BUTLLETÍ DINFORMACIÓ MUNICIPAL

Calaf, amb les víctimes

AJUNTAMENT DE CALAF
Abril 2004

del terrorisme
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Calaf,
l'etapa
reina
de la
Volcat
El Pressupost del
2004,aprovat

Jordi Pujol sopa a Calaf
amb 300 persones

Dèficit de 100.000.000 ptes
a les finances municipals

Calaf
s'incorpora al
Consorci
Turístic de
l'Alta Anoia

Notes d'actualitat
CALENDARI FISCAL 2004
DATES DE PAGAMENT
5-3-2004 a 5-5-2004
2-4-2004 a 4-6-2004

3-9-2004 a 5-11-2004

CONCEPTES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
TAXA PER RECOLLIDA DESCOMBRARIES
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

PASQUA
CANTADA DE CARAMELLES pels carrers del poble
A la 1 del migdia - SARDANES a la Plaça dels Arbres amb
LA COBLA D'AGRAMUNT
A la tarda, a les 19:30 H a la UNIÓ CALAFINA

BALL amb L'ORQUESTRA GLACE

PARRÒQUIA DE CALAF
CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA
Diumenge de Rams :
A 2/4 de 12,
Benedicció de Rams a la Plaça Gran.
Seguidament,
missa del diumenge de Passió.

(la 1ª part de la missa, els nens i nenes la celebraran
als locals de la catequesi ; després sajuntaran amb els grans en la 2ª part)
A 2/4 de 5 de la tarda, a lesglésia, Viacrucis.

2

Dimarts Sant :

A 2/4 de 10 del vespre,

Dijous Sant :

Celebració Comunitària de la Penitència.

A les 8 del vespre,

Missa de la Cena del Senyor.

Fins a les 12 de la nit

es podrà visitar lesglésia
i fer pregària davant el sagrari.

La col.lecta daquesta missa va destinada a Càritas.

Divendres Sant :

pregària a la capella dels Dolors.
Celebració de la Passió i Mort de Jesucrist.
si el temps ho permet,
viacrucis pels carrers pròxims a la parròquia.

A les 12 del migidia,
A les 5 de la tarda,
A les 9 del vespre,

Dissabte Sant :

A 2/4 de 10 del vespre,

CELEBRACIÓ DE LA VETLLA PASQUAL.

Aquesta és la celebració més important de tot lany
cristià. Ens hi aplegarem feligresos de totes les parròquies
que servim des de Calaf.

es cantaran les caramelles
i es farà un piscolabis.
Diumenge de Pasqua :
A 2/4 de 12 del migdia, Missa Solemne de PASQUA.
Després de la missa,
cantada de caramelles.
Acabada la celebració

Dilluns de Pasqua, a Calonge,
FESTA DEL PANELLET. Missa a les 12.

CAMPANYA DE PRIMAVERA DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS
I COMERCIANTS DE CALAF
El passat dia 9 de febrer de 2004 es
van lliurar dos premis de la campanya
de Nadal de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Calaf. Laire condicionat
Welstar D-12 el va guanyar Pilar Cardona
i el mòbil lliure Nokia 3650 va ser per
Mª Antònia Cabanyés. Com que el premi
del TVC Panasonic 32+Home Cinema,
lliurat per Estació de Servei Calaf, no va sortir es tornarà a sortejar
durant la campanya de primavera, que anirà des del 15 de març fins
el 23 d'abril, durant la qual els establiments de la Unió de Botiguers
donaran nous números. El número premiat anirà en combinació amb
la loteria nacional del dia 24 d'abril.

BIBLIOTECA DE CALAF
Dia 14 d'abril a les 18h:
Dia 15 d'abril a les 21h:

"Contes d'aigua" amb Albert Estengre.
Temps de poetes - "La tendra amiga"de Carles Riba

NOTICIA BIBLIOGRÀFICA
Ja es pot trobar a totes les llibreries de Calaf el llibre "ANOIA" Volum 2.8 de la
colecció "Comarques i Subcomarques de Catalunya", del escriptor Ricard Serra i Feu

PROGRAMACIÓ UNIÓ CALAFINA
Abril

11 d'abril - PASQUA - A les 7:30 de la tarda, Ball amb l'Orquestra
18 d'abril - A les 7 de la tarda - Ball amb el Duet Festa
25 d'abril - A les 7 de la tarda - Ball amb el Duet Esquitx

Maig

2 de maig - Ball a les 7 de la tarda 9 de maig - Ball a les 7 de la tarda -

Glacé

Ball amb el Duet Zenit
Ball amb el Duet Rubens

BAIXADA DANDRÒMINES 2004
Torna la baixada dandròmines després duns quants anys de no fer-se.
Aquesta es realitzarà el proper dissabte, 24 dabril a la tarda, i vol reunir
a un gran nombre de participants procedents de tota la comarca, amb
la intenció domplir el poble de festa i bon humor.
El circuit es realitzarà per l'Avinguda de la Pau, per la qual cosa aquest
dia a la tarda una part del C/ del Carme, lAvda.de la Pau i el tram de la
Plaça dels Arbres estaran tancats al trànsit.
Lorganització va a càrrec del COC i compta amb el suport de lAjuntament.
Per participar-hi calen uns quants consells:
1. El diàmetre de les rodes com a màxim farà 20 cm. Si el vehicle té
sistema de frenada, podrà ser il·limitat.
2. El vehicle no pot estar autopropulsat
3. És obligatori lús dels casc homologat i guants
4. Les inscripcions, el pagament i l'acceptació de l'andròmina es farà una
hora abans de començar la cursa.
Per més informació podeu trucar al 636.691.192.

L'AJUNTAMENT ES POSA AL DIA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'Ajuntament de Calaf ha signat un
contracte amb el servei de Prevenció
de Mútua Intercomarcal. Aquest consta
de dues vessants. La primera és la de
Vigilància de la Salut, que inclou els
examens mèdics i la prevenció de
malalties professionals.
La segona és la tècnica, en la que es
contemplen la Seguretat, l'Ergonomia
i la Higiene Industrial, totes elles
efectuades per tècnics superiors en
cadascuna d'aquestes disciplines.
L'objectiu és aconseguir prevenir els riscos laborals en l'àmbit dels
treballadors i treballadores de l'Ajuntament.
Per part de la Mútua Intercomarcal, hi van assistir el sots-director de
l'entitat asseguradora, Sr. Joseph Merly, el director de sucursal Manresa,
Sr. Francesc Arocas, la representant comercial, Sra. Magda Ferrarons
i per part de l'Ajuntament de Calaf, l'Alcaldessa, Sra. Mª Antònia
Trullàs i el representant dels treballadors de l'Ajuntament, Sr. Julián
López. També hi eren presents diferents mitjans de comunicació.

HORARIS DEL SERVEI DE PEDIATRIA DE L'ÀREA BÀSICA
DE SALUT DE CALAF
Com ja es va comentar anteriorment, l'Àrea Bàsica de Salut de Calaf
disposa de servei de pediatria cada dia:
 Dilluns i dimecres a la tarda visita el Dr. Duran.
 Dimarts, dimecres, dijous i divendres al matí visita el Dr. Velázquez.

NOU JUTGE DE PAU I JUTGESSA SUBSTITUTA
En virtut de l'acord adoptat en data 9 de desembre de 2003 per la
Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, el passat 21 de gener de 2004 va prendre possessió del
càrrec de Jutge de Pau Titular de Calaf el Sr. Ramon Lluís Nadal
Viladrich i de Jutgessa de Pau Substituta de Calaf, la Sra. Pilar de
Millan Soriano.
JUTGE DE PAU TITULAR DE CALAF
RAMON LLUÍS NADAL VILADRICH
Av. de la Pau, 16
Tel. 93 8680075
JUTGESSSA DE PAU
SUBSTITUTA DE CALAF
PILAR DE MILLAN SORIANO
C/ Torra i Closa, 6
Tel. 93 8699273
L'Ajuntament agraeix la tasca duta a terme pel Sr. Josep Muns Rosich,
Jutge de Pau de Sant Martí de Sesgueioles, que va exercir el càrrec
de Jutge de Pau de Calaf en prórroga de jurisdicció des del moment
que el Sr. Miguel Biosca Paradell va haver de deixar el càrrec per
motius personals fins al nomenament dels nous Jutges per part del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Ajuntament aprofita
també l'avinentesa per agrair la tasca duta a terme pel Sr. Miguel
Biosca Paradell en el període que va estar exercint el càrrec de Jutge
de Pau.

