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Editorial
UNA APOSTA CLARA I FERMA PEL FUTUR DEL POBLE
El passat dilluns, dia 15 de novembre es va aprovar, en la seva fase inicial, el Pla dOrdenació Urbanística Municipal
de Calaf. Per què es fa aquest Planejament i quina és la finalitat de les seves normes?
Duna banda cal planificar el creixement de la població i anticipar-se, en la manera que sigui possible, a les necessitats
del municipi en funció del seu creixement. Sestà dissenyant el Calaf dels propers vint anys i és fonamental que
aquesta planificació sigui el més acurada i participativa possible.
Daltra banda, ha arribat un moment en que Calaf ha esgotat el terreny urbà disponible, tant a nivell residencial
com industrial. Una vegada es té clar que sha dampliar la disponibilitat daquest terreny, es busca la millor manera
perquè aquesta ampliació signifiqui un progrés real pel municipi, alhora que solucioni problemes i sigui sostenible.
Necessitem que hi hagi noves zones de creixement, zones dactivitat industrial i solucions de vialitat i alhora, dotar
el municipi de zones verdes , equipaments i sòl públic per tal que tots els veïns de Calaf es beneficiïn daquest
creixement. Existeixen problemes urbanístics que sarrosseguen des de fa molts anys i que cal solucionar duna
vegada i per sempre. Cal eliminar el trànsit de camions per dintre del poble. Shan de donar solucions a les activitats
extractives. És important la creació duna gran zona verda pel lleure de tots els calafins.
A totes aquestes qüestions dóna resposta el Planejament aprovat. Lequip de govern ha fet, amb aquesta nova
Ordenació, una aposta molt clara pel futur del nostre poble. El nostre punt de mira està a lany 2024 i, pensem
en una capital de comarca, amb una població duns 6.000 habitants ubicada en una confluència important de vies
de comunicació. És per això, doncs, que aquest Planejament aposta duna manera important pel futur del nostre
poble.
Cal destacar la importància, per al disseny d'aquest Pla, de les bones relacions amb els municipis veïns.Gràcies a
la seva generositat han fet possible ladopció de solucions, que daltra manera haguessin estat inviables.
En les pàgines centrals de lAltiplà podeu veure amb més detall les característiques principals daquest Planejament,
així com el plànol i una entrevista amb el regidor dUrbanisme, Sr. Joan Caballol.

El nom dels carrers
CARRER MESTRE MANEL GIRALT
Aquest carrer deu el seu nom al calafí
Manel Giralt i Bovet, músic i
compositor que entre daltres mèrits
va ésser el fundador i director de la
Societat Coral Unió Calafina. El mestre
Giralt va néixer al domicili familiar del
carrer Sant Jaume núm.31 lany 1854
i va morir el 24 dagost de 1902, deixant vídua i quatre fills. LAjuntament
de Calaf, en la sessió municipal que es va celebrar el 19 de setembre
de 1970, va decidir donar el nom daquest insigne convilatà a un carrer
de nova creació fruit del creixement urbanístic que va experimentar la
vila en aquella època. Per recordar el nostre personatge ens remetem
a un article que el nostre benvolgut cronista SAM va publicar a la revista
El Firal el dia 1 de setembre de 1984, en el qual explica que Giralt
fou lànima i director de la Coral Unió Calafina fins a la seva mort.
Segons Sam aquesta agrupació Coral seguia la línia marcada pels Cors
dAnselm Clavé i interpretava, entre daltres, tonades del tipus de Les
Flors de Maig, La Maquinista, Els pescadors i Els xiquets de Valls.
També ens explica que el mestre Giralt era un home didees lliberals a
la vegada que molt respectuós amb el pensar i les creences dels altres,
cosa que no amagava una gran personalitat. Finalment, en la seva
vessant de compositor, direm que el mestre Giralt fou lautor de lhimne
GLÒRIA A CALAF.
JAUME MAS I PARÉS
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Enric Masip, pregoner de la Festa Major
Lex-jugador de Handbol, Enric Masip,
en representació del F.C.Barcelona,
va ser la persona que va donar el tret
de sortida a la Festa Major denguany.

No vam voler deixar passar locasió
de conversar amb ell , i apropar-nos
una mica a la persona i a l'esportista.
Vostè va haver de retirar-se del
Handbol per una lesió a lesquena.
Què fa ara lEnric Masip en el
Barça?
Ara sóc Cap de Promoció de la
Fundació del Barça. Aquesta feina
consisteix, bàsicament, en ser la
imatge del Barça, a través de la
Fundació. La nova Junta ha donat un
nou caire a la Fundació del Barça i es
fixen uns objectius a nivell social,
cultural i de l'esport de base. El meu
càrrec consisteix, sobretot, en donar
a conèixer la Fundació i analitzar i
escollir els projectes que pensem que
poden anar millor pel club i allò que
el club pot aportar també a la societat.
Vostè en el handbol ho ha guanyat
gairebé tot. Li ha quedat alguna
cosa per guanyar?
He tingut la sort de guanyar moltes
coses, però potser, a nivell de selecció,
mha faltat guanyar una medalla dor.
Vaig guanyar un bronze a les
Olimpíades. És lúnic que, com a
esportista em falta. Com a
barcelonista no em falta res. He
guanyat sis Copes dEuropa, Recopes,
Copes de la I.H.F., moltes Lligues,
Copes del Rei, Super-Copes, Copa
Asobal, Lliga dels Pirineus, Lliga
Catalana. No em falta absolutament
res i a més vam guanyar-ho duna
forma brillant.

Què ha estat per vostè el Barça?
Ha estat i continua sent-ho. El Barça
mha format com a persona i com a
esportista. Mha ensenyat a gaudir
amb els èxits i a patir en les derrotes.
Per mi, a més, el Barça és una manera
de viure, ja que el barcelonisme està
tan arrelat a la societat que fa que
molta gent visqui pensant en el Barça.
Alhora és una manera també de pair
les coses difícils, els errors, les
derrotes i de gaudir al màxim amb
les victòries com si fossin una cosa
que li passa a la família. Sha convertit
en un emblema, en un símbol de la
vida quotidiana a Catalunya.
Sobretot estic molt orgullós dhaver
pogut defensar aquesta samarreta
en els terrenys de joc i de continuarla defensant en els despatxos.
Vostè ha estat capità de la
Selecció espanyola i de la Selecció
catalana. Si li fessin triar, què
triaria?
Ja ho he dit altres vegades. Ja ho
vaig dir quan era capità de la selecció
espanyola i vaig ser dels pocs
esportistes que es van manifestar
duna forma clara. Escolliria la selecció
catalana perquè el meu país és
Catalunya.
Coneixia Calaf?
No hi havia estat mai, però mhavien
parlat de lo bonica que era aquesta
terra . Quan jo era petit els meus
pares havien voltat molt per
Catalunya, i potser mhi devien haver
portat. Jo no ho recordo.
Què li ha semblat el que ha vist?
Molt bé. És el típic poble de la
Catalunya interior. Magrada perquè
la gent es coneix, fa petar la xerrada
i em recorda èpoques boniques que
havia passat amb els meus pares i
els meus avis. És la Catalunya
autèntica. El que ha anat canviant en
altres llocs, aquí sha conservat.
Vostè va néixer a Barcelona?
Si, però per diferents circumstàncies
he viscut a Cornellà, a Sant Pere de
Vilamajor, Vilassar de Dalt, Premià
de Dalt i ara visc a Barcelona.
Què opina del nou projecte de
divisió territorial de Catalunya en
Vegueries i la creació de noves
comarques?
No conec massa els detalls, però em
sembla bé que tothom aspiri a tenir
una certa autonomia. Lògicament hi
ha qui pensa que el seu territori es
massa extens com per que sigui dirigit
des de tan lluny i això em sembla
molt correcte. Ara bé, també podria
passar que cada cop hi hagi gent que
demani més competències. Podria

ser que algú digués que també
podríem fer la Catalunya de la Costa
Brava. Però en general em semblem
molt correctes els ideals de tothom
per tenir més autonomia i més
capacitat de decisió.
Moltes gràcies Sr. Masip, per
haver-nos concedit aquesta
entrevista.
Gràcies a vosaltres per haver-me
convidat, en representació del F.C.
Barcelona, a fer el pregó de la vostra
Festa Major.

A CAU D'ORELLA
- Quin és el tret principal del teu caràcter ?
L'honestedat
- Quina qualitat prefereixes en un home ?
La lleialtat
- I en una dona ? També la lleialtat
- Allò que estimes més en els teus amics? El
respecte
- El teu defecte principal? Sóc una mica impulsiu
- Quina és la teva ocupació preferida? Estar
amb la família
- El teu somni de benestar? Que la salut ens
acompanyi sempre
- Quina fóra la teva principal desgràcia? Perdre
la salut.
- Què voldries ser? El que sóc
- On desitjaries viure? On visc, a Barcelona estic
molt bé.
- Quin color prefereixes? El blau
- Quina flor prefereixes? La rosa
- Quin ocell prefereixes? Làguila. Nhi ha poques
i són races especials
- Les teves heroïnes de ficció favorites ? No
en tinc gaires. Si de cas, alguna duna col·lecció
que llegia quan era petit, que es deia Joies
literàries
- Els teus herois de ficció? El Jabato, el Capitán
Trueno
- Els teu compositors favorits? Supertramp
- Els pintors predilectes? Casanovas
- Els teus herois de la vida real? La gent que es
juguen la vida pels demés, i no duna manera
pública
- Les teves heroïnes històriques? No en tinc
cap
- Els noms que prefereixes? Èric i Adriana
- Què detestes més que res? La falsedat
- Quin fet militar admires més? No crec que
nhi hagi cap per admirar
- Quina reforma admires més? El pas de la
dictadura a la democràcia a lEstat espanyol.
- Quins dons naturals voldries tenir? Magradaria
volar
- Com tagradaria morir? Recordat com una bona
persona
- Ets religiós? No molt.
- Estat present del teu esperit? Sóc una persona
Inquieta
- Quins fets tinspiren més indulgència? Aquells
que no es fan amb mala intenció
- El teu lema? Viu i deixa viure
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Joventut

Serveis

INICIEM EL PLA LOCAL DE JOVENTUT

LAJUNTAMENT DE CALAF ASSEGURA EL
SUBMINISTRAMENT DAIGUA MITJANÇANT UN
CONVENI AMB LAJUNTAMENT DE CALONGE.
El passat dia 7 doctubre es va signar a Calonge un
conveni entre lAjuntament de Calonge de Segarra i el
de Calaf per tal d'interconnexionar les xarxes de
distribució daigua dambdós municipis.
Lesmentat conveni permetrà, duna banda, a Calonge,
la venda de lexcedent daigua que té en lactualitat
,i posarà fi, a Calaf , als problemes de sequera, a
lestiu, de la riera del Mantellí.
En lactualitat, Calaf capta una part de laigua a la riera
del Mantellí, i una altra part prové dels pous existents
al darrera dels dipòsits. Mentre que laigua provinent
del Mantellí té uns nivells molts baixos de nitrats, la
que prové dels pous en presenta uns nivells més alts.
Al barrejar les dues aigües sobté una qualitat daigua,
amb un contingut de nitrats dins dels nivells permesos
pel consum humà.
A lestiu, al reduir-se el cabdal de la riera del Mantellí,
no és possible realitzar la barreja abans esmentada.
Amb la signatura daquest conveni, sassegura, doncs,
el subministrament duna aigua apta pel consum,
independentment dels problemes destiatge del Mantellí,
ja que laigua dels pous de Calonge de Segarra té uns
nivells mols baixos de nitrats.
El Conveni que es va signar és una mostra de la
cooperació i ajuda entre pobles veïns, en una zona del
territori, en que, fins que no arribi laigua de la Llosa
del Cavall, hi continuarà havent problemes amb el
subministrament daigua.

