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POLÈMIC CONSELL D'ALCALDES DE
L'ANOIA, A CALAF
(més informació a pàg. 14)

Les subvencions per a obres
locals pel període 2004-2007
augmenten en un 400%

PUOSC Calaf
PUOSC Manc.Vol.Segarrenca
FEDER Calaf
XARXA Municipis de Qualitat

L'Ajuntament signa un
conveni amb la Diputació
i Caixa de Catalunya per a
la promoció d'habitages,en
règim de lloguer protegit
(més informació a la pàg.7)

Foto cedida per Joan Guasch

AJUNTAMENT DE CALAF
Juliol 2004

Calaf, amb les víctimes
del terrorisme

454.000 
669.711 
100.000 
350.000 

El Mestret

PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ MULTITUDINÀRIA
MULTITUDINÀRIA EN
EN
EL
EL 13è
13è FESTIVAL
FESTIVAL DE
DE MÚSICA
MÚSICA TRADICIONAL
TRADICIONAL
(més informació a les pàg. 16 i 17)
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HORARIS DEL SERVEI DE
PEDIATRIA DE L'ÀREA
BÀSICA DE SALUT DE CALAF
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 SECRETARI
El passat dia 14 dabril de 2004 va prendre possessió
del càrrec de Secretari-Interventor de lAjuntament
de Calaf, en règim de comissió de serveis, el funcionari
dhabilitació nacional, Sr. Cèsar Flecha Sebastián.

Editorial
Ja ha passat un any des de que vàrem fer-nos càrrec del govern del municipi i el fet de trobar les arques
municipals buides així com un deute importantíssim, ha condicionat lactuació del consistori en aquest
primer any de mandat.
Però un cop sha netejat la casa i shan trobat fórmules de finançament per tal de poder pagar els deutes,
podem afrontar els anys que venen amb la intenció de realitzar grans projectes per tal de dotar el poble
de les infraestructures i serveis que, en aquests moments li manquen.
El Pla dActuació dHabitatge Públic és ja un fet, i en breu es començarà la construcció de vivendes, en
règim de lloguer protegit, per a joves, famílies i gent gran.
Sha aconseguit un increment d'un 400% en les subvencions per obres, per mitjà del Pla Únic dObres
i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel quadrienni 2004-2007 i del Fons de Desenvolupament Regional
(FEDER).
El Pla dOrdenació Urbanística Municipal (POUM) ja sestà redactant i en ell es defineix el model de poble
que volem, per tal de donar solucions als problemes urbanístics més importants : vialitat (traient el
trànsit pesant de dintre el poble), habitatge i sòl industrial.
Daltra banda, i aprofitant la creació de les Vegueries, reivindicarem la creació de la nova comarca de
l'Alta Segarra, dins de l'àmbit de la Vegueria de la Catalunya central, per tal de poder gestionar directament
un ventall de serveis que ara són deficitaris, i desenvolupar programes i projectes per tal de millorar
la qualitat de vida de totes les persones del poble.
Som, doncs ,optimistes i confiem que, un cop posats els fonaments per fer un Calaf més pròsper, la feina
que anem fent cada dia donarà els seus fruits i podrem assolir que tots els projectes que tenim ara, en
cartera, esdevinguin realitats en un futur proper.

El nom dels carrers
MOSSÈN PIUS FORN
Mossèn Pius Forn Maixenchs va néixer a Els Prats de Rei el 8 de setembre de 1881 i va morir a Calaf el dia 21 de
juliol de 1966. A banda de la seva vessant religiosa va destacar en els camps de la música i de la poesia i en
aquest últim va publicar diferents llibres de poemes. Una de les seves poesies
més conegudes és la dedicada al campanar de Calaf. Va estar molt vinculat al
centre catòlic (lantecessor de lactual Casal de Calaf, que estava situat a la
Plaça de les Eres, en un edifici
que en el transcurs de lany
2001 es va enrunar) i en
aquesta associació va ésser
un dels impulsors d Els
Pastorets i també era lautor,
any rera any, de la música i
la lletra de les Caramelles,
que aquesta entitat cantava
per Pasqua.
Finalment cal remarcar que lAjuntament de Calaf, en la sessió
municipal que es va celebrar el dia 19 de setembre de 1970,
va decidir donar el nom daquest cèlebre personatge a un
carrer de nova creació, precisament en el que actualment està
ubicat al col·legi Alta Segarra. En aquesta acta hom es refereix
a mossèn Pius com a músico, compositor y delicado poeta.
Jaume Mas Parés
Arxiver Municipal
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Crònica d'un any de govern municipal
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Ensenyament

Cultura i Festes

LLAR DINFANTS
Sha ampliat lhorari, una hora, al matí : ara es comença a
les 8.
Sha ampliat el professorat, contractant una mestra més,
com estableix la llei.
El terra de seguretat
del pati sha col·locat
segons la normativa
vigent.
Shan equiparat totes
les quotes i shan
reduït en un 5%.
Sha fet la festa de fi
de curs.
Es té la intenció
dampliar, creant 33
noves places per
infants.
Sestà estudiant el servei de menjador pel proper curs.
S'adaptarà un lloc on hi hagi ombra i es posaran mosquiteres.

Aquest any ha resultat ser molt complicat, ja que, a la
retallada del pressupost shi ha afegit una redistribució dels
recursos que la regidoria distribueix entre totes les entitats
del poble.
Creiem que els objectius s'han superat amb escreix, ja que,
a lhora que hem donat suport als esdeveniments de molta
tradició a Calaf, hem pogut recolzar-ne daltres que són
duna gran qualitat i menys coneguts, per intentar que
perdurin en el temps, i també -per què no?- començar-ne
de nous.
Valorem satisfactòriament la implicació molt positiva en la
realització desdeveniments i la participació en ells del jovent
de Calaf i les entitats que any darrera any hi col·laboren.
Esperem poder realitzar moltes més de les propostes que
ens presenten que, o bé, per raons de dates, o bé per motius
econòmics, no hem aconseguit realitzar junts.
Pensem que aquesta vitalitat és la que ens ha dajudar a tots
a ser encara més participatius en les festes de la vila.

C.E.I.P. (Centre deducació Infantil i Primària)
Es va aconseguir lequipament de la cuina i es va posar una
campana extractora, a càrrec tot de la Generalitat.
Es van acabar les instal·lacions del gas i de laigua.
Es va netejar el clavegueram, que no shavia netejat mai.
Control de desinsectació i desratització.
Sarreglen els desperfectes.
Avantprojecte de la nova escola. Les obres començaran per
Nadal. Per tal de no haver de posar barracons per la canalla,
sadequarà l'edifici de lescola dadults, adaptant una sala
com a Aula dinformàtica. Posteriorment, l'Aula d'informàtica
quedarà a disposició de lescola dadults.
IES.
(Institut dEducació Secundària)
Tot i que lI.E.S. depèn directament del Departament
dEnsenyament de la Generalitat, aquesta regidoria ha assistit
a totes les reunions i assemblees de lAMPA i del Consell
Escolar.

Benestar Social

Promoció Econòmica

Reunions amb la Diputació sobre immigració, violència
domèstica i xarxa datenció domiciliària.
No hi havia assistent social tota la setmana (només n'hi havia
dos dies)
Reunió amb l'Associació cultural-esportiva ASSILM,que pretén
donar a conèixer la cultura magrebí. Sels va informar que,
a Calaf, hi ha diferents entitats amb les que estaria bé que
es posessin en contacte per donar-se a conèixer amb més
facilitat. També sels va convidar a la festa de l1 de Maig i
a participar en en les activitats que es facin en el municipi.
El S.A.D. (Servei datenció domiciliària) lefectuava una
empresa privada, que no podia arribar a cobrir totes les
necessitats. Ara sefectua a través del Consell Comarcal.

Durant aquest darrer any hem intentat difondre al màxim
tot el que, des de lAjuntament, hem considerat que era
interessant pel comerç i la indústria.

Recollida de joguines per Nadal a la Creu Roja.
Des de la Diputació sestà impulsant la unió de Regidors de
Benestar Social per tal de posar en marxa un pla dactuació
comú a tots els pobles.

Estem posant en funcionament la borsa de Treball. En els
primers dies de funcionament hi ha hagut diverses consultes
de diferents sectors empresarials, fet que ens fa ser optimistes
de cara als propers mesos. Esperem que lacollida sigui
l'esperada per tots i sen puguin beneficiar el màxim nombre
dusuaris.
Durant aquest proper any lobjectiu principal serà la realització
de lestudi socioeconòmic de la vila, des de tots els seus
àmbits, per saber com hem dafrontar les noves actuacions
que saniran realitzant a Calaf en un futur pròxim, com per
exemple el nou Polígon Industrial, la ubicació de noves
empreses, etc..

Algunes de les actuacions puntuals que s'han fet han estat:
Xerrada amb Unió Empresarial de l'Anoia
Xerrada informativa sobre els Fons PRODER

Urbanisme
OBRES

Camí del Pou

Xerrada informativa sobre els Fons Recher
Creació del Servei Local dOcupació
Entrada al Consorci Turístic de l'Alta Anoia
Conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia
Presència al FITUR (Madrid)
Presència al Saló del Turisme de Barcelona
Portelles del Matamala

Comerç
VII Concurs Ambientació Nadalenca
Fira de lEix
Fira de Tots Sants
Llums de Nadal : Més punts de llum
Mercats temàtics : Mercat del col·leccionisme
Mercat de les flors
Fira del comerç just
Mercat de la ceràmica
Mercat de luthtiers ( constructors
dinstruments de música)

Casa Gimferrer

Rehabilitació Castell1ª Fase ( ja acabada)
Rehabilitació Castell 2ª Fase (en curs d'execució)
Adquisició Finca adjunta al CEIP per a la seva ampliació
Obres de consolidació del campanar

GESTIÓ

Curs manipulació daliments.
Elaboració reglament del mercat.
Unitat mòbil dinformació al consumidor.
Unitat mòbil del Fòrum de les Cultures
Reunió Unió Empresarial de lAnoia.

