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Bones Festes

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

MERC-ART
A la Casa Felip, del dia 21 de
desembre fins al 5 de gener. El
mercat d'art estarà obert els dies
feiners de 7 a 9 de la tarda. Els
dissabtes i festius d12 del matí
a 2 i de 6 a 9 de la tarda. Els
dies 26, 31 de desembre i 1 de
gener estarà tancada.
La inauguració serà el dimarts
21, a les 7 de la tarda.

UNIO CALAFINA
Dissabte, dia 25: NADAL. A les 8 de la tarda
BALL DE VETLLA amb el QUARTET
Divendres, dia 31: SOPAR

servit pel Restaurant "EL QUINGLE", d'Igualada.

Seguidament BALL AMB REVEILLON
amb lOrquestra QUARTET GRUP

REIS
26 de Desembre a les 18 H a la UNIÓ CALAFINA:

PATGE FARUK

5 de Gener a les 18 H :

ARRIBADA DELS REIS A LA PLAÇA GRAN

RECOLLIDA D'ARBRES :
Dia
RECOLLIDA DAMPOLLES : Dia
FESTES LOCALS 2005
5 de Febrer, Sta. Calamanda
5 de Setembre, Festa Major

8 de Gener
9 de Gener

SLOGAN

DE CAP DANY

CRYSTAL.

HORARIS DE SERVEIS I CELEBRACIONS
DE LA PARRÒQUIA
Dia 24 de Desembre
Missa del Gall, a les 24h
Dia 25 de Desembre, Nadal
Missa a les 11:30h
Dia 26 de Desembre, Sant Esteve
Missa a les 11:30h
Dia 1 de Gener, Any Nou
Missa a les 11:30h
Dia 2 de Gener, després de la Missa de les 11:30h ,
Concert dAny Nou
Dia 6 de Gener, Reis
Missa a les 11:30h
Misses vespertines a les 20h.

CONCERT DE
SANT ESTEVE
Dia 26 de Desembre
a les 12:30h,
a la Unió Calafina,

Orfeó Artesenc.

CONCERT DANY NOU
Dia 1 de Gener a les 18:30h,
al Casal de Calaf,

Agrupació Musical
Guadalense

Editorial
LA CARTA ALS REIS
Com cada any, en arribar aquestes dates, hom intenta fer balanç del bo i dolent que ens hem anat trobant a mesura
que han anat passant els mesos.
Queden lluny els bons propòsits que ens vàrem fixar i les expectatives creades en iniciar lany que ara ens deixa.
No podem evitar tenir un sentiment agredolç sobre el que ha estat el 2004. A la banda negativa, fets com els atemptats
de Madrid, posen de relleu la necessitat dun canvi en la manera de relacionar-se les cultures i pobles del món, basantse en el respecte i en el sentit comú. A la banda positiva, la voluntat de canvi, la demostració de que res és impossible
si actuem plegats, de que la força de lhome està en la humanitat.
Comencem a ser conscients de que, més que països, som cultures dins dun món que hem de compartir i respectar. Un
món en el que ja no hi ha obstacles ni distàncies que ens separin i, en el que ho hem de fer el millor possible. Un món
en que, més que buscar allò que ens diferencia, hem dintentar buscar els punts de coincidència i a retrobar els valors
que la Humanitat és capaç de demostrar. Un món en el que caldria canviar la competència per la cooperació, la globalització,
pel respecte a la persona, i lespeculació desmesurada pel respecte als sistemes ecològics.
Calaf ja ha iniciat aquest camí i els aires de canvi ja fa dies que es respiren. No obstant això, ara és lhora de fer la carta
als reis, i a part daquestes reflexions de caire filosòfic, voldria demanals-hi coses concretes pel nostre poble.
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La construcció dhabitatges protegits per tal que tothom tingui un accés més fàcil a un dret fonamental, com
és la vivenda.
Lampliació del Polígon Industrial per facilitar laccés al lloc de treball.
Un parc infantil pels més petits.
Una gran zona de lleure per loci de tots els vilatans.
Linauguració del Centre de Dia, pels més grans.
La connexió amb la xarxa daigua de Calonge de Segarra.
El soterrament dels contenidors de les deixalles.
Lampliació de la Llar dinfants.
Linici de les obres del CEIP.

Tots aquests desitjos són, en realitat, els projectes de lAjuntament pel proper any, però, per que es facin realitat, han
de comptar amb la il·lusió de tots per tal de construir un poble millor. I què millor que la il·lusió en aquestes dates?
Em complau, en el meu nom i en el de tots els membres de la Corporació, desitjar-vos que passeu unes Bones Festes i
que tingueu un any 2005 ple de felicitat.

Mª ANTÒNIA TRULLÀS

El nom dels carrers
CARRER ISIDRE VILARÓ
El carrer al que ens referim està dedicat a un
personatge molt respectat i estimat en lèpoca
que li va tocar viure, i que va destacar sobretot
en el camp de la poesia. Isidre Vilaró va néixer
a Viver de Segarra, poble del municipi de Portell,
el dia 27 dAgost de 1872. Es va llicenciar en
dues carreres universitàries, la de Filosofia i
Lletres i la de Dret els anys 1901 i 1903
respectivament, la qual cosa ens fa entendre el
nivell cultural del nostre personatge. Posteriorment
es va establir a Calaf lany 1905, fent-se càrrec de la secretaria dels Ajuntaments
de Calonge, els Prats de Rei, Sant Pere, Castellfollit i Sant Martí. A banda daquesta
tasca també es va dedicar a lensenyament i, lògicament, al conreu de la poesia,
que tal com ja hem comentat és la seva faceta més coneguda. Lobra més coneguda
de lescriptor és un llibre titulat De mon ermot i del Verger dHoraci, que en gran
part sorgí de la tristesa que li provocà la pèrdua de la seva esposa, Rosa Sala,
lany 1918. També va deixar, com a testimoni de la seva vàlua com a poeta, la
lletra de diferents composicions de les Caramelles que tradicionalment es canten
per Pasqua a la nostra vila. Per finalitzar direm que Isidre Vilaró va morir a Calaf el
dia 26 de Novembre de 1930.
JAUME MAS
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Esports

ESCALADA AL CAMPANAR
Coincidint amb la
c u r s a
d e
lesquiador, un
grup descaladors
d e C a l a f, va n
assolir el repte
descalar
el
campanar de
Calaf.