Una de les millors inversions per Calaf és implicar els
joves en la construcció del present i el futur del nostre
municipi. Per aquest motiu volem conèixer les seves
inquietuds, necessitats i propostes.
Aquests dies shan repartit 1.117 enquestes entre les
diferents franges de joves que viuen a Calaf, en les
quals preguntem de forma molt genèrica, qüestions
sobre la formació, el treball, lemancipació, el lleure,
els equipaments; el resultat es presentarà en un acte
al Bar 31, el
proper 26 de
novembre. I
posteriorment
els dies 10 i 11
de desembre
sels convocarà
a una primera
t r o b a d a
participativa,
per treballar
duna forma
més directa
diferents
aspectes que
en destaquin i
també daltres
temes com el
Pla Local de
Joventut i el
Consell de
Joves.
De les conclusions del treball presencial del cap de
setmana i dels resultats de lenquesta, elaborarem les
línies dactuació que haurem daplicar a partir dara.
Creiem que és un primer pas molt important per
desenvolupar el Pla Local de Joventut, i que aquest ha
de comptar amb el treball transversal de les diferents
regidories de lAjuntament, però també amb la
col·laboració de les entitats, grups polítics i socials per
fer-ho possible.
Amb
la
implicació i
participació
dels joves i
amb
la
cooperació
i visió a llarg termini de la resta dagents socials,
estarem posant les bases del nou Calaf.
DEMANDES
·
El Conseil Général du Var (França) ofereix dotze
stages per a joves en empreses de la regió duna
durada dentre dos i tres mesos en els àmbits
farmacèutic, vitícola, cultural, informàtic, de lenginyeria,
jurídic, del comerç, etc. Els interessats/des podeu
adreçar-vos a les oficines de lAjuntament, presentant
el vostre currículum en francès.
·
Busquem monitors i directors pel Saló de la
Infància daquest Nadal. Es valorarà domini o
coneixements dels jocs malabars, pilotes, plats xinesos,
diàbolos, pal xinès, carioques, xanques....Els
interessats/des ens hauríeu de fer arribar el vostre
currículum a lAjuntament o bé a ladreça de correu
electrònic: joventut.calaf@diba.es.
Es valorarà disposar del diploma de monitor/director
dactivitats de lleure infantil i juvenil.

Comerç
EL MERCAT DEL COL·LECCIONISTA, UNA BONA
OPORTUNITAT PER COMPRAR, VENDRE O
INTERCANVIAR OBJECTES
Dins de làmbit del tradicional Mercat de Calaf, el passat
dissabte, dia 16 doctubre, es va celebrar la Segona
Edició del Mercat del Col·leccionista .
Va ser una bona
oportunitat per tal
de contactar amb
persones que tenen
aquesta activitat,
com a professió o
afició,
i poder
comprar, vendre o
intercanviar
objectes de tota
mena. Des de xapes
de
taps
de
xampany, fins a llibres, passant per objectes tan
diversos, com caixes de llumins. La segona edició del
mercat va ser un èxit de participació, fet que impulsa
als organitzadors a preparar-ne més.
CURS DINTERNET PER A COMERCIANTS
El dia 10 de novembre va començar el curs dinternet
subvencionat, que té lloc a les aules del Carrer Doctor
Llorens, a lInstitut Municipal de Formació Permanent.
El curs tindrà una durada de 30 hores i es realitza cada
dia, de 3 a 5.
El número dalumnes es limita a 16 per curs, motiu pel
qual estem fent gestions per organitzar altres cursos,
degut a linterès que ha suscitat entre els comerciants.
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Economia i Hisenda
LAJUNTAMENT PRESENTA EL PLA DINVERSIONS
DEL MANDAT 2004-2007
En el passat Ple Municipal del dia 17 de setembre,
lequip de Govern va presentar el Pla dInversions del
Mandat 2004-2007.
La situació financera heretada del mandat anterior
havia impedit, fins al moment, portar a terme les
inversions previstes. Ha estat necessari realitzar durant
aquest temps un important estalvi en els comptes
municipals i una intensa activitat administrativa de
preparació de la documentació escaient per a poder
portar a terme les actuacions programades, tals com
el Pla de Sanejament Financer que s'ha realitzat
juntament amb el Servei d'Assessorament Financer de
la Diputació de Barcelona .

Els canvis més notables en les taxes i impostos són
els següents:
LImpost sobre Bens Immobles de naturalesa
urbana, canvia el tipus. A lany 2004 era del 0.80 i al
2005 serà del 0,90, essent per tant lincrement del
12,50 %.
LImpost sobre lIncrement de Valor dels
Terrenys, es a dir, les Plusvàlues, augmenta tots els
tipus en un 7,14 %
LImpost sobre els vehicles, segons el pla de
Sanejament hauríem dhaver incrementat un 5% però
lAjuntament ha decidit augmentar la tarifa en un 3,5
% (IPC previst per lany 2005).
A igual que limpost sobre vehicles, la majoria
de taxes, com les escombraries, laigua, etc...
saugmentaran un 3,5 %.
Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, canvia el tipus del 2,4 al 2,8, augmentant un
16,67 %.
A part daquestes modificacions en els tipus i les tarifes,
shan afegit nous epígrafs que no estaven contemplats
i per tant saplicaven incorrectament.

Cultura i Festes
UNA FESTA SOLIDÀRIA
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El passat dia 10 de novembre, va ser presentat al
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat,
havent rebut el vist i plau en el mateix día de la seva
presentació. Això ha donat llum verda a l'Ajuntament
per la seva propera aprovació en Ple.
El Pla dInversions del Mandat shaurà de realitzar
seguint les previsions del Pla de Sanejament per tal
de no excedir els requisits legals dendeutament i fer
les inversions viables i assolibles per la Corporació.
El Pla presentat pels propers tres anys ascendeix a
1.935.784,11 , dels quals es financen amb subvencions
1.010.163  ( 52,18 %) , i la resta, 925.621,11 
(47,82 %) amb fons propis.
Les actuacions previstes en el Pla son : la restauració
del cementiri, la finalització del Centre de Dia,
lurbanització de la Plaça Pinós, el soterrament de
contenidors, la col·locació de gespa artificial al camp
de futbol, lampliació de la Llar dInfants, la renovació
de lenllumenat públic, la rehabilitació del Convent de
Sant Francesc, la construcció duna Biblioteca a lEscola
dAdults, la rehabilitació del museu de la pesseta,
lurbanització del camí de la Fortesa, i el condicionament
duna zona verda al Sector Oest.

ORDENANCES MUNICIPALS
El passat dilluns dia 15 de novembre, es van aprovar
al Ple de lAjuntament les modificacions per les
ordenances fiscals de 2005.
Seguint les indicacions que va fer el Servei
dAssessorament Econòmico Financer de la Diputació
de Barcelona en el Pla de Sanejament, sha produït un
increment en la majoria dimpostos i taxes.

El passat diumenge, dia 31 d'octubre, es va celebrar
al Casal un festival benèfic a favor de la solidaritat
entre els pobles i de la convivència entre les cultures.
Lespectacle va partir de la iniciativa de la Conxita Solà
i va aplegar una sèrie de col·lectius i de persones que
van actuar de forma totalment desinteressada.
Hi van intervenir: lAgrupament Escolta Alexandre de
Riquer, lEsbart Infantil, la Comunitat de Romanesos
de Calaf, el Col·lectiu Les Granges, lAssociació
Sociocultural Assilm, Hafif, el Duet Iris, ComtcaseSempre Manxen, lAssociació Africana de Calaf Pau,
la Coral Ressons, el Cor Trimbant, Pere Regordosa,
Dansa Folk dIgualada i el Grup Aybalà.

Sota el motiu del mar i de larc de Sant Martí que
abracen tots els pobles, lespectacle va ser una barreja
destils, de qualitats i dactuacions de naturalesa diversa.
Música, dansa, poesia i per sobre de tot lafany de
col·laborar en una causa noble van ser els eixos que
van anar guiant totes les actuacions.
El públic que va omplir tres quartes parts de sala, va
seguir lespectacle encuriosit i participatiu quan calia
amb aplaudiments solidaris.
La bona rebuda del públic de Calaf a les corrents noves
que ens arriben de fora és un senyal de la feina
important que sha fet fins ara. Lescassa assistència
dimmigrants entre la clientela, potser marca la feina
que encara queda per fer.

Benestar Social
LA PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES
SINTÈTIQUES, OBJECTIU DE LEXPOSICIÓ A
TOTA PASTILLA .
Des del dia 8 doctubre, fins al 24 , sha pogut visitar
a la Plaça Barcelona92 lexposició A TOTA PASTILLA.
Lexposició va ser
inaugurada per la
C o o r d i n a d o ra d e
lÀrea de Benestar
Social de la Diputació
de Barcelona, Àngels
Nogué Solà.
Lexposició itinerant,
cedida per la
Diputació
de
Barcelona, té com a
objectius informar i
sensibilitzar a la
població sobre els efectes provocats pel consum de
drogues de síntesi i semmarca dins dun conjunt
dactivitats formatives que des de lAjuntament de Calaf
es promouran a través del treball conjunt amb els
centres educatius i les AMPA.

La mostra consta de quatre mòduls. En el primer
sinforma de com i quines són aquestes substàncies i
dels efectes que tenen . En el segon es parla de les
causes que fan que es prenguin aquest tipus de drogues.
El tercer mòdul està dissenyat com un petit cinema on
es reprodueixen programes dinterès informatiu i
preventiu. En el quart sens explica el que sha de tenir
en compte en el cas de consumir-ne alguna vegada.
CONFERÈNCIA DEL GRUP ENERGY CONTROL
SOBRE LA PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES
I ALCOHOL.
Paral·lelament a lexposició A Tota Pastilla, el dia 20
doctubre es va celebrar a la Biblioteca Municipal,
situada a l'IES Alexandre de Riquer, una conferència
sobre la prevenció del consum de drogues, a càrrec
del grup ENERGY CONTROL.
El grup ENERGY CONTROL
és un col·lectiu de
persones preocupats per
lús de drogues en els
espais de festa dels joves,
i ofereixen informació a fi
de disminuir els riscs del
seu consum.
Amb una assistència
d'unes 30 persones, la

conferència que va fer el Sr. Josep Rovira, amb el nom
de Els joves i laventura de la nit va tractar diferents
temes relacionats amb el consum de drogues i alcohol
per part dels joves, fent especial esment a les
característiques i problemàtica en el consum del
cannabis.