Editorial
LA IMPORTÀNCIA DELS FONAMENTS
L'altre dia un amic em preguntava què havia fet el nou consistori des del passat mes de juny.
És possible i fins i tot probable que molta gent no s'hagi adonat de la feina feta en aquests primers mesos de legislatura,
ja que ha estat feina destablir els fonaments, daquella que suporta el pes, però que no és visible a primer cop d'ull.
Quan ens vam incorporar al Govern Municipal, ens vam adonar de la situació de desordre en que estava l'Ajuntament,
situació que no es soluciona d'avui per demà. És una feina lenta però constant i els resultats es veuen més tard.
De totes maneres, ja tenim activitats i afers tangibles des de totes les regidories, que tot i no ser espectaculars, però
sí necessaris, només els veuen les persones directament afectades.
Com podreu comprovar ja hem realitzat l'arranjament de la façana de l'esglèsia del carrer Sant Jaume, aquest mes
es finalitzaran les obres del campanar per tal que pugui tornar a ser accessible al públic, hem solucionat els problemes
de drenatge del camí del Pou i de la carretera de Manresa, el pavimentat de les Portelles de Matamala, estem recuperant
l'antic Rentador i habilitant el futur Centre de Dia d'acord a les noves normatives d'aquest tipus d'instal·lacions... i tants
d'altres afers necessaris per la nostra vila en el seu conjunt, que contribueixen a millorar la qualitat de vida.
Hem hagut de posar al dia els tancaments dels exercicis econòmics del 2001 i 2002 per tal que la Diputació pogués
realitzar l'estudi econòmic - financer i conèixer exactament en quina situació ens trobàvem.
També s'han posat al dia els comptes del 2003 per
possibilitar la realització del pressupost d'enguany
de manera coherent, com ja veurem en aquesta
mateixa edició. Solament s'ha pogut fer el pressupost
ordinari, aconsellats per la Diputació, ja que el dèficit
que suportem és molt considerable i les inversions
s'hauran d'establir amb molt consens.
Alhora hem arribat a un acord amb el Consell
Comarcal de l'Anoia a través d'un conveni de
pagament per tal que deixessin sense efecte el
contenciós administratiu que encara ens hauria
generat més deutes.
Els canvis més generals també arribaran tot i que
amb una mica més de retard del que tots voldríem.
El fet que aquest any hi hagin tantes eleccions fa
que les administracions actuïn de forma més lenta
i sigui molt difícil negociar ajuts. Tot i així, hem
fet gestions en aquest sentit i ja hem mantingut
entrevistes amb la Consellera de Governació, amb el Director General d'Administració Local i amb el Director General
d'Arquitectura i Paisatge, tot i que encara no tenim confirmació oficial, les previsions són bastant favorables, cosa que
ens fa pensar que, tot i la greu situació financera del consistori, serem capaços d'aconseguir el nostre objectiu: millorar
Calaf.
Penseu que la il·lusió i les ganes d'anar endavant encara són més fortes que al començament, ja que ara coneixem
la situació en que ens trobem, i el nostre objectiu primordial és assolir els reptes que ens hem proposat i no mancaran
esforços per part de tot l'equip de govern per al futur desenvolupament de la vila.
Actualment es parla molt de la divisió territorial. De moment, ja hem mantingut converses amb el Consell Comarcal i
amb alcaldes de l'Alta Anoia per conèixer la seva orientació.
També hem rebut la visita del Subdelegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Sr. Josep Ramon Mora,
que es va interessar per la nostra situació dins de la comarca de l'Anoia i els nostres projectes de futur, donant-nos
tot el seu suport, tot i que s'està pendent de la decisió de la Generalitat que és qui ha d'iniciar tots aquests canvis.
Com veieu, Calaf és un poble que avança en tots els àmbits i des de l'equip de govern volem que aquest desenvolupament
es faci de manera ordenada. Entre tots farem que cada vegada sigui millor i per això compto amb la vostra il·lusió i
col·laboració.
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Medi Ambient
AQUEST ÉS EL CALAF QUE VOLEM?

RECOLLIDA DE MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS EL
PRIMER DIJOUS DE CADA MES
L'Ajuntament farà la recollida de mobles i electrodomèstics
cada primer dijous de mes. L'únic que es demana és que
es deixin a la vora del contenidor més proper i es truqui
abans a l'Ajuntament, informant d'on es deixaran.
SI US PLAU, DEIXEM LES BOSSES D'ESCOMBRARIES
LLIGADES A DINS EL CONTENIDOR

PODEM MILLORAR-LO
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PLEGANT ELS CARTRONS
Abans de deixar les caixes als contenidors blaus cal plegarles ja que si es llencen senceres n'hi caben molt poques
i la gent es veu obligada a deixar-ne moltes a fora. Si les
pleguem n'hi cabran moltes més i a part de millorar l'entorn
ens estalviarem les despeses de transport que ens cobra
l'empresa que ve a buidar els contenidors per acabar
enduent-se quatre caixes en lloc del contenidor ple de
cartrons plegats.
RECICLANT MÉS
Tot i que els contenidors verds de vidre s'estan utilitzant
de forma correcta, animem a tothom a fer-los servir i que
no hi hagi cap ampolla que vagi a parar a la bossa
d'escombraries, on només s'hi ha de llençar tot allò que
no pugui anar a parar als contenidors de reciclatge.
PLEGANT LES AMPOLLES DE PLÀSTIC I LES QUE NO
ES PUGUIN PLEGAR DEIXANT-LES SENSE EL TAP
ALS CONTENIDORS GROCS
Les ampolles de plàstic que es pugui, s'han de plegar
abans de deixar-les al contenidor. Si n'hi ha alguna que
no es pot plegar, si us plau, no la tapeu, ja que queda aire
a l'interior i es dificulta el premsat posterior d'aquest tipus
de plàstic.
SI LA DEIXALLERIA ESTÀ TANCADA NO DEIXANT
LES COSES AL CARRER
Ja sabem que a
tothom li agradaria
poder deixar les
coses a la deixalleria
en qualsevol moment
però això no és
possible.
Els horaris de la
deixalleria són:
Dimecres:
de 14:30h a 16:30h.
Dissabtes:
de 11:30 h a 13:30 h.
GOSSOS SÍ, PERÒ QUE ELS AMOS TINGUIN CIVISME
Està clar que si el nostre gos pogués fer per un dia d'amo
no es deixaria al carrer el que molts amos es deixen, sense
pensar que al seu gos li cau la cara de vergonya de veure
que no plega el que ell no pot plegar.

Creiem que un cop s'ha fet l'esforç de baixar la bossa
d'escombraries al carrer estaria bé deixar-la a dins el
contenidor en lloc de deixar-la a terra. Els carrers quedarien
una mica més polits i no hi
hauria perill que es
rebentessin les bosses de
terra.
NOUS CONTENIDORS
"PUNT VERD" PER
DIPOSITAR-HI RESTES
DE PODA I VEGETALS
PROCEDENTS
DE
JARDINS

Serveis
Us detallem, a continuació, les principals actuacions que
s'han dut a terme en les darrers messos:
- Al C/Sant Antoni, al C/Sant Jaume i al C/ Teixidor s'han
reparat una sèrie de voreres que estaven en mal estat,
degut a que es trobaven malmeses les vores.
- Les voreres del carrer Prior Farràs s'han finalitzat, amb
l'acabat dels racons que estava pendent.
- S'està duent a terme de forma regular la neteja
d'embornals per tal d'intentar prevenir inundacions en
cas d'intenses pluges.
- S'ha iniciat la recuperació de la zona del rentador per
tal de convertir-la en un espai accesible al públic.
- Les tapes del clavegueram del C/ Francesc Casajoana,
que es trobaven en molt mal estat, han estat substituïdes
per unes de noves més grosses.
- S'han repassat els arbres de Sant Sebastià i la Zona
Oest, tallant les herbes, adobant-los i substituint-ne
alguns que estaven secs.
- Es millora la instal·lació de l'enllumenat públic de
l'Avinguda de la Pau.
- S'instal·la un aparell que emet uns sons amb la finalitat
d'espantar la gran quantitat d'estornells que tenien per
costum instal·lar-se a la Plaça dels Arbres. De moment
sembla efectiu ja que els estornells s'han dispersat i
s'està produint un estalvi de neteja.
ELS COMPORTAMENTS INCÍVICS PROVOQUEN
DESTROSSES QUE PAGUEM ENTRE TOTS
Algunes persones van actuar incívicament destrossant sis
fanals grossos del Parc del Firal. Cal tenir en compte que
aquest comportament té una repercussió sobre tots
nosaltres, ja que el cost dels esmentats fanals -300 euros
cadascun, és a dir aproximadament 50.000 ptes- el paguem
entre tots, de manera que aquest comportament suposa
per l'Ajuntament haver d'assumir una despesa de 1800
euros - aproximadament 300.000 ptes. Per aquest motiu,
demanem que si algú és testimoni d'un acte d'aquesta
naturalesa no dubti en donar-ho a conèixer a l'Ajuntament.