Conveni per a ladquisició del Convent de Sant Francesc
Sol·licitud de subvencions a la Generalitat PUOSC i FEDER
Sol·licitud de subvencions a la Diputació
Increment de Llicències dObres Majors.
Increment de Llicències dObres Menors
Control dobres il·legals.
Redacció del POUM.
Conveni per a la construcció dhabitatges de lloguer protegit
pels joves.
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L'AJUNTAMENT ESTUDIA INTERPOSAR UNA DEMANDA CONTRA
TELEFÓNICA PELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT DELS ÚLTIMS DIES
A partir de la tarda del dijous, dia 10 de juny, aproximadament des de 2/4 de set de la tarda, es va produir, una vegada
més, la suspensió del subministrament telefònic al municipi. Per indicacions
dalguns veïns, sembla que cap a les set del matí del divendres, dia 11 de
juny hi havia línia, però al cap de poca estona ja es va tornar a suspendre
el subministrament telefònic fins a les 12,30 hores del dia indicat.
Cal tenir en compte que aquest no és un fet aïllat dincompliments per part
de Telefónica, ja que, al llarg de la setmana anterior ja s'havien produït
episodis puntuals de suspensió del subministrament durant diferents dies.
En aquella ocasió, en trucada efectuada pels serveis municipals al servei
davaries, es va indicar succintament, que shavia produït una avaria greu,
sense cap més informació. Anteriorment, s'havia trucat els dies 29 de maig
i 7 de juny al telèfon 112, que és l'únic número en servei en cas d'avaria,
informant de la situació per tal de que es posessin en contacte amb Telefònica
i es restablís el servei, cosa que es va aconseguir.
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Això va ser oportunament denunciat per aquest ajuntament davant Telefónica
de España, Telefónica Móviles i el Departament dIndústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat de Catalunya en oficis de lAlcaldia de 2 de juny de 2004
(núm. Registres de sortida 603, 601 i 602 respectivament)
En els esmentats escrits ja fèiem referència a la possible incidència que podria
tenir la manca de subministrament telefònic en serveis essencials, com els
sanitaris.
Durant el divendres, dia 11 de juny, aquesta Alcaldia va realitzar intenses
gestions davant Telefónica i restants organismes públics, per tal d'indagar i
solucionar, de manera urgent i definitiva, els problemes de la xarxa. Concretament, es va parlar amb el Delegat del
Govern de lEstat a Catalunya, Sr. Joan Rangel, amb el Vice-president primer del Consell Comarcal de lAnoia, Sr. Jordi
Riba, i amb el Director del Departament de Relacions Institucionals de Catalunya de Telefónica, S.A., Sr. Ricardo Ruiz
de Querol. El mateix dia Telefónica va enviar un fax a lAlcaldia explicant els motius de la suspensió del subministrament
telefònic. Concretament el van imputar a les obres que es realitzen entre els punts quilomètrics 74 i 98 de la carretera
C37. El Consell Comarcal de lAnoia es va interessar en concertar una reunió amb el Director General de Telefónica de
Catalunya. Pel que fa a la Delegació del Govern de lEstat, el diumenge dia 13 de juny, cap les 10 del matí, es va rebre
una trucada del Sr. Bassols en què explicava les gestions
portades a terme per la Delegació del Govern, davant l'empresa
i la Generalitat de Catalunya i indicava que la suspensió del
subministrament telefònic era conseqüència de les obres a
la carretera i que shabilitaria un ramal per casos demergència.
Per part de les operadores de telefonia i de la mateixa
Administració Pública sha fomentat lús de la xarxa Telefónica
per la connexió a internet. Això ha originat una forta
dependència dels particulars, i sobretot de la indústria a la
xarxa, fins el punt que la manca de funcionament en les
condicions que shan anat produint les suspensions (manca
davís, manca dinformació en els serveis de Telefónica, i un
llarg etcètera), provoca uns enormes perjudicis econòmics
en les indústries, els comerços i el funcionament habitual
de les persones (impossibilitat dutilitzar targetes de crèdit,
etc.)
De lactitud mostrada per Telefónica i Telefónica Móviles es
constata una total i absoluta manca de vocació de servei
públic. Es mostra com una empresa amb un esperit
exclusivament mercantil i oligopolístic amb una escassa o nul·la sensibilitat vers les necessitats dels usuaris de la xarxa.
Com a mesura de suport als vilatans, i vetllant pels interessos generals del municipi, aquesta Alcaldia ha sol·licitat
lassistència jurídica de la Diputació de Barcelona per a demandar a Telefónica.

Urbanisme
L'Ajuntament promourà habitatges
en règim de lloguer protegit, per a
joves, famílies i gent gran.

La Diputació de Barcelona ha constituït lInstitut dUrbanisme, Habitatge
i Activitats Locals (IUHAL) amb lobjectiu de prestar assistència i suport
tècnic, jurídic i econòmic als municipis per a la promoció i gestió dhabitatge.
El projecte consisteix en la redacció dun Pla dActuació Urbanística
Municipal (PAUM) conjuntament entre lIUHAL i lAjuntament de Calaf
per conèixer les necessitats reals dhabitatge al municipi i planificar les
properes promocions.
Per una altra banda la Caixa de Catalunya, ha creat la societat Proviure,
S.A. per a la promoció i gestió dels habitatges, amb la finalitat de cooperar
amb les administracions públiques, i facilitar laccés a lhabitatge a les
famílies amb menys recursos.
Amb la signatura daquest conveni sestableixen les bases de col·laboració
entre les parts per dur a terme un projecte conjunt de dissenyar i gestionar
una política dhabitatge pròpia.
Cal destacar que el projecte de Calaf és un dels més avançats. Consisteix
en una promoció de 34 habitatges en règim de lloguer protegit i es preveu
que es podran iniciar les obres a principis del 2005.

Finalitzen les obres del campanar
Ja han finalitzat les obres de consolidació pel recolzament de
la volta del campanar de lesglésia parroquial de Sant Jaume
de Calaf. S'han reparat sis bigues de fusta que recolzen un
dels replans del campanar, s'ha realitzat tractament
impermeabilitzant de la part superior del replà i protecció amb
tela metàl·lica del coronament del campanar per impedir el
pas de coloms.

Serveis
CONTRACTE DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES

LAjuntament té ja iniciades una sèrie de promocions dhabitatges de
lloguer amb protecció oficial de diferents tipus:
-

habitatges per a joves
habitatges per a famílies
habitatges amb serveis per a gent gran.

Al casc antic hi haurà 2 tipus dhabitatges per a joves
- Habitatges de 40 m2, adequats per 1 o 2 persones, amb un
preu aproximat de lloguer mensual de 108 .
- Habitatges de 60 m2, adequats per 2 o 3 persones,amb un
preu aproximat de lloguer de 162 .
La resta dhabitatges subicaran a la Zona Oest. Els preus seran similars
als dels habitatges del casc antic, en funció de les dimensions de
lhabitatge.
Els habitatges per a gent gran disposaran de serveis afegits: rehabilitació,
fisioteràpia, cattering, etc i tindran un preu que variarà en funció dels
serveis utilitzats.
Shan repartit unes enquestes per totes les cases per tal de saber quantes
persones estan interessades en aquest tipus dhabitatges.
Per tal de dur a terme aquesta política d'habitages, el dimecres dia 30
de juny lAjuntament de Calaf juntament amb dotze municipis més de la
província de Barcelona van signar un conveni marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i la Caixa de Catalunya per a la promoció
dhabitatge protegit, i en especial en la modalitat de lloguer.
Amb la presència del President de la Diputació Il·lm. Sr. Celestino
Corbacho, el President de Caixa de Catalunya Sr. Antoni Serraramoneda,
el Sr. Jordi Labòria, Diputat President de làrea de cooperació de la
Diputació de Barcelona i la Il·lma. Sra. Mª Antònia Trullàs, Alcaldessa
de Calaf.

Després dun temps en
què, per causes de força
major, ha mancat el
servei de manteniment
de les zones verdes del
poble, sha realitzat un
concurs per tal
dadjudicar lesmentat
servei. Lempresa
guanyadora del concurs
ha estat Jardineria Moix,
la qual ha posat fil a
lagulla per tal de posar
al dia el manteniment de
les zones enjardinades.
MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DAIGUA
Sestan efectuant obres per tal de millorar la xarxa de distribució
daigua. La finalitat de les obres està en compartimentar, duna forma
més racional, la xarxa, a fi dafectar, en cas davaria, el mínim de
persones possible.

Economia i Hisenda
Segons el calendari previst, sestà finalitzant el Pla de Sanejament
de les Finances Municipals. Aquesta actuació sha centrat, bàsicament,
en la revisió dels comptes dels exercicis 2000 a 2003, fent especial
esment en les inversions mal finançades.
Paral·lelament sestà efectuant el Pla dInversions del 2004, que en
el seu dia va quedar aturat seguint les indicacions del Servei
dAssessorament Econòmic-Financer de la Diputació, en base a les
subvencions que shan concedit per part del PUOSC, FEDER, i
XARXA DE MUNICIPIS DE QUALITAT.
Totes aquestes inversions tindran el seu Pla Econòmic-Financer
específic per tal de ser finançades correctament, sense provocar cap
desviació ni dèficit.
Daltra banda, sha acabat lanàlisi econòmic-financer de l'exercici
2003, que posa de manifest el dèficit que ja es coneixia de 600.000
Euros.
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Esports

Es va viure una de les finals més emocionants dels darrers anys,
ja que el campió es va decidir als penals després de la pròrroga
i després que el partit acabés amb empat a 5 gols.

En aquestes categories s'ha de fer menció especial de les noies
Ouassima Bachar, Ariadna Montoya, Sandra Pujol, Laura Soria,
Queralt Vila, Laura Pardos, Carola Torra, Laura Busquet, Eva
Mensa, Judit Grau, Melani Fernández, Laura Sugrañes Marina
Duocastella i Cristina Montaner, que van jugar en equips Benjamins
i Infantils i que van demostrar molt bon nivell.
A les 22,30 h del divendres, es va efectuar el lliurament de premis
per part de l' Alcaldessa, Mª Antònia Trullàs, i el Regidor d'Esports,
Antoni Roca, al polisportiu Municipal. Tots els equips van rebre
una medalla commemorativa i una copa per la seva classificació.

Al final, l'aturada del darrer penal, per part del porter del Llum i
Color, Salvador Gol, va donar el campionat a l'equip del Bages.

Cal destacar la medalla especial que es va lliurar al "taula" Joan
Pérez, per la seva magnífica tasca des de fa 10 anys

24èTORNEIG DE FUTBOL SALA
Divendres 9 de juliol de 2004 va finalitzar el 24è. Campionat de
Futbol Sala de Calaf.

Cal destacar que aquesta igualtat també es va donar a les
semifinals i als 3er.i 4art. lloc, on els resultats sempre van ser
digualtat en tots els partits, essent al final el Drink Team IV  La
Sort el 3er. classificat i el Bar 31, 4art.
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En benjamins, va guanyar lequip Invencibles i el millor porter va
ser Marc Busquets i el màxim golejador Miquel Tello.

De l'equip del
Llum i Color,
va destacar
la qualitat
tècnica dels
s e u s
jugadors,
especialment
Carles
Fernández,
J o r d i
Rodríguez i
E n r i c
Llum i Color Velasco, amb
una porteria
molt ben coberta per Salvador Gol. La resta de l'equip va demostrar
estar a l'alçada d'un dels equips de més qualitat que han passat
pel torneig de Calaf. La direcció des de la banqueta de Santi Purtí,
va fer-lo l'equip guanyador.
De l'equip del
Frankfurt
Karma, segon
classificat del
campionat, cal
remarcar per
sobre de les
individualitats,
el magnífic
conjunt que
formaven tots
els
seus
jugadors, molt
Frankfurt Karma
ben dirigits des
de la banqueta
per Jordi Mas, i que va saber lligar molt bé, les individualitats del
Llum i Color.
Mereixen especial menció dos jugadors del Frankfurt Karma, que
van obtenir dos dels premis més importants : màxim golejador,
David Martínez, i porter menys golejat, Miquel Jiménez López, al
final compartit amb l'altre porter, Raül Jiménez López.

VOLCAT-2004
El passat dia 10 dabril es va celebrar letapa reina de ledició
denguany de la VOLCAT entre Cardona i Calaf. Larribada va
tenir lloc a la
P l a ç a
Barcelona92, on es va
fer lacte de
lliurament de
premis. Cal
fer especial
esment que
entre els
participants
daquesta
prova hi
havia l'excampió del
món Junior i
Sub-23,
Josep Antoni Heredia, així com Sílvia Rovira, ex-campiona
d'Espanya i les components de l'equip olímpic femení de Polònia.
Els guanayadors d'aquesta etapa van ser, en categoria absoluta,
Oriol Morata, i en categoria femenina, la polaca Anna Szafraniec.
Un cop acabada la prova, i en vista de lèxit de participació i
organització,aquesta etapa ja ha estat nomenada prova fixa per
a la propera edició del 2005.

Governació
RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
Durant aquest darrer mes sha portat a terme una
campanya de notificacions i advertiments als propietaris
dels vehicles abandonats a la via pública. Com a
conseqüència daixò , sha aconseguit retirar la pràctica
totalitat de vehicles abandonats als carrers de la nostra
vila.

REUNIONS SOBRE SEGURETAT CIUTADANA

En categoria Cadets, el Sant Pere Sallavinera va demostrar ser
molt superior als seus rivals, guanyant la final a lInstal·lacions
Estany de Sant Martí. En aquesta categoria el màxim golejador
va ser Arnau Cardona i el porter menys golejat Daniel López.

El passat dia 28 de maig va tenir lloc a la seu de la
Delegació del Govern, a Barcelona, una reunió amb el
Delegat del Govern, Sr. Rangel i el Cap de la Guàrdia Civil
a Catalunya, el coronel Samsó per tal de demanar que es
reforcin les patrulles de la Guàrdia Civil a tota la zona de
Calaf.