Ensenyament
EL CURS ESCOLAR 2004-2005 COMENÇA A CALAF
SENSE CAP INCREMENT SUBSTANCIAL
DALUMNES I AMB UN 10% DE NOUVINGUTS.
El dia 15 de setembre, van començar les classes al
CEIP i a l'IES. A la Llar dinfants ja havien començat
el dia 2 de setembre.
Enguany sha observat una estabilització en el nombre
dalumnes matriculats, ja que en el curs passat hi
havia, en els
tres centres,
un total de
598 alumnes
i en aquest
curs nhi ha
599.
En el curs
que
ha
començat,
sha incrementat el
total d'immig r a n t s
matriculats a
les escoles,
que representen enguany un 10% del total. Per fer
front a la problemàtica de lescolarització dels
nouvinguts, tant el CEIP com l'IES, posaran en
funcionament una aula d'acollida, amb caràcter
experimental, per prestar especial atenció a lidioma
a fi de que agafin més competència i autonomia amb
la llengua.
Com a novetats per aquest curs, a banda de les aules
d'acollida, cal fer esment que lany 2005, començaran
les obres en el CEIP per tal de remodelar tota lescola,
i també de la propera creació del servei de menjador
a la Llar dinfants.

EL BUS DE LES PROFESSIONS, ARRIBA A
CALAF
Des del passat dia 26 doctubre fins al divendres dia
28, el Bus de les Professions va estar a la Plaça dels
Arbres, de Calaf. Aquesta ha estat una iniciativa de
l'IES Alexandre
de Riquer, que
a m b
l a
col·laboració del
Departament
dEnsenyament
de la Generalitat,
ha
permès
desplaçar fins a
Calaf lesmentat
Bus. La finalitat
que es pretén és
assessorar a tots
els estudiants, ja
siguin
de
Batxillerat o no, de les possibilitats i expectatives de
feines que es poden tenir, a l'acabar els estudis, en
funció de la carrera que shagi triat.
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Urbanisme
LAJUNTAMENT FINALITZARÀ LES OBRES DE LA
PLAÇA PINÓS
Recollint una reivindicació que van manifestar al nou
Consistori els veins del Barri Nou, lAjuntament
començarà aquesta tardor les obres per tal de finalitzar
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aquesta Plaça inacabada. Per tal de posar fi als
problemes dembussament dels embornals, existents
en lactualitat, es procedirà a la creació de nous
embornals, i a la pavimentació i construcció de les
voreres de la part superior de la Plaça.
També es plantaran arbres per impedir laccés directe
a la pedrera de Ceràmiques Calaf.
CALAF COMPTARÀ AMB MÉS TERRENY PER A
LAMPLIACIÓ DE LES ESCOLES
Per tal de fer front a la propera ampliació de les Escoles,
prevista a principis del 2.005, lAjuntament de Calaf
necessitava disposar de més terrenys dels que actualment
ocupa el CEIP. A fi de trobar una solució a aquest
problema, i donada la necessitat de lempresa La Campa
de Calaf dampliar les seves instal·lacions, el passat
dijous, dia 7
d'octubre, es va
signar
un
conveni de
cessió
de
terrenys entre
lempresa
esmentada i
lAjuntament.
Lempresa La
Campa
de
Calaf, dedicada
a lactivitat
logística, dins
del sector de
lautomòbil i
ubicada al Polígon Industrial Les Garrigues,havia
sol·licitat a lAjuntament de Calaf la requalificació dels
terrenys de la seva propietat per a lesmentada ampliació.
Tal com ordena la Llei dUrbanisme, lempresa ha de
cedir al municipi una sèrie de terrenys. En el conveni
signat es contempla, dins daquestes cessions, i per
indicació expressa de lAjuntament, la del solar situat
al carrer Doctor Llorens, entre el CEIP i lEscola dAdults.
Aquest solar es destinarà a lampliació de les Escoles
prevista per a principis de lany vinent.

COMENÇA LA SEGONA FASE DELS TREBALLS DE
REHABILITACIÓ DEL CASTELL
Un cop acabada la prospecció arqueològica i la neteja
dels elements que podrien ser perillosos , està previst
que comenci la segona fase dels treballs de rehabilitació
del Castell.
Aquests treballs ,
que tenen una
dotació de 60.000
Euros, consistiran
en la construcció
duna
rampa
daccés al Castell i
la consolidació de
les parets que
estan en més mal
estat, per tal
devitar que es
desprenguin
pedres. Al mateix
temps es farà una
nova prospecció
arqueològica de la
base de la segona
torre del Castell,
que es va descobrir
al fer els treballs
de la primera fase.

UN CONVENI ENTRE LAJUNTAMENT DE CALAF I
GRES CATALÁN, PERMETRÀ REMODELAR LA PLAÇA
DELS ARBRES.
El passat divendres, dia 15 d'octubre, lAlcaldessa de
Calaf, Sra. Mª Antònia Trullàs, per part de lAjuntament
i el Sr. Isidre Sugrañes, per part de Gres Catalán, varen
signar un conveni per tal de remodelar la Plaça dels
Arbres.
En lesmentat conveni es va pactar, en primer lloc, la
convocatòria dun concurs didees per tal de dissenyar
la plaça i els revestiments que la configuraran , exclusius

per aquesta obra. La convocatòria es farà a través de
BCD, Barcelona Centre de Disseny. Una vegada shagi
triat el disseny més adient, lAjuntament desenvoluparà
el projecte tècnic i tindrà cura de les obres de neteja i
preparació prèvies a lobra i Gres Catalán assumirà el
cost de lexecució de les obres.
Lobra es durà a terme amb un nou material que ha
començat a fabricar lempresa Gres Catalán, anomenat
stonita i que és especialment adequat per la seva
col·locació en espais públics i totalment compatible amb
les característiques climatològiques de Calaf.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PLA
1) SECTOR NORD (CASC ANTIC)
El Sector Nord (Casc Antic) presenta uns problemes de
vialitat importants, sobretot en el que fa referència als
accessos, fet que lestà condemnant a la pèrdua de pes dins
del municipi.
Aquest Pla proposa una zona de creixement annexa al Casc
Antic que revitalitzarà la seva economia i que el dotarà de
més protagonisme dins de lentramat urbà. Al mateix temps,
aquest Pla preveu la construcció duna Ronda Nord que

garanteixi la correcta urbanització sense perjudici dels seus
interessos, de manera que samplien les zones verdes i
dequipaments i es preserva la façana Oest del casc antic.
Daltra banda, lilla on hi havia lantic Parc Infantil, passa a
formar part daquesta zona, modificant-se la qualificació
urbanística, de verda a urbanitzable, amb el compromís de
ser destinada a habitatges de protecció oficial, i de que la
totalitat de les plusvàlues reverteixin al municipi.
4) ZONA INDUSTRIAL
El municipi shavia quedat sense sòl industrial. Es planteja
el repte de lampliació per tal de posar més sòl a disposició
de les indústries i generar més riquesa i llocs de treball.
Aprofitant aquesta revisió sincorporen reptes com la solució
de la vialitat, la preservació de monuments, i la dotació
despais públics i dequipaments.
Pel que fa a la vialitat, es proposa la construcció de la Ronda
Sud que té una doble funció: duna banda fer més fàcil
laccés al Polígon Industrial i daltra treure el trànsit pesat
del casc urbà.
La Ronda Sud unirà lEix Transversal amb la carretera
dIgualada,de manera que el Polígon sigui més competitiu
a nivell de comunicacions, sense suposar molésties pels
veïns.

millori els accessos a aquesta zona i que suposi una alternativa

real a l'actual entrada nord del municipi.

Això ha estat possible gràcies a les bones relacions amb el
municipi veí de Calonge de Segarra, que accepta el pas
daquest vial pel seu terme.
També es busca una solució als problemes daparcament,
habilitant una zona específica, propera a la Plaça Gran, ,per
tal de potenciar els comerços de la zona.
Respecte a la protecció despais dedicats a lequipament,
lAjuntament es reserva la zona de La Torra per fer espais
verds i dequipaments.

Respecte a la via del tren, es planteja el desplaçament de
la via fèrria a les afores del casc urbà, construint una nova
estació, per tal de poder-la fer més pràctica a nivell
dequipaments, serveis, aparcament i seguretat. Al mateix
temps suposa eliminar un fre urbanístic al creixement de
Calaf, fent accessible la zona del convent de Sant Francesc
i el gran espai públic ( la zona del rentador) annexa a ell,
que es convertirà en un gran parc urbà de 2 Ha. dedicat a
les activitats de lleure.
Al mateix temps, al treure la via, es podrà construir un
Passeig, pel lloc que ocupa ara l'estació.
5) SUBMINISTRAMENT DAIGUA I ELECTRICITAT
Quan es planeja una actuació com aquesta cal tenir en
compte la seva sostenibilitat. Dos dels aspectes fonamentals
per la viabilitat del projecte, com són les futures necessitats
daigua (element històricament escàs i de baixa qualitat) i
d'electricitat, tant a nivell de particulars, com d'indústries i
comerços.
Pel que fa a laigua, amb el conveni amb lAjuntament de
Calonge de Segarra sestima que es disposarà dun 50%
més de recursos daigua potable. Daltra banda està previst
que a principis del 2006 arribi laigua de la Llosa del Cavall,
que suposarà la garantia de disponibilitat daigua pel futur.

2) SECTOR DUNIÓ ENTRE EL BARRI DE LA PINEDA I
LA PLANA DEL VIDAL
Aquest sector neix amb la voluntat dintegrar el barri de la
Pineda a la trama urbana. Es pretén que no es quedi aïllat,
podent millorar així els serveis que ara li falten, alhora que
faci més fluida la comunicació entre aquests punts del poble,
eixamplant camins i construint carrers.
També disposarà de zones verdes i dequipaments per tal
de millorar la qualitat de vida dels veïns.
3) ZONA DE DAVANT DEL CASAL
Aquesta zona ja era urbanitzable en el darrer Planejament.
Shan recollit les inquietuds dels veïns, per tal de que es

En referència al subministrament elèctric, Calaf té un problema
en quant a la qualitat i a la quantitat del servei elèctric, al
preveure uns creixements daquesta magnitud. Tot això
quedarà solucionat amb la nova estació transformadora que
subicarà en el terme de Sant Pere Sallavinera. Dita estació
multiplicarà per cinc la capacitat elèctrica del municipi, alhora
que millorarà la qualitat en el servei, doncs ja no serà un
final de línia com és ara.
6) CATÀLEG DE BENS A PROTEGIR
Sinclou en el Planejament un catàleg de bens a protegir, es
a dir, elements patrimonials que, per a la seva importància
històrica i cultural no es poden modificar sense un procediment
especial. Aquest catàleg classifica el patrimoni en Bens
Culturals dinterès nacional i Bens Culturals dinterès local.
També sinclou un Catàleg Arqueològic de zones del terme
municipal amb possibles vestigis arqueològics.
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Pla d'Ordenació Urbanística de Calaf
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Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
En Joan Caballol, Regidor dUrbanisme ha estat lànima
d'aquest Planejament Urbanístic que ha aprovat inicialment
el Ple de lAjuntament de Calaf. Ell coneix com ningú tot
lentramat daquest Planejament i amb ell hem volgut parlar
del tema.
Bona nit, Joan.
Bona nit
Quant de temps us ha portat la redacció de les noves
normes urbanístiques?
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Aquest ha estat un tema que tot lequip de govern hem
considerat bàsic pel futur de Calaf. És per això que ens hi
vàrem posar a treballar des del moment en què els calafins
i calafines ens van atorgar la responsabilitat de governar.
Aquest ha estat fruit dun intens treball tant de l'equip de
govern com dels tècnics redactors del projecte, que estem
duent a terme des de fa un any i mig. Han estat necessàries
moltes reunions i entrevistes amb daltres administracions,
entitats, veïns i empreses directa o indirectament implicades,
com per exemple la Conselleria dObres Públiques, la Direcció
General dUrbanisme, la Direcció General dHabitatge, lInstitut
Català del Sòl, lAgència Catalana de lAigua, R.E.N.F.E,
ajuntaments veïns, F.E.C.S.A. i moltes més. Un planejament
daquestes característiques és duna complexitat considerable.
Calaf necessita créixer?
És evident que sí. Si, tal com esperem, ens convertim en
la capital de la nova comarca de lAlta Segarra hem destar
preparats per un creixement important de la població i hem
de preveure la disponibilitat de terreny necessari pels serveis
que aniran implícits en aquesta capitalitat : Mossos, Jutjat,
Hospital, Residència, Zones esportives, habitatges protegits,
ect... que millorin la qualitat de vida pels seus habitants.
També creiem que el creixement és molt important perquè
hi hagi feina per a tothom. Que hi puguin treballar els calafins

