BUTLLETÍ DINFORMACIÓ MUNICIPAL

Calaf,
etapa reina
de la
VOLCAT-2005
AJUNTAMENT DE CALAF
Abril 2005

(més informació Pàg. 14 i 15)

Es presenta a
CONSTRUMAT
el projecte de
remodelació de la
Plaça dels Arbres

PRESSUPOST DINGRESSOS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i daltres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Variació de Passius financers
TOTAL INGRESSOS
PRESSUPOST DE DESPESES
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Variació de passius financers

(més informació Pàg. 7)
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L'Ajuntament aprova el
Pressupost Municipal
pel 2005, per un total
de 3.542.443,62 EUR

Foment millorarà
la via de tren
entre Calaf
i Cervera
(més informació Pàg. 5)

TOTAL DESPESES

771.300,00 
160.000,00 
597.367,16 
655.225,00 
4.545,46 
979.006,00 
375.000,00 
3.542.443,62 
757.451,98 
1.196.092,51 
24.096,07 
52.000,00 
1.354.006,00 
158.797,06 
3.542.443,62 

agenda de Calaf
cada dijous

de 16 a 18 h.

TALLERS DART MANUALS,
DECORATIVES i ARTÍSTIQUES

Institut Municipal de Formació Permanent (C/. Llorens, s/n)
Els interessats parlar amb el Sr. Sabaté els dijous en els horaris indicats.

(dies a determinar)
CURS DE PANDERETA i GRALLA

INTERESSATS TRUCAR A: BERNAT tel. 652 92 66 68

30

abril

- dissabte

23:30 h.

ORGANITZA: UNU DU MAIU

2

maig

maig

- diumenge

18:00 h.

Unió Calafina
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12:00 h.
13:00 h.

maig

CONCERT DE ROCK amb:
MUCHACHITO Y BOMBO INFIERNO,
KOKAONGA TAM TUM,
NARAINA i EL CERO

Del

juny

- dissabte

22:30 h.

- dimecres

18:00 h.

Biblioteca

(IES Alexandre de Riquer)

ESPECTACLE INFANTIL amb:
EL REI DE LA CASA

TEATRE: NENA MACA,
PER FAVOR ELS POSTRES
actors: Clara Segura i Bruno Oro Pichot

18 al 26 de juny
Horaris: feiners de 19:30h. a 21 h.

Dissabtes i festius; de 12 a 14 i de 19 a 21 h.

MISSA
SARDANES - UNIÓ MUSICAL
PRINCIPAL DE BERGA
TALLER DE CIRC
GRAN PARADA TOT CIRC

EXPOSICIÓ: ART NEOLÍTIC
AL MÓN IBER-ROMÀ

Casa Felip Col·lecció particular de Josep M. Manau

- diumenge - APLEC SANT SEBASTIÀ

De 10:30 a 13:30 h.
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Casal de Calaf

Unió Calafina

1

abril / maig / juny
2005

23

juny - dijous - REVETLLA DE SANT JOAN
23:30 h. CONCERT a càrrec:
Plaça dels Arbres dAL TALL, grup valencià

amb més de 25 anys dexperiència

RECITAL POÈTIC:
TEMPS DE POETES

24:00 h.
Plaça Barcelona 92

BALL amb:
lORQUESTRA AMARCORD

AMB NABÍ DE JOSEP CARNER
Intèrprets:

CARME SANSA i MIQUEL MINGUELL

UNA ACTIVITAT DE LOBRA SOCIAL DE La Caixa

8

maig

- diumenge

19:00 h.

MÚSIQUES A CAU DORELLA
CONCERT DE GOSPEL amb
ESCLAT GOSPEL SINGERS

Casal de Calaf - Sala Folch i Torres

19:00 h.