En Infantils, la victòria final va ser pel Bar Casal, per un resultat
de 3 a 1 en el partit disputat contra lIES Calaf, amb el màxim
golejador que va ser Isidre Marsinyach i com a millor porter Carles
Domingo.

Daltra banda, durant el mes de Juny, es va mantenir una
reunió amb el Cap dels Mossos dEsquadra dIgualada per
tal de que reforcessin la presència a Calaf, amb vigilància
dels excessos de velocitat i sorolls.

Joventut

Cultura i Festes

NARINANT ... (Tot celebrant els 25 anys dajuntaments
democràtics)
En el primer butlletí municipal es publicaven sota el títol Cap
a un pla integral de joventut les intencions i els objectius que
la Regidoria de Joventut vol desenvolupar. En el preàmbul es
parla dintegralitat, transversalitat i participació i tot seguit,
es desglossen 9 objectius per assolir. Ara, a poc a poc, potser
massa pel nostre gust, anem posant les bases i marcant el
camí per fer-los possible. Tot i que els joves, com a protagonistes,
tenen la darrera paraula.
De les diferents i diverses accions fetes en destaquem:
- La reorientació del Saló de la Infància i l'oferta dactivitats
destiu per infants i joves, amb lobjectiu que es cobreixin més
franges dedat, es promogui la participació i tinguin un important
component educatiu i cultural, promovent la implicació i el
coneixement del teixit associatiu i donant oportunitats laborals
als joves de la comarca.
- La implicació dels joves en l'organització dactivitats diverses
i obertes a la població, potenciant la seva participació en
lorganització de festes com són les del Pellofa, el Comerç just,
..., i a la vegada possibilitant que aquests s'organitzin i puguin
fer realitat les seves inquietuds, baixada dandròmines, activitats
de carrer, Revetlla de Sant Joan, ... la cuina, del que esperem
que sigui ben aviat el Consell de joves.
- Amb la voluntat de recuperar i dotar de continguts a la
Mancomunitat, embrió del que esperem que acabi sent la
comarca de lAlta Segarra, es va promoure la primera trobada
de Regidors de joventut, amb la finalitat de compartir projectes
entre els diferents municipis i una persona que realitzi tasques
de dinamitza- ció
j u v e n i l .
Taller de fang
Actualment, en
matèria
de
joventut treballem
plegats
els
municipis de
Calonge
de
Segarra, Copons,
Pujalt, Sant Pere
Sallavinera i Calaf.
El mes de maig a
Calaf es reobria el
Punt dInformació
Juvenil (PIJ).
- Recuperació i primeres trobades per desenvolupar el que
fins ara coneixem com a Projecte Àgora i que ens portarà a
treballar el Projecte Educatiu (PEC). A més, durant el mes de
maig sha participat en l'elaboració duna ponència conjunta,
que engloba a diferents municipis que desenvolupen el PEC.
Aquesta es presentarà el proper mes de novembre en el VIII
Congrés Internacional de Ciutats Educadores a la ciutat de
Gènova.
El 15 de juny lAjuntament signava el Manifest de ciutats
compromeses amb el desenvolupament de Projectes Educatius
de Ciutat (PEC) a Sant Adrià de Besòs conjuntament amb 40
municipis de les comarques de Barcelona.
- Dins les mesures per garantir laccés dels joves i de la
població en general a les tecnologies dinformació i comunicació
(TIC) es promou la implantació a través del Departament
dUniversitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i
l'empresa Iberbanda, laccés a internet per banda ampla.
Aquest projecte, adreçat a empreses, entitats i particulars, pel
qual apostem clarament, ens permetrà disposar de dues
possibilitats daccés a la xarxa.
Aquest és un primer balanç de les diferents accions fetes, tot
i que també shagi de vetllar per les dinàmiques internes i els
esforços en restablir i endreçar qüestions més generals i de
funcionament de la casa i de la coalició.

Durant els darrers mesos sha realitzat un curset de sardanes
al CEIP Alta Segarra adreçat tant a persones que es volien
iniciar en lart de ballar sardanes, com a les que volien
perfeccionar la seva tècnica. Hi van assistir unes 21 persones,
que després duns mesos dintensa activitat van celebrar la
festa de comiat el passat 16 de juliol amb un berenar de
germanor, durant el qual es va fer el lliurament de diplomes
per part de lAlcaldessa, Sra. Mª Antònia Trullàs.

Promoció Econòmica
Aquestes darreres setmanes hem pogut realitzar contactes
amb diferents empreses de la població, en els quals ens han
explicat els seus plans dinversió a la població. Una delles
ha
estat
lempresa
Proflex, que
ens va explicar
que el seu pla
dinversions per
aquest any
vinent seria
molt important.
Obres d'asfaltat de "La Campa"
Aquest pla
consisteix en la inversió en maquinària per millorar el seu
procés de fabricació.
També vàrem poder comprovar que les obres del centre de
distribució de vehicles La Campa sestan realitzant a bon
ritme, i dintre de poc, començaran la seva activitat.

CONNEXIÓ A INTERNET EN BANDA AMPLA
Properament podrem gaudir al municipi dun servei daccés a
Internet en banda ampla que permetrà als habitants i empreses
de Calaf disposar, entre daltres, de serveis daccés a Internet
dalta velocitat, amb els quals, sens dubte, podrà millorar la
nostra qualitat de vida i la productivitat dels nostres negocis.
Aquest servei daccés a Internet serà possible gràcies a la
iniciativa de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria
de Telecomunicacions i Societat de la Informació i amb el
suport del Consell Comarcal de lAnoia i els seus Ajuntaments,
fent possible el desplegament duna xarxa de telecomunicacions
de banda ampla de titularitat pública en làmbit rural, que
permeti oferir els serveis comentats.
Iberbanda ha estat la companyia seleccionada per la Generalitat
de Catalunya, mitjançant concurs públic, per a realitzar el
desplegament daquesta xarxa de telecomunicacions, així com
per a la prestació final dels serveis als ciutadans.
És dinterès per a la Generalitat de Catalunya, identificar la
demanda potencial daquest servei al municipi, ja que en funció
daquesta, es dimensionarà la xarxa de telecomunicacions
necessària per a prestar el servei.
El dijous 22 de juliol es celebrarà una reunió informativa al
Centre Cívic.
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Ensenyament

Benestar Social

LLAR DINFANTS

HOMENATGE A LA GENT GRAN

Sha acabat el període de matriculació de la llar dinfants,
amb un total del 33 matrícules. El total de places de la llar
és de 41.
El repartiment de matrícules ha estat el següent:
P0: 3 matrícules
P1: 6 matrícules
P2: 21 matrícules.
El curs de P2 queda complet però a P1 tenim un total de 13
places i a PO hi ha un total de 8 places. És per això que
mantindrem la matrícula oberta per tal d'intentar omplir
aquestes places que queden lliures.
LAMPA va organitzar la festa de fi de curs el 2/7/04. Es va
oferir coca i xocolata a tots els nens matriculats a la llar i als
seus pares. La festa va estar amenitzada per un grup
danimació.
CEIP
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SETMANA CULTURAL
Setmana dedicada a la multiculturalitat, que va tenir lloc del
14 al 18 de juny:
Es van dur a terme diferents actes:
 Visites al poble
 Xerrades per part de persones vingudes de països que
formen part de la nostra societat.
 Demostració de jocs del món
 Tallers
 Esmorzar multiètnic
 Minicercavila
El dia 18/06/04 LAMPA va oferir un sopar a tots els nens
matriculats acompanyats pels seus pares, amenitzat per un
grup musical.
AULA DINTEGRACIÓ.
Sha aconseguit per part del Departament dEducació de la
Generalitat, la formació duna aula dintegració pels nouvinguts
al CEIP.
OBRES
El Departament dEducació de la Generalitat té la intenció
de començar les obres del CEIP a principis del 2005.
CASAL DESTIU
Aquest any s'ha organitzat el Casal destiu a càrrec del Gimnàs
de Calaf Body
Fitness, que ha
fet un programa
molt
atractiu, amb
excursions,
sortides al
polisportiu, a la
piscina, visites
pel
poble,
tallers
El Casal té una
durada de 6
setmanes, del
21/6/4
al
30/07/04.
Lhorari és de
9.00 a 12.00 o a 13.00. El servei es pot contractar per
setmanes o per tot el període.
De moment hi ha una afluència d'una cinquantena de nens
d'entre 3 i 10 anys.

La festa va tenir lloc el passat dia 18/7/04. Els actes van
començar amb una
Missa solemne,
cantada per la Coral
d'Els Prats de Rei. A
la sortida de missa es
va fer una cercavila
amb els Gegants de
Calaf i els Grallers
d'Els Prats de Rei, que
va finalitzar al Casino.
Allí es va oferir als
avis un espectacle de
l'Esbart Dansaire
Infantil de Calaf.
Posteriorment, es va
fer un dinar de
germanor, acabant la
vetllada amb un
concert del duet Iris
i una sessió de Ball
a càrrec del Grup
"Swing Latino".

IV JORNADES FISIORECREATIVES
El dia 3 de juny de 2004 es va celebrar la jornada fisiorecreativa,
amb lassistència de 172 participants.
A les 10 es va fer una conferència sobre salut alimentària de
la gent gran.
A les 11 es va
oferir esmorzar
als assistents.
Després, amb la
col·laboració de 2
monitors, es va
realitzar una
classe
de
gimnàstica
relaxant amb
música
A les 14 h. hi va
haver dinar pels
assistents.
Des de les 16 h fins a les 17:30 h, l Isidre Vallès va fer una
classe de gimnàstica amb música i ball.

LESPLAI DE GENT GRAN VA CELEBRAR EL 14è
ANIVERSARI
El passat dia 11 de juliol es va celebrar el 14è aniversari de
lobertura de lEsplai de Gent Gran de Calaf.
A les 5 de la tarda es va celebrar un ball per a tothom, que
va aplegar unes 1000 persones. A la mitja part, hi va haver
coca amb xocolata i cava per a tothom. Al Sr. Eusebi Marsinyach
se li va regalar una placa commemorativa pels 14 anys de
trajectòria com a president de lEsplai i a la seva Sra. se li va
lliurar un preciós ram de flors.

