluís Nadal va proposar de fer una llista per a les eleccions
municipals i jo també hi formava part. No com ara, però sí que va ser la meva
primera experiència amb la vida política de manera seriosa.
Aquesta segona vegada es va produir perquè la fins ara diputada igualadina, Flora
Sanabra, i lalcaldessa de Els Prats de Rei, Maria Bertran, van pensar en mi per
fer una llista aquí Calaf.
Vàreu mantenir algunes reunions. Què es va decidir?
Vam tenir un primer contacte i els vaig dir que, i era veritat, jo no era massa de
política. Com que encara faltaven alguns mesos, les reunions van quedar parades.
Més endavant, elles dues van tornar a veurem. Aleshores jo els vaig proposar que
les ajudaria per formar un grup i, una vegada creat, valoraríem la persona que fos
més adient per liderar la llista. Quan ja va estar formada, al final es va decidir que
fos jo la persona candidata a lalcaldia.
Com va rebre aquest suport dels membres de la seva llista?
Per mi va ser difícil dacceptar precisament perquè jo no estava integrada de forma
plena a la vida política municipal. I la primera pregunta que em vaig plantejar
interiorment és: Vols dir que ho sabràs fer? Però quan es té el recolzament de tot
un grup, em va donar molta força per tirar endavant aquest projecte que iniciàvem.
I guanyen les eleccions municipals.
Sí, ho vam rebre amb molta il·lusió, però sens plantejava una gran responsabilitat
davant de tots els calafins que ens van donar suport amb el seu vot. Aleshores,
vam apostar per seguir un criteri que comportés fer-ho de la millor manera possible.
Tot i que sempre hi haurà algú que no hi estarà dacord amb la nostra forma de fer
i tampoc li estarà bé per a tothom, hem de ser honestos i treballar per la millora del
municipi.
El fet de ser lalcaldessa de Calaf, li ha fet canviar en algun aspecte de la seva
vida?
Ara mhi fixo més en els carrers i en moltes altres coses que abans les veia com
un ciutadà més. Es viu duna altra manera. Fins i tot, la gent em para pel carrer i
em planteja els seus problemes. Ho trobo molt els dissabtes quan surto al mercat.
Passejar pel mercat, lacosta més als veïns de Calaf?
Sí, tots els dissabtes al matí passejo pel mercat i ho aprofito per tenir contacte amb
la gent. El mercat, encara avui dia, representa un punt de trobada per als calafins.
A més, des dun despatx a lAjuntament no es poden saber molts dels problemes
que tenen els veïns al municipi. Sha de sortir per veure què passa. Fins i tot
magradaria sortir més, però, com tothom qui treballa fora de casa, no tinc temps.
Quin és el seu horari en un dia laborable?
Em llevo a les 6.30 del matí. A les 7 surto cap a Manresa perquè magrada arribar
amb temps i així puc aparcar. A les 8 és lhora que començo a treballar. Al migdia
tinc una hora per dinar i a les 5 de la tarda acaba la meva jornada laboral. És lhora
que torno cap a Calaf. Quan arribo, passo per casa a veure la família i a les 6.30
o 7 vaig a lAjuntament, on hi estic fins a les 12 o quarts d1. Hi ha dies de tot, si
he de parlar amb els regidors, si tinc visites concertades i, també he de fer lectura
de documentació que arriba a lAjuntament. Vaig a dormir molt tard.
I en un dia festiu?
Tot i que també aprofito per anar una estona a lAjuntament per ordenar la
documentació i començar la setmana més organitzada, els dies festius els passo
en família. És clar, últimament no tinc gaire temps per ells. El que fem és anar a
passejar o anem al cinema amb el meu home i el meu fill.
Com es compagina la vida dalcaldessa amb la familiar?
Ens hem danar adaptant. El nen va ser qui ho va sentir més però ja sestà fent gran
i veu les coses duna altra manera. El meu home i la meva mare també sestan
acostumant a no veure'm tant per casa. Abans, a lhora de sopar sempre ho fèiem
tots junts i ara ja no ho podem fer.
Al dedicar-se a la política, ha hagut de deixar de fer alguna cosa?
El que trobo a faltar és el temps que em dedicava a mi i a la meva família. Aquest
temps ara ja no hi és. Però ho estic portant bé, sobretot perquè aquesta és una
feina que magrada.
També voldria llegir més. La lectura és una de les meves afeccions. Ara estic llegint
Nada y así sea, dOriana Fallaci, que narra la història duna periodista italiana que
conviu amb els soldats a la Guerra del Vietnam. A més, recordo que la millor manera
que tenia de relaxar-me, després dhaver passat un examen, era llegint un llibre de
lAgatha Cristhie.
Finalment, què demanarà als Reis?
El que demano, per sobre de tot, és poder tirar endavant, superant els reptes que
ens proposem. A nivell personal, demanaria un bon llibre que magradés molt.
Per al poble, alguna cosa que estigués bé per a tothom, petits i grans, i en aquests
moments considero que un bon regal seria la piscina coberta. És un desig que tots
anhelem.
També magradaria desitjar a tots els calafins i calafines que passin unes Bones
Festes i una bona entrada dany.
Imma Corredera