(enginyers, arquitectes, farmacèutics, advocats..) que, un
cop acabats els estudis, es veuen obligats a treballar fora
de Calaf perquè no s hi poden guanyar la vida al no haverhi prou gent ni empreses a qui prestar els seus serveis.
Quins paràmetres de creixement shan contemplat al
projectar el nou planejament urbanístic?
Lequip que ha fet lestudi del nou planejament ha treballat
en tres hipòtesis. Shan definit tres possibilitats de població
diferents en el marc de l'any 2024. Una primera de 3.800
habitants, que en diem Hipòtesi destancament en el supòsit
que únicament hi hagi creixement vegetat¡u i una immigració
molt fluixa. Una segona, de 6.500 habitants, que en diem
Hipòtesi expansiva, que contempla la capitalitat de la comarca
i el fort desenvolupament de la logística, la indústria i els
serveis al municipi. I una tercera, de 5.150 habitants, que
en diem Hipòtesi integradora i que és la mitjana de les dues
anteriors.

En què us heu fonamentat al definir el nou
Planejament?
En linterès del municipi i el benestar dels calafins. Hem
procurat definir en tots els sectors dactuació, zones
dequipaments i zones verdes per tal de donar resposta a
les futures necessitats del municipi. Bàsicament podríem
definir aquest Planejament amb tres paraules : equilibrat,
valent i realista. Equilibrat perquè intenta convergir els
interessos dels particulars, comerços i indústries amb els
interessos del municipi. Valent perquè dissenya el Calaf dels
propers vint anys amb una taxa de creixement molt elevada.
I realista, perquè tot el que es planteja en aquestes normes
és possible fer-ho. Creiem que, després danys destancament,
ha arribat lhora de què Calaf tingui el paper protagonista
que històricament li correspon i que durant tant de temps
se li ha negat.
En el Planejament es preveu la construcció de les
Rondes Nord i Sud per tal de solucionar els problemes
de trànsit. Qui pagarà la construcció daquestes
Rondes?
Respecte a la Ronda Nord, el tram que passa per fora del
terme de Calaf el pagarà la Generalitat donat que permetrà
connectar dues carreteres que actualment depenen daquesta
administració i que creuen el casc urbà. Pel que fa al cost
del tram inclòs dintre del terme municipal, lassumirà la
urbanització de les noves zones per on passa la Ronda.
Pel que fa al cost de la Ronda Sud, aquest serà assumit pels
diferents polígons industrials que estan projectats, ja que
és necessari pel seu desenvolupament.
Com resol el Planejament les necessitats amb
equipaments esportius?
Quan surbanitzi la zona compresa entre la Pineda i la Plana
del Vidal està previst que, amb les cessions que shagin de
fer en equipaments i zones verdes, hi hagin terrenys
disponibles per lampliació del Poliesportiu existent, per la
piscina coberta i altres serveis que es puguin necessitar.
Daltra banda la urbanització del sector Nord comportarà la
cessió duns terrenys per a poder fer un aparcament pels
usuaris daquests serveis.
Està previst algun lloc per fer els espectacles i concerts
de la Festa Major o daltres festes?
Amb la cessió del Convent de Sant Francesc i dels terrenys
veïns , Calaf disposarà dunes dues Hectàrees de sòl públic
per a poder-hi fer tota mena dactivitats. Això, juntament
amb la modificació del traçat de la via del tren permetrà
disposar dun gran parc on shi podran ubicar tots els
espectacles que es vulguin fer, ja sigui a l'aire lliure, com
en recinte tancat, ja que està previst dotar a la zona
dequipaments que permetin fer-ho.
Hi ha algun projecte per la Caserna de la Guàrdia Civil?
Encara no sabem quina intenció tenen els seus responsables
respecte a lesmentada caserna .La zona està qualificada
com a equipament i ens hem adreçat al Delegat del Govern
per tal de que sens cedeixin els terrenys. Estem a lespera
de la seva decisió.
Per finalitzar, Joan. Com poden participar els calafins
en la redacció daquest Planejament?
Avui sha complert el primer tràmit que ha estat laprovació
inicial en el Ple de lAjuntament. Ara el Planejament estarà
durant 30 dies en exposició, a disposició de tothom que
el vulgui conèixer. Des de lAjuntament convidem a tots els
calafins i calafines a venir a lAjuntament a formular les
observacions que creguin més adients per tal que aquestes
normes puguin contemplar el màxim de punts de vista i
inquietuds de la gent del poble. Hem de pensar que ara
estem dissenyant el Calaf dels propers vint anys i que és
important que la gent de Calaf hi participi.
Moltes gràcies, Sr. Caballol i que els seus desitjos de
benestar i prosperitat esdevinguin una realitat.

Esports

FUTSAC 3X3 CALAF
Els passats dies 24 i 25 de juliol, el Club Futbol Sala
Calaf amb el suport de l'Ajuntament de Calaf i la

XVI CURSA DE LESQUIADOR - CALAF 2004.
El proper dia 28 de novembre es portarà a terme la
XVI Cursa de lesquiador.
Es tracta dun esdeveniment esportiu singular, ja que
es desenvolupa en tres modalitats diferents: Marxa
(marxa atlètica i caminant), Cross i BTT, sobre dos
recorreguts separats que conflueixen a larribada.
Una
altra
particularitat és
que cada edició
acaba en un
municipi diferent
de la comarca de
lAnoia com ja ha
sigut el cas de
Ò d e n a ,
Montmaneu, Piera,
La Llacuna, Sant
Martí Sesgueioles,
i ledició denguany
que acabarà a
Calaf. Daquesta
manera es dóna als
participants
loportunitat de
descobrir diversos
indrets i paisatges
del nostre territori.
Aquesta cita, pren
el seu nom de les
tradicionals
competicions que
sorganitzen en
molts
països
nòrdics per a
preparar
la
temporada desquí.
És un recordatori
per als esportistes
per tal de tonificar
el cos i donar un
bon rendiment
sobre la neu.
Aquesta cursa és oberta a tothom i està organitzada
per la Uecanoia, i larribada està organitzada per
lAjuntament de Calaf.
Hi haurà categories tant masculines com femenines i
seran les següents:
Infantils  fins a 14 anys.
Juvenils  de 15 a 17 anys.
Sènior  de 18 a 35 anys.
Veterà  de 36 a 49 anys.
Màster  a partir de 50 anys.
La sortida de tots els participants independentment de
la modalitat en què participin serà de laeròdrom de la
Llavinera, en horaris esglaonats i larribada serà a la
Plaça Barcelona-92 de Calaf.
Per tal que larribada tingui més atractiu, shan organitzat
un seguit dactivitats paral·leles, com seran: un rocòdrom
de 6 m., una fira de productes típics de lAlta Anoia,
exposició de fotografies de lAlta Anoia... Daquesta
manera, els participants a la cursa i els acompanyants
tindran una manera de passar lestona mentre esperen

Diputació de Barcelona va organitzar el primer torneig
de futbol sala 3x3. La competició es va disputar en un
camp de gespa artificial (15 x 10 m.) instal·lat per
locasió a la Plaça Barcelona 92. El torneig estava dividit
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)
El campionat de futbol 3x3 ha estat un gran èxit. Han
participat un total de 20 equips de totes les edats. El
campionat va començar el dissabte a les 10:00, i, fins
les 21:30, es jugà sense descans. El diumenge
començava a les 10:00 fins a les 14:00 i de les 16:00
fins les 20:00, en què es decidí el campionat. Hi van
haver regals per tothom i la gent va quedar molt

EL RALLY 2000 VIRATGES,
A CALAF
El dissabte dia 27 de Novembre la mítica prova del
Rally 2000
v i r a t g e s
tornarà
a
Calaf. Hi haurà
4
Parcs
dAssistència
d e l R a l l y,
ubicats tots a
la nostra vila.
Es la última
p r o v a
puntuable pel
Campionat de
Catalunya de
Ral·lis d'Asfalt,
Volant RACCD e s a f i o
Peugeot i Copa
Renault Clio.
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Cultura i Festes
LA FIRA DE LEIX, EN PROCÉS DEXPANSIÓ
Més de 15.000 persones van passar per la IV Fira de lEix i
el Mercat de Calaf, que es
va celebrar els dies 4 i 5 de
Setembre. El Subdelegat del
Govern de la Generalitat a
la Catalunya Central, Sr.
Josep Ramon Mora, va
inaugurar la Fira i el Mercat,
acte que va comptar també
amb lassistència de
lAlcaldessa, els regidors de
lAjuntament, alcaldes de la
comarca i el Director General
de Desenvolupament Rural
del
Departament
dAgricultura, Ramaderia i
Pesca, Sr. Jordi William Carnes.
Cal destacar que, en aquesta edició, sha ampliat la superfície dedicada a la Fira,així
com el nombre de participants.
Com a novetat daquest any, es va procedir al lliurament de la 1ª Pesseta dOr a
la família Figuerola.
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LESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA COMENÇA UN
NOU CURS, AMB MATRÍCULES GRATUÏTES PELS
INFANTS DE 6 I 7 ANYS.
Enguany, lEscola Municipal de Música ha començat el
seu vuitè curs.
El
nombre
dalumnes ja
ronda els 80,
que és, més o
menys, el dels
últims anys.
Com cada any,
lEscola ha
i n t e n t a t
diversificar al
màxim loferta
dactivitats, i, a
part
del
tradicional
llenguatge musical i la pràctica dun instrument (dels
quinze que nofereixen), hi ha la possibilitat de participar
en grups de cant coral, música de cambra i en conjunts
instrumentals.
Per tal de facilitar lentrada dalumnes a ledat ideal
per la pràctica dun instrument, les matrícules dels
infants de 6 i 7 anys seran gratuïtes. Els horaris datenció
al públic són de dilluns a divendres de 16:00 a 21:00,
o, si ho preferiu, podeu telefonar al 93-869.82.49 dins
dels mateixos horaris.

ELS ESCOLTES INICIEN EL NOU CURS AMB UNA
FESTA A LA PLAÇA DELS ARBRES
Els escoltes de lAgrupament Alexandre de Riquer van
començar les activitats el passat dissabte, dia 16
d'octubre. Per tal destrenar el nou curs van organitzar
una festa a la Plaça dels Arbres amb jocs per a nens
i nenes de totes les
edats. Al final de la
festa es va fer una
xocolatada per tots
els que hi van
participar. Al mateix
temps, la festa va
servir per tal que
tothom que es
volgués apuntar a
lAgrupament ho
pogués fer.
La primera sortida
programada va ser
el passat dissabte
dia 6 de novembre,
en què van anar en
tren fins a Tàrrega,
al parc de Sant Eloi.
Tots aquells que
encara no shagin pogut apuntar als escoltes poden
fer-ho, trucant als números de telèfon següents :
646.790.467 (Miriam) i 615.672.599 (Sergi Fitó).