Lanterior govern de la Generalitat ja havia iniciat el viatge cap
a la redistribució de Catalunya en set grans territoris, obrint la
porta a la possibilitat de revisar el mapa comarcal per atendre
les reclamacions de les comarques històriques que no es van
veure reflectides en el mapa comarcal de 1987. El nou Govern
tripartit sembla decidit a acabar aquesta tasca. Un dels compromisos
que va assumir el nou Govern de la Generalitat en el seu programa
va ser el de revisar el model d'organització territorial de Catalunya
i presentar al Parlament un projecte de Llei d'Ordenació Territorial.
Ja s'ha fet el primer pas en aquest sentit. El govern ha acordat
crear la Comissió d'Organització Territorial, que dirigirà els treballs
i coordinarà les diferents administracions i organismes implicats.
La nova organització del país es basarà en tres nivells territorials:
set vegueries o regions, les comarques i els municipis.
L'informe Roca, elaborat l'any 2000, preveia substituir les quatre
províncies actuals per sis vegueries: les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, Barcelona, Girona, la
Catalunya Central i Ponent. El govern actual també preveu com a setena vegueria l'Alt Pirineu. Cadascuna
delles comptarà amb una planificació específica, que es preveu tenir llesta en un temps rècord, abans
de loctubre de 2005. En aquest document, que és l'última proposta de reorganització territorial impulsada
pel govern català, també s'hi incorporarien sis comarques noves: el Segre Mitjà, l'Alta Segarra, el Baix
Llobregat Nord, la Selva Marítima, la Vall de Camprodon i el Moianès.
Les que tenen més possibilitats de ser aprovades com a noves comarques són lAlta Segarra i el Moianès,
contemplades ja en linforme Roca, i el Lluçanès, que shi ha afegit posteriorment.
Un dels eixos principals del nou model d'organització territorial serà la
descentralització de la Generalitat, amb un nou repartiment de
competències i recursos per tal que cada territori assumeixi les
que corresponen a les seves característiques i capacitats. Amb
aquesta ordenació territorial, les vegueries o regions es convertiran
en el lloc de trobada entre totes les administracions.
La descentralització de la Generalitat es farà basant-se en
quatre principis: el de subsidiarietat, per aproximar els
serveis a la ciutadania; el de racionalitat, per simplificar
les instàncies administratives; el d'eficiència, per optimitzar
en la gestió dels recursos, i el de responsabilitat, segons
el qual els gestors públics hauran de retre comptes de
manera clara i permanent.
També s'han de definir les funcions de les comarques i
les vegueries, i la capitalitat de les noves regions. De
moment, s'ha acordat una capitalitat compartida per a la
vegueria de l'Alt Pirineu, però, en d'altres, com la de la
Catalunya Central, aquesta decisió ja ha provocat polèmica.
El començarà a debatre la reforma territorial el primer
semestre de lany vinent, segons va anunciar el conseller de
, Joan Saura. La està disposada a fer el salt a les quatre
províncies actuals i dividir el país en set vegueries. Tot i que la
fórmula legal encara no està clara, a la pràctica es tracta de que
Catalunya equivalgui a una sola província amb set subdivisions o
bé a set províncies.
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APUNTS HISTÒRICS DE L'ALTA SEGARRA
Malgrat que la divisió territorial de Catalunya de lany
1936 va englobar la zona de laltiplà de Calaf en la
comarca de lAnoia, seguint el model de la divisió en
Partits Judicials del segle XIX, sembla força clar que
tant des del punt de vista geogràfic com històric, el
nostre territori pertany a una realitat força diferent. En
primer lloc hem de retrocedir a lèpoca de la dominació
romana, quan la vila dEls Prats de Rei era seu dun
municipi anomenat Municipium Sigarrensis tal com
demostra una de les làpides que actualment es pot
contemplar a latri de la seva església parroquial i que
sembla correspondre a la segona meitat del segle I.
Per tant, la denominació Segarra neix en la nostra
demarcació territorial i no als voltants de Cervera,
capital de la comarca que actualment porta aquest
nom. També cal dir que els nostres avantpassats tenien
molt clar com anomenar aquesta terra ja que en la
donació que el bisbe Borrell va fer a Guillem de Mediona
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Làpida del segle I amb la inscripció
MUNICIPI SIGARRENS, que es conserva
al Museu Municipal Josep Castellà Real,
dels Prats de Rei

dels puigs de Calaf, Calafell i Ferrera i que es coneix,
segons lhistoriador Antoni Pladevall, com el primer
document conegut sobre Calaf, sesmenta que el territori
cedit es troba tot això en el comtat dOsona i sestén
per últims confins de la seva frontera, o bé en el lloc
que antigament i modernament sanomena la Segarra
(segons la traducció del mateix Pladevall). Aquest
autor, en lopuscle titulat Lantic priorat, i després
col·legiata de Sant Jaume de Calaf esmenta que una

reunió feta lany 1039 per aclarir un conflicte entre els
Cardona i els bisbes de Vic es va dur a terme in locum
Segarre in predicto castro Calaf cisca ecclesia. Per
altra banda, en laspecte religiós, la documentació
mostra a inicis del segle XIII la creació del deganat
de la Segarra, amb capital a Els Prats de Rei i durant
aquesta centúria també es va crear la sots-vegueria
dEls Prats de Rei com a subdivisió de la vegueria de
Cervera. En relació a la vila de Calaf cal dir que tot i
que estava enquadrada dins la mateixa vegueria de
Cervera, a lésser una vila de jurisdicció senyorial estava
sota el domini dels Cardona. Aquesta casa nobiliària
va crear durant el segle XVI una vegueria de caràcter
senyorial dins les seves possessions anomenada
vegueria de Segarra, amb capital a Torà i amb Calaf
com a cap duna batllia. Amb el decret de Nova Planta
les vegueries van desaparèixer deixant pas als
corregiments, però la vegueria de Segarra va persistir
fins labolició de les senyories jurisdiccionals de lany
1811, ja que es tractava duna divisió interna dels
llavors ducs de Medinaceli-Cardona. Així doncs, durant
el segle XVIII lAlta Segarra va pertànyer al corregiment
de Cervera, però poblacions com Calaf, Torà, Castellfollit
de Riubregós, Pujalt, Mirambell, La Molsosa i Calonge
de Segarra, entre daltres, també formaven part de
labans esmentada vegueria de Segarra degut a ésser
municipis de jurisdicció senyorial. Amb aquestes
apreciacions queda molt clar que la gènesi del mot
Segarra és al nostre territori i no pas a la zona de
Cervera i que delimitava clarament laltiplà calafí. Shi
afegeix la denominació Alta ja que tradicionalment
sha separat de la zona de Santa Coloma de Queralt,
que seria la Baixa Segarra, seguint conceptes daltitud
i no de latitud . Per una altra banda la vinculació amb
la zona dIgualada prové de labolició dels corregiments
i la posterior creació dels Partits Judicials el 21 dAbril
de lany 1834, quatre mesos després de lestabliment
de la divisió provincial. Aquesta estructuració territorial
va propiciar que la zona de lAlta Segarra restés inclosa
al partit Judicial dIgualada i que la posterior divisió
comarcal de lany 1936, probablement per inèrcia, creés
la comarca de lAnoia mantenint els municipis que
integraven aquest Partit Judicial. La divisió va ésser a
totes llums artificial i encara ara sobserva que el camí
que segueix lAlta Segarra va en una direcció totalment
oposada a la que segueix la resta de la comarca de
lAnoia. Mentre lAnoia, pròpiament dita, té una tendència
cada cop més pronunciada a moures cap a làrea
metropolitana de Barcelona, lAlta Segarra està clarament
decantada cap a la Catalunya Central i per tant ha de
formar part de la vegueria que portarà aquest nom.
Seria un contrasentit que un territori gairebé situat al
centre geogràfic del nostre país quedés situat fora de
la vegueria de la Catalunya Central.

JAUME MAS I PARÉS

comarca f. Extensió de territori més reduïda que una regió,
a la qual donen una certa unitat les relacions de veïnatge
entre els llocs que la formen, certes condicions naturals o
fets històrics.
Fins aquí la definició que en fa el Diccionari de lInstitut
dEstudis Catalans.
La reunió dalcaldes de lAnoia que hi va haver el passat 15
de juliol a lAjuntament de Calaf es va encarregar de deixar
ben clar fins on arriben aquestes relacions de veïnatge.
Actualment, el govern de la Generalitat està treballant en la
configuració dun mapa de vegueries que anul·laria l'actual
divisió provincial. El document que sestà elaborant preveu
una vegueria anomenada Catalunya Central que inclou les
actuals comarques
dAnoia, Bages,
Solsonès, Osona i
Berguedà. Són les
comarques centrals del
país, molt homogènies
pel que fa a densitat de
població, relació entre
nuclis grans i petits,
model econòmic,
n e c e s s i t a t s
dinfraestructura, etc.
Un cert sector de polítics
de la part central de
lAnoia creu que aquest
model no defensa els
seus interessos i està
fent diverses gestions
perquè la comarca de
lAnoia (amb la
subcomarca de Calaf
inclosa) es passi a una
altra vegueria que
tindria de nom
Barcelona i inclouria les
comarques de lAlt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès
Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme.
En la reunió dalcaldes del dia 15 de juliol, promoguda per
lalcalde dIgualada Jordi Aymamí i pel president del Consell
Comarcal Joan Vich, es va posar a votació un manifest en el
qual es demanava aquest canvi de vegueria: que tota la
comarca de lAnoia passés de la Vegueria de la Catalunya
Central a la Vegueria de Barcelona. La votació va demostrar
unes clares diferències entre els alcaldes de la part nord de
lAnoia i els de la resta de la comarca. Dels 25 alcaldes que
van assistir a la reunió 15 van votar a favor del manifest (tots
del centre i del sud de lAnoia), 5 van votar en contra (tots
del nord de la comarca), i 5 es van abstenir. 8 alcaldes no
van assistir-hi.
El que va quedar molt clar després de la reunió és que els
interessos dels diferents territoris de lactual comarca no van
pel mateix camí. Els alcaldes de la part central i de la part

sud pensen que el seu interès estarà més ben defensat a la
Vegueria de Barcelona. En canvi, els alcaldes de la part nord
pensen que podran defensar més bé linterès del territori que
representen des de la Vegueria Central. Possiblement les
dues parts tenen raó. I no veiem perquè aquestes dues visions
han de ser incompatibles. Només es tractaria de fer una petita
modificació en el document actual i posar cada part del territori
en el lloc on vol estar. La comarca de lAnoia, sense la zona
nord, a la Vegueria de Barcelona i la zona nord, a la Vegueria
Central, donant entitat oficial a la comarca natural de lAlta
Segarra.
La comarca de lAnoia no té arrels històriques, és una comarca
feta de retalls que ha pretès englobar persones i territoris
amb visions diferents i amb interessos diversos. No ha
funcionat prou
bé. Potser ara
seria un bon
moment per
arreglar-ho.
Amb la creació
de lAlta Segarra
se solucionaria
aquest conflicte
territorial i es
faria oficial allò
que és normal.
Les terres de la
zona alta de
lactual Anoia
tenim vocació
de pertànyer a
la Catalunya
Central i ens hi
trobaríem
còmodes.
Tindríem a prop
els serveis
comarcals.
Gestionaríem
nosaltres mateixos els recursos que ens corresponguessin.
Tindríem representació pròpia en els òrgans de decisió de la
vegueria. Tindríem molt a prop la capital de la vegueria -que
serà gairebé amb tota probabilitat Manresa. Les infraestructures
educatives, socials i sanitàries millorarien i ens derivarien,
en primera instància, cap a Manresa. Estaríem ben comunicats
amb la resta de la vegueria: lactual Eix Transversal i el futur
Eix Transversal Ferroviari. I tindríem un diàleg coherent amb
la resta de comarques i municipis si anéssim a Barcelona,
les nostres necessitats quedarien molt disminuïdes davant
els interessos dels grans nuclis industrials: Barcelona,
LHospitalet, Badalona, Cornellà, Terrassa, Sabadell, Granollers,
etc...
La creació de lAlta Segarra, pensem que podria ajudar
definitivament a ordenar de forma coherent aquesta part del
territori on ens ha tocat viure i a situar-nos en el lloc on més
ens interessa estar.
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DIVISIÓ A L'ANOIA PEL FUTUR
DE LA COMARCA
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VOTACIÓ AL CONSELL D'ALCALDES DE L'ANOIA

El passat dijous, dia 15 de juliol, va tenir lloc a Calaf el
Consell dAlcaldes de lAnoia, que es celebra de forma periòdica
en un dels pobles de la comarca. Aquesta vegada el lloc
escollit va ser Calaf, i el que tothom pensava que seria un
festeig dels pobles de la comarca cap als de la zona Nord,
esdevingué una operació maquiavèl·lica, amb la finalitat de
posar a votació un manifest amb el que els pobles de laltiplà
no poden, de cap manera, estar-hi dacord i, al mateix temps,
amb la complaença dalgun mitjà de comunicació, transmetre
una imatge dunitat que no té res a veure amb el que va
passar.
El Consell Comarcal va convocar els 33 alcaldes de la comarca,
dels quals només nhi varen assistir 25. Dels presents, 15
(Igualada, Sta. Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La
Pobla de Claramunt, Odena, Rubió, Copons, Montmaneu, El
Bruc, Carme, Els Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera,
Cabrera dIgualada i La Llacuna) van votar a favor del
manifest, 5 (Sant Pere Sallavinera, Els Prats de Rei, Capellades,
Jorba i Argençola) es van abstenir i 5 (Calaf, Calonge de
Segarra, Castellfollit del Riubregós, Pujalt i Sant Martí de
Sesgueioles) van votar en contra.
Pot semblar sorprenent que una decisió tan important pel
futur de la nostra comarca es debati en una reunió, lordre

Font: Regió 7

EL SENY.......
Un cop més sevidencia la total manca de sensibilitat
dels municipis que conformen lAnoia Centre i Sud
envers les opinions dels que formem part del Nord de
la comarca (lAlta Segarra).
No podem compartir, de cap de les maneres, ni el fons
ni la forma en què sha portat aquest assumpte, doncs
ens sembla, com a mínim, irresponsable.
Pensem que la divisió territorial sha de fer amb criteris
de racionalitat, és a dir que shan de tenir en compte
els factors territorials, històrics, de comunicació,
poblacionals i econòmics.
Al nostre entendre, la base que fonamenta la nova
divisió territorial és la dapropar els serveis i les
administracions als ciutadans. Davant daixò ens sembla
evident la clara millora que representaria el fet de
poder solucionar i gestionar els assumptes que ens
afecten en una capital a 30 Km del nostre municipi,
en comptes d'haver-ne de fer 100.
No volem ni podem, doncs, renunciar a la nostra
vinculació històrica, geogràfica, econòmica i social amb
les comarques de la Catalunya central, i dací el nostre
vot en contra del manifest proposat pel Consell
dAlcaldes de lAnoia.

del dia de la qual es va donar en el termini mínim que marca
la llei, en la que no se sabia què deia el manifest fins el
moment en què es va sotmetre a votació, mitjançant la qual
va ser aprovat per menys de la meitat dels alcaldes que
formen el Consell dAlcaldes.