Urbanisme
Des de la regidoria durbanisme us volem
informar de la finalització de les obres a
dues de les vies de la nostra vila,
concretament a les Portelles de Matamala
i al Camí del Pou.
Al Camí del Pou, shan arranjat els marges
i sha col·locat una cuneta del tipus americà
amb embornals per tal que es puguin recollir
les aigües correctament, evitant-se així
les acumulacions daigua i de fang que
malmetien el camí i que, tot sovint,
obligaven a desplaçar-hi a la brigada
municipal per procedir a la seva neteja i
conservació.
A les Portelles de Matamala els treballs han
consistit en la pavimentació del ferm i la
canalització de les aigües i els fangs dels camps de conreu veïns que lliscaven per aquesta via fins que es dipositaven
a lencreuament del carrer Molsosa i el carrer Sant Antoni, motivant freqüents queixes per part dels veïns i fent
necessària la intervenció de la brigada municipal
i dempreses dexcavació per poder retirar les
importants acumulacions de fangs i pedres que
shi dipositaven.
Tot i la greu situació econòmica de lAjuntament,
des daquesta regidoria continuarem treballant
per atendre els suggeriments i donar solució als
problemes que ens plantegin els Calafins amb
el convenciment que, amb lesforç i cooperació
de tots podrem fer de Calaf el model de
prosperitat i benestar que desitgem.

Benestar Social

Comerç

A principis de gener vam canviar lassistent social: la
Sra. Mònica Lozano va ser substituïda per la Sra. Mònica
Mateu. El seu horari també ha canviat i serà dimarts
i divendres de 9.00 a 15.00 h.
La Sra. Mònica Mateu ocuparà aquest lloc de treball
durant el període en el qual selaborarà el Conveni
entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal de
lAnoia per tal de disposar de lassistent social del
consell finançada per les dues entitats.

MERCATS TEMÀTICS, UN DISSABTE AL MES

La nostra intenció és ampliar lhorari de lassistent, de
manera que sigui de dilluns a divendres, 4 hores al
mati.
Aquesta regidoria va assistir el 16 de febrer a la
convocatòria del consell general de la xarxa local de
Servei datenció domiciliària (SAD) que va tenir lloc
a Cerdanyola a la sala dactes Flor de Maig. Aquesta
reunió va ser inaugurada per la Ilma. Sra. Núria Carrera
i Comes, presidenta de la Xarxa local del SAD. Ens
van presentar linforme de gestió daquesta xarxa i es
va tornar a escollir el comitè de Coordinació. També
es va presentar el pla de treball. Entre daltres coses
es va comentar que a Catalunya havia augmentat lús
del servei del SAD però que encara estàvem bastant
per sota de la mitjana europea.

Mensualment es duran a terme una sèrie de mercats
temàtics que pretenen dinamitzar el ja popular Mercat
de Calaf.
Aquesta és una aposta que des de lAjuntament de Calaf
es va iniciar amb el Mercat del Col·leccionista el passat
dia 6 de març, creant un espai de compra-venda i
intercanvi, on shi van poder trobar des dels objectes de
col·leccionisme
més tradicional,
com postals,
segells, llibres, ...
fins a daltres de
més actuals, com
sucres, taps de
cava,...
El segon mercat
temàtic que es va
dur a terme va
ser el Mercat de
les Flors i les
Plantes, el dia 3
d'abril.
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Promoció Econòmica
XERRADA INFORMATIVA SOBRE EL FONS
PRODER
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El passat dia 13 de febrer es va presentar a Calaf el
PRODER, una línia de subvencions que té per objectiu
potenciar i diversificar noves iniciatives de caràcter
empresarial per afavorir el desenvolupament econòmic
de les zones rurals.
A la presentació, que va presidir la Sra. Alcaldessa Maria
Antònia Trullàs, hi eren presents el Sr. Joan Vich, President
del Consell Comarcal de lAnoia, el Sr. Jordi Mercader,
Conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal
de lAnoia, la Sra.
Mercè
Valls,
Consellera
de
Promoció Econòmica
del Consell Comarcal
de la Segarra i els
tècnics Sr. Josep Mª
Pomés del Consell
Comarcal de la
Segarra i el Sr. Marc
Castells del Consell
Comarcal de lAnoia.
El PRODER es
dirigeix a persones físiques, jurídiques i a fundacions i
associacions sense ànim de lucre. Els projectes que sacullin
a aquesta iniciativa han de suposar: innovació, creació
docupació, qualitat, respecte al medi natural i viabilitat
tècnica i econòmica.
Els ponents van explicar que les ajudes que atorga el
PRODER són a fons perdut i poden arribar fins al 35% del
pressupost del projecte per activitats productives (iniciativa
privada), i fins al 50% per a iniciatives no productives
(sense ànim de lucre), amb un màxim de 100.000 euros.
Es poden presentar sol·licituds dajut econòmic del
Programa PRODER fins el 30 de juny de 2005.
Les línies dactuació són les següents:
Turisme rural: creació doferta i allotjament amb
vincles rurals, desenvolupament dactivitats turístiques
doci, gastronomia com a recurs i producte turístic i
promoció i potenciació turística de la zona.
Petites empreses, artesania i serveis: foment de
la instal·lació de petites empreses industrials als municipis
amb escassa activitat en el sector, foment doficis
tradicionals i dartesania de qualitat, creació de serveis
a les zones rurals i iniciatives per a laplicació de noves
tecnologies.
Valorització i comercialització de la producció
agrària: foment de la indústria agroalimentària local i
potenciació dels productes agrícoles de qualitat.
Conservació i millora de lentorn: valorització del
patrimoni cultural i arquitectònic i valorització del patrimoni
natural.
Els municipis de lAnoia inclosos en el programa PRODER
són: Argençola, Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit
de Riubregós, Copons, Montmaneu, Els Prats de Rei,
Jorba, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere
Sallavinera i Veciana.
Si alguna persona desitja més informació sobre aquest
tema pot adreçar-se a lAjuntament de Calaf a làrea de
promoció econòmica.

SERVEI LOCAL DOCUPACIÓ
LAjuntament de Calaf recentment ha entrat a formar
part de la Xarxa Local dOcupació Xaloc Intermediació
que consisteix en un programa dIntermediació Laboral
creat per la Diputació de Barcelona.
Xaloc és una xarxa de les entitats locals de la província
de Barcelona que treballen en làmbit del foment a
locupació i que, sobre una plataforma telemàtica,
potencia la interrelació, lintercanvi dexperiències, la
posada en comú de recursos i laccessibilitat als
mecanismes dinformació, en els àmbits de la
Intermediació i lAuto-ocupació.
Xaloc és un espai dassessorament per a les persones
que busquen feina, per al teixit empresarial i per a
noves iniciatives dautoocupació.
A partir dara, la persona que busca feina i vol formar
part de la Borsa de Treball shaurà dadreçar a
lAjuntament on li faran una entrevista per conèixer
els seus coneixements i habilitats i per determinar el
tipus de feina que vol desenvolupar. El Servei Local
dOcupació seleccionarà els demandants docupació
segons els perfils laborals sol·licitats per les empreses
i farà la intermediació entre oferent i demandant.
Per altra banda, aquest servei també pretén establir
relacions amb el teixit empresarial del territori, recollir
informació sobre les empreses existents, els perfils
més demanats, etc.
Les persones interessades es poden adreçar a làrea
de promoció econòmica de l'Ajuntament (Tel. 93
8698512) per tal de sol·licitar una entrevista personal.

Ensenyament
Des de la
regidoria es fa
seguiment del
tema
de
l'enderroc i
construcció del
CEIP
Alta
Segarra. Es
mantenen
converses amb
la delegada de
zona,
Sra.
Carme Arnau, i
ens asseguren
d e s
d e l
Departament dEnsenyament que les obres seguiran el
seu curs i de moment es mantenen dins dels terminis
establerts.
Aquesta regidoria va estar present als Consells escolars
celebrats a l'I.E.S. i al C.E.I.P. els dies 23/2/4 i 8/3/4
respectivament.
En resposta a la carta que inclou aquesta publicació de
l'AMPA de la llar dinfants, considerem que sha fet un
gran esforç reduint un 5% de la quota que pagaven els
nens empadronats a Calaf i igualant la quota que paguen
els nens no empadronats a Calaf a la que paguen els que
si que ho estan, sobretot tenint en compte lactual estat
de comptes de lajuntament. Des d'aquesta regidoria sha
comprovat el que es paga a diferents llars dinfants
municipals i podem dir que la nostra està dintre de la
normalitat tant en quotes com en matrícula. També estem
estudiant la possibilitat d'incloure el servei del menjador
pel proper curs.
Volem recordar que cal que es respectin les normes
daparcament al voltant del CEIP i de la Llar dinfants,
sobretot a les hores dentrada i sortida del alumnes.

DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D'ESQUADRA

Joventut
EL NOSTRE FUTUR ÉS A LES MANS DELS JOVES
A Calaf, permeteu la gosadia, per fi hi ha projecte pels
joves, però aquest no podrà ser possible sense la implicació
i l'aportació de les vostres inquietuds. Per fer-ho shan
ideat un seguit diniciatives que demanen la implicació de
tothom. Aquestes es poden plantejar perquè a banda
didear les línies generals -tal com sha explicat en anteriors
ocasions-, es parteix dun pressupost com mai s'havia
tingut,
un
pressupost auster,
que podria ser
millor, però que
donades
les
necessitats locals i
lestat de comptes
municipal no pot
aspirar a més, per
ara. Però atenció: no
ens conformem,
això pot millorar si
sabem treballar
plegats i aportem
imaginació i il.lusió
a un poble que ens
lhan adormit.
El futur és a les
vostres mans i
algunes de les
iniciatives dutes a terme així ho estan demostrant. Les
vostres ganes i la vostra participació fan possible que a
Calaf, a Catalunya i a lEstat hi hagi canvis, per això
sestan creant tots els mecanismes possibles per tal que
vosaltres, joves, sigueu els veritables protagonistes. En
qualsevol cas, el nou segle i el nou Calaf lesteu generant
vosaltres amb la vostra implicació. Això no sha daturar!

Governació
S'han començat les obres
de reparació de la Ctra.de
Manresa entre la rotonda
del Polígon i el C/ Alcalde
Mas.
La solució adoptada
solucionarà definitivament
l' entollament d'aigües
pluvials en aquesta zona,
que era molt perillós per la
circulació de vehicles.
També s'està treballant en
la zona de la rotonda de la
Ctra. Sant Martí, on es
formava un gran toll
d'aigua, per un defecte en
la
pendent
del
desguassament. En aquest
cas la solució definitiva està
sent més complicada per
aquest motiu.

El passat 19 de Març va tenir lloc a la Conselleria dInterior
de la Generalitat de Catalunya una reunió entre la
Consellera Sra. Tura, lAlcaldessa Sra. Trullàs i el Regidor
Sr. Roca, per tractar el tema del desplegament dels Mossos
dEsquadra a la comarca de lAnoia i més concretament,
de la seva presència a Calaf.
Se'ns va comunicar que a partir del proper mes de
Setembre, els Mossos dEsquadra aniran fent els primers
contactes per la nostra població i a partir del Novembre
estaran plenament desplegats amb patrulles constants.
La Consellera es va mostrar interessada pels problemes
de seguretat que actualment té Calaf i sobretot per la
preocupació que se li va traslladar duna possible manca
dun lloc amb efectius de seguretat al tancar la caserna
de la Guàrdia Civil.
Davant aquesta problemàtica es va comprometre a estudiar
la possibilitat de tenir una Oficina de Denúncies permanent
a la població. L'Ajuntament resta a lespera duna resposta
positiva a aquesta petició.

Esports
El dijous 18-3-2004 va tenir lloc a la Sala dActes de la
Casa Felip la presentació de la VOLCAT-BTT-2004, amb
la presència de representants de lAjuntament de Calaf,
el Consorci Turístic de lAlta Anoia i Ajuntaments de lAlta
Anoia. Entre el públic assistent s'hi trobaven els principals
afeccionats al ciclisme de Calaf i comarca. També es va
comptar amb la presència dels representants de
lorganització de la prova OCISPORT, Srs. Albert Balcells
i Cai Gómez, que varen ser els encarregats de comentar
tots els detalls de la cursa.
Durant lacte es va exposar la gran inscripció que ja té
la prova a hores dara i sobretot amb la presència de
lequip campió del
món i de primeres
figures del rànking
mundial. En total
e s p r e ve u u n a
inscripció del
voltant de 300
participants.
Es tracta duna
prova per etapes
que es disputarà
els dies 9-10 i 11 dAbril de 2004 per la Catalunya Central:
Berga, Cardona, Calaf i Igualada.
LAjuntament de Calaf, juntament amb tots els Ajuntaments
de les rodalies i el Consorci Turístic de lAlta Anoia, seran
una de les seus daquesta cursa. Concretament el dissabte
10 dabril a les 13:30 tindrà lloc larribada dels primers
corredors. Posteriorment sefectuarà el lliurament de
premis.
El diumenge dia 11 a les 10:00 es donarà la sortida de
letapa que finalitzarà a Igualada. Està confirmada la
presència de quasi totes les cadenes de televisió, i mitjans
especialitzats, per efectuar amplis reportatges sobre la
prova.
Un dels aspectes que més sha demanat a lOrganització
és que el recorregut passi per gairebé tots els pobles de
lAlta Anoia, ja que un dels principals motius de portar la
prova a la nostra comarca és precisament donar-nos a
conèixer com una comarca privilegiada per la pràctica
de lesport del BTT, entre d'altres moltes coses.
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Informe de l'Auditoria
3, 4 i 5 de linforme 2002 de Faura-Casas , essent les
principals:
- Es detecten debilitats en el circuits de fiscalització
prèvia de la despesa, en existir despesa realitzada
sense lexistència de consignació pressupostària
suficient, que ha estat resolta mitjançant laprovació
de modificacions de crèdit en data novembre 2003,
per import de 285.267,57 .
- No és pràctica habitual de lEntitat la depuració i
seguiment dels saldos pendents de pagar de
pressupostos tancats.
- Lentitat NO disposa de Pla dInversions i finançament.
- Laprovació de modificacions de crèdit en dates
posteriors als tancaments de lexercici ha esdevingut
una pràctica habitual .
- No tenim constància que lAjuntament formalitzi
processos públics de contractació de personal.
- Lentitat no disposa destudis de costos que justifiquin
les taxes i preus públics inclosos en les seves ordenances
fiscals.
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Tal com vàrem comentar en lAltiplà-2 del passat
Desembre/03, els Auditors nomenats per la Diputació de
Barcelona (Faura-Casas, Auditors i Consultors) ja han
acabat el seu Informe de la situació econòmica i financera
de lexercici 2002, dins del termini previst : Gener-04.
El dia 5 de febrer 2004 va tenir lloc una reunió a la
Diputació on se'ns va lliurar lesborrany daquest informe.
Revisat aquest i després de sol·licitar unes informacions
complementàries, ens va ésser lliurat linforme definitiu.
El treball realitzat analitza els Estats i Comptes Anuals
2002, lliurats per lAjuntament, i del que se'n desprèn
una delicada situació financera, donat lelevat resultat
negatiu de lexercici 2002.
El Romanent de Tresoreria negatiu va ser de 628.677,78
 , tot i que de lanàlisi efectuat es proposaven uns
ajustaments de 124.604,67 que deixaven limport negatiu
en 504.073,11. (Pàg.19)
Per trobar les causes daquest resultat negatiu tan elevat,
en primer lloc cal dir que Faura-Casas efectua fins a 19
Conclusions sobre defectes en la gestió portada a terme
en els comptes revisats.
Totes aquestes Conclusions fan referència principalment
a aquelles febleses en els circuits i pràctiques
administratives i comptables, esmentades en les pàgines

Independentment de les Conclusions a que fa referència
Faura-Casas, cal dir que donada la caòtica situació
dendarreriment en que vàrem trobar els comptes
municipals ( a linici de la gestió de lactual equip de
govern 16-juny-03, tot just es tancava lexercici 2001)
era impossible que l'anterior govern municipal pogués
portar a terme una gestió pressupostària correcta. No es
disposava de dades econòmiques actualitzades, fet que
comportava prendre decisions sense cap mena de criteri
econòmic.
Això va comportar que el criteri que sempre es va seguir
va ser el de caixa:
 Quan hi ha diners es paga i .... 
Aquesta forma dactuar va comportar el risc de portar la
situació a un extrem límit com el que ens hem trobat.
La situació que va permetre continuar amb aquesta forma
dactuar, sense que sentrés en una situació insostenible
, va ser lobra del Raval de Sant Jaume.
Lentrada de diners procedents daquesta obra va permetre
anar fent front als pagaments corrents de lAjuntament,
però quedant a deure al Contractista de lobra uns imports
molt elevats:
En el mes de Juny-03 se li devia al constructor de lobra
632.874,66  (des de Juny 2002), és a dir un 82,23 %
de limport total, tot i haver-se cobrat pràcticament la
totalitat de les contribucions especials ( restava pendent
el 0,35%) i només mancava rebre un préstec de la
Diputació de 120.000  que es va rebre el Juny-03 i que
naturalment ja sha pagat al constructor.
Lanàlisi daquestes dues dades ens dóna la raó en la
nostra explicació anterior del criteri de caixa".