RÈCORD DE PARTICIPANTS A LA XVI CURSA
DE LESQUIADOR
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El diumenge dia 28 de Novembre es va celebrar a la zona
dels voltants de Calaf la XVI cursa de lesquiador.
Cada any, lúltim diumenge de Novembre, la UEC Anoia
dIgualada
c e l e b r a
aquesta
cursa que en
els
seus
o r í g e n s
s e r v i a
perquè els
esquiadors
es posessin
a
punt
físicament
abans de la
primera
esquiada.
Amb
els
anys la cursa
ha anat a
més i aquest any es va batre el rècord dinscripcions amb
prop de 1200 participants en les tres modalitats de cross,
marxa i BTT.
Cada any la cursa es fa en un indret diferent i cada una
de les modalitats es divideix en categories segons edat i
sexe.
Aquest any la ruta dels marxadors i els crossistes sortia
del Camp daviació de La Llavinera i passant per cal Gotsens,
el Castell de Boixadors, Sant Passelaç i La Fortesa i arribava
a Calaf 18 kilòmetres després. La cursa de les bicicletes
que era de 27
kilòmetres, seguia els
mateixos indrets per
camins alternatius.
Larribada va ser a la
Plaça Nova (Barcelona92),on es va muntar
una petita festa de
lesport de muntanya.
Hi va haver esmorzar
per a tots els
participants, pràctiques
descalada per als
petits, repartiment de
copes
per
als
guanyadors de les
diferents categories a
càrrec de representants
municipals i de
l'organització, i una
llarga rifa dobjectes
esportius entre els
participants.
Mentre es feia la festa un grup descaladors van pujar fins
a la creu del
campanar on hi
van penjar una
gran senyera.
Va fer un dia
perfecte, va ser
una
festa
bonica, molta
gent, molt bon
ambient, molts
premis.
Si algú està
interessat en la
classificació, o
en la col·lecció
de fotos, ho pot trobar en la Web de la UEC Anoia.
www.uecanoia.net.

La iniciativa va
sortir del Romà
Guix, el Toni Illa,
la Judit Casellas i
el Francesc Tort,
qui, inicialment
van proposar a les
a u t o r i t a t s
municipals la
realització de
lescalada, per tal
de posar llum a la
part superior del
campanar.
A les dotze del
migdia, els tres
escaladors  la
Judit, el Toni i el
F r a n c e s c (malauradament
una indisposició del
Romà no el va
permetre afegir-se
a lescalada) van
començar a pujar
des de la teulada de
lesglésia. Al cap
d'una mitja hora, la
Judit va ser la
primera a tocar la
creu del campanar,
després d'una
escalada lliure duns
60 metres. Quan els
tres escaladors van
haver arribat a dalt
van desplegar una
senyera de 20 metres.
Shi van col·locar
preses artificials
per tal de no
malmetre les
cornises i van
preparar
la
instalació per tal
de poder fer més
tard qualsevol
t a s c a
d e
manteniment del
campanar i del
rellotge.
Lescalada estava
patrocinada per
CAT-AVENTURE,
una empresa
a n o i e n c a
dedicada als
e s p o r t s
daventura.

EL RALLY 2000 VIRATGES, TORNA A
CALAF, I DECIDEIX ELS CAMPIONS DE
CATALUNYA
Dissabte passat Calaf es va convertir en lepicentre del
Rally 2000 viratges , ja que, a la zona del Poliesportiu,
estava ubicat el Parc dAssistència del Rally i la zona
de reagrupament, abans de cada tram.
La prova,
en que hi
havia 92
equips
inscrits ,
es
va
disputar
en
la
s e v a
totalitat
e
l
dissabte
en tres
t r a m s
cronometrats - Hostal Nou, Aleny i Sant Mateu -, per
on cadascun dels cotxes participants hi van passar tres
vegades.
Respecte al
Campionat
de Catalunya
de Rallys,
amb
la
victòria
assolida al
Rally 2000
viratges
(darrera
prova del
campionat),
lequip oficial
de Rallys Renault Catalunya, format per Josep Maria
Membrado i Jordi Vilamala (Renault Clio Súper 1600),
es va proclamar campió de Catalunya de lespecialitat.
Classificació final del Rally 2000 Viratges
1º Josep Maria Membrado-Jordi Vilamala Renault Clio
Súper 1600 1:06:13
2º Manel Muniente-Nicolás del Corral Seat León CupraR (1º gr N) +1:06
3º Pierre Blondet- Aleix Astudillo Mitsubishi Lancer Evo
VII +2:11
4º Albert Orriols-Enric Masó (1º Copa Clio) Clio Renault
Sport (2º gr N) +3:51
5º Jaume Darné-Carolina Valdivia (2º Copa Clio) Clio
Renault Sport (3º gr N) +4:26
6º Ricard Santamaría-David Cárdenas (3º Copa Clio)
Clio Renault Sport +4:48
7º Ramon Montlleó-Ramon Subiranas (4º Copa Clio) Clio
Renault Sport +5:22
8º Iván Martín-Montserrat Ventosa (5º Copa Clio) Clio
Renault Sport +5:39
9º Josep Basols-Alex Haro Peugeot 206 XS +6:29
10º Óscar Mascaró-Josep Vilaró Peugeot 206 XS +6:39
Classificació final del Campionat de Catalunya de
Rallys 2004
1º Josep M. Membrado/Jordi Vilamala Renault Clio S1600
2.160 punts
2º Manuel Muniente/Nicolás del CorralSeat León CupraR1.928 punts
3º Jaume Darné/Carolina Valdivia Clio Renault Sport
1.460 punts