Mª Antònia Trullàs
Alcaldessa de Calaf

L'agenda de l'estiu
ACTIVITATS PER A JOVES AL CENTRE CÍVIC

PISCINA MUNICIPAL
Oberta tots els dies, de dilluns a diumenge, d11 del matí

De 12 a 19 anys  Del 5 al 16 de juliol
TALLER DE COMIC :

dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00

a 8 de la tarda
MULLAT PER LESCLEROSI MÚLTIPLE : 11 de juliol
INFLABLE-GOFRE : del 3 al 15 de juliol

TALLER DE MALABARS :

dimarts, 6 i 13 de juliol, de 18:00 a 20:00

TALLER DE PINTURA SOBRE SEDA :

dijous, 8 i 15 de juliol, de 18:00 a 20:00

INFLABLE  TOBOGAN : del 17 al 25 de juliol
INFLABLE  SERP : del 7 al 12 dagost

De 12 a 19 anys  Del 19 al 30 de juliol
DANSES URBANES : HIP-HOP

dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00

TALLER DE PERCUSSIÓ

dimarts, 20 i 27 de juliol de 18:00 a 20:00

De 12 a 19 anys  Tot els mes de juliol
TALLERS DE MÚSICA

Horari en funció de les inscripcions

A partir de 15 anys  Tot el mes de juliol
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA

Professor : Iván Palomo
dimarts i dimecres de 18:00 a 19:00

DANSA CONTEMPORÀNIA

Professora : Laura Bataller
Dijous, de 17:30 a 19:30

CURSETS DE NATACIÓ

Juliol : del 5 al 31 (ambdós inclosos)
Agost : del 2 al 28 (ambdós inclosos)

DANSES I RITMES DEL CARIB

SOPAR DE BARRI A LA PLAÇA RAVALET

TALLER DE GRAVAT

Divendres 23 de juliol
22 h: CINEMA A LA FRESCA,
refrescs i crispetes per a tothom.

INICIACIÓ AL TEATRE

Professor : Richard Sidione (Illa Martinica)
Dies 5,7 i 12 de juliol, de 19:30 a 21:00
Lloc : Unió Calafina
Professor : Ramon Puigpelat
Dimecres, de 17:00 a 19:00
Lloc : Taller Blau
Professora : Isabel Gallego
Dimecres, de 20:30 a 22:30
Lloc : Casal de Calaf

Dissabte 24 de juliol
21 h: SOPAR amb LACTUACIÓ de COR TRINVANT i
tot seguit BINGO.

SOPAR-ESPECTACLE
el dia 31 de juliol
al Pati del Casal

amb la
MEGAPUBILLA
DE L'ALTA ANOIA
Inscripcions: al 618.13.50.30
o al 93.869.82.95

VESPRES A LA FRESCA
DIMECRES, 21 DE JULIOL

A la pista de frontó a les 22 h.

CINEMA A LA FRESCA amb la pel·lícula SHREK
DIJOUS, 29 DE JULIOL

Al Barri Nou (c/. Calonge de Segarra) a les 22 h.

CINEMA A LA FRESCA amb la PEL·LÍCULA
LOS PIRATAS DEL CARIBE

DISSABTE, 14 DAGOST

HAVANERES amb el Grup
LES VEUS DEL MAR

A la plaça de les Eres, a les 22 h.

1er TORNEIG
Díes :24 i 25 de juliol
Lloc : Plaça Barcelona-92,

en un camp de gespa artificial
(15 x 10 m.) instal·lat per locasió

FESTES MAJORS DE LA COMARCA

JULIOL
25

Festa Major de Dusfort.

AGOST
7i8
del 13 al 16
del 20 al 24
15 i 16
15, 16 i 17
20, 21 i 22
22
29

Festa
Festa
Festa
Festa
Festa
Festa
Festa
Festa

SETEMBRE
4, 5, 6
11 i 12
18 i 19
19
25 i 26
26
26
29

Festa Major de Calaf
Festa Major de Conill
Festa Major de Sant Pere Sallavinera
Festa dels Traginers i Comerciants de Copons
2ª Festa Major - Festa dels pubills d'Els Prats de Rei
Jornades Europees del Patrimoni - Alta Anoia
Festa Major d'Aleny
Festa de Sant Cosme i Sant Damià de Castellfollit de Riubregós

Major de Castellfollit de Riubregós
Major St. Roc, Copons
Major de Sant Martí de Sesgueioles
de St. Roc a Castellfollit de Riubregós
Major d'Els Prats de Rei
Major de Pujalt
Major de Boixadors i de Veciana
Major de Pujalt
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Enguany el Festival de Música Tradicional va comptar
amb la presència d'unes 6000 persones que van gaudir
d'una alta qualitat musical.
La música va fer moure molta gent, ja que tots els
espais per on es van repartir els diferents grups estaven
plens. No va ser menys l'espai de la Placeta Ravalet,
que es va estrenar aquest any com a escenari, amb
gran èxit.
Els membres de la COMTCASE donen les gràcies a la
gent del poble per la seva col·laboració i, especialment,
als veïns del C/Sant Jaume i la Plaça Gran, per haver
guarnit els balcons.
La COMTCASE dóna les gràcies a totes les empreses
que aquest any han col·laborat amb el Festival de
Música Tradicional

Santi Novell
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Punt d'Informació del Festival

Banda d'en Vinaixa
Fotos: Joan Guasch

Antonio Rivas

Zure

Pep Massana

Antonio Rivas al Bar Canet
Música al carrer

Els Francolins al Bar Canet

17
Zure

Kepa Junkera i Iñaki Plaza

Cercavila

Fira de Luthiers
Fotos: Joan Guasch

Entitats
L'EQUIP DE FUTBOL SALA CADET DE L'IES
ALEXANDRE DE RIQUER, CAMPIÓ COMARCAL
DE L'ANOIA.
Jugadors: Jordi Trullàs, Pere Circuns, Joan Montaner, Pere
Molina, Xavier Closa, Jordi Burgès, David Chica, Arnau
C a r d o n a , Pa u Ve n d r e l l i C r i s t i n a C a ñ i z a r e s .
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camiseta commemorativa del 1er torneig futsac 3x3, i tots
els campions de cada categoria tindran un trofeu i un regal
sorpresa. Quan feu efectiva la inscripció us serà lliurat el
reglament del torneig. A data d'avui les empreses que
col·laboren són Funcat store d'Igualada i San Miguel 0.0,
però estem treballant per tal que siguin més i poder fer una
gran festa.
Pel que fa a la temporada futbolística, el nostre primer equip
que juga a la Territorial Catalana ha acabat en desè lloc
després de fer una magnífica segona volta. D'aquesta manera
s'ha pogut salvar la categoria (fet que semblava realment
difícil a mitja temporada) i l'any que ve podrem disputar
aquesta categoria amb la intenció de fer una millor temporada
i tornar l'equip al nivell que creiem que realment es mereix.
Pel que fa al segon equip, encara li manquen dos partits per
acabar la temporada i en aquests moments es troba a mitja

Entrenador: José Manuel Navarro.
Aquest curs, per primera vegada un equip de l'Institut
Alexandre de Riquer s'ha classificat en primer lloc dels
Jocs Escolars de la Comarca de l'Anoia.
Primer van demostrar la seva regularitat en tota la lliga,
que va començar el dissabte 25 d'octubre del 2003 i va
finalitzar el dissabte el dissabte 6 de març de 2004. Van
quedar en primera posició després d'enfrontar-se amb
els catorze equips següents: Can Claramunt (Piera)Mestral A i B, Maristes A i B, Escola Pia A i B, Escola Anoia,
IES Mercader, IES Pere Vives (Igualada), IES Pla Moreres,
Camp de Rei (Vilanova del Camí), Sant Martí de
Sesgueioles, IES Molí de la Vila (Capellades).
A continuació, en els play-off, van competir el dissabte
13 de març en els quarts de final amb el 8è classificat,
IES Pla Moreres, i el 20 de març, en semifinals, contra el
4rt classificat, Maristes. En la final contra el 2n classificat,
Can Claramunt, que havia guanyat al 3r classificat, Mestral,
es van ratificar com a primers i van obtenir la medalla
d'or a la vegada que van passar a la següent fase (Sector
Territorial).

EL C.F.S. CALAF ORGANITZA EL 1er TORNEIG

Els propers 24 i 25 de juliol, el Club Futbol Sala Calaf amb
el suport de l'Ajuntament de Calaf i la Diputació de Barcelona
organitzarà el primer torneig de futbol sala 3x3, que es
disputarà en un camp de gespa artificial (15 x 10 m.) instal·lat
per locasió a la Plaça Barcelona 92. Els equips es podran
inscriure en les modalitats masculina o femenina i també
podran ser mixtes. En funció dels equips inscrits, el torneig
es dividirà en les següents categories: Alevins (de 7 a 9
anys), Infantils (de 10 a 12 anys), Cadets (de 13 a 16 anys)
i Sèniors (a partir de 17 anys). Els equips podran estar
formats per un mínim de tres jugadors i un màxim de cinc
jugadors. Tots els participants seran obsequiats amb una

taula. Tenint en compte el problema de manca de jugadors
als entrenaments i que el primer equip s'ha hagut de reforçar
amb alguns dels seus millors jugadors, no està malament.
Per acabar, voldríem animar a tots els jugadors de Calaf i
comarca a apuntar-se al torneig de futbol sala 3x3, ja que
hem de fer entre tots una gran festa.