A CAU D'ORELLA

Quin és el tret principal del teu caràcter? Intentar ser
el més honesta possible.
- Quina qualitat prefereixes en un home? La sinceritat.
- I en una dona? La sinceritat.
- Allò que estimes més en els teus amics. Poder
comptar amb ells.
- El teu defecte principal. Magrada buscar la perfecció.
- Quina és la teva ocupació preferida? La meva feina.
- El teu somni de benestar? Poder fer allò que vols.
- Quina fóra la teva principal desgràcia. Fallar als
amics.
- Què voldries ser? Jo mateixa.
- On desitjaries viure? A Calaf.
- Quin color prefereixes. El blau.
- Una flor. La margarida.
- Quin ocell prefereixes? El meu periquito, que parla.
- Un autor en prosa. Oriana Fallaci.
- El teu poeta preferit. Miquel Martí i Pol.
- La teva heroïna de ficció favorita? Ladvocada
televisiva Ally McBeal.
- Els teus herois de ficció? Indiana Jones.
- Els teus compositors favorits. Johan i Joseph Strauss.
- Els pintors predilectes? Vincent Van Gogh.
- Els teus herois de la vida real? Lhome normal de
cada dia. Una persona treballadora.
- Una heroïna històrica? LAgustina dAragó.
- El nom que prefereixes. Farnès.
- Què detestes més que res? La impuntualitat.
- Quins fets històrics admires més? LEstatut
dAutonomia de Catalunya i la caiguda del Mur de Berlin.
- Un fet militar. Cap, encara que faria al.lusió a la
resistència de l11 de setembre a Catalunya.
- Quina reforma admires més? La transició cap a la
democràcia.
- Quins dons naturals voldries tenir? Ser agradable
amb tothom.
- Com tagradaria morir? Ràpid. Sense patir.
- Ets religiosa? Sí.

- Estat present del teu esperit. Tranquil.la i, a la
vegada, il.lusionada.
- Quins fets tinspiren més indulgència? Que
lerror dalgú hagi estat fet sense cap mala intenció.
- El teu lema. Un duna persona que vaig admirar
molt, el calafí Ramon Miró. En preguntar-li sobre
com estava, el senyor Miró sempre contestava:
Anar fent, deixar fer i que no et fotin.
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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 770077
FECSA Informació........................................902 507750
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
Repsol-Butano.............................................93 8031517
Taxis (Bar Turisme)......................................93 8698474

ABS CALAF
TELÈFON DE URGÈNCIES
de 21 h a 8 h del matí, els dies laborables, i de 21 h a 9h ,els festius, el
número del Centre 93 8698805 està desviat al 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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