Respecte al
Vo l a n t R A C CDesafío Peugeot
2004 , un total
d'11 equips han
prés la sortida en
aquesta última
prova. El primer
lloc ha estat per
a Josep Basols i
Álex Haro, que
han sumat la
quarta victòria en
a q u e s t
Campionat, convertint-se així, en lequip que ha guanyat
mes proves. No obstant, aquesta victòria no li ha servit
a Basols per guanyar el títol denguany del Volant. Oscar
Mascaró ha guanyat el campionat monomarca Volant
RACCDesafío Peugeot 2004 al finalitzar en segona
posició del rally, rubricant així una altra fantàstica
actuació marcada per a lexcel·lent regularitat que ha
demostrat en tota la temporada.
Classificació 44è Rallye 2000 Viratges:
1. Basols-Haro (Peugeot 206 XS) 1.12.42.
2. Mascaró-Vilaró (Peugeot 206 XS), a 10.
3. Alfonso-Alfonso (Peugeot 206 XS), a 1.31.
4. Ventura-Forcada (Peugeot 206 XS), a 1.32.
5. Fuset-Moreno (Peugeot 206 XS), a 1.38.
6. Barroso-Pascual (Peugeot 206 XS), a 2.05.
7. Sala-Veiga (Peugeot 206 XS), a 2.48.
8. De Castro-Marí (Peugeot 206 XS), a 2.58.
Classificació final Volant RACC-Desafío Peugeot:
1. Òscar Mascaró, 119 punts.
2. Josep Basols, 118.
3. Marc Agustí, 108.
4. Jordi Martínez, 89.
5. Manel Ventura, 66.
6. Òscar Barroso, 66.
7. Sergi Alfonso, 54.
Referent a la Copa Clio Renault Sport de Rallys de
Catalunya, el
Rally
2000
Viratges, ha
proclamat a
Jaume Darné
c o m
a
guanyador de
l'edició 2004
daquesta
especialitat,
després de que
els altres dos
pilots
que
optaven al títol,
Joaquim Camps y Josep Sola, s'han vist obligats a
abandonar. Albert Orriols ha guanyat la prova de Calaf,
assolint la seva segona victòria consecutiva i pujant
així al tercer lloc del podi final.
Classificació final de la Copa Clio Renault Sport de
Rallys de Catalunya
1º Jaume Darné / Carolina Valdivía - 830 punts
2º Joaquim Camps / Francesc Esbri - 758 punts
3º Albert Orriols / Enric Massó - 650 punts
4º Josep Sola / Robert Izquierdo - 608 punts
5º Ricard Santamaría / David Cárdenas - 530 punts
6º Narcís Bosch/Sara Belasco 368 punts
7º Enric Mir/Marius Llongueras 320 punts
8º Ramon Montlleó/Ramon Subiranas 220 punts
9º Alfons Rusiñol/Patricio Giménez 190 punts
10º Jaume Vila/Jordi Salvat 164 punts
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Medi Ambient - El reciclatge és cosa de tots
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Al contenidor blau hi va tot el paper, les caixes
de cartró plegades i les revistes i diaris
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Al contenidor groc hi van les
ampolles de plàstic, sense tap
(o comprimides i tapades),
tota clase d'envasos de plàstic
o metàlics, bosses de plàstic,
tetrabricks i tapes metàliques
d'altres envasos

I

D

Ú V ER
L
G

Al contenidor del vidre hi van els envasos de vidre, sense taps.

VI D RE

Aquest contenidor és només per plantes i restes de jardineria.

Aquests símbols volen dir
que el material és reciclable,
cada cosa al seu contenidor

7
En aquest contenidor hi va el que no es pot
reciclar i no es pot portar a la deixalleria

Els medicaments caducats s'han de portar a la farmàcia
Tots els medicaments que
porten aquest símbol, s'han
de recliclar, deixant-los al
contenidor de la farmàcia

Les piles, tinters i tòners
d'impressores i fotocopiadores
s'han de portar a reciclar als
establiments a on en venen

Electrodomèstics,
ordinadors, mòbils,
fluorescents, runes de
petites obres,olis de
cuina usats s'han de
portar a la deixalleria.
Horari :
Dimecres de 14:30 a 16:30
Dissabte de 11:30 a 13:30

UNS NADALS DIFERENTS?
Ara ve Nadal i aquest any serem més a celebrar-ho.
Calaf està en una etapa de creixement i estem acollint
molts immigrants que venen de fora. De països diferents,
de cultures diverses.
Us imagineu un Nadal fora de casa? Com ens hi
trobaríem? Els immigrants viuen aquesta situació.
Nosaltres hem volgut saber com viuen aquestes festes
que arriben i ho hem preguntat a Magatte, del Senegal,
la família Iezaru, de Romania, la Melvi de Bolívia i
Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj, del Marroc.
Vosaltres veniu de països i cultures diferents. Als
vostres països es celebra el Nadal o es una festa
que veieu de lluny?
Magatte : Jo soc del Senegal i el meu país,
encara que un 90% de la població és musulmana, és
un país laic i tothom celebra el Nadal més o menys

es el dia del naixement de Mahoma. Es una festa molt
important i es celebra en família, menjant els menjars
típics, com ara el cuscús.
Quina importància tenen els nens en les
celebracions i costums dels vostres pobles?
Melvi : Allà els nens saben qui els hi porta els
regals. Es van a comprar i semboliquen davant dels
nens.
Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj: Els
nens saben que els regals són dels pares i familiars.
Família Iezaru: Aquí pels nens teniu el dia dels
Reis. Allà el 5 de desembre és Sant Nicolau. Els nens
deixen les sabates a la porta o a la finestra i lendemà
troben regals i dolços. Després fem larbre de Nadal i
els nens troben al dia de Nadal regals a sota larbre.
Magatte : Allà no existeix aquesta màgia amb
els regals de Nadal. Els nens saben que son els pares
els qui fan els regals.
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Les arrels religioses són molt importants a cada
país, i parlem de tradicions cristianes. Què passa
al Senegal i al Marroc, amb majoria musulmana?
Magatte : El Nadal és una festa dorigen cristià,
però el Senegal es una ex-colonia francesa i shan
heretat algunes costums. Allà es celebra més el Cap
dany. Encara que tenim un calendari musulmà,
treballem i ho fem tot amb el calendari occidental. El
nostre calendari oficial és el mateix daquí, si bé per
les festes religioses seguim el calendari musulmà.