C. B. CALAF

Sha acabat la temporada i és el moment de fer un petit
balanç de la mateixa.
Estem molt agraïts i satisfets de la col·laboració que hem
rebut per part dels socis, comerços, empreses i institucions
de Calaf, ja que gràcies a tots ells podem seguir fent la
nostra tasca i fer que el bàsquet del nostre poble sigui
cada cop més conegut i respectat arreu de Catalunya, i
que el nombre de nens/es i joves que practiquen aquest
esport augmenti any rera any.
Aquesta temporada han participat sis equips federats en
diferents competicions, amb uns jugadors fitxats.
Després de molts anys, sha format un Equip infantil
masculí, i esperem que en els propers anys, els nens del
nostre poble sapuntin a la pràctica del bàsquet i puguem
formar la cadena dequips de totes les edats.
Pel que fa als resultats finals dels diferents equips,podem
destacar els sots-campionats aconseguits pels equips
infantils femení i cadet femení, mentre que els equips
sèniors no han pogut conservar la categoria.
Des daquí animem a tots els ciutadans de Calaf a que
vinguin a donar suport als nostres equips els dies dels
partits. Nosaltres continuarem treballant amb il·lusió per
fer cada cop més gran el Club.
LA JUNTA

UNIÓ ESPORTIVA CALAF - FUTBOL BASE
La temporada 2003-2004 ja ha finalitzat i és hora de
començar a fer balanç. Ha estat un any molt intens i
ple de reptes nous: s'ha dinamitzat l'activitat dels més
petits (equips prebenjamí i benjamí), s'ha consolidat
l'equip cadet, però també hi ha hagut dificultats, ja que
l'equip juvenil no ha pogut tirar endavant com hagués
estat el desig del club.
Prebenjamins
Els més petits de tots, els jugadors prebenjamins, al
no estar federats, no juguen cada cap de setmana, tal
com fan els seus companys federats, per això s'intenta
que juguin partits amistosos. Però no és fàcil, ja que
els rivals potencials estan federats i per tant costa molt
jugar amb freqüència. Tot i així, aquesta temporada ha
augmentat lleugerament el nombre d'encontres que
feien habitualment (alguns dels rivals han estat l'Abrera,
el Tàrrega, el Piera o El Bruc) i per cert, amb bons
resultats, si bé és cert que el més important en aquestes
edats és la seva formació tècnica. En algunes ocasions,
la climatologia no ha permès que disputessin algun
partit, com va passar quan es preveien unes nevades
el dissabte que havien de jugar contra l'Escola Jesús i
Maria d'Igualada en el camp de gespa artificial del
Xipreret, o quan no van poder jugar el partit de tornada
contra el Tàrrega degut a una intensa pluja.
Aquest equip es entrenat per Antonio López, un dia a
la setmana i està format per un bloc molt homogeni,
ja que gairebé tots tenen la mateixa edat. L'any vinent,
la majoria passaran a ser jugadors de l'equip benjamí.
Benjamins
Amb els benjamins, entrenats per Jordi Vilaseca i Joan
López Alcaide, es dóna una situació semblant, però

Alevins
Els alevins, entrenats per Marià Domingo i Josep Manel
Navarro, ens han donat aquest any moltes alegries
esportives. Sempre han estat entre els tres primers
classificats i durant part de la temporada han tingut
moltes opcions de quedar campions. Van finalitzar la
temporada lúltim cap de setmana de maig i van quedar
en tercer lloc. La seva excel·lent preparació física els
ha donat un bon rendiment; però, a més , han jugat
amb molta tècnica. També van participar en el torneig
de França, on ja van ser segons lany passat.
Infantils

Per a ells, i per als seus entrenadors, Jaume Mas i Toni
Pedragosa, aquesta temporada ha estat un petit calvari
esportiu. És cert que han jugat a primera divisió (tots
els altres equips del club ho han fet a segona) però ho
han fet amb un planter una mica curt i inexpert, la qual
cosa els ha suposat un handicap molt seriós. Malgrat
tot hi ha hagut molt bon ambient durant tota la
temporada, predominant sempre el clima damistat i
companyonia.
Cadets
Aquests són els més veterans del club. Entrenats per
Carles Albert Marmelada i Miquel Molina, els jugadors
tenien la missió de consolidar un equip que havia
debutat la temporada anterior amb moltes dificultats.
En aquest sentit, lobjectiu esportiu sha complert i
lequip sha consolidat àmpliament en la seva categoria.
Però el fet dhaver quedat cinquens deixa un cert
regust amarg, ja que la qualitat daquest planter feia
possible haver quedat entre els quatre primers. La
propera temporada tindran una nova oportunitat, i com
que la majoria continuaran sent cadets, tindran una
nova oportunitat dassolir èxits com laconseguit lany
passat quan van ser campions del seu grup.

aquest any han jugat molts més partits. A més de jugar
contra els rivals esmentats anteriorment, també s'han
enfrontat amb la Pobla de Claramunt, i al llarg del mes
de maig i juny han disputat un torneig amb el Sant
Maur, el Vilanova del Camí i el Capellades. A més han
jugat contra el Cervera en la diada del Club i es va fer
un dinar amb força assistència de públic (a l'igual que
van fer els prebenjamins ) el mes de juny. Però, sens
dubte, uns dels partits més emocionants van ser els
que es van jugar a França, el cap de setmana del quinze
i setze de maig. Hi van participar dos equips, un va
quedar campió i laltre cinquè de la seva categoria.
Els resultats esportius han estat realment òptims, ja
que han guanyat tots els partits llevat el que van
empatar contra el Guissona. Un gest molt important és
que alguns d'aquests jugadors juguen cada setmana
amb els alevins (que és una categoria superior). La
veritat és que això els ajuda a formar-se.

El futur
La propera temporada es presenta amb nous reptes.
En primer lloc, hi ha la ferma voluntat de fer un equip
juvenil (esperem que en aquesta ocasió es pugui
consolidar definitivament). En segon lloc, existeix la
possibilitat de federar els benjamins; però aquesta fita
només podrà ser assolible amb lestreta col·laboració
dels pares. Els cadets ja hem dit que tenen una bona
oportunitat de fer una campanya memorable. Els
infantils, ara a segona divisió, hauran de tenir un any
més còmode i tranquil que el que han tingut. I als
alevins, potser els passarà al revés, ja que podria ser
que la propera temporada els toqués patir una mica
més que aquesta.
En qualsevol cas, els objectius veritablement importants
continuen sent els mateixos: formar tècnicament i
físicament a futbolistes i educar a través de lesport.
Si creieu que aquestes dues coses poden ser atractives
per als vostres fills us esperem a la Unió Esportiva
Calaf.
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Aquesta nova secció pretén descriure petites rutes a peu, a labast de tothom, amb la intenció danimar a fer exercici i
descobrir el nostre entorn més proper. Perquè tothom trobi la mesura justa, es proposarà cada cop dues rutes de llargada
i recorreguts diferents. La descripció serà suficient per garantir lorientació i inclourà detall dels temps i distàncies parcials.
Més endavant, si sescau, es podrien incloure informacions addicionals sobre punts dinterès de cada recorregut.
Feu-nos suggeriments !
RUTA NUM. 1

UNA ALTRA MANERA DANAR
I TORNAR DALENY

FITXA TÈCNICA:
Itinerari: CALAF - ALENY - LA FORTESA - CALAF
Distància: 9,200 km.
Temps Aprox.: 1h.50
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Dificultat : Baixa

0 h. 0 m.
Comencem el nostre
itinerari davui a la
Plaça Nova (Plaça
Barcelona 92). Sortim
de la plaça per sota
dels porxos per on
passen els cotxes.
Tirem a lesquerra i
immediatament a la
dreta pel carrer
Mestre Giralt. A la
primera cruïlla,
agafem el carrer que
puja cap a lesquerra.
És el carrer Pius Forn.
Arribem a una
rotonda, Agafem la carretera que surt a la dreta i que sen va del poble.
Carretera de Solsona. Seguirem per aquesta carretera fins que trobem
lEix Transversal.
0 h. 12 m.
0,900 km
Travessem lEix per sota el pont. Immediatament, a lesquerra, tenim
una pista molt ampla que comença pujant i va paral·lela al traçat de
lEix. Lagafem. 100 metres més endavant, a la dreta del camí, hi ha un
oratori sense imatge. Seguim endavant pel mateix camí que portàvem.
0 h. 20 m.
1,500 km
La pista per on caminem es va apartant de lEix i tomba cap a la dreta,
en lleugera baixada. A la nostra esquerra, a sota del camí hi ha unes
granges on encara shi poden veure les restes de lestructura dun pou
de la mina. Daquí sortia lantic carrilet que portava el carbó cap al Raval
i el descarregava al moll de ca lAnguera.
A lesquerra i al peu duna torre delectricitat surt un camí que va a les
granges. Nosaltres seguim recte endavant. Ens hem separat de leix i
marxem direcció nord.
0 h. 21 m.
1,820 km
Cruïlla. Agafem el camí del mig cap a Les Quadres que ja es veu davant
nostre. Al fons, a la dreta, el nucli dAleny que serà el nostre primer
objectiu davui.
0 h. 25 m.
2,200 km
Som davant la casa de Les Quadres. Deixem el primer camí de la dreta
que porta a lera de la casa. Seguim una mica més fins que trobem el
camí, també a la dreta, que dóna la volta per darrera la casa. Agafem
aquest nou camí. Passem pel costat de les parets de la masia i seguim
recte, direcció Aleny. A lesquerra, al fons i dalt dun turó la casa de
LAlzina. Davant nostre, Aleny.
0 h. 30 m.
2,500 km
Bifurcació. Seguim el camí de la dreta.
0 h. 32 m.
2,720 km
Aquí deixem la pista per on veníem i nagafem una altra que comença
a lesquerra, al peu dun gran roure i en baixada. És un camí menys
fressat que el que portàvem fins ara. Tirem avall.
0 h. 35 m.
3,040 km
El camí ens ha portat fins una filera de pollancres al peu duna rasa
voltada dhorts i duna vella construcció amb un pou i una sínia. Just al
costat daquest vell giny per treure aigua, surt una caminet estret i
costerut que cal seguir.
0 h. 40 m.
3,150 km
Trobem una bifurcació a sota dun single de sauló erosionat en formes
curioses. Seguim recte amunt, ignorant el camí de la dreta. Pugem fins
que trobem, també a la dreta, el primer carrer dAleny. Costerut i entre
parets, lagafem amunt.
Primeres cases. Acabada la pujada, tombem cap a la dreta, direcció
lesglésia . Anem sortint del poble.

0 h. 45 m.
3,700 km
Hem arribat a la carretera principal que va de Calaf a Su. Deixem Aleny
endarrera i seguim aquesta carretera, cap a lesquerra durant 200 metres.
0 h. 47 m.
3,900 km
Deixem la carretera i agafem una pista ampla que surt a la dreta en
curta pujada. Més endavant planeja entre alzines i sembrats.
1 h. 0 m.
4,820 km
Un camí a la nostra dreta, ens duria al sembrat, lignorem, seguim recte,
per la pista ampla. Una mica més endavant trobem un altre camí a
lesquerra i, a la dreta, unes basses que només tenen aigua quan plou.
Nosaltres seguim recte tot planejant.
1 h. 03 m.
5,200 km
Cruïlla. Davant nostre La Fortesa. Tombem cap a lesquerra fins el proper
pal de la llum.
1 h.05 m.
5,580 km
Som a la cruïlla que hi ha al peu del pal de la llum. Agafem el camí de
la dreta que va directe cap el nucli de La Fortesa. La masia monumental
que hi ha a lentrada és Cal Ribalta. Hem de passar per larcada que hi
ha sota la casa.
1 h. 06 m.
5,580 km
Immediatament superada larcada, hi ha una font daigua potable i un
banc a lombra per reposar. Bona vista de Montserrat en dies clars.
Després, seguim recte i cap a lesquerra pel camí que hi ha davant
nostre.
1 h. 10 m.
5,840 km
Nova cruïlla. Surt una nova pista, en perpendicular, a la nostra dreta.
Lagafem primer planejant i després en baixada fins que trobem el mateix
nivell duna rasa que tenim a la nostra esquerra.
1 h. 17 m.
6,390 km
Som en un planell i hem baixat acompanyats a la nostra esquerra per
una rasa que ara és quasi a nivell del camí. En aquest punt i amagada
entre lherba de la nostra esquerra hem de buscar una font de toll
característica de La Segarra: El Pou de la morera. La visitem.Sembla
que aquesta és una de les fonts on neix el riu Anoia.
A la mateixa alçada de la font , però a laltra banda, tenim el camí per
on hem de seguir. Poc fressat i sovint amagat per lherba encara que
fàcil de trobar i de seguir. És el camí que hem dagafar que comença en

Vista d'Aleny
lleugera pujada, i corre entre sembrats. Va a buscar la línia dalta tensió
que es veu al cap damunt. A la nostra dreta, La Fortesa. A lesquerra
una planta darids. Quan arribem sota les torres de lelectricitat, després
duna lleugera pujada, sobre davant nostre tot el Pla de Calaf. Seguirem
aquest camí entre sembrats, fins arribar a la carretera asfaltada que va
de La Fortesa a Calaf.
1 h. 28 m.
7,040 km
Som a la carretera. La seguim cap a lesquerra, direcció Calaf. Hi arribarem
pel barri de La Pineda, pel mateix lloc on hem sortit.
1 h. 38 m.
8,040 km
Hem arribat davant la porta del camp de futbol. Agafem el carrer que
baixa a la nostra dreta, direcció Calaf.
1 h. 50 m.
9,200 km
Tornem a ser a la Plaça Nova. Fi de lexcursió.