El romanent negatiu de
tresoreria del 2002 es
de -628.677,78 i el
deute al constructor del
Raval Sant Jaume és de
632.874,66. En termes
generals, aquí trobem
una gran part del dèficit
existent.
No obstant, el que més
ens preocupa com a
equip de Govern, és
trobar solucions el més
aviat
possible.
Actualment sestan fent
gestions conjuntament
amb
el
Servei
dAssessorament
Econòmico-Financer de
la Diputació per tal de
reconduir aquesta difícil
situació, liquidant els
deutes a tothom ,
procurant lesionar el
mínim possible la gestió
a c t u a l i f u t u ra d e
lAjuntament.Les
properes actuacions són:
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- Anàlisi del resultat de
lexercici 2003 (que
ja tenim preparat pel
seu tancament des
de mitjans de febrer
2004)
- Actualització per part
dels Auditors de
Fa u r a - C a s a s d e
linforme 2002, fins
a 31-12-2003.
- Estudi del Pla de
Sanejament Financer.
El calendari daquestes
actuacions serà de 2
mesos, del qual anirem
informant.
Per qualsevol aclariment
sobre aquest tema,
podeu dirigir-vos a
aquesta Regidoria.
Per finalitzar, volem manifestar que amb la publicació daquesta informació complim amb la nostra obligació de donar comptes al
poble sobre aquest assumpte i de portar a terme els compromisos dels nostres Programes 2003-2007.

Economia i Hisenda

Cultura i Festes
FESTA DE SANTA CALAMANDA

PRESSUPOST - 2004
INGRESSOS
CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES
CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES
CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. 5 INGR. PATRIMONIALS
CAP. 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP. 8 ACTIUS FINANCERS
CAP. 9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL
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IMPORT
716.600,00
90.000,00
625.270,45
646.400,00
8.399,00
300.506,00
2.387.175,45



DESPESES
IMPORT
CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL
675.753,24
CAP. 2 DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS
1.175.063,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES
10.387,56
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40.000,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS
300.506,00
CAP. 9 PASSIUS FINANCERS
185.465,65
TOTAL
2.387.175,45
















El pressupost-2004 sha efectuat disposant del tancament
provisional de lany 2003. Això ha comportat no poder
començar fins el mes de Gener-04 i no el desembre 03,
com hagués estat el nostre desig. La difícil situació
financera en que ens trobem ha aconsellat fer-ho daquesta
forma.
Seguint instruccions del Servei dAssessorament EconòmicoFinancer de la Diputació, només sha confeccionat el
pressupost d'ingressos-despeses corrents, deixant el
pressupost dinversions a lespera del resultat del Pla de
Sanejament que sestà estudiant.
Només sha incorporat una única Inversió:
LAdquisició del Convent de Sant Francesc, que té un Pla
dInversions i Finançament específic, ja que està cobert
al 100% amb el conveni signat amb la Generalitat de
Catalunya, no sent necessària cap aportació per part de
lAjuntament i per tant no afectant el pressupost corrent.
Els aspectes més importants del Pressupost-2004 són:
-

Previsió dingressos i despeses completament ajustat
a les dades reals del tancament de lexercici 2003.

-

Correcta dotació del capítol de Personal, que sempre
havia tingut unes desviacions importants.

-

Assignació a totes les Regidories dels fons sol·licitats,
dins dels recursos disponibles.

-

Inclusió del deute amb el Consell Comarcal de l'Anoia,
a pagar en dues anualitats:

.
.

El passat dia 5 de febrer vam celebrar
la Festa de Santa Calamanda. Gaudírem
de la presència, entre nosaltres, del
Bisbe de Vic, Sr. Romà Casanova. Sortint
de missa, vam presenciar la ballada de
Gegants a la Plaça Gran i ens guiaren
fins a la Plaça dels Arbres on vam poder
ballar sardanes.

Pressupost 2004 = 45.748,79 Euros
Pressupost 2005 = 32.004,00 Euros

Aquest deute correspon principalment a les obres
de la deixalleria i a serveis socials prestats pel
Consell des de 1997 fins a 2002 i que l'anterior
Govern Municipal no va pagar, fins que el Consell
Comarcal de l'Anoia va interposar una demanda
judicial (Es va informar d'aquest tema a l'Altiplà
de Calaf-2)
- Quadre damortització de préstecs, totalment
ajustat a la realitat.

A la tarda, després del concert de
l'Orquestra Instrumental Gironina, molts
calafins vam rematar la festa de la nostra
patrona amb el ball, que comptà amb
molta assistència de gent.

SETMANA CULTURAL A L'ESCOLA DE MÚSICA
Durant el proper mes de Maig, a l'Escola de Música es celebraràn
els següents actes en el marc de la Setmana Cultural, als que
us convidem a assistir.
17 de maig a les 19:30 h:

"Flautes de tot el món" a càrrec de Xavier Lozano

19 de maig a les 19:30 h:

-Xerrada a càrrec de metges de l'Institut
de Fisiologia i Medicina"El músic: professió de risc"

20 de maig a les 19:30 h:

Quintet de metall i percussió "Anoia Brass"

21 de maig a les 20:00 h:

Conferència a càrrec d'Alfred Rodríguez Picó
"La relació entre la música i el temps"

DIVENDRES MUSICALS
"Jazz a l'abast"
Concert de música vocal a
càrrec de "Sixters"
11 de juny a les 20:30 h: Espectacle de música teatre
"Trencanous"
Els concerts duraran aproximadament una hora.
Seran gratuïts pels alumnes de l'Escola de Música i la resta del
públic haurà de pagar 3 Euros.
23 d'abril a les 20:30 h:
7 de maig a les 20:30 h:

FESTA DE L'1 DE MAIG
Com cada any, l'1 de
maig és dia de
retrobar-se amb
aquells companys
que fa temps que no
veiem, ja que tot i
que alguns d'ells ja
no visquin a Calaf, per
aquestes dates solen
venir a complir la
tradició de pujar a
Sant Sebastià. Al
matí, a partir de les
11 hi haurà jocs per la mainada. La processó sortirà com cada
any a les 11:30 i la missa començarà al voltant de les 12.
Després de missa hi haurà sardanes.

PROPERAMENT,

CURSOS

DE

SARDANES

Des de l'Ajuntament us informem que, conjuntament amb
els "Amics de Calaf" s'organitzaran uns cursos de sardanes.
Aquests cursos tindran diferents nivells. El mes de maig es
farà el d'iniciació, per aprendre a ballar sardanes, i el juny
l'avançat, gràcies al qual es podrà perfeccionar l'estil i
s'aprendrà a comptar sardanes.

La Parròquia informa
Cursets de formació cristiana
Cada any, des de la Parròquia procurem organitzar
algun curset que ajudi a tenir una formació seriosa en els
diferents aspectes de la fe i la vida cristiana.
El febrer vam començar-ne un dedicat a lEvangeli de
Lluc, ja que és el que llegim la majoria dels diumenges daquest
any. Durant 8 setmanes, cada dimecres ens apleguem quasi
una vintena de persones. El professor Joan Ordi, mitjançant
unes explicacions denses i riguroses i uns apunts adients, ens
ajuda a entendre, més enllà duna lectura superficial, el rerefons
daquest evangeli i, de retop, dels escrits bíblics: com es van
anar confeccionant els textos sagrats, quin missatge volen
comunicar i quin és el suc que nhauríem de treure quan els
llegim o escoltem.
Algunes catequistes de Calaf també han participat durant
8 dimarts al curset que es feia a Igualada sobre els principals
corrents depiritualitat que trobem en lEsglésia cristiana.
Campanya de recollida de menjar
Aquest mes de març, els nois i noies de confirmació
estan duent a terme una campanya de recollida de menjar per
portar-lo a institucions socials de Barcelona. Durant tres dissabtes
saplega el menjar en una parada que posen al mercat. També
es pot portar al despatx. Per tal de motivar la mainada i la
jovenalla, es va fer un concurs de cartells sobre el tema de la
fam. Hi participaren 135 alumnes de les escoles. Foren premiats
els cartells de: 1ª categoria: Xènia Oller Domingo. 2ª categoria
: Anna Mª Payà Campo. 3ª categoria : Mariona Miquel Verdés.
4ª categoria : Abel Riera Gabau.
El dia 28 tot el menjar que shagi aplegat els mateixos
nois i noies de la catequesi el portaran a un dels menjadors de
les Germanes de Calcuta i al Cottolengo..