Governació
EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D'ESQUADRA VA COMENÇAR L'1 DE NOVEMBRE
Igual que a la resta de lAnoia, el passat dilluns, dia 1 de novembre, els Mossos dEsquadra van assumir ja plenes
competències en matèria de Seguretat Ciutadana.
En el cas de Calaf, els Mossos tindran una patrulla fixa de dos agents, les 24 hores del dia, amb un temps de
resposta màxim, de 10 a 15 minuts, per qualsevol actuació que hagin de fer.
La Comissaria estarà ubicada a Igualada, a lAvinguda dels Països Catalans num. 20-22. Els telèfons durgències
continuaran sent el 088 i el 112, però a més hi haurà el 93-804.23.62 per contactar directament amb la Comissaria.

LLUÍS LLACH VA POSAR LA PELL DE GALLINA
AL PÚBLIC DE CALAF
Lluís LLach va cantar a Calaf el passat divendres 10
de setembre. Va ser un concert fet amb el cor, ple de
sensibilitat. Tot i que, dins de la seva modèstia, va dirnos que ell no era ningú per a fer homenatges,
sendevina que el concert és un homenatge a lamic
Miquel Martí i Pol, mort ara fa un any, bo i desgranant
ve r s o s d e l s a u t o r s m é s a d m i ra t s p e r e l l .
Fent un preàmbul a cada cançó, per explicar-nos la

que lany passat, la trobada es va fer a Aguilar de
Segarra i es va convidar a la de Calaf, enguany va ser
la Coral Ressons, de Calaf la que va organitzar la
trobada, i va convidar, al seu temps, a la de Sant
Ramon.
A la trobada denguany a la que hi van assistir unes
200 persones, entre cantaires i acompanyants, van
participar-hi les Corals d'Aguilar de Segarra, dirigida
per Marila Pons, la Coral Flor de Boix, de Castellfollit
del Boix, dirigida per Rosor Morales, la Coral de Sant
Ramon, dirigida per José Antonio Lacasa i les Corals
Cor Trinvant i Ressons de Calaf, dirigides per Maribel
Sivila.
Cada coral va interpretar quatre peces i, al final de
lacte, totes les corals van interpretar, plegades, el
cànon Adéu

MALGRAT LA PLUJA, LA FIRA DE TOTS SANTS
REGISTRA UN RÈCORD DE PARTICIPACIÓ.

relació entre el músic i el poeta, Lluís Llach repassa
els autors que han format part de la seva vida i que
més han influït en la seva obra.
El recital, com era natural, va començar amb un poema
de Miquel Martí i Pol, el Valset per a Innocents, i de
mica en mica, de forma apassionada, va anant rendint
homenatge als millors poetes catalans del darrer segle
: Miquel Martí i Pol, Joan Oliver Pere Quart, Màrius
Torres, Joan Fuster, Josep M. De Sagarra, Joan SalvatPapasseit, Josep M. Andreu, i al poeta grec, que segons
ell, li va canviar la vida, Constantin Kavafis.
Va finalitzar el recital amb tres poemes de Miquel Martí
i Pol, però el públic no en va tenir prou. Aplaudint, a
peu dret, va demanar més cançons i Lluís Llach va
regalar a l'auditori tres bisos, acabant el recital amb
Amor Particular, una de les seves cançons més
emblemàtiques.

LA III a. TROBADA DE JOVES CORALS,
ENGUANY AL CASAL DE CALAF
El passat diumenge, dia 24 d'octubre, es va celebrar
al Casal de Calaf, la III a. Trobada de Joves Corals.

Aquesta trobada és organitzada, cada any, per la coral
convidada a la trobada que sha fet lany anterior. Com

El dilluns, dia 1
de novembre ,es
va celebrar la
tradicional Fira de
Tots Sants. Tot i
que la pluja va fer
acte de presència
a primera hora, la
Fira va ser un èxit
de participació,
pel que fa a
firaires com a
visitants, ja que
ha estat una de
les fires per la que
hi ha passat més
gent.
Els actes van
començar amb
lencesa de les
fogueres per tal de
torrar castanyes i
moniatos, que es
van anar repartint
als assistents, que passaven per la fira, durant tot el
matí. Posteriorment es va procedir a lobertura de la bóta
de mistela, preparada amb el most obtingut en la verema
denguany, que també va poder ser degustada pels visitants.
Molts establiments comercials també van voler afegir-se
a la festa i van
obrir les seves
portes durant
tot el matí.
Dins del marc
de la Fira es va
celebrar la
Tercera Edició
del Concurs de
Dolços
de
Tardor, que va
ser guanyat
per la senyora
Olga Martín
amb un pastís
de xocolata
amb nous.
Lalcaldessa va
entregar el
guardó  la
castanya de
Calaf- a la
guanyadora
del concurs.
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El teatre, protagonista
habitual de la Festa Major
L'ATC ESTRENA L'OBRA "NO ES MAI TARD SI
S'ARRIBA D'HORA
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Com ja ens té acostumats, l'ATC va estrenar el dissabte
de Festa Major la
nova obra de teatre
que presentarà
aquesta temporada
als concursos de
Te a t r e e n q u è
habitualment
participa.Qui millor
que ningú que les
mateixes paraules
de l'ATC per explicarnos de què va l'obra:
Hi ha situacions a la
vida que sempre són
més o menys iguals,
no importa lèpoca.
L  a r g u m e n t
daquesta obra pot
semblar desfassat,
antidiluvià, però...
segur que tots
coneixem algú a qui
ja fa temps que se
li ha passat larròs
i vol menjar-sel de totes fent, moltes vegades, el
ridícul més espantós. Doncs daixò va aquesta obra.
Els personatges exageren la situació fins al límit del
ridícul. Hi ha escenes resoltes de manera diferent,
original. Els decorats són divertits, acolorits, rodons...
No tenim cap altra pretensió que fer-vos passar una
estona divertida."

I EL DIUMENGE, PACO MORÁN I JOAN PERA
AMB ¡MAMAAA!
El diumenge,
vam
tenir
loportunitat de
presenciar
l  o b r a
¡MAMAAA!,
interpretada per
Joan Pera i Paco
Morán.
Una vegada
més,
vam
poder gaudir de
la magnífica
interpretació
dels
dos
veterans actors,
que en la seva
línia habitual
van provocar
les rialles del
públic que va
assistir a la
representació.
Pera i Morán
encarnen dos
germans per
part de mare que, per motius ben diferents, esperen
la mort d'ella, que ja ha complert els 102 anys i viu
sota les atencions abnegades del bonàs de Pera.
Abans de començar la vetllada vam poder conversar
una mica amb Paco Morán i Joan Pera, entrevista que
reproduïm a continuació.

Abans de res, donar-vos la benvinguda al nostre poble.
Vosaltres ja havíeu estat alguna altra vegada a Calaf.
Heu notat algún canvi en el poble?
Sí, hem vist que el campanar està molt bonic, il·luminat .
Quan anem a algun lloc anem amb el temps just i no podem
veure gaires coses. Sempre diem amb el Paco que hem de
venir algun dia a veure Els Pastorets. Però és que fa dotze
anys que no tenim temps. Portem dotze Nadals junts i no
hi ha un diumenge o festiu, Nadal inclòs, que no estiguem
treballant al teatre. Però queda en peu la promesa de que
farem un forat a la feina per venir a veure els Pastorets. I
ens agradaria venir més a Calaf. És un poble que ens agrada
molt i hi ha un públic molt entès en teatre.
Vosaltres veniu de representar una obra que ha batut
tots els rècords en aquest país, en tots el sentits.
Com us funciona aquesta obra Mamà?
No esperàvem que anés tan bé com està anant. Sempre
que estrenem una obra no pensem que anirà tan bé com
lanterior. I va millor que lanterior. Va millor que La jaula
de las locas. Aquesta comèdia la van escriure per nosaltres,
uns joves autors catalans, Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez,
posant-nos en boca unes paraules que sutilitzen molt a
lactualitat. Després nosaltres, a mida que hem anat
representant lobra hi hem afegit morcillas , en
col·laboració amb els autors. Al final la comèdia està molt
millor que quan es va escriure. Mai anomenem a ningú, no
anomenem cap fet de lactualitat, no ens posem en política,
però són les vivències dels dos personatges les que van
posant coses noves amb les que lautor estaria encantat
que se li haguessin acudit a ell.
La veritat és que va molt bé la comèdia. Omplim a tot arreu.
Sempre ens diuen el
mateix. Ai!
en
aquest poble a la gent
li costa una mica anar
al teatre, però quan
veniu vosaltres
somple. Som ja una
institució del país. El
Paco Moran i el Joan
Pera ja és un clàssic
i la veritat és que ens
va molt bé, molt bé.
Fins i tot, ara, que
estem assajant una
altra comèdia per la
tardor,i ens sap una
mica de greu trencar aquesta, perquè ens va tan bé, ens
ho passem tan bé i el públic sho passa tan bé que ara ens
fa una mica de pena acabar-la.
Pel que expliqueu, les vostres obres són com éssers
vius: neixen, creixen, no sé si es reprodueixen però
al cap dun temps les heu de matar.?
Sí una mica és així, però aquesta lhem dacabar per més
motius. Mamà compleix 103 anys. Va començar amb 101.
Portem 3 anys i no creiem que la pobre pugui aguantar un
any més. No podem assegurar que viurà molts anys.
Quins projectes teniu? Quina és aquesta nova obra
que esteu assajant?
La comèdia es diu Matar al presidente. De Francis Veber,
que és lautor de El sopar dels idiotes i és una comèdia
realment esplèndida. Jo crec que és la comèdia que hem
fet, inclosa "La extraña pareja", que,com a comèdia, és la
millor. I això de matar al presidente ho voldrà veure molta
gent i molts pobles perquè, qui més qui menys, té ganes
algun dia de matar al presidente. Sempre hi ha algun
president a qui vols matar. És broma. Imagina't matar al
president . Tant el Paco com jo, què hem danar a matar?
Si no matem ni a una mosca.
Daoiz i Velarde, Roberto Alcàzar i Pedrin, Joan Pera
i Paco Morán. Com parlarà la història de vosaltres?
Probablement com una parella que sha institucionalitzat
en aquest país. Realment a Catalunya pots parlar de
Montserrat, de la botifarra amb mongetes, dels Pastorets
de Calaf i den Joan Pera i Paco Morán. O no?
Moltes gràcies per la vostra amabilitat. Sigueu
benvinguts al nostre poble i que tingueu una estada
agradable.
Sempre vindrem molt de gust a Calaf, encara que sigui al
mercat. I queda en peu la promesa de venir a veure els
Pastorets.