Família Iezaru

com aquí. La gent surt a comprar, hi ha llums als
carrers i es celebra la nit de Nadal en família. Es reuneix
tota la família. La nit de cap dany es celebra duna
altra manera. Es fa ball i cadascú hi fa alguna aportació.
Família Iezaru : A Romania es més o menys
com aquí. Es un país amb un 80% de practicants de
la religió ortodoxa. Es fa mes o menys com aquí. Es
surt a comprar. Als carrers hi ha llums de Nadal. A
pagès es celebra més que a les ciutats. El dia 24 es
mata el porc i les dones fan botifarres i embotits.
Aquestes costums es van perdent a les ciutats
Melvi : A Bolívia es celebra com aquí. Allà la nit
de Nadal es fa un sopar amb la família i es menja porc,
panetone i es beu vi i cava.. I el dia de Nadal es donen
els regals. La festa de Reis no existeix allà. Sen diu
el Dia del Nen. Cap dany es una festa molt bonica.
Allà es estiu i es celebra al carrer, tirant coets i ballant.
Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj : La
festa que nosaltres en diem Nadal es celebra l1 de
Gener. La festa es fa el dia 31 de desembre, a la nit
i es celebra bàsicament a les ciutats. Els carrers estan
enllumenats, la gent compra regals i joguines pels
nens. El que vindria a ser el Nadal cristià, per nosaltres

Sr. Magatte

Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj : Al
Marroc passa una cosa semblant. Som un país frontera
amb el món occidental i tenim molts lligams històrics
i econòmics amb els països occidentals. Penseu que
en aquests moments hi ha unes 700 empreses
espanyoles al Marroc. Tenim el calendari musulmà per
les festes religioses però el calendari oficial és el mateix
daquí.

I vosaltres veniu aquí i us trobeu amb una cultura
diferent a la vostre. Els nens van a col·legit amb
daltres nens daquí, que fan la carta als Reis i
demanen coses i els Reis els hi porten el que han
demanat. Com resoleu vosaltres això?
Família Iezaru : Nosaltres som aquí i respectem
les tradicions i les costums daquí.

aquí prefereix anar aquest més de vacances allà i no
per lestiu. La gent, encara que siguin musulmans,
sestimen més anar a casa per Nadal.
Alguna cosa que vulgueu explicar de forma
especial ?
Família Iezaru : A Romania hi ha una costum
molt bonica. Allà, més de la meitat del país esta sota
la neu en aquestes dates. Els nens van per les cases
cantant unes cançons que es diuen colindes per que
tinguin sort en lany que entra i tot els hi vagi molt
bé. La gent fa regals o dóna diners als nens que van
a cantar.
Magatte : Nosaltres també fem una cosa
semblant per cap dany. Els nens es disfressen i van
de casa en casa, cantant, i la gent els hi dóna regals.
Daltra banda, allà el clima és tropical i tot que la gent
diu que fa fred (ara hi ha 24ºC, però per ells fa fred).
Jo, acostumat al clima daquí, quant hi vaig a lestiu,
em moro de calor.

Melvi

Melvi : Em va sorprendre la celebració del dia
de Reis. Allà es una cosa que no es fa. En canvi, com
aquí, fem el Pessebre i larbre de Nadal. També haig
de dir que allà es estiu i es celebren gran part de les
festes al carrer.

Melvi : Aquí fem la tradició daquí. Celebrem el
Nadal com es fa aquí i celebrem també el dia de Reis.
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Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj : Els
nens fan el mateix que els nens daquí. Fan la carta
als Reis i els Reis els hi porten regals.
Magatte : Un nen daquí és un nen daquí i no
dallà. Una vegada que estàs aquí has de mirar
dintegrar-te i respectar la cultura i les tradicions del
país que tha acollit. Els nens senegalesos que viuen
aquí demanen les joguines als Reis, com ho fan els
nens daquí.
I seguiu mantenint les tradicions del vostre país?
Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj :
Mantenim principalment les costums amb els menjars.
-

Magatte : Si podem, sí.

Família Iezaru : Dalguna manera, ajuntem les
tradicions dels dos llocs.
-

Melvi : No

Trobeu a faltar a casa vostre?
Família Iezaru : Jo crec que en aquestes dates
els que som de fora pensem més amb els de casa.
Aquest més és especial per tots. Trobem a faltar més
als familiars, als amics i a les costums.
Melvi : Es clar que sí. Sobre tot en aquests dies
tan familiars.
Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj : No
més que de costum. No sentim una nostàlgia especial
aquests dies. Trobem a faltar més al nostres pel Aid
El Kbir (el dia que matem el xai)
-

Magatte : Tota la gent del Senegal que treballa

Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj

Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj :
Tant sols desitjar unes bones festes a tothom, calafins
i immigrants.
Com celebrareu els Nadals aquest any?
Família Iezaru : Espero que bé. Amb molts bons
desitjos per lany que ve. Aquest any passarem el
Nadal aquí i potser lany proper podem anar a Romania.
Vull aprofitar locasió per desitjar a tots els calafins
Bon Nadal i Feliç Any Nou, com diem allà : CRÂCIUN
FERICIT.
Mohamed Ait Khmouch i Mohamed Oulhaj : Ens
quedarem aquí i farem un dinar especial. Anirem a
veure els Reis i ens farem regals.
Magatte : Aquí amb els calafins. Potser lany
vinent vagi a celebrar aquestes festes al Senegal.
Melvi : Ho celebraré aquí, amb la família del
meu company. I tinc moltes ganes de fer cagar el tió.
Les nenes mhan explicat el que és, però jo no ho he
vist mai.

Joventut

Les edats a qui estan dirigides les activitats són les compreses
entre els 3 i els 14 anys.
El preu de lentrada: 3 EUROS, amb la possibilitat dadquirir
un abonament; i els acompanyants: Gratuït.
Cal dir que les escoles de la comarca de lAlta Segarra podran
assistir gratuïtament a una sessió.
Us hi esperem, a tots i a totes!!
El Saló de la Infància de Calaf està organitzat per lAjuntament
de Calaf, gestionat per la Fundació Sociocultural ATLAS i amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, CREU ROJA
Anoia, CEINA i la Biblioteca dIgualada.