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.

La Princesa i el Bufó
El passat dia 7 de març, un grup de nois i noies de de Calaf es
van desplaçar fins al barri de Sant Andreu, de Barcelona per a
representar l'obra de teatre "La Princesa i el Bufó".
L'obra va tenir un gran nombre d'espectadors.
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A les portes de la Pasqua
Els cristians, amb les setmanes de Quaresma, ens
preparem per celebrar la Pasqua, la primera de les festes
cristianes. El 4 dabril començarem la Setmana Santa, amb la
benedicció dels Rams. Dijous i Divendres Sant ens reunirem per
celebrar el Sant Sopar i la Passió i Mort de Jesús. I la nit de
dissabte Sant tindrem la més important de totes les celebracions
cristianes: LA VETLLA PASQUAL. Com ja hem fet els darrers
anys, aquesta Vetlla de la Pasqua serà un aplec festiu de les
parròquies que servim els mossens de Calaf.
El diumenge de Pasqua, a més de celebrar la Resurrecció
de Jesucrist amb una missa ben solemne, les caramelles portaran
aquesta joia a tot el poble.
Dilluns de Pasqua, el 12 dabril, ens trobarem a Calonge
per fer la tradicional Festa del Panellet.
Festa dels matrimonis de 25 i 50 anys
El diumenge 18 dabril, a les 12 del migdia, es celebrarà
una missa dacció de gràcies amb els matrimonis que enguany
celebren les noces de plata i dor del seu casament.
Trobada de parelles
També el 18 dabril hi haurà la trobada dacolliment i
formació amb les parelles que aquest anys tenen projectat
casar-se. Començarà a 2/4 de 10 del matí i sacabarà pels volts
de la 1 del migdia.
Viatge al bressol de Sta. Fe
Per als dies 22-25 dabril esperem poder dur a terme
el projectat viatge al bressol de Sta. Fe, la patrona de Calonge.
El monestir de Conques (on es guarden les relíquies de la santa),
la ciutat dAgen (on va néixer, viure i on va sofrir martiri) i el
Santuari de Lourdes, seran els llocs més emblemàtics daquest
viatge, sense descuidar altres indrets interessants del recorregut.

Músiques a cau d'orella
Enguany el Casal de Calaf torna a ser lescenari del cicle
MÚSIQUES A CAU DORELLA. Aquest cicle es caracteritza per
tractar-se de músiques de gran qualitat, tot i que no sempre
siguin conegudes pel públic en general. El dia 13 de març va
actuar "Orkestina i el dia 27, l'espectacle "Yo tango" amb Enrique
Telleria i Fernando Rios Palacio.
El proper 11 d' abril, a les 23,00 h, Lídia Pujol ens presentarà
el seu treball, on proposa tota una confrontació de llengües i
de sonoritats que conviuen en un món intemporal i en un espai
sense fronteres: cançons populars catalanes, celtes, yiddish,
texts anònims, de Federico Garcia Lorca, de Jacques Prevert i
d'altres.
Un homenatge a la
senzillesa, a la
capacitat de la
paraula plana i a
l'harmonia nítida,
per expressar allò
q u e
é s
transcendent amb
una retòrica
despullada, crua,
significativa i
sense artificis

Entitats
L'AMPA DE LA LLAR D'INFANTS
La Junta de lAMPA de la llar dinfants municipal de Calaf
pensem que hem de publicar un aclariment sobre la reducció
de preus que sha aplicat aquest any 2004. Lany passat la quota
mensual era de 163,75  per nen/a, amb una subvenció pels
nens empadronats a Calaf de 27,75 . Per tant els calafins
pagàvem 136  i els de fora la quota íntegra. Referent a la mitja
jornada era de 106,50 , subvencionada pels nens del poble en
18 , resultant 88,50  pels locals. Des del gener de 2004 tots
paguem el mateix, o sigui 129  la jornada complerta i 84  els
nens que fan mitja jornada. Considerem que és gran pas el fet
de no haver-hi diferències amb els pobles veïns respecte les
quotes.
La rebaixa doncs és dun 5% pels nens i nenes de Calaf, la qual
cosa, segons vam manifestar els pares i mares reunits en
assemblea, ens semblava insuficient, si ho comparem amb els
preus que sabem que paguen altres llars municipals de pobles
que podem comparar al nostre.
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Des daquí volem agrair el tracte i atenció que hem rebut per
part de la regidora dEnsenyament. Cal dir que es vetlla pel dia
a dia i per a lampliació de la llar, però també voldríem demanar
més sensibilització per part de tot el Consistori vers el que suposa
el futur dun poble, els infants. Demanem que escoltin la nostra
reivindicació de no pagar anualment la matrícula, sinó que només
la pagui cada nen quan entra a la llar i no pas cada any.

LAgrupació Teatral de Calaf gran vencedora
del XXVIII Concurs de Teatre Vila de Piera
La Sala del Foment de Piera fou lescenari del repartiment de
premis que el Jurat qualificador va atorgar com a gran guanyador
del XXVIII Concurs de Teatre Vila de Piera a lAgrupació Teatral
de Calaf (ATC). Aquest concurs al llarg de la seva existència, ha
anat assolint un lloc prominent entre els cercles teatrals de
Catalunya.

Primers Actors
2n Premi: Xavier Pérez
Primeres Actrius
1r Premi: Neus Quer
Millor Direcció
1r Premi Memorial Joan Quintana: Martí Viñas
1r Premi Trofeu M.I. Ajuntament de Piera: Agrupació Teatral
de Calaf per La casa de les xives
Per laltra banda lATC ha donat pas a que molts calafins i calafines
formessin part daquesta escola de teatre que ha constituït un
veritable bressol damants de les arts escèniques. En els seus
32 anys dexistència shan trepitjat molts escenaris del nostre
país, on lesforç i el bon fer shan vist recompensats en diverses
ocasions. Fruit del treball i lesforç de moltes persones que duna
manera desinteressada i altruista han fet possible la seva
existència, arriba un any ple dactuacions i de bones expectatives
a jutjar pels primers reconeixements rebuts.
Si voleu tornar a tenir loportunitat de gaudir o bé recomanar
aquesta obra a algun conegut o familiar, aquestes són les dates
de les properes actuacions.
17 dabril a Tàrrega
25 dabril a Calaf

CLUB TENNIS I FRONTÓ CALAF
A continuació passem a detallar les activitats a realitzar pel Club
Tennis- Frontó Calaf durant la propera temporada.
Estem duent a terme
unes classes per a nois
i noies de l'Institut
Alexandre de Riquer de
1r, 2n i 3r curs d'ESO,
que s'estan iniciant en
la pràctica tant del
Frontó com del Tennis.
Aquestes classes les està
donant actualment el Sr.
Paco Morales, en horari
de tarda. El nombre de
participants és de 17,
tot
i
que
van
augmentant amb el
temps. El Club facilita el
material necessari:
raquetes (per qui no en
té) i pilotes, tant de frontó com de tennis.
El mes de març s'inicià el campionat Terra Ferma, en que el que
el nostre Club hi participarà en la primera categoria, tenint
contrincants tan destacats com el Sicoris de Lleida, el Mollerussa
i el mateix Club Tennis Lleida. Aquesta competició dóna a conèixer
més el nom de Calaf a les comarques de Lleida.
Està previst que durant la temporada d'estiu els nens de l'AMPA
que ho desitgin puguin fer classes en un horari encara a determinar,
per millorar el seu nivell de Tennis o Frontó.

Dels 8 premis que hi havia en joc, aquests són els que es van
concedir a lATC :
Votació Popular
2n Premi: Agrupació Teatral de Calaf per La casa de les xives
Presentació Escènica
1r Premi: Agrupació Teatral de Calaf per La casa de les xives
Actors de Repartiment
1r Premi Ex aequo: Josep Garriga
Actrius de Repartiment
1r Premi: Gemma Cantacorps

Es realitzaran diferents competicions i campionats, tant de tennis
com de frontó.
Actualment s'està preparant a una persona per tal que es tregui
el títol de monitor nacional, per poder donar classes de nivell al
Club.
L'objectiu final és la participació del jovent en aquests dos esports,
que tot i que són minoritaris, es pretén cada vegada més
fomentar la seva pràctica.