Unió Calafina

Del

BALL: LESQUITX

a les 19:30 h.

juny - divendres - 14è FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL
22:00 h. CONCERT a càrrec del grup valencià:
Plaça dels Arbres LA BENITERRÀNIA, presentant
el seu nou treball SENTIMENTS

25

juny - dissabte - 14è FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL
Matí. CERCAVILA PEL MERCAT
Plaça dels Arbres cursos dacordió, garrotins
(per a més informació programes a part)

17 al 20 de maig
Activitats cada tarda
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SETMANA CULTURAL
ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

A partir de les 22:00 h.
Plaça Gran

MOSTRA DEL 14è FESTIVAL
DE MÚSICA TRADICIONAL

LA BELLE IMAGE, ÁYVÁLÁ, BRATSCH,
ENTRE DALTRES (veure programes a part)

CURSOS GRATUÏTS ADREÇATS A TREBALLADORS EN ACTIU
Vol aprendre a dissenyar pàgines web?
CURS D´INTERNET, DISSENY
DE PÀGINES WEB
Durada: 60 h.
Dimarts i dijous de 18,30 a 22h.
Inici: 3 de maig
Vol incrementar les seves vendes
entre un 40 i un 50% a un cost 0?
CURS DE MARKETING DIGITAL
I COMERÇ ELECTRÒNIC
Durada: 60h.
Dimarts i dijous de 18,30 a 21,30h.
Inici: 26 d´abril

Vol obrir la seva empresa a nous
mercats?
CURS DE COMERÇ
EXTERIOR I
Durada: 90h.
Dimarts, dimecres i divendres de
18,30 a 21,30h.
Inici: 12 d´abril
Per a més informació i inscripcions:
UEA - C. Sebastià Artés 8
08700 IGUALADA
Tel. 93805 22 92
Fax 93804 60 55

Del 2 al 13 de maig de 2005
Lloc: Llar dInfants Municipal
Horaris: 10:00 a 12: 30 h. (matí) - 16:00 a 17:00 h. (tarda)

Del 6 al 10 de juny de 2005

Francesc Casajoana, s/n - Tel. 93 869 90 15

Editorial
LA FEINA A LOMBRA
Es ben sabut per tothom que sovint, el
desenvolupament dun municipi, es veu
condicionat per decisions alienes a les
competències del seu ajuntament i que
depenen en bona part de decisions preses
des dadministracions dàmbit superior (
Consell Comarcal, Diputació, Generalitat,
Govern Central, Europa...)
Paradoxalment, moltes daquestes decisions
dabast supramunicipal tenen una incidència
molt directa en el desenvolupament local
i en la qualitat de vida dels seus habitants.
Estem parlant de coses tant variades com
el sanejament dels comptes del consistori,
per tal de fer front a noves inversions, com
de les reunions i desplaçaments que es fan
per tal de parlar amb alts càrrecs del Govern
de la Generalitat i de lEstat, a fi de donar
solucions als problemes existents o bé
obtenir subvencions pels projectes que
creiem necessaris i imprescindibles pel
desenvolupament del nostre municipi.
Un exemple evident daquesta incidència
és el de les infraestructures, factor que
molt sovint esdevé decisiu per la prosperitat
dun municipi. Conscients de la seva impor
tància, lEquip de Govern no ha estalviat
esforços a lhora de reclamar millores en
les infraestructures que afecten al nostre
municipi i teixir aliances que les facin
viables.

Aquesta però, és una feina que, de vega
des, no es veu o que no té el ressò que els
esforços esmerçats mereixerien. Recent
ment, una daquestes feines a lombra ha
donat ja el seu primer fruit. Ens referim a
lanunci que ha fet, fa pocs dies, el Ministeri
de Foment de les obres dacondicionament
i millora de la via de tren entre Calaf i
Cervera i lencàrrec de lestudi de millora
del tram entre Calaf i Manresa.
De ben segur que, en aquest cas ha estat
decisiva l'entrega del Manifest per la millora
de la línia que es va dur a terme a Madrid,
el passat mes de Febrer, per part, entre
daltres, de lAlcaldessa de Calaf i el Regidor
dUrbanisme, com a membres
de la Plataforma per la Millora
de la Via de Tren entre Manresa
i Lleida, així com de les reunions
mantingudes amb el Conseller
dObres Públiques de la Gene
ralitat i altres alts càrrecs del
Govern català i tècnics del Mi
nisteri de Foment que, per
petició expressa de lAjuntament
de Calaf, es van desplaçar des
de Madrid al nostre municipi
per tal de valorar in situ lestat
real de les infrastructures i
cercar solucions.