La Parròquia informa
CELEBRACIONS NADALENQUES
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EL SALÓ DE LA INFÀNCIA DE CALAF us convida al Món
del Circ
El Saló de la Infància de Calaf torna novament per les
festes de Nadal a obrir les portes. Aquest any us convida al
Món del Circ on hi haurà moltes novetats. Es realitzaran
diferents activitats: tallers de manualitats, cuina, maquillatge,
malabars, inflables, llits elàstics, secció de Biblioteca, àrea
de petits amb ludoteca i sorral, espai de joves amb ordinadors,
futbolí, ping-pong, bitlles catalanes, espai daventura,... Tot
això acompanyats de diferents monitors. També hi haurà la
participació de diferents entitats.
A més a més, podreu gaudir tant els més petits com els més
grans dels diferents espectacles:
* Dia 28 de desembre de 6 a 7 h de la tarda, espectacle de
CIRC amb el Professor KAROLI.
* Dia 30 de desembre de 6 a 7 h de la tarda, espectacle de
BREAK-DANCE amb un grup de joves de Vilanova del Camí.
* Dia 2 de gener de 6 a 7 de la tarda, espectacle de TITELLES
amb lobra El moliner representat per la companyia
PENGIM-PENJAM.
* Dia 4 de gener de 6 a 7 de la tarda, espectacle danimació
i de cloenda del Saló, amb el cantant-animador RAH-MON
ROMA representant lobra Per Nadal, pas de Pardal.
I alguna que altra sorpresa!!!
El Saló subicarà com cada any al poliesportiu de Calaf i
sobrirà del 27 de desembre de 2004 al 4 de gener de 2005.
L1 de gener restarà tancat.
Horari: 4 a 8 h de la tarda.

* Dimarts, dia 21, a les 9 del vespre, CELEBRACIÓ
PENITENCIAL
* La Nit de Nadal, a les 12 de la nit, MISSA DEL GALL.
* El dia de Nadal, missa a 2/4 de 12 del migdia.
* Dia 26, St. Esteve, missa a 2/4 de 12.
* Les altres festes, les celebracions segons lhorari habitual
(misses anticipades a les 8 del vespre, i missa del dia a
2/4 de 12 del migdia)
* Concert dany nou. El diumenge 2 de gener, després de
la missa de 2/4 de 12.
* El 5 de gener acollirem a lesglésia la tradicional cavalcada
de Reis.
* Durant totes les festes de Nadal, a lesglésia hi haurà una
bústia per fer-hi donatius a favor de Càritas.
* Aquest any també sha fet la campanya «La llàntia solidària»
promoguda per Mans Unides. La recapta denguany va
destinada a lampliació duna escola a Mugina, Rwanda.
* Càritas arxiprestal també ha dut a terme la campanya
nadalenca destinada a les escoles de primària.
* Durant aquestes festes us convidem a guardar les ampolles
de cava. La jovenalla de confirmació les passaran a recollir
el diumenge dia 9 de gener.
* Des de la Parròquia desitgem a tothom unes bones festes
de Nadal i un bon Any Nou.
ALTRES INFORMACIONS
* Sha posat un sistema de calefacció a la cripta de Sta.
Calamanda. Una bona millora, ja que a la cripta hi celebrem
la missa dels dies feiners.
* El projecte ACCURO del bisbat de Vic està impulsant un
centre a Calaf on guardar duna manera digna i segura
les peces artístiques i de valor que es troben a les diferents
parròquies daquesta zona. Amb la instal·lació dunes
vitrines (provistes de seguretat i sistema dalarma) aquestes
peces estarien degudament custodiades i, al mateix temps
podrien ser visitades i contemplades. Confiem que el
projecte tiri endavant.

HORARIS DE SERVEIS I CELEBRACIONS
A LA PARRÒQUIA
Despatx parroquial (tramitar papers; encomanar misses, consultar el
que calgui, portar roba per Càritas...)
De dilluns a divendres, a la tarda, de 2/4 de 5 a les 7
Dissabtes, al matí, de 11 a 1
Telèfon: 93 869 85 40
Celebració de misses:
Dies feiners, a 2/4 de 8 de la tarda
Dissabtes i vigílies de festa (anticipada), a les 8
Diumenges i festius, a 2/4 de 12
Bateigs i casaments:
Cal concretar amb temps suficient el dia i lhora.

Urbanisme

CALAF, AMB LA MARATÓ DE TV3

PRESENTACIÓ DEL NOU PLA URBANÍSTIC DE
CALAF

El passat diumenge, dia 19, Calaf va col·laborar
activament amb la Marató de TV3, que enguany tenia
com a finalitat la recollida de diners per la lluita contra
el càncer.

Amb una assistència dun centenar de persones, el
passat divendres, dia 10, a les set de la tarda, es va
presentar, a la Casa Felip,el nou Pla dOrdenació
Urbanística Municipal.

Lacte va començar amb lexplicació, per part del Regidor
dUrbanisme, Sr. Joan Caballol, dels trets generals de
lesmentat Pla, fent especial referència a la creació de
les Rondes Nord i Sud, a la modificació del traçat de
la via del tren, a la creació dun gran parc de 2 Ha., al
rentador, duna zona de lleure al sector Nord, coneguda
com la Torre, i al desenvolupament de la zona industrial.
Seguidament els tècnics redactors del projecte van
explicar els detalls tècnics del pla, el Sr. Miquel Raja
va explicar la metodologia de consulta de la nova
Ordenació i després la Sra. Anna Albín va desenvolupar
cadascuna de les noves propostes de la nova Ordenació.
La reunió va finalitzar amb el torn de precs i preguntes,
on el regidor dUrbanisme i els tècnics municipals van
contestar les preguntes que va fer el nombrós públic
assistent a lacte.