Festa del Pellofa
Aquest any el Carnaval de Calaf ha fet una revifalla. Després que en
els darrers anys la festa i la motivació dels calafins i calafines shavia
anat apagant, enguany sha optat per un canvi que ha tingut com a
principal objectiu augmentar la participació de la gent del poble. Sha
intentat també introduir un eix temàtic i alhora reivindicatiu per a donar
un caràcter propi a la festa del Pellofa.
Aquest any ha
estat loposició al
Pla Hidrològic
Nacional i la
problemàtica que
suposa per la
gent de les terres
de lEbre. Així, es
va engalanar tant
el carrer Sant
Jaume com el
Casino amb
e l e m e n t s
relacionats amb
el riu.
Al matí es van
animar a tots els botiguers a disfressar-se, i cal felicitar els 3 comerços
que van ser prou agosarats per a participar-hi (El Quiosc del Passeig,
Cal Cisteller i Cal Tronxet).
La rua pels carrers va començar a les 8 del vespre per tal que un cop
engegada la festa, senllacés directament amb el sopar popular que va
preparar lARCA i el ball de després.
Malgrat el fred i el mal temps, a la rua hi va assistir gent de totes les
edats, animats a moures i ballar amb el grup danimació La Companyia.
Cal destacar les carrosses i les disfresses relacionades amb temes
fluvials (com les gotes daigua o els flamencs amb xanques). Igualment
impactant va ser lactuació de la Mega-Pubilla de lAlta Segarra (amb
carrossa dissenyada per locasió inclosa) i lespectacular pluja de
confetti del carrer St. Jaume.
El pellofa va arribar a lAjuntament, on des del balcó va instaurar
simbòlicament un nou poder municipal, proclamant que per una nit el
Casino es convertiria en la Casa de la Vila.
La rua shi va dirigir amb la patxanga dels Áyválá, i des del balcó el rei
Pellofa
va
pregonar unes
p a r a u l e s
satíriques i
esbojarrades a
tothom que el
va voler escoltar
(o poder, perquè
amb el fred fins
i tot el Pellofa
sen va saltar
una part que
reproduïm a
continuació).
Un cop al
Casino,
i
després de
sopar una bona
Els més petits també van celebrar la festa
botifarra, va
començar lautèntic regnat de disbauxa amb lorquestra Amarcord
(encara recordem lStreap-tease final). El ball va ser molt animat fins
a altes hores de la matinada (disco-mòbil inclosa), superant les previsions
inicials.
Cal destacar que aquest any la Festa del Pellofa ha estat organitzada
pels Escoltes de Calaf amb la col·laboració de lAjuntament. Des daquí,
animem a les altres entitats del poble a participar-hi de la mateixa
manera en els propers anys.

Premis del Concurs de Disfresses
Millor comparsa adulta:
Millor individual o parella:
Comparsa més nombrosa :
Comparsa més original:
Comparsa més esbojarrada:
Millor comparsa de la rua:
Comparsa més reivindicativa:
Millor comparsa infantil:
Millor parella o individual infantil:

Les formigues
Les cuques de llum
Les pubilles i els arrossaires
Las fresitas
Els zapatistes
Els flamencs
Els flamencs
Les copes i les ampolles de cava
Els setrills

Pregó del Pellofa 2004
Calafins i calafines,
bons veïns i putes fines,
bacallans secs i sardines
escolteu les noves roïnes
del rei de les carnestoltines:
Avui és el gran dia que personatges
nous prenguin lalcaldia,
escollits són lalcohol i lheretgia
tindran força fins que surti el dia.
El món està podrit
ja no té cura,
ja no té mida,
és una merda aquesta vida
i nhem de treure profit.
Casulleras, aquest vers jo et dedico:
aixeca bé les orelles
i que se les tapin les velles:
la festa ja no et paguem
puix de tu farts estem.
Ni Calaf ni calafins
mai no hem rodat fins,
doncs ara tenim convergents
i al govern no agradem gens.
Poc diré dels socialistes
doncs del GIC no vull dar pistes,
amb un pam de nas ens vam quedar
quan de fora els van venir a comprar.
Alcaldessa pren exemple
del passat com ha estat sempre:
l R-5 has de llançar
amb Audi 5 has de rodar.
Miquel, Miquelet,
tan colom tan pardalet.
Si a conseller en cap vols arribar
menys parlar i més treballar.
Ramon Torra, Capi o Campà
ja nhi ha prou de tant flipar,
tot i que ara ets regidor
no tens poder ni decisió.
Alcaldessa, amiga meva,
sense mania jo et diria
que algun metge et caldria,
no dels que sempre tu ja rondes
ni dels que amb agulles posen sondes.
A cap daquests jo em refereixo
doncs daquesta experiència no em queixo:
de bon grat voldria dir-te
que un logopeda podria servir-te.
Un urbano rodanxó
Vigila la canalla com un senyor
Quina feinada que té
Tots urbanus volem ser!
El hip-hop entra fort en nostres terres
i lajuntament no hi posa pegues.
Un skate park volen muntar
trist serà, però lajuntament per algo
ha de començar.
Gent de Calaf toca
revolucionar-se
el xollo dels pubs
ha dacabar-se.
La barra de la festa major volem
que de beneficis privats no hi entenem.

Al cuartelillu sha pensat
fer-hi un puticlub ben arreglat,
ja que a partir de les set no tenen feina
i falta els fa fer servir leina.
Diu lÉsglesia Episcopal
de totes les dones alliberades:
que no es queixin desbatanades
perquè això és ben normal.
I què cony saben els capellans
si els tiren més els infants.
Ja nhi ha prou de canonades
ni a Deltebre ni a lIraq,
us fan falta més follades
Bush, Blair i don Aznar.
Els Escoltes sempre ploren
diuen que els falten calers
no sé pas per què en volen
si per currar no ens cobren res.
Al casal ja no omplen pas
són massa tradicionals,
si volen tenir-hi ambient
Mega-pubilla president.
Bevedors i bevedores,
que no es transvassi ningú,
a Espanya hi ha moltes zones
que laigua sens volen endur.
Tanta pressa per inaugurar
però els calers encara per arribar.
Doncs no és pas casualitat
sha de comprar lelectorat.
Si a casa nostra satreveixen
amb el xou de la primera pedra.
com a mínim es mereixen;
revolta per les terres de lEbre.
La disbauxa ha començat
doncs el carnaval ha arribat,
el poder hem suprimit.
A follar tot sigui dit
que aquesta nit
no és de mans netes
sinó a les tetes,
amb mugrons durs
i membres forts,
no sigui dit que som poc porcs.
Noies, dones, calafines:
Mantingueu la serenor,
Conserveu les cuixes fines
i escolteu aquest sermó:
No us fieu de cap bandarra
que això porta mala sort.
Per un pam de botifarra
us podríeu quedar el porc.
Homes, nois calafins:
Allà on hi ha pèl hi ha alegria.
Afineu la punteria
i foteu uns claus divins.
Des dara i per molta estona,
aprofiteu-vos de la gresca.
Que agafeu una bona mona
i no notareu la fresca!!
ÉS UNA ORDRE DEL CARNESTOLTES,
EL GRAN REI DELS POCA-SOLTES!!!

13

Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 17 DE DESEMBRE
DE 2.003

Relació 03001  Núm. de rebuts 23  Import 11.245,05 
Relació 03003  Núm. de rebuts 13  Import
715,53 
Relació 03027  Núm. de rebuts 45  Import 2.566,17 

- L Alcaldia dóna compte al ple de l'acceptació de la renúncia
al càrrec de Secretària-Interventora Habilitada de l'Ajuntament
de Calaf presentada per la Sra. Trinitat Martínez.

MODIFICACIÓ PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

- S'aprova per unanimitat nomenar com a SecretàriaInterventora Accidental de lAjuntament de Calaf a la Sra.
Montserrat Closa i Biosca.
- S'aprova amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, nomenar com a representant a la mancomunitat
per a l'atenció de Minusvàlids Psiquics de la comarca de
l'Anoia, l'Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament, així com la
regidora de Benestar Social, senyora Judit Viladrich Luna.
- S'aprova amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, el calendari fiscal presentat i aprovat per lOrganisme
de Gestió Tributària
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- S'aprova. amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, comparèixer davant la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de Barcelona per a lassistència i representació dels
interessos de la corporació en el requeriment formulat amb
registre dentrada a lAjuntament en data 29 doctubre de
2.003.
-S'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, delegar en la Diputació de Barcelona les facultats
referides a la sol·licitud de compensació a favor daquest
Ajuntament per pèrdua dingressos derivats de la reforma de
lImpost sobre Activitats Econòmiques.
-S'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, Delegar en la Diputació de Barcelona, les funcions
de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a
continuació s'especifiquen:
I  Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin dinterès general
II  Impost sobre lincrement de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
- S'aprova, amb el vot favorable dels membres de CiU i
l'abstenció del regidor Sr. Josep Torner Fitó d'Esquerra
Republicana i l'abstenció dels membres del GIC, la sol·licitud
presentada per la Sra. Maria Planell Bassa de llicència de
parcel·lació d'una finca de la seva propietat situada a la
Carretera d'Igualada fent xamfrà amb el carrer Girona, dins
el sector Sonfal de la vila de Calaf
- S'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, la certificació número 001/03 de les obres de
consolidació del castell de Calaf, per un import ascendent a
la quantitat de 12.020,23 .
- S'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, el llistat de sol·licitud de fallits presentats per
lOrganisme de Gestió Tributària, tenint en compte que
l'Ajuntament i l'ORGT, intentaran trobar la manera de poder
cobrar els deutes assenyalats i recuperar l'expedient de fallit
per cobrar.