Altres informacions
LAJUNTAMENT DE CALAF ES POSICIONA
CLARAMENT A FAVOR DE LA CREACIÓ DE LA
COMARCA DE LALTA SEGARRA.
El passat divendres, dia 17 de setembre, lAjuntament
de Calaf va sotmetre a votació, en Ple Extraordinari,
el Manifest referent a la creació de la comarca de lAlta
Segarra i la seva integració a la Vegueria Central.
El resultat de la votació no deixa lloc al dubte: el
manifest es va aprovar amb el vot favorable dels onze
regidors que formen el Consistori.
Els acords que constitueixen el manifest son els
següents:
Primer.- Donar suport a la proposta dorganització
territorial manifestada per lHble. Conseller de
Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat
de Catalunya Sr. Joan Carretero, als mitjans de
comunicació.
Segon.- Manifestar la disconformitat daquest ajuntament
a lacord adoptat, al respecte, pel Consell dAlcaldes
de lAnoia en la seva reunió a Calaf el 15 de juliol de
2004.
Tercer.- Donar suport a la proposta de lHble. Conseller
de Governació, de la Generalitat de Catalunya de la
creació de la comarca de lAlta Segarra.
Quart.- Sol·licitar al Departament de Governació, de
la Generalitat de Catalunya la integració de la Comarca
de lAlta Segarra i dels municipis que la intregrin, en
cas de que es constitueixi, a la Regió 7 o Vegueria
Central amb seu a Manresa.
Cinquè.- Donar trasllat daquest acord als ajuntaments
dels municipis que puguin resultar afectats, instant la
seva adhesió a aquests acords. Al Departament de
Governació i Administracions Públiques i al Departament
de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya
pel seu coneixement i efectes.

DONAR SANG ÉS
REGALAR VIDA
TU pots DONAR:
Si tens entre 18 i 65 anys. (no
oblidis el D.N.I.)
Si peses més de 50 Kg.
No fa falta que estiguis en dejú.
Lhome pot donar-ne fins a 4
vegades lany i la dona, 3.

DISSABTE 4
DESEMBRE

HORARI: Matí de 10h a 13:45h
LLOC: Caixa d Estalvis de Manresa
C/Raval de Sant Jaume Nº 31

ELS PASTORETS DE CALAF

Com cada any, un cop
p a s s a d e s l e s Fe s t e s ,
organitzem una recollida
dels arbres de Nadal per
portar-los a la planta de
compostatge. Donat que
aquests arbres difícilment
puguin ser replantats,
creiem que és important
que vagin amb els residus
orgànics com els pertoca.
Així doncs, aquesta recollida es realitzarà el dia 8 de
gener a partir de les 4 de la tarda.
També us voldríem recordar que dipositeu la resta de
residus que feu durant aquestes festes als respectius
contenidors.
Gràcies per la vostra col·laboració i molt Bones Festes!
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Posat les bambes !
UN OASI A LALTA SEGARRA.
En qualsevol recull ditineraris de la nostra comarca hi ha dhaver, per força, lexcursió al Molí de la Roda. Avui
mirarem darribar-hi per un camí diferent. El més amable i més frescal que us hem sabut trobar.
(En el còmput dels temps, no shi ha comptat ni lestona desmorzar ni el temps que gasteu badant i contemplant
el paisatge.)
ITINERARI NUM. 1
Fitxa Tècnica:
Itinerari:
CALAF-MOLÍ DE LA RODA-SANT MARTÍ-CALAF
Distància:
17,300 km.
Temps Aprox. : 3h.30
Dificultat :
Baixa
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0 h. 0 m.
0,00 km
Sortim de la Plaça Nova (Barcelona-92), pel porxo on passen els
cotxes. Només sortir,
girem a lesquerra i
després a la dreta pel
carrer Mestre Giralt.
Anem a buscar el
següent carrer que és
el carrer Pius Forn. El
seguirem cap a la
dreta, recte fins al
final, fins a trobar la
carretera de Manresa.
0 h. 4m. 0,600 km
Som a la carretera.
La travessem, davant
nostre tenim el pas a
nivell. El creuem amb
precaució i enfilem el
camí dels rentadors
que ara està asfaltat.
A la nostra dreta
queda ledifici del
convent.

Mapa de la ruta
dIgualada, 200 metres més endavant.

0 h.14 m. 1.050km
Al costat del camí, les
instal·lacions de la
depuradora. Seguim
per la pista asfaltada
fins arribar a lstop de
la
carretera

0 h. 20 m.
1,500 km
Hem arribat a la carretera. Just abans , surt un trencall a mà
esquerra. És una pista sense asfaltar que baixa paral·lela a la
carretera. Lagafem.
0 h. 28 m.
2,400 km
Som a sota el pont que travessa la carretera per sota. El camí
segueix recte, nosaltres trenquem a la dreta per sota del pont.
Arribem a lantiga carretera, ara abandonada. La travessem i seguim
amunt. A lesquerra, una antiga caseta per guardar les eines de
conreu. Anem pujant pel camí que ara és encimentat. Quan sacaba
el ciment segueix la pista que corre entre roures.
0 h. 35 m.
3,100 km
A la nostra dreta queda el camí que va a la masia del Teodoro. Anem
fent, sempre recte pel camí principal.
0 h. 37 m.
3,350 km
Arribem a una ampla clariana. Ignorem els camis que surten a la
dreta i a lesquerra cap a linterior del bosc. Seguim sempre recte
pel camí principal, altra vegada entre roures.
0 h. 40 m.
3,600 km
Un camí a la nostra dreta que ignorem.
0 h. 47 m.
3,820 km
Bifurcació. Una illa de matolls separa els camins. Ens desviem pel
camí de la dreta que corre sobre una llosa de pedra en lleugera
baixada. El camí sobre entre camps i una mica més endavant passem
pel costat dun antic pou de pedra a lesquerra.
0 h. 50 m.
4,480 km
Ignorem una pista a la nostra dreta que ens portaria a Sant Martí.
Seguim recte per la pista que veníem.
( Si agafem aquest camí de la dreta, suposarà connectar amb

litinerari 2 davui, més curt i que ens durà a lermita de Sant Valentí
i tot seguit a Sant Martí de Sesgueioles. Des dallà podem reprendre
litinerari 1 per tornar a Calaf. Aquest itinerari 2 suposaria la versió
curta de litinerari proposat avui, no passaria per la Roda, però suposa
uns 4,5 km. menys)
Una mica més endavant, veiem a la nostra dreta, el poble de Sant
Martí i a sobre, dalt del turó, La Guàrdia. Seguim recte per la pista
principal ignorant tots els camins que trobem a dreta i esquerra.
Sempre recte pel camí per on venim, una mica a la nostra dreta, es
veu ledifici de Pareres amb les dues torres blanques. Dalt de la carena:
Segur.
1 h. 04 m.
5,640 km
Cruïlla. No en fem cas. Seguim recte. Immediatament després de la
cruïlla i a la nostra dreta, les runes de lermita de Sant Ermengol. Hi
ha un cartell indicador.
1h. 10 m.
6,130 km
Després duna petita pujada trobem un trencall a mà dreta. Res.
Seguim recte ara en lleugera baixada.
1 h. 12 m.
6,210 km.
Cruïlla de camins davant dun gran cobert de palla. No ens interessen
els camins que surten cap a la dreta i cap a lesquerra. Seguim el
camí per on veníem, el més fressat de tots, que fa una lleugera
corba, primer a la dreta i després a lesquerra. Seguim. A la dreta els
camps sembrats, a lesquerra el bosc. Al fons i davant nostre ledifici
blanc de Pareres, a sobre Segur.
1 h. 15 m.
6,400 km
Cruïlla a lesquerra que va a ca l'Andreu en baixada. Nosaltres seguim
planejant pel peu del tros de la nostra dreta. Seguim recte.
1 h. 20 m.
6,850 km
Atenció ! Deixem el camí molt pedregós que portàvem. Una pista a
la nostra dreta en baixada ens portarà cap al Molí de la Roda. És la
que hem dagafar. Davant nostre, les dues torres blanques de Pareres.
50 metres més endavant, passem una cruïlla. Nosaltres seguim rectes
i en lleugera baixada. Un altre camí a lesquerra i cap endarrera que
no en fem cas. Recte. 20 metres més endavant una bifurcació. Seguim
per la dreta, avall, anem entrant cap a dintre del bosc que ara és de
pins.
1 h. 30 m.
7,800 km
Seguim baixant per la pista. Just abans duna corba a lesquerra
passem pel costat duna casa ensorrada que queda a la nostra dreta
a peu de camí. Immediatament després un camí a la dreta en baixada
que aniria cap a la casa i un altre cap a lesquerra que és el que hem
dagafar.
1 h. 31 m.
7,850 km
Hem fet 50 metres i trobem a la nostra dreta una altra casa ensorrada
i un corriol que hi
Vista de Calaf des del camí de Cal Codina
v a . L a g a f e m ,
passem pel costat
esquerra de la
casa, després per
una antiga era, i tot
seguit la superem
seguint un corriol
pedregós
en
baixada. Més
endavant, ja dins
el bosc, el corriol
es torna més
transitable. Anem
baixant per la costa
i quan arribem al
capdavall, ja veiem
al davant nostre la
casa del Molí de la
Roda. Anem seguint el corriol que va fent alguna llaçada. Arribem a
una pista més ampla de terra. Lagafem cap a la dreta direcció a les
edificacions de lAntic Molí de la Roda, ara casa de colònies.

1h. 45 m.
8,880 km
Hem arribat al Molí de la Roda.
(Aquest lloc és un dels naixements de la Riera dAnoia. Ledifici tenia
anys enrere un antic molí mogut per una roda daigua que ara ha
desaparegut. Ledifici i els entorns estan molt ben cuidats i, si us
sembla oportú, podeu fer una volteta i aprofitar per fer un mos.)
Comencem el camí de
tornada al peu de la font
que raja on hi havia hagut
lantiga roda.
Amb la font a la nostra
esquena, seguim cap a
lesquerra continuant el
camí per on havíem
vingut.
1 h. 51 m. 9,150 km.
Travessem un pont sobre
la riera. Just després del
pont, una cruïlla. Seguim
la pista de lesquerra.
Anem cap a Sant Martí.
1 h. 55 m. 9,500 km.
La pista per on anem
dóna a una altra que la
travessa en diagonal. A
la de lesquerra hi ha un
rètol que hi posa Molí de
la Roda i ens tornaria
enrere. Hem de seguir
cap a la dreta, en pujada.
1 h 57 m
9,600 km.
Atenció ! Al capdamunt
de la pujada trobem una
El Molí de la Roda, fa 50 anys
cruïlla de camins. Aquí
deixem el camí que
portàvem i agafem el camí que surt a la nostra dreta i senfila cap
a dalt del bosc. (Hem dignorar un altre camí que també surt a la
dreta però que tira enrere.). 50 metres més amunt, el camí fa una
corba cap a la dreta que ens portaria a la torre de la llum que tenim
allà mateix. Aquí hem dagafar el corriol que tenim davant nostre i
que segueix recte costa amunt. Molta pedra. El corriol es va enfilant
amunt, a lesquerra a mitja vessant de laltra banda, limponent i
elegant edifici de Pareres. Quan arribem al capdamunt de tot, el
corriol fa alguna essa i planeja entre roures.
2 h. 7 m.
10,420 km.
El corriol
q u e
seguíem
s  h a
convertit
en
un
c a m í
ample.
Passem
pel costat
d  u n a
pallissa
q u e
queda a
la nostra
dreta.
Camps a
El Molí de la Roda, en l'actualitat
dreta i
esquerra.
Una mica més endavant, després dun pujador, apareix davant nostre
el poble de Sant Martí i, a sobre, retallat a la carena, ledifici de
Farrera. A la dreta, lluny, Calaf.
2 h. 19 m.
11,450 km.
Sacaba el camí davant les instal·lacions de lempresa Aplicor. Hem
arribat en perpendicular a una pista ampla que seguim a lesquerra
cap a Sant Martí que està a tocar mateix.
2 h. 21 m.
11,600 km.
Travessem la carretera de Calaf a Sant Guim. Entrem a dintre el
poble i anem cap a la plaça de lesglésia. Ens deixem guiar pel
campanar.
2 h. 25 m.
12,000 km
Som davant de lesglésia de Sant Martí.
( Situats mirant la façana de lesglésia, tenim a la nostra dreta, una
plaça i una font i a la nostra esquerra un bar per a refrescar-nos.
Tanmateix, a partir daquí, els itineraris 1 i 2 es fusionen per fer
camí cap a Calaf de forma conjunta.)
Amb la porta de lesglésia a la nostra esquena, seguim el carrer on
estem cap a la dreta. És el carrer del Pati. Al final del carrer, tombem
a lesquerra pel carrer del Roser. Amunt. Davant nostre una església.
Agafem el carrer que passa tocant la paret de lesquerra i ja som
fora del poble. Seguim per aquesta pista en direcció a la via del tren
que tenim al davant mateix.
2h 30 m.
12,400 km
Travessem la via per un pas a nivell sense barreres. Seguim recte,