Cultura i Festes

ILUMINACIÓ NADALENCA

Passeig Sta.Calamanda

Raval de St.Jaume

Des de dos quarts de quatre , fins a les vuit de la
tarda es van celebrar al Poliesportiu Municipal partits
de futbol sala i de bàsquet dels equips de totes les
categories de les esmentades especialitats, comptan
amb la participació dels equips de Futbol Sala de Calaf,
Els Prats de Rei, Castellfollit del Riubregós i Solsona.

CALAF COMPTARÀ AMB UNA CÀMERA DEL
SERVEI METEOROLÒGIC DE TV3.
El passat dimecres, dia 15, tècnics de TV3 van muntar
al turó de Sant Sebastià una càmera del servei
meteorològic de la televisió autonòmica.
L a c à m e ra e s t à
instalada a lantena
que te TV3 a Sant
Sebastià i està
comandada des de
Sant Joan Despí, via
mòdem, podent
agafar imatges de
quasi tota la
comarca.
Les
imatges les envia a
través duna antena
parabòlica
a
Montserrat i des
dallà a Sant Joan
Despí.
Així doncs, a partir
dara, quant els
homes del temps de
TV3, facin les
Antena de St.Sebastià
p r e v i s i o n s
meteorològiques
diàries podran connectar, en directe, amb la càmera
de Calaf per tal de obtenir imatges del poble i les dades
del temps.
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Unió Esportiva Calaf

12

Alevin Segona
Grup : 21
Equip

Arriba el Nadal i la temporada futbolística compleix el seu
primer terç. Aquest any la Unió Esportiva Calaf tenia un
gran repte: crear i consolidar un equip juvenil. Tot i els
entrebancs del començament sha aconseguit fer lequip.
La seva trajectòria al campionat està sent complexa però
hi ha molt bon ambient. Per si això fos poc, aquesta
temporada hem federat els benjamins i, per tant, estan
jugant un campionat en el qual la seva participació està
sent força bona, amb una presència permanent en els
llocs capdavanters de la classificació. Sens dubte són un
equip que té un gran futur per endavant. Els més xics,
els prebenjamins, no estan federats, però han jugat uns
quants partits amistosos, ja que el més important és que
vagin agafant rodatge. Els alevins també estan fent una
bona temporada, amb resultats molt positius. La seva
posició a la taula classificatòria és bastant còmode. Els
infantils estan tenint més problemes, però tot i això ocupen
un lloc a la part mitja de la taula classificatòria. Els cadets,
finalment, amb la segona posició a la taula, estan fent
una temporada magnífica.
Però, per sobre dels resultats esportius hi ha ambient de
companyonia i amistat entre tots els jugadors. Aquest
any la Unió Esportiva Calaf ha assolit un nou rècord: ja
són més de cent els nens que practiquen lesport en el
nostre club. Aquest creixement anirà acompanyat per una
sèrie dobres en les infrastructures del camp. Una delles,
la instal·lació de calefacció a la zona dels vestidors, ja
sha realitzat i els nostres esportistes ja poden gaudir
della. Noves porteries de futbol a 7 i altres intervencions
faran que el nostre camp sigui més acollidor i augmentin
les seves prestacions. Esperem que el 2005 ens porti la
concreció de tots aquests projectes, bons resultats esportius
i un major creixement del club. Des de la Unió Esportiva
Calaf: directius, tècnics i jugadors us desitgem a tots un
Bon Nadal i unes Bones Festes.
Carles Albert Marmelada
Coordinador Esportiu
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Infantil Segona
Grup : 31
Equip
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CALAF, U.D. "A"
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Cadet Segona
Grup : 22
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9

1

2

6

22

50

0

5

Capellades, C.F. "A"

9

1

1

7

12

24

0

4

Vilanova Cami C.F. "A"

9

0

2

7

13

33

0

2

Juvenil Segona
Grup : 26
Equip

Benjamin Segona F7
Grup: 7
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Entitats
COMTCASE
Fins a la data actual, lactivitat principal de la COMTCASE
ha estat organitzar el Festival de Música Tradicional de
Calaf.

Antonio Rivas

Després de lèxit del Festival daquest any, la COMTCASE
està més forta que mai.
Enguany shan iniciat les activitats mensuals amb el
concert de Zure al Bar Canet de Calaf el passat 20 de
novembre. Hi ha una sèrie dactivitats programades,
relacionades totes elles amb la música tradicional:
concerts, cursos, tallers, exposicions de fotografies...
La nostra entitat per primera vegada tindrà una seu
permanent, situada al local de lantic Bar Brasil, que
acollirà un grup en directe una vegada cada mes. Serà
un espai estable dins del circuit de Música Tradicional
dels Països Catalans. Aquest local estarà obert els
divendres i dissabtes i està previst que obri les portes
abans del Festival del 2005.
Volem recordar-vos que la COMTCASE té les portes
obertes a tothom que vulgui col·laborar-hi.
Ens acomiadem desitjant-vos bones festes i que us
toqui la loteria!

MERCART 2004-05 DE CALAF
Per segon any consecutiu es celebrarà a Calaf i durant
les festes nadalenques, concretament des del dia 21
de desembre al 5 de gener, una exposició col·lectiva
que en altres llocs ja es celebra, anomenada MERCART,
en la qual shi
podran veure
diferents
f o r m e s
dexpressió
artístiques,
tals com la
pintura,
g r a v a t ,
escultura,
dibuix, etc...
Els horaris
seran els
feiners de 7 a
9 del vespre,
i dissabtes i
festius de 12 a 2 del matí i de 6 a 9 del vespre. Els
dies 26, 31 de desembre i 1 de gener estarà tancada.
La inauguració serà el proper dia 21 de desembre a
les 7 de la tarda.
Aproximadament una quinzena dartistes mostraran
els seus treballs a la sala dexposicions de la Casa Felip,
situada al costat de lAjuntament.

ASSOCIACIÓ D'AFRICANS DE CALAF
Des de lAssociació dAfricans de Calaf volem desitjarvos que passeu molt bones festes. Aprofitem lavinentesa
per dir-vos que estem molt contents amb el tracte de
la gent de Calaf.
Gràcies a tothom.