- Per poder atendre el pagament de les obligacions, de les
quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari
actual, s'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i en
contra del GIC, tramitar lexpedient de suplement per mitjà
de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigent, per un import total de 133.516,35 .
- Per poder atendre el pagament de les obligacions, de les
quals la consignació és nul·la en el pressupost ordinari actual,
saprova per unanimitat tramitar lexpedient d habilitació de
crèdit a finançar per mitjà de nous ingressos, per un import
total de 73.000 .
- S'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, acceptar la cessió en propietat de 2 contenidors de
vidre, 2 contenidors d'envasos i contenidor de paper, actuació
inclosa a l'àrea de mobiliari urbà, de xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2000-2003, de la Diputació de Barcelona.
- S'aprova per unanimitat acceptar la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona, per un import ascendent a
20.000 euros, per atendre al finançament de l'actuació
anomenada Centre Parroquial.
- S'aprova per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament de Calaf
al Manifest en Defensa del Dret Civil Català

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE
LANOIA PEL PAGAMENT DE DEUTES
Donat que és voluntat d'aquesta Corporació de liquidar
definitivament els deutes pendents amb el Consell Comarcal
de l'Anoia, s'aprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i en
contra del GIC, l'esborrany de conveni entre el Consell
Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament de Calaf, per tal de pagar
l'import del deute, que ascendeix a 72.155,72 ., així com
la quantitat de 684,94  corresponent a costes de procurador
i la quantitat de 4.912,13  en concepte dinteressos meritats
per la demora en el pagament del projecte deixalleria i obres
complementàries efectivament liquidats pel consell comarcal,
fent un total a pagar de 77.752,79
Labonament del deute sefectuarà mitjançant pagaments
ajornats des de 31/01/2004 fins a 31/10/2005

LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS
EXERCICIS 2001 i 2002
S'aprova la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament dels
exercicis 2001 i 2002 amb un retard de gairebé tres i dos
anys, respectivament, en relació al termini legalment establert
per a la seva formalització, fent constar reserves derivades
de l'extraordinària demora en la comptabilitat municipal i la
manca de compliment de les disposicions legals com a
conseqüència de la demora esmentada. la responsabilitat de
la qual correspon als gestors dels exercicis econòmics que
s'han liquidat.

PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 23
DE GENER DE 2004

PLE EXTRAORDINARI DE LAJUNTAMENT DEL
DIA 5 DE MARÇ DE 2.004

- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, la certificació número A/3011 d'arranjament de la
façana de l'església, presentada per l'empresa
CONSTRUCCIONS VICENÇ M.M., S.L., per un import de
8.218,60 .

- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, el Pressupost general per a lexercici de 2004, que
ascendeix a 2.387.175,45 .

- Sacorda, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, atorgar la llicència municipal per obra major al
sol·licitant, PROMOCIONS PMC, S.A., per a la construcció
dUN ALTELL a la finca de la seva titularitat, ubicada a la
carretera de Manresa, 50-60, per un pressupost de 14.457,87
, sotmesa a les condicions segons informe realitzat per
larquitecte.
- S'aprova, per unanimitat, donar suport a les Entitats Culturals
que han sol·licitat que la UNESCO declari la sardana PATRIMONI
DE LA HUMANITAT dins del béns immaterials.
- Sacorda, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, rectificar, dofici, lerror material advertit al contingut
de lacord del Ple Municipal de data 21 doctubre de 2003,
pel qual saprovaven provisionalment les modificacions de
les ordenances fiscals del municipi per lexercici 2004,
consistent en la inadequada col·locació de les comes dels
cèntims deuro als imports de les exempcions del béns
immobles de larticle 5 de lordenança número 1, reguladora
de limpost de bens immobles.
- Sacorda, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC, acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General
d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya destinada al
finançament de plans d'ordenació urbanística municipal, per
import de 4.900 -.
- La Sra. Alcaldesa dóna compte al ple de dos decrets, un fa
referència a la sol·licitud de subvenció al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l'ampliació
de la llar d'infants municipal i l'altre fa referència a l'acceptació
de l'excedència voluntària del treballador Albert Sotillos Serra.

PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA 16 DE FEBRER DE 2.004
- Es procedeix per mitjà del programa informàtic ELECTOR
al sorteig dels membres que hauran de formar part de les
meses electorals per les eleccions generals del 14 de març.
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, el projecte bàsic i dexecució de la restauració i
consolidació del Castell de Calaf redactat per larquitecte Sr.
Enric Solsona Piña amb un pressupost de 60.101 .
- Saprova per unanimitat ladhesió de lAjuntament de Calaf
al protocol general de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2004-2007.
- La Sra. Alcaldessa dóna compte del decret dAlcaldia pel
qual lAjuntament de Calaf sol·licita formar part del Consorci
de Promoció Turística de lAlta Anoia.

- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, l'estudi bàsic i el pla de seguretat de les obres de
consolidació i recolzament de la volta del campanar de Calaf
i el nomenament del Sr. Jordi Montells Bartolí com a coordinador
de seguretat
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, la certificació número 001/03 corresponent a l'execució
de les obres d'arranjament de pavimentació del camí de les
Portelles de sant Antoni, presentada per l'empresa CATALANA
DE CONSTRUCCIONS J.J.B.B. DE CALAF, S.L., per un import
de 20.687,12 
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, la certificació número 1 corresponent a l'execució
de les obres darranjament del camí del Pou, presentada per
l'empresa MULÉ CALAF, S.L.L.,per un import de 3.821,28 
- Satorga, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció del
GIC i del Sr.Antoni Roca, la llicència municipal per obra major
al sol·licitant, Ramon Borràs Maixenchs, per a la construcció
d'una nau magatzem a la Parcel·la 26 del Polígon Les Garrigues
de Calaf, en base al projecte presentat per l'enginyer Lluís
Pujol Valero i el constructor EMCOFA S.A. per un pressupost
de 178.248 
- Satorga, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció del
GIC, la llicència municipal per obra major al sol·licitant, Sr.
Jordi Caballol Gangonells, en representació de CAMPA DE
CALAF SA, per a la construcció d'un centre logístic de distribució
de vehicles a la Parcel·la 6 i 7a del Polígon Les Garrigues de
Calaf, en base al projecte presentat per l'enginyer Industrial
Octavi Lujan Puigdellívol per un pressupost de 217.587,83
- Satorga, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció del
GIC, la llicència municipal per obra major al sol·licitant,
PEGE DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S.L. , per a la
construcció dUN BLOC PLURIFAMILIAR al Passeig Santa
Calamanda cantonada Av. Josep Miró, en base al projecte
redactat per larquitecte senyor Valentí Solé Estany, per un
pressupost de 391.275,64 .
- Satorga, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció del
GIC, la llicència municipal per obra major al sol·licitant, Sr.
Vicenç Tió Canals, per a la construcció de 12 habitatges i
garatges al carrer Francesc Macià parcel·la 7b.10, en base
al projecte presentat per l'arquitecte senyor Ramon Riba
Jounou i el constructor CONSTRUCCIONS CASTELLFOLLIT,
S.L. per un pressupost de 849.991,77 .
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, la segregació duna porció de terreny de 0,1131
hectàrees de la finca inscrita al Registre de la Propietat
número 1 d'Igualada, tom 286, llibre 10, foli 90 i finca registral
número 506, propietat de la Sra. Maria Bacardit Pujol.
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, el reformat del projecte bàsic i executiu de rehabilitació
parcial de la Casa Gimferrer, 2ona fase de la 1era fase.
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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. Ramón Lluis Nadal) .............93 8680075
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
L'ÀREA BÀSICA DE SALUT DE CALAF recomana que davant de
qualsevol urgència quan el centre està tancat es truqui al telèfon
93 8698805 o bé al 061, que és el número al que està desviat (de 21
h a 8 del matí de dilluns a divendres i de 21 h. a 9 del matí dissabtes
i diumenges) Cal trucar per telèfon abans de dirigir-se directament
al centre.

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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