en pujada, pel camí de laltre costat de la via.
2 h. 32 m.
12,480 km
Deixem un camí a lesquerra. Sempre pel camí principal.
2 h. 37 m
12,850 km
Cruïlla encimentada. La travessem i seguim recte. Més endavant
trobem una bifurcació, un camí que senfila per lesquerra i un altre
que baixa a la dreta en direcció a la rasa. Seguim el de baix, cap a
la rasa. Seguim aquest camí, sense deixar-lo mai, sestreny, seixampla
en un ample enllosat, passa per la rasa i corre per sota Farrera. El
camí està molt fressat i no podem tenir cap dubte.
2 h. 45 m.
14,100 km
Arribem a una pista més ampla, la seguim cap a lesquerra, en
direcció a Farrera. 100 metres més endavant trobem una altra pista
que és la que va de Mirambell a Farrera. La seguim cap a la dreta,
en baixada, direcció Mirambell. Davant nostre, a dalt a la dreta,
lermita de Sant Sebastià.
2 h. 55 m.
14,800 km
Deixem la pista principal i nagafem una altra que comença a la
nostra dreta, en pujada, direcció a Sant Sebastià.
3 h. 5 m.
15,450 km
Hem arribat a lampla pista que va de Calaf a Sant Sebastià (el camí
del cementiri) Som a la creu de terme.
(Aquí, si volem, podem fer un descans i contemplar la magnífica
panoràmica del poble de Calaf que sobre a sota nostre. Després
podem optar per pujar a lermita -5 minuts-, per baixar recte pel
camí de la rasa cap al Pou i el Raval de Sant Sebastià, o baixar,
xino-xano, pel camí del cementiri que és el que avui farem)
Amb la creu a la nostra esquena seguim la pista ampla cap a la
dreta, planejant.
3 h. 11 m.
15,000 km
En una corba molt pronunciada, sobre una pista a la nostra esquerra
que va cap a Mirambell. Davant nostre, a laltra banda del tros, les
runes dun antic forn de calç. Nosaltres seguim pel camí que va a
Calaf.
3 h. 17 m.
16,000 km
Travessem la carretera per sobre el pont. Davant nostre, el cementiri.
3 h. 19 m.
16,4oo km
Passem per davant la porta del cementiri. A partir daquí la pista
està asfaltada.
3 h. 22 m.
16,900 km
Travessem la carretera de Calaf a Ponts i seguim recte pel carrer de
laltra banda. Davant nostre, una bonica visió del castell i el campanar.
3 h. 25 m.
17,300 km
Entrem al poble pel portal de Xuriguera. Un dels pocs vestigis que
queden de les antigues muralles.
Hem entrat per la part més antiga i amb més història.
Aquí donem per acabada lexcursió perquè aquí comença la visita
al poble i això... ja és una altra cosa.

ITINERARI 2 (VARIANT)
Fitxa Tècnica:
Itinerari: CALAF-SANT VALENTÍ-SANT MARTÍ-CALAF
Distància: 12,780 km.
Temps Aprox. : 2 h. 30
Dificultat : Baixa
Comencem aquesta variant en el punt kilomètric 4,480 de litinerari
1 , fent una drecera que ens durà a Sant Martí passant primer per
lesglésia, necròpolis i ruïnes de Sant Valentí. A Sant Martí reprendrem
laltre itinerari fins a Calaf.
0 h 50 m
4,480 km
En aquesta cruïlla, deixem el camí de lesquerra i agafem el de la
dreta. Fem 50m per tornar a trencar a lesquerra en baixada pedregosa
per antic camí que ara és més una rasa que altra cosa. Davant
nostre 200 m de sender sovint ple de bardissa. Segons lèpoca de
lany fins i tot es fa necessari evitar la bardissa pujant al conreu de
la nostra esquerra i reprendre el camí uns metres més endavant.
Es tracta de molt pocs metres que no ens han de desanimar.
1h.00m
5,260 km
Hem arribat a lesglésia de Sant Valentí. Un panell ens descriu els
punts dinterès.
Deixarem lindret pel cantó oposat don hem vingut i marxant cap
a la nostra dreta per no entrar en la masia que hi ha a la vora
1h 05m
5,790 km
Cruïlla al peu duna alzina. Seguim el camí principal cap a la dreta.
1h 12m
6,480 km
Hem arribat a la carretera de sortida de Sant Martí. Cal que anem
en direcció a linterior del poble .
1h 24m
7,480 km
Som davant de lesglésia i connectem amb litinerari 1 .
Siset Pla
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Informació dels Plens
PLE ORDINARI DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2004.
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- Saprova amb el vot a favor de CIU i dERC i labstenció del
GIC, sol·licitar una subvenció per a lampliació de la Llar
dInfants municipal i el compromís municipal de realitzar
l  o b ra e n e l c a s q u e a q u e s t a s i g u i c o n c e d i d a .
- Saprova amb el vot a favor de CIU i dERC i labstenció del
GIC, el protocol dadhesió al conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Caixa Catalunya per a
la promoció de lhabitatge protegit.
- Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors de CIU, dels
2 regidors dERC, del Sr. Ramon Prat de GIC i labstenció del
Sr. Casulleras de GIC , la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat per a latenció dels minusvàlids psíquics de
la comarca de lAnoia per a la incorporació dels municipis de
Sant Pere Sallavinera i Copons.
- Saprova per unanimitat, modificar lacord plenari del 18
de juny, passat i, com a conseqüència, sol·licitar la gestió
en la demarcació de Calaf dun programa del canal múltiplex
destinat a la prestació del servei públic de televisió digital
local.
- Saprova per unanimitat, sol·licitar a la Demarcació de
Carreteres de lEstat que siguin inclosos indicadors a la
Nacional II a la confluència amb la C-1412 que incloguin el
nom del municipi de Calaf i els quilòmetres que manquen
fins arribar-hi.
- Resolució dexpedients de sol·licitud de llicències municipals
dobres majors.
1. Expedient núm. 10/2004
Sol·licitant: PEGE DE PROMOCIONES Y CONTRATOS, S.L.
Obres:
Construcció dun bloc plurifamiliar entre
mitgeres (14 habitatges i 13 aparcaments)
Lloc obres: Carretera de Manresa, s/n (Avgda. Josep Miró)
Constructor: Pege de Promociones y contratos
Arquitecte: Sr. Valentí Soler Estany
Aparellador: Ramon Artigas Bartomeu. Andreu Simon Poch
Pressupost: 758.908,84 
- Saprova amb el vot a favor de 5 regidors de CIU, dels 2
regidors dERC i labstenció dels 2 regidors de GIC i del Sr.
Roca de CIU en compliment de larticle 28 de la Llei 30/1992
Decrets de lAlcaldia.
Es dona compte dels decrets de lAlcaldia nº 121 a nº
273/2004 dictats des de la darrera sessió ordinària

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 17 DE SETEMBRE
DE 2004
- Saprova, per unanimitat, el Manifest referent a la creació
de la comarca de lAlta Segarra per tal dintegrar-la a la
vegueria central amb els següents acords:
Primer.- Donar suport a la proposta dorganització territorial
manifestada per lHble Conseller de Governació i
Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya
Sr. Joan Carretero als mitjans de comunicació.
Segon.- Manifestar la disconformitat daquest ajuntament a
lacord adoptat, al respecte, pel Consell dAlcaldes de lAnoia
en la seva reunió a Calaf el 15 de juliol de 2004.
Tercer.- Donar suport a la proposta de lHble Conseller de
Governació, de la Generalitat de Catalunya de la creació de
la comarca de lAlta Segarra.
Quart.- Sol·licitar al Departament de Governació, de la
Generalitat de Catalunya la integració de la Comarca de lAlta
Segarra i dels municipis que la intregrin, en cas de que es
constitueixi, a la Regió 7 o Vegueria Central amb seu a
Manresa.
Cinquè.- Donar trasllat daquest acord als ajuntaments dels
municipis que puguin resultar afectats, instant la seva adhesió
a aquests acords. Al Departament de Governació i

Administracions Públiques i al Departament de Política
Territorial de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement
i efectes.
- Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors de CIU, del Sr.
Ramon Prat del GIC, dels 2 regidors dERC i labstenció dels
2 regidors del GIC, Sr. Casulleras i Sra. Piñol, ladhesió al
Correllengua 2004.
- Presentació Pla de Mandat 2003-2007.
El grup de govern municipal té programades unes inversions
en el seu programa electoral. No obstant, la situació financera
heretada del mandat anterior ha impedit, fins el moment,
portar a terme les esmentades inversions. Ha estat necessari
realitzar durant aquest temps un important estalvi en els
comptes municipals i una intensa activitat administrativa de
preparació de la documentació escaient per a poder portar
a terme les actuacions programades, tals com el Pla de
Sanejament Financer.
Havent-se avançat molt en la realització de la documentació,
es pot avançar el Pla dInversions del Mandat, que shaurà
de realitzar seguint les previsions del Pla de Sanejament per
tal de no excedir els requisits legals dendeutament i fer les
inversions viables i assolibles per aquesta corporació.
Com a conseqüència, es dóna compte del Pla dInversions
del Mandat 2004-2007 que sincorpora com document annex.
- Saprova per unanimitat proposar al Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya els dies 5
de febrer i 5 de setembre com a festes locals per a lany
2005.
- Saprova amb el vot a favor de CIU i dERC i labstenció del
GIC el desistiment de la sol·licitud de subvenció per a
lampliació de la Llar dInfants municipal ja que al trobar-se
en avançat estat de realització el pla de sanejament financer
de la corporació, es pot fer la previsió que en breu es podrà
incorporar al pressupost denguany aquesta obra mitjançant
la corresponent modificació pressupostària, tot i tenint en
compte que caldrà finançarla parcialment mitjançant préstec.
Saprova amb el vot a favor de CIU i dERC i labstenció del
GIC lexpedient de modificació de crèdits del pressupost de
2004 per un import total de : 188.900,18 

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 24 DE SETEMBRE
DE 2004.
- Saprova amb el vot a favor dels 4 regidors de CIU, dels
2 regidors dERC i amb el vot en contra dels 2 regidors del
GIC, desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep
Raurich Castella, en lexpedient dalteració del terme municipal
amb el de Sant Pere Sallavinera
- Saprova amb el vot a favor dels 4 regidors de CIU, dels
2 regidors dERC i amb el vot en contra de la Sra. Piñol i
labstenció del Sr. Casulleras, ambdós del GIC, autoritzar
linici de lexpedient per modificar el contracte de lobra de
la 2ª fase de la 1ª fase de la rehabilitació de la Casa Gimfarrer.
- Resolució dexpedients de sol·licitud de llicències municipals
dobres majors.
1. Expedient nº 14/2004
Sol·licitant:
Sr. Antonio Manrique Viudez
Sr. Gonzalo Gómez Invernon
Obres:
Instal·lació dun ascensor en un edifici
plurifamiliar.
Lloc obres: Calonge de Segarra, 9
Constructor: JJBB
Arquitecte: Valentí Solé Estany
Aparellador: Ramon Artigas Bartomeu
Pressupost: 26.417,74 
Saprova amb el vot a favor dels 4 regidors de CIU, dels 2
regidors dERC i labstenció dels 2 regidors del GIC.