UNIÓ CALAFINA

LAssociació espera que tota la gent de Calaf passi un
bon any.

Presentem la
programació
prevista pel
mes
de
desembre
denguany:
el diumenge
dia 5, ball
amb el DUET
ESQUITX, el
dimecres dia
8 celebrarem
la DIADA DEL
S O C I ,
amenitzada
pel DUET ARIA. Els propers diumenges dia 12, ball
amb ELIZABETH MAJORAL, seguit el dia 19 pel ball a
càrrec del DUET DOBLE SWING. El dissabte dia 25,
NADAL, amb un ball llarg a les 8 de la tarda a càrrec
del GRUP SLOGAN. Tancarem lany amb el ja tradicional
SOPAR DE CAP DANY, servit pel restaurant EL
QUINGLE dIgualada. Celebrarem lentrada de lany
nou 2005 amb els tradicionals grans de raïm.
Seguidament BALL amb REVEILLON a càrrec del
QUARTET GRUP CRYSTAL.

ASSILM - Associació Sòciocultural dels marroquins

Aprofitem lavinentesa per desitjar a tots els socis,
familiars calafins i comarcans un BON NADAL i un millor
Any 2005

ASSOCIACIÓ ASSILM
Lobjectiu de lAssociació ASSILM és encoratjar la gent
a participar en les festes nadalenques, de manera que
els nens i les famílies en general, participin en els
diferents actes que es realitzen al municipi per tal que
la integració sigui una realitat.
Aprofitem lavinentesa també per demanar als
responsables de les diferents entitats i organismes que
ens ajudin , per tal que com a emigrants marroquins,
puguem celebrar les festes tradicionals del Marroc,
com per exemple la festa religiosa AID AL ADHA, en
la que es mata el xai o la festa del matrimoni, que té
unes arrels molt profundes, i que en la cultura berber
dura tres dies, durant els quals es celebren activitats
diferents.
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Casal de Calaf
ELS PASTORETS DAQUEST ANY
Una entrevista amb el director, lEnric Torra
Quan sacosta Nadal el Casal comença a bullir de
Pastorets. És la Festa de cada
any i alhora el repte per fer-los
diferents i millors que mai.
Assaigs, gestions, il·lusions i pors
es barregen en la feina diària de
més dun centenar de voluntaris.
Tothom amb el compromís viu
de que els Pastorets de Calaf
siguin els millors de tots.
Aquestes representacions són, després de tants anys,
un tret cultural del nostre poble. I ens agrada que sigui així.
I que vingui a veurels molta gent perquè tenim lorgull de
saber que fem una cosa ben feta i volem oferir tant als
comarcans com als visitants la possibilitat de gaudir-ne.
Aquest any sha començat amb un aire nou, amb una
empenta diferent. Podria ser lembrió dun nou projecte que
aposta de forma decidida per la via de la millora i de la
qualitat.
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La persona més atrafegada que hi ha aquests dies a
Calaf és possible que sigui el director dels Pastorets: lEnric
Torra.
Enric, ho tindrem tot a punt pel dia de lestrena?
 Bé,... tot, tot és com impossible. Diguem que estem en camí de
tenir-ho quasi tot a punt.
Tu creus que els que vam venir a veure els Pastorets lany
passat hem de tornar a venir aquest any?
 Per molts veure els Pastorets cada any és com una devoció. Lany
passat van ser els Pastorets de lany passat i laltre eren els de
laltre any... Enguany seran els Pastorets denguany i per això sol
val la pena de veurels.
Jo animaria tota la gent devota  i la no devota a veure els Pastorets
cada any- que vinguessin. Hi ha sorpreses amb actors,
vestuaris,efectes, etc... que valen la pena de passar-hi la tarda.

Comparteixes algunes opinions que diuen que aquests tipus
despectacles són per la canalla?
Jo quedo sorprès quan davant de certs espectacles dits infantils o
per canalla, els espectadors més il·lusionats i més embadalits són
les persones grans. Els Pastorets, no simplement són per gent de
totes les edats, sinó que a més ens estimulen la imaginació per
sentir-nos personatges, infants o no, de la història de Nadal.
Els Pastorets de Calaf a més shan convertit en un espectacle de
llum, de so, interpretació,.. En resum és una obra de teatre en que
la il·lusió, imaginació, somni fan sentir-nos infants maldant els
nostres afers de cada dia.
Tothom espera que els Pastorets de Calaf siguin espectaculars
i diferents. Això pel director és una limitació o és un repte?
 Portar endavant una macro-representació com són els Pastorets
en que compten un grapat dequips: llum, so, efectes, decorats,
elements corporis, ballets, vestuari, maquillatge, perruqueria,
actors, porters, acomodadors, propaganda i possiblement algun
que em deixo és un repte, una fita, i a la vegada una gran limitació.
Un repte per intentar que cada vegada siguin millors, no et pots
conformar amb el que ja sha fet, sha de fer millor. Una limitació
deguda als recursos, a les hores que comporta. Hem de pensar
que tots hi passem les hores sobreres i desbarjo, i tal com va el
món actual de treball i obligacions cada vegada és més complicat.
Hi ha alguna cosa que faries i que no than deixat fer?
 Faria... sempre sen farien més de coses. Sempre intentes millorar
això o allò. Pensem que estem en un poble, amb uns recursos
relativament limitats, en una entitat que no li sobren els diners. Si
ets conscient daixò, cada petita què gran cosa és importantíssima.
Les coses shan de fer a poc a poc i amb bona lletra. Sha de tenir
molt en compte laspecte humà. No pots escombrar i tot nou. Cada
persona que es mou, treballa i hi dedica una part del seu temps
sha de tenir en compte i valorar-ho. I amb tot i això, segur que
a vegades la cagues. Sempre algú se sent maltractat o oblidat.
Matiso això perquè no és que no mhagin deixat fer o no coses. No
shan posat pals a les rodes, sinó que tadones que allò que voldries
fer moltes vegades no es pot fer.
Enric, per què thas ficat en aquest embolic?
 Bona pregunta.
Doncs Enric que hi hagi molta sort i que tot rodi com tu voldries.