RUTA NUM. 2

SERRA DE BOIXADORS

FITXA TÈCNICA:
Itinerari: CALAF-CASTELL DE BOIXADORS-LA FORTESA-CALAF
Distància: 17,100 km. Temps Aprox. : 3 h. 40
Dificultat : Mitjana

Comencem lexcursió a la Plaça Nova (popularment Barcelona-92), millor
de bon matí.
0 h. 0 m.
Sortim de la plaça per lentrada on passen els cotxes. Donem al carrer
Isidre Vilaró, tombem lleugerament cap a lesquerra i, immediatament,
agafem el carrer de la dreta (carrer Mestre Giralt i Camí Vell de Manresa).
Seguim per aquest carrer amunt fins arribar al barri de La Pineda que
travessarem fins al final
0 h. 10 m.
1,250 km
Som a la porta del camp de futbol. Tombem cap a lesquerra per la
carretera que va a La Fortesa, 100 metres més endavant travessem leix
per sota el pont i, tot just després, deixem la carretera i agafem una
ampla pista sense asfaltar a la nostra esquerra.
0 h. 15 m.
1,750 km
Bifurcació. A la primera bifurcació prenem la pista que tenim a la dreta.
És el que queda del camí vell de La Fortesa. Els dies de cada dia cal
vigilar perquè hi transiten els camions de les graveres. Seguirem aquesta
pista fins arribar a lalçada de la Fortesa sense fer cas de cap camí que
sobri a dreta o a esquerra.
0 h. 30 m.
3,050 km
Estem arribant a La Fortesa que ja veiem a la nostra dreta.
Aproximadament 50 metres abans darribar a uns pals de la llum,
comença una
pista a la nostra
esquerra que
ens portaria a
Aleny, nucli dalt
dun turó que fa
estona que
veiem situat a
la nostra esquerra.No
a g a f a r e m
aquest camí,
seguim recte
fins la propera
cruïlla que la
trobem
just
sota els pals de
la llum. Un cop
allí, no seguirem
La Fortesa ni el camí de la
dreta cap a les
cases, ni el de lesquerra. Seguirem recte per camí molt marcat.
0 h. 35 m.
3,280 km
Tot planejant, trobem ara un desviament que va cap a lesquerra Res.
Endavant. Seguirem la pista que després dun parell de baixades ens
durà fins a una nova cruïlla, davant del cartell que indica  Les Basses.
0 h. 41 m.
4,130 km
Hem arribat a lindicador de Les Basses. Una pista a la nostra dreta i
una altra a lesquerra. No ens interessen. Seguim recte, agafant un camí
davant nostre entre el sembrat i lalzinar, en lleugera pujada. Recte
amunt.
0 h. 45 m.
4,540 km
Arribem a un petit pla entre les alzines. Hem deixat el sembrat. Ignorem
el camí que baixa a la nostra esquerra i seguim recte planejant entre
roures i alzines.
0 h. 50 m.
4,900 km
Davant nostre, sobre el camí, la casa de LEspona. Deixem la casa a la
nostra dreta i seguim pel camí que ara es fa estret i des don comencem
a tenir una bona vista de la serra de Boixadors. Una petita sifonada i
encetem un corriol preciós en forta baixada que ens durà fins a un dipòsit
daigua al peu de la carretera.
1 h. 00 m.
5,410 km
Hem arribat al dipòsit daigua. Davant nostre la carretera asfaltada.
Lagafem cap a lesquerra, en baixada durant 10/15 metres. En aquest
punt, un camí a la nostra dreta en baixada que ignorem, i un corriol que
sendevina a la nostra esquerra , per on ens posarem dintre el bosc.
Caminet poc marcat, però suficient per no perdres. Al cap de 50 metres
cal fer atenció i girar fort cap a la dreta( 180º) en baixada. Aquest corriol
ens conduirà a una pista ampla que agafant-la pocs metres cap a la
dreta ens durà a una cruïlla on podrem seure al peu dun oratori, dun
pou i dindicadors de diverses direccions.
1h. 05m.
5,720 km
Agafem la pista cap a lesquerra fent cas de lindicador que diu: Sant
Pere de Boixadors. A pocs metres, a sobre i a la dreta del camí, la casa
del Seguers. No fem cas de les entrades anterior i posterior que hi porten.
El castell es perfila dalt de la carena.
1h. 09m.
6,180 km
Un indicador al peu del camí ens indica el camí de Corregó, que no
agafem, i la direcció correcte per continuar cap al Castell ( Sant Pere de
Boixadors). Uns 50 metres de baixada i encetem la pujada al castell
sense fer cas de cap camí a dreta ni esquerra,sempre pel camí més
marcat. La pujada té aproximadament 2 km però amb petits trams de

pla que permeten refer-se de lesforç.
1 h. 36 m.
8,220 km
Hem arribat al collet del Castell. Davant nostre el conjunt monumental:
lesglésia, el castell, la torre de lhomenatge. Estem situats al bell mig
duna important cruïlla de camins antics. El nostre objectiu davui és el
castell. Enfilem amunt el camí que hi porta. A dalt , si és dia de visita,
podrem visitar les instal·lacions i les obres de restauració que s'hi estan
fent. Si no és dia de visita, ens haurem de conformar mirant-ho des de
la tanca. Acabada la visita, tornem a baixar cap al collet del castell.
A partir daquí lhorari no té en compte lestona de visita.
1 h. 56 m.
8,920 km
Tornem a ser al
collet
i en
p r i n c i p i
comencem la
tornada pel
mateix camí per
on
havíem
vingut. 50
metres després
del
collet,
trobem una
pista a la dreta
que
puja
amunt,
la
ignorem. 50
metres més
enllà, una altra
que baixa a
lesquerra:
Castell de Boixadors
aquesta és la
que hem dagafar.
2h. 20 m.
10,250 km
Hem seguit la pista en forta baixada fins al final del bosc. Ara arribem
a una altra pista al peu duna alzina. Seguim cap a la dreta.
2h. 24 m
10,650 km
Masia  Les Bassetes. Passem pel costat de lera, la casa ens queda a
lesquerra, i enfilem cap a la carretera asfaltada que tenim al davant.
2 h. 25 m.
10,700 km
Hem arribat a la carretera. Anem cap a la dreta en lleugera pujada.
Direcció La Llavinera.
2 h. 35 m.
11,370 km
Tornem a ser a loratori de cal Seguers. Ara seguim amunt per la
carretera asfaltada.
2 h. 39 m.
11,600 km
A la nostra dreta el dipòsit de laigua. Seguim carretera amunt. Al cap
de 100 metres, a la nostra dreta, encara es pot endevinar el forat dun
respirador duna antiga mina de carbó ( probablement la de les Basses
)
2 h. 50 m.
12,300 km
Som al capdamunt de la pujada. Davant nostre sobre tot el pla de La
Llavinera. A la primera cruïlla, deixem la carretera asfaltada i agafem
una pista que surt a mà dreta. Anem direcció Calaf que es veu al fons,
davant nostre.
2 h. 52 m.
12,550 km
Nova cruïlla. Agafem el ramal que va cap a lesquerra. Sempre direcció
Calaf.
2 h. 57 m.
13,300 km
Arribem a una nova cruïlla i seguim la pista de la dreta.
3 h. 02 m.
13,750 km
Acabem de pujar un lleuger repetjó. Davant nostre apareixen les cases
de La Fortesa. Dominant el conjunt, la casa més gran: can Ribalta ( al
peu de larcada que travessa la casa hi ha una font daigua potable).
No hi hem darribar, si no és per anar-hi a beure. Ara ens cal agafar un
trencall a mà esquerra planejant i en baixada fins que el camí trobi el
mateix nivell duna rasa que trobarem a la nostra esquerra.
3 h. 09 m.
14,300 km
Som en un planell i hem baixat acompanyats a la nostra esquerra per
una rasa que ara és quasi a nivell del camí. En aquest punt i amagada
entre lherba de la nostra esquerra hem de buscar una font de toll
característica de La Segarra: El Pou de la morera. La visitem.Sembla
que aquesta és una de les fonts on neix el riu Anoia.
A la mateixa alçada de la font , però a laltra banda tenim el camí per
on hem de seguir. És un camí poc fressat i sovint amagat per lherba ,
encara que fàcil de trobar i de seguir. Comença en lleugera pujada, i
corre entre sembrats. Va a buscar la línia dalta tensió que es veu al
capdamunt. A la nostra dreta, La Fortesa. A lesquerra una planta dàrids.
Quan arribem sota les torres de lelectricitat, després duna lleugera
pujada, sobre davant nostre tot el Pla de Calaf. Seguirem aquest camí
entre sembrats, fins arribar a la carretera asfaltada que va de La Fortesa
a Calaf.
3 h. 20 m.
14,950 km
Som a la carretera. La seguim cap a lesquerra, direcció Calaf. Hi
arribarem pel barri de La Pineda, pel mateix lloc on hem sortit.
3 h. 30 m.
15,950 km
Hem arribat altra vegada davant la porta del camp de futbol. Agafem
el carrer que baixa a la nostra dreta, direcció Calaf: el mateix que
havíem fet al venir.
3 h. 40 m.
17,100 km
Tornem a ser a la Plaça Nova. Fi de lexcursió.
Siset Pla
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Informació dels Plens
PLE ORDINARI DE LAJUNTAMENT DEL DIA
23 DABRIL DE 2004.
- Saprova per unanimitat la moció dadhesió en relació
a la Llei de Qualitat dEnsenyament, adoptant-se els acords
següents:
Primer.- El posicionament de lAjuntament de Calaf,
fent constar el total desacord amb la proposta de la LOCE.
Segon.- Mostrar i donar el total suport al
Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya
en la seva tasca de treballar en contra de laprovació
daquesta llei.
Tercer.- Donar trasllat daquest acord als
ajuntaments de lAnoia, al Consell Comarcal de lAnoia,
a lAssociació de Municipis de Catalunya, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a tots els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, animant-los per tal que
laprovin en els mateixos termes.
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- Saprova per unanimitat, la moció per a demanar millores
en la línia de ferrocarril entre Barcelona, Manresa i Lleida,
adoptant-se els següents acords:
Primer.- Instar als organismes competents a que,
a la major brevetat possible, s'iniciïn les millores necessàries
en la línia Manresa-Lleida, donat limpacte econòmic i de
desenvolupament que poden suposar pel nostre territori.
Segon.- Donar trasllat daquest acord a la
Generalitat de Catalunya, a les Diputacions de Lleida i de
Barcelona, al Ministeri de Foment, a la Direcció General
de RENFE i a la resta de representants dels municipis i
sectors implicats.
- Sacorda per unanimitat, vist lescrit presentat per
l'Associació pro-memòria dels immolats per la llibertat de
Catalunya
PRIMER.- DEMANAR al Govern Central i al Parlament
Espanyol, l'anul·lació dels judicis militars contra els
republicans.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l'Associació
Pro-memòria als immolats per la llibertat de Catalunya.
- Saprova per unanimitat ladhesió al manifest del Consell
comarcal de lAnoia: Compromisos contra la violència de
gènere, compromisos pels drets humans.
- Saprova amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC, la moció següent sobre els 25 anys de la constitució
dels primers ajuntaments democràtics.
Primer.- Constatem que el municipalisme democràtic
ha demostrat que és una eina per que la ciutadania pugui
assolir millors garanties de participació i de qualitat de
vida, pel que cal reforçar el seu paper a la nostra societat.
Segon.- Els ajuntaments són les administracions
més properes a la ciutadania. És ladministració que rep
les inquietuds, les mancances i les necessitats dels
ciutadans i ciutadanes. En raó daixò, han docupar una
posició de primer nivell en lorganització política i
administrativa del nostre país.
Tercer.- Aquests 25 anys demostren que el marc
de lEstatut dAutonomia de Catalunya necessita una revisió
del seu contingut, sobretot pel que fa referència a làmbit
municipal de competències i finançament dels ens locals.
Quart.- Traslladar aquests acords al president de
la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament,
als consellers de Governació i Relacions Institucionals i
Participació, així com també a la Federación Española de
Municipios y Provincias, Associació de Municipis de
Catalunya i Federació Catalana de Municipis.