PLE ORDINARI DEL DIA 22 DOCTUBRE DE 2004
- Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors de CIU, dels 2
regidors dERC i labstenció dels 2 regidors del GIC, ladopció
dels següents acords :
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals
corresponents a lexercici 2003, integrats pels estats bàsics i
la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos que es detallen en
linforme de la secretaria intervenció, de data 28 dabril de
2004.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts
com a resultat de lexercici econòmic 2003, a la Sindicatura de
Comptes.
Resolució dexpedients de sol·licitud de llicències municipals
dobres majors.
1. Expedient nº 15/2004
Sol·licitant: Comunitat Sant Jaume, C.B.
Obres:
Construcció dun edifici de 9 habitatges,2
locals i garatge.
Lloc obres: Raval Sant Jaume, 50
Constructor: Estructures Berga
Arquitecte: Jaume Riba Samarra
Aparellador: Josep M. Riba Samarra
Pressupost: 725.819,70 
Saprova amb el vot a favor de 5 regidors de CIU, dels 2 regidors
dERC i labstenció dels 2 regidors del GIC i del Sr. Miquel Colom
de CIU, en compliment de larticle 28 LRJAP-PAC.
- Saprova per unanimitat, la moció instant la protecció a les
persones dependents.
- Saprova per unanimitat la xifra final de 3.214 habitants
corresponent a la revisió anual padró municipal dhabitants
2003, una vegada vist el resum numèric de les variacions
produïdes en el número dhabitants del municipi durant lany
2003 a efectes de la revisió anual del padró municipal dhabitants,
que ha estat la següent:
Concepte
Homes Dones Total
Població del municipi a 01/01/2003 1.593 1.506 3.099
Altes de 01/01/2003 a 31/12/2003 156 104 260
Baixes 01/01/2003 a 31/12/2003
78
67 145
Població a 31/12/2003
1.671 1.543 3.214
- Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors de CIU, dun
regidor dERC i labstenció dels 2 regidors del GIC i del Sr. Josep
Torner en compliment de larticle 28 de la LRJAP-PAC ,modificar
lacord plenari de 18 de juny de 2004 i, aprovar el document
separat de lordenació del sector de Sonfal de la modificació de
les Normes Subsidiàries de Planejament que fou aprovat per
la comissió dUrbanisme de Barcelona en sessió de 12 de març
de 2003 i trametre aquest acord a la Comissió dUrbanisme de
Barcelona, instant laprovació definitiva del text refós tramès
en els termes acordats.
- Saprova per unanimitat el conveni de col·laboració amb
lajuntament de Calonge de Segarra. Formalitzat amb data 7
doctubre denguany, pel subministrament dels seus excedents
daigua a aquest municipi, per tal de solucionar els dèficits
daigua que es produeixen durant lestiu.
Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors de CIU, dels 2
regidors dERC i labstenció dels 2 regidors del GIC el conveni
de col·laboració urbanística amb Transoci Àreas, S.A. i Campa
de Calaf, S.A.
En lesmentat conveni es realitza la cessió anticipada del 10%
daprofitament sectorial.
El Sr. Casulleras, de GIC demana informació sobre la manera
en que sha originat el conveni.
El regidor durbanisme explica que Campa de Calaf és una
empresa dedicada a la logística que inicialment es va interessar
en tramitar com una actuació en sòl rústec. Tenint en compte
les característiques i dimensió del que es pretenia instal·lar,
vam considerar més adient tractar-ho mitjançant una modificació
de planejament, en el que preceptivament shauria de tenir en
compte limpacte visual de lactuació. Es va consultar a Urbanisme,
i ho va trobar correcte. Comenta que amb aquest conveni obeeix
a una doble intenció. Per un costat regular lactivitat per tal de
controlar el seu impacte en lentorn. Per un altre costat, fixar
les obligacions urbanístiques i, més concretament, obtenir la
cessió anticipada de la finca a cedir com a part del 10% de
laprofitament, per tal que aquest ajuntament la pugui cedir al
Departament dEnsenyament per tal que es construeixi el CEIP.

- Saprova per unanimitat el conveni de col·laboració amb
Sugrañes Gres Catalán, S.A. per a la urbanització de la Plaça
dels Arbres, atès el mal estat de la Plaça dels Arbres, i per tal
de millorar les infrastructures als vilatans al menor cost, i alhora
fomentar les indústries del municipi
- Presentació resolucions de lAlcaldia de contractació de personal.
En compliment del que disposa larticle 291.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 dabril, pel qual saprovà el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya es dóna compte de les
resolucions dictades per lAlcaldia en relació a les contractacions
laborals durgència:
Núm.: 238/2004, de 25 de juny.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, en la modalitat de contracte per a la formació el Sr.
Isaac Fuentetaja Jané com auxiliar delectricista, per un període
màxim de 6 mesos a partir de 1 dagost de 2004, amb una
jornada de 7 hores diàries i una retribució bruta de 390 /mes.
Núm.: 300/2004, de 2 dagost.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, pel lloc de treball dalgutzir, per un període màxim
de 6 mesos, amb una jornada de 8 hores diàries i una retribució
bruta de 1.080 /mes el Sr. Juan Gil Anaya.
Núm.: 303/2004, de 6 dagost.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, pels llocs de treball de neteja dedificis municipals,
per un període màxim de 6 mesos amb efectes a partir del
proper 1 de setembre de 2004, i les següents restants condicions
laborals:
Empleada
Jornada diària Retribució bruta mensual
Sra. Carme Ruiz
8 hores
764,17 
2 hores
191,04 
Sra.Asunción Luna
Núm.: 326/2004, de 1 de setembre.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, pel lloc de treball deducadores de la Llar dInfants
municipal, pel curs escolar 2004-2005:
Treballador
Jornada setmanal Retribució bruta mensual
Sra. Montserrat Secanell Completa
780,33 
Sra. Mercé Bascompte Mitja
387,12
Núm.: 340/2004, de 13 de setembre.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, pels llocs de treball de professors de lEscola municipal
de Música, pel curs escolar 2004-2005:
Treballador(a) Jornada setmanal
Lòpez Besa, Manuel
12,25
Fonoll Gutierrez, Isaac 26,75
Pons Font, Ignasi
13,50
Gabarró Castelltort, Jordi 3
Torras Corella, Javier
7
Quirante Martínez, Juan 4,75
Soto Armenteros, Pilar
7
Maduell Soler, Lluc
7
Giró Farrés, Joan Miquel 4,75
Morera Noguerola, Jordi 8,25
Sivila Pèrez, M. Isabel
5

Retribució bruta mensual
484,63
1.008,03
600,94
116,31
300,47
242,31
281,08
271,39
387,70
310,16
155,08

Núm.: 354/2004, de 17 de setembre.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, pel lloc de treball de monitor deducació física, per
la temporada 2004-2005 la Sra. M. Isabel Sánchez Blanes, amb
una jornada setmanal orientativa de 4 hores distribuïdes a raó
duna hora diària, de dilluns a dijous de cada setmana i una
retribució bruta mensual de 211,85 euros/mes amb efectes a
partir del 20 de setembre de 2004.
Núm.: 371/2004, d'1 doctubre.
Resolució: Contractar amb la màxima urgència, en règim laboral
temporal, pel lloc de treball dauxiliar administrativa al servei
de lEscola de Música i lajuntament de Calaf durant el curs
2004-2005 la Sra. Gemma Puig Vilaseca, amb una jornada
setmanal de 40 hores, de dilluns a divendres en jornada partida
de matí i tarda. En tot cas amb un horari mínim a lEscola de
Música de 4 a 9 de la tarda i una retribució bruta mensual de
760 euros/mes amb efectes a partir del 11 doctubre de 2004.
- Decrets de l'Alcaldia.
Sha posat a disposició del consistori la relació de les disposicions
dictades per lAlcaldia, des de la darrera sessió ordinària,
concretament des de la 274 fins a la 391 de 2004, ambdues
incloses, i sha ofert la seva consulta individualitzada.
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Al vostre servei
TELÈFONS D'UTILITAT
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Ambulància urgències .............................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf ........................93 8698805
Ajuntament ................................................93 8698512
93 8698301
93 8699236
Bombers ....................................................93 8698080
93 8698199
Cambra agrària ...........................................93 8698270
Casal de Gent Gran......................................93 8698702
Centre Cívic ................................................93 8698249
Col·legi Alta Segarra ....................................93 8698296
Correus......................................................93 8698594
Emergències ..........................................................112
Emergències Trànsit (Mossos d'Esquadra)...................088
Farmàcia ....................................................93 8698506
FECSA Avaries ............................................900 770077
FECSA Informació........................................902 507750
Funerària (Montaner) ...................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) ....................900 760760
Gas Natural (Urgències) ...............................900 750750
Guàrdia Civil ...............................................93 8698045
Grua i Taxi Albert .........................................639340834
Grua Sant Jordi (Taller) ................................93 8698509
(Nit) ....................................93 8698766
(Mòbil) .................................636 480488
IES Alexandre de Riquer...............................93 8680414
Informació telefònica ...........................................11818
Informació de la Generalitat .....................................012
Jutge de Pau (Sr. Ramón Lluis Nadal) .............93 8680075
Llar dInfants Municipal ................................93 8698015
Notaria ......................................................93 8698812
Parròquia de Calaf .......................................93 8698540
Polisportiu ..................................................93 8681026
RENFE (Calaf) .............................................93 8698421
Repsol-Butano.............................................93 8031517
Taxis (Bar Turisme)......................................93 8698474
L'ÀREA BÀSICA DE SALUT DE CALAF recomana que davant de
qualsevol urgència quan el centre està tancat es truqui al telèfon
93 8698805 o bé al 061, que és el número al que està desviat (de 21
h a 8 del matí de dilluns a divendres i de 21 h. a 9 del matí dissabtes
i diumenges) Cal trucar per telèfon abans de dirigir-se directament
al centre.

HORARI DE TRENS:
RENFE
BARCELONABARCELONA
SANTS

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:06
15:00
18:45
LLEIDA

8:11
15:05
18:50
CALAF

9:25
16:21
20:07
MANRESA

8:44
15:44
19:18

10:15
17:15
20:57

11:11
18:15
21:52

CALAF

LLEIDA

10:19
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
17:00

IGUALADA

BARCELONA

10:05
20:05
IGUALADA

11:00
21:00
CALAF

8:27
17:57

9:00
18:31

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

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

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

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

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

HORARI BIBLIOTECA

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

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