7è CONTA CONTES DEL CASAL
Nascuda el desembre de 1997, el Casal de Calaf
celebra, enguany, la 7a. Convocatòria del Conta
Contes: serà, com sempre, el dia de Sant Esteve,
a les 12 del migdia a la sala de fusta del Casal. Sis
persones dedats diferents ens contaran sis rondalles
que ens faran passar una hora inoblidable, tant als
més petits com als més grans. Per cert, si a algú
li fes gràcia de participar-hi (en pròximes
convocatòries), poseu-vos en contacte amb
lorganització. Us hi esperem!
PASTORETS INFANTILS
I recordeu-vos dels Pastorets Infantils. Més discrets
que els grans, però íntims, familiars, entranyables.
Aquest any continuem laventura amb nens i nenes
de fins a 12 anys.
Continuem la tasca de buscar futurs actors i de tenir
cura de les il·lusions noves.
Les representacions dels Pastorets Infantils seran el
2 i el 6 de gener a les 7 de la tarda.

Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 15 DE
NOVEMBRE DE 2004.
1. Aprovació inicial del Pla dOrdenació Urbanística
Municipal.
- Sacorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar inicialment el Pla dOrdenació Urbanística
Municipal del municipi de Calaf que substitueix laprovat
en sessió plenària de 31 de gener de 2003, que es
composa dels següents documents:
- Memòria
- Normativa
- Detalls de Normativa Urbanística
- Estudi Econòmic Financer
-Catàleg dedificació existent en sòl no urbanitzable.
-Catàleg de Béns a protegir i Inventari arqueològic
-Convenis urbanístics de col·laboració
-Plànols dinformació i ordenació.
-Informe mediambiental
Segon.- Sotmetrel a informació pública, pel termini dun
mes amb els requisits establerts a larticle 3 del Decret
287/2003, de 4 de novembre posant dit tràmit al
coneixement dels qui shan personat a lexpedient.
Simultàniament, concedir audiència als ajuntaments de
Calonge de Segarra, Sant Pere de Sallavinera, Prats de
Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Pujalt, que limiten amb
el terme municipal de Calaf.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats en
raó de les seves competències.
2. Aprovació provisional modificació Ordenances
Fiscals per a lany 2005.
- Sacorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de
lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a lexercici 2005 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a lexercici de 2005
i següents la modificació de les Ordenances fiscals que
a continuació es relacionen:
- Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de lImpost sobre
béns immobles
- Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de lImpost sobre
activitats econòmiques
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de lImpost sobre
vehicles de tracció mecànica
- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de lImpost sobre
lincrement del valor dels terrenys de naturalesa urbana
- Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de lImpost sobre
construccions, instal·lacions i obres
- Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per
lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic
i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o
de les voreres.
- Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per
locupació de terrenys dús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per
locupació de terrenys dús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.
- Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
- Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per
subministrament daigua.
- Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per

expedició de documents administratius.
- Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per
llicències urbanístiques.
- Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per
llicència dobertura destabliments.
- Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per
la prestació de serveis densenyaments especials en
establiments municipals (Escola de Música).
- Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per
la prestació del servei de Llar dInfants.Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la
utilització dinstal·lacions esportives municipals.
- Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per
la recollida, tractament i eliminació descombraries i
altres residus sòlids urbans.
- Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa
reguladora de la prestació del servei de gimnàstica.
- Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora del preu públic
per lutilització de lescenari professional, taules i cadires
de lAjuntament de Calaf.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler danuncis de
lAjuntament els anteriors acords provisionals, així com
el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de
lanunci dexposició en el Butlletí Oficial de la Província.
4.- Adhesió al conveni subscrit entre el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i lAssociació
Catalana de Municipis per a fomentar i implementar
els diferents programes dintervenció en làmbit
de competències de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
- Sacorda per unanimitat :
- Manifestar la voluntat daquest ajuntament dadherirse al conveni que sindica a la part expositiva per tal de
col·laborar en lexecució de programes en làmbit de
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil.
5. Modificació acords 6è punt de lordre del dia de
la sessió plenària de 17/09/2004.
- Sacorda per unanimitat
Primer.- Modificar els acords adoptats en el sisè punt de
lordre del dia de la sessió plenària de 17 de setembre
de 2004 deixant-los sense efectes i renunciar a les
subvencions concedides pel Departament dEnsenyament
de la Generalitat de Catalunya per resolucions 28/01/2004
i de 25/02/2004.
Segon.- Ratificar la sol·licitud de subvenció acordada en
sessió plenària de 23 de juliol de 2004.
6. Resolució sol·licitud del Sr. Enric Gimferrer en
relació a la denominació de ledifici destinat a
Centre de Dia.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Enric Gimferrer Felip
amb data 18 doctubre denguany (núm. Registre dentrada
2197) en què demana que ledifici municipal anomenat
Can Gimferrer a on subicarà en breu el Centre de Dia
sanomeni edifici JOAN GIMFERRER en honor del seu
avi, Sr. Joan Gimferrer Cuní.
Saprova per unanimitat :
Primer.- Accedir a la petició del Sr. Enric Gimferrer en
els termes que sindiquen a la part expositiva daquest
acord.
Segon.- Notificar aquest acord a linteressat.
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HORARI DE TRENS:

Al vostre servei

RENFE

TELÈFONS D'UTILITAT
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BARCELONABARCELONA

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
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. Ramon Lluís Nadal) ........................93 8680075
Jutgesa de Pau substituta (Sr. Pilar de Millan Soriano) ..93 8699273
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
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 88 05
TELÈFON METGE DE GUÀRDIA / URGÈNCIES 93 869 88 05 / 061
PER MESURES DE SEGURETAT EL CENTRE RESTARÀ TANCAT
LABORABLES:
DE 9 DEL VESPRE A 8 DEL MATÍ
DISSABTES I FESTIUS.
DE 9 DEL VESPRE A 9 DEL MATÍ
Per tant durant aquestes hores per poder ser visitat, haurà de telefonar previàment al
93 869 88 05 / 061

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.

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)

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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