- Saprova amb el vot favorable de CiU i ERC i el vot en
contra del GIC, la modificació del contracte de lobra de
la 2ª fase de la 1ª fase de la rehabilitació de la Casa
Gimfarrer,al considerar convenient, dacord amb el Decret
182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis
dacolliment diürn de centres de dia per la gent gran, en
el que es determina unes superfícies mínimes per aquesta
activitat, modificar les condicions i distribució del programa
del centre de dia, la qual cosa ha comportat adaptar la
planta semisoterrani per activitats per a la gent gran així
com la planta sotacoberta. Aquest fet ha comportat adaptar
laccés, tant de les escales com de lascensor al Decret
135/1995, de 24 de març que regula el Codi daccessibilitat
de Catalunya.
- Saprova per unanimitat la proposta del grup municipal
dERC dadhesió a la campanya per un domini .CAT
Atorgament de llicències dobres majors.
Saproven, amb el vot favorable de CiU i ERC, i labstenció
del GIC els següents expedients d'obres majors:
1. Expedient nº 12/2003
Sol·licitant:
Obres:
i
Lloc obres:
Constructor:
Tècnic:
Pressupost:

Circulo Inmobiliario Meridiana
Reforma interior dun habitatge unifamiliar
dun bloc plurifamiliar amb 8 habitatges.
C/ Josep Miró, 1
Quitec 98, S.L.
Enric Rubio Bartolomé
80.744,83 

2. Expedient nº 4/2004
Sol·licitant:
Obres:
Lloc obres:
Constructor:
Tècnic:
Pressupost:

Immobles Aleny, S.L.

Construcció duna nau industrial entre mitgeres

Parcel·la 21 Polígon Les Garrigues
Indústries MDM, S.L.
Francesc Bòria Taixè
76.050,26 

3. Expedient nº 5/2004
Sol·licitant:
Obres:
Lloc obres:
Constructor:
Tècnic:
Pressupost:

Sr. Josep Antoni Sánchez Malet
Construcció dun habitatge unifamiliar
C/ Berlin cantonada Pius Forn. Parcel·la 7.1
Bernabeu Busquets, SL
Núria Mora i Diaz
130.905,25 

Decrets de lAlcaldia
Es dóna compte dels decrets de lAlcaldia nº 110
a nº 121 dictats des de la darrera sessió:
Nº DECRET
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121

CONTINGUT

Inici expedient 9/2004: venda al detall i taller de
joieria a favor del Sr. Ferran Martín Milà.
Requeriment tramitació llicència activitats i ocupació
via pública INSDA CALAF, SL
Autorització de la modificació de drets funeraris
Llicència dobres menors a la Sra.Maria Ramia Aracil.
Devolució de fiança dobres majors.
Inici expedient 10/2004 Sra. Elisabeth Villegas Bernal.
Locutori telefònic.
Inici expedient 11/2004. Mao, S.L.
Llicència dobres majors al Sr. Juan José Barnes Soria.
Llicència dobres menors al Sr.Marcel·lí Rius Codina.
Incoació expedient de contractació zones verdes del
municipi.
Aprovació expedient de contractació del manteniment
integral de les zones verdes del municipi.

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 18 DE MAIG
DE 2004
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i el vot en
contra del GIC, la modificació del contracte de l'obra 2ª
fase de la 1ª fase de rehabilitació de la casa Can Gimfarrer
de Calaf adjudicat a l'empresa Constructora de Calaf, S.A,
d'acord amb el projecte reformat dun pressupost dexecució
per contrata de 160.830,01 , que inclou limpost sobre
el valor afegit.
Resolució dexpedients de sol·licitud de llicències municipals
dobres majors.
1. Expedient nº 06/2004
Sol·licitant:
Obres:
Lloc obres:
Constructor:
Arquitecte:
Aparellador:
Pressupost:

Juan Francisco Pardos Carnicer
Construcció dun habitatge unifamiliar
C/ Doctor Llorens, parcel·la 12
Obres i Serveis Calaf, S.L.
Valentí Soler Estany
Ramon Artigas Bartomeu
160.416,58

Saprova amb els vot favorables de 3 membres de CiU i
els 2 regidors de ERC i labstenció dels 2 membres del
GIC i del Sr. Roca de CiU en compliment de larticle 28 de
la Llei 30/1992.
2. Expedient nº 7/2004
Sol·licitant:
Obres:
Lloc obres:
Tècnic:

Òscar Bernardino López
Actualització dun habitatge unifamiliar
La Pineda, parcel·la 75
Eduard Escolà Carreras

Vist linforme desfavorable emès per larquitecte
assessor de lAjuntament, senyora Anna Albín Collet,
s'acorda, amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció
del GIC,desestimar la sol·licitud de llicència municipal per
obra major que sindica a la part expositiva.
3. Expedient nº 8/2004
Sol·licitant: Jaume Busquet, S.L.
Obres:
Construcció duna nau industrial entre mitgeres
Lloc obres: Parcel·la 17-18 Polígon Les Garrigues.
Constructor: Emcofa, S.A.
Pressupost: 215.325,09 
Saprova amb els vot favorables de 3 membres de CiU i
els 2 regidors de ERC i labstenció dels 2 membres del
GIC i del Sr. Roca, de CiU, en compliment de larticle 28
de la Llei 30/1992.
4. Expedient nº 9/2004
Sol·licitant:
Promotor:
Obres:
Lloc obres:
Tècnic:
Pressupost:

Sr. Josep Maria Planell Farrers
Planell, S.A.
Ampliació de nau industrial
Ctra. Manresa 64 Polígon Les Garrigues
Joan Casals Artigas
5.828,27 

Saprova amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC
5. Expedient nº 11/2004
Sol·licitant:
Constructora de Calaf, S.A
Representant: Promocions PMC, S.A.
Obres:
Construcció dun edifici de 24 habitatges,
local i garatge
Lloc obres:
Passeig Santa Calamanda 12-14 i carrer
Alexandre de Riquer 5-7
Arquitecte:
Jaume Riba Samarra
Arq. Tècnic:
Eugeni Casas Solé
Pressupost:
1.657.403,12 
Saprova amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC

- Saprova, per unanimitat, la moció presentada pel grup
municipal de CiU de recolzament a la Federació Catalana
de Patinatge.
- Es procedeix al sorteig dels membres que han de composar
les Meses Electorals que shan de constituir el proper 13
de juny denguany per les Eleccions al Parlament Europeu

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 18 DE JUNY
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i 1 regidor
d'ERC i labstenció del GIC i del Sr. Torné dERC en
compliment de larticle 28 de la Llei 30/1992, el Text
refós de la modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament en la part del sector de Sonfal i renunciar
a la part de lacord aprovatori de la Comissió Territorial
dUrbanisme de Barcelona de 12 de març de 2003 en
la part que afecta a la zona del carrer Verdaguer.
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC la modificació provisional per a lexercici de
2004 i següents de lOrdenança Fisca num.16 reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis a la piscina
municipal.
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i el vot
en contra del GIC, iniciar lexpedient dalteració del
terme municipal de Calaf, amb el terme municipal de
Sant Pere Sallavinera.
- Saprova per unanimitat, en relació a les reiterades
suspensions de subministrament de telefonia fixa i
mòbil de Telefónica
Primer.- Manifestar la desaprovació
daquest ajuntament al funcionament de
la telefonia fixa i mòbil de Telefónica.
Segon.- Exigir a Telefónica i Telefónica
Móviles la solució definitiva de les
interrupcions del subministrament de
telefonia fixa i mòbil.
Tercer.- Sol·licitar la intervenció del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, de la Generalitat de Catalunya,
del Parlament de Catalunya, de
lAssociació de Municipis de Catalunya i
de la Federació de Municipis de Catalunya,
per resoldre aquest greu problema.
- Sacorda, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC,aprovar les actes de preus contradictoris, les
relacions valorades i resta de documentació de lobra
de rehabilitació de lantic ajuntament i de lobra daccés
del Firal a la Plaça de les Eres.
- Saprova per unanimitat, sol·licitar la gestió en la
demarcació de Calaf dun canal múltiplex destinat a la
prestació del servei públic de televisió digital local, tal
com recomana la Xarxa de Televisions Locals.
Resolució dexpedients de sol·licitud de llicències
municipals dobres majors.
- Saprova, amb el vot favorable de CiU i ERC i labstenció
del GIC
1. Expedient núm. 12/2004
Sol·licitant:
Obres:
Lloc obres:
Constructor:
Arquitecte
Pressupost:

Sr. José Fuentes Sergio
Ampliació de planta baixa i terrat
Isidre Vilaró 46
José Fuentes
Sr. Gustavo Barda Villarraza
28.900 
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HORARI DE TRENS:

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
93 8698161
680 444951
Llar dInfants Municipal ................................93 8698015
Notaria ......................................................93 8698812
Parròquia de Calaf .......................................93 8698540
Piscina municipal .........................................93 8680295
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.
Com ja sabeu, AIGÜES DE MANRESA socupa del manteniment, gestió i facturació
de la xarxa daigües de Calaf. És a dir, per a qualsevol qüestió referent a laigua
no us heu dadreçar ni trucar a lAjuntament, sinó posar-vos en contacte directament
amb AIGÜES DE MANRESA als telèfons indicats.
OFICINES
93 8725522 De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522 24 h. Tots els dies
(Només shi pot trucar des dun telèfon fix)
Cada dijous, de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a lentresol de lEdifici
Europa de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom,
canvis per domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que
tingueu en relació a la factura de laigua.
Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és lOrganisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que
us adreceu directament a lesmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h
a 13 h a la plaça dels Arbres, Planta Baixa de lEdifici Europa o bé trucant al tel. 93
8698270. També podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159

HORARI BIBLIOTECA

Del 24 de juliol al 31 dagost, tancat.
De l1 al 16 de setembre, de 17 h. a 19:30 h.
A partir del 17 de se tembre:
Dilluns, dimarts i dijous: De 17 h a 19:30 h.  Dimecres i divendres: De 15 a 19:30 h.

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

10:05
20:05
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
7:55
15:15
15:55
Dissabtes
8:00
8:45
15:15
16:00
BARCELONA
IGUALADA
De dilluns a divendres:
10:50
12:00
17:30
19:00
Dissabtes
11:05
12:15
17:30
19:00

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

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA: C/ Viriat, 11 (Al costat de lestació de Sants)

TRANSPORTS CASTELLÀ (Juliol i Agost)
CALAF
MANRESA-Ctra. Cardona
Manresa-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
7:30
8:25
8:30
15:00
15:55
16:00
Dissabtes (no festius)
7:30
8:25
8:30
MANRESA-Estació dAutobusos
Manresa-Ctra de Cardona
Calaf
De dilluns a divendres
12:25
12:30
13:30
19:45
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:25
12:30
13:30
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