jectes que sestan gestant i que per durlos a terme és necessari el suport de les
administracions autonòmica o estatal : la
millora del funcionament del CAP, en el que
lAlcaldessa ja sha reunit amb la Consellera
de Sanitat i daltres càrrecs del Departa
ment, lobtenció de subvencions per
lampliació del CEIP i de la Llar dInfants,
la creació de la comarca de lAlta Segarra,
etc. Per tal d'aconseguir tots aquests suports
es necessària una feina a lombra, de for
migueta, una feina que no es veu, però
que quant els esforços fructifiquen hom
pensa que, possiblement, sigui una de les
feines més importants que es fan des de
lAjuntament.

Nhi ha molts daltres de pro
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El nom dels carrers
CARRER FRANCESC CASAJOANA
El carrer Francesc Casajoana deu el seu nom al
Sr. Francesc Casajoana i Sisquella, personatge
que va exercir el càrrec de Secretari Municipal
durant uns 26 anys. Va néixer a Sant Martí de Sesgueioles i va ésser anomenat
secretari de Calaf el dia 13 de desembre de 1919. Un cop va haver esclatat la Guerra
Civil, el dia 17 dAgost de 1936 fou destituït del seu càrrec per lAjuntament, sortit
de les eleccions municipals del dia 7 del mateix mes, i hi va ésser reintegrat quan
van entrar les tropes nacionals a la nostra població el dia 20 de gener de 1939.
Francesc Casajoana doncs, va seguir exercint el seu càrrec fins el dia de la seva
mort, el dia 15 de Maig de 1944. Posteriorment lAjuntament de Calaf, segons acta
del dia 19 de setembre de 1970 va decidir batejar un dels carrers de nova creació,
fruit del creixement daquell període, amb el nom daquest personatge.

JAUME MAS I PARÉS

Informació municipal
CALAF CELEBRA ELS 25 ANYS
DAJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

REUNIÓ AMB ALTS CÀRRECS
DEL MINISTERI DE FOMENT

El dia 22 de gener, lAjuntament de Calaf va celebrar a la Capella
del Centre Cívic
l  a c t e
commemoratiu en
motiu dels 25
a
n
y
s
d A j u n t a m e n t s
democràtics.

El passat dia 26 de gener, lAlcaldessa de Calaf, Sra. Maria
Antònia Trullàs i el regidor dUrbanisme, Sr. Joan Caballol, es
van desplaçar a Madrid amb motiu de la reunió acordada amb
la Ministra de Foment, Sra. Magdalena Àlvarez Arza, convocada
per la Plataforma per la Defensa de la Línia Fèrrea ManresaLleida, de la qual Calaf nés membre.

Lacte va comptar
amb la presència
del Molt Hble. Sr.
Taula presidencial
Jordi Pujol i Soley
i dels Alcaldes i
regidors que han format part de la Corporació municipal de
Calaf des de linici de la democràcia al nostre país fins a lactualitat.
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El motiu del desplaçament a Madrid era mantenir la reunió amb
la Ministra, prevista i sol·licitada uns mesos abans, per tal
dexposar-li les greus deficiències de lesmentada línia i conèixer
de primera mà quines actuacions té previstes desenvolupar-hi
lacual Govern de lEstat. Un cop allà, no obstant, la ministra va
excusar la seva assistència al·legant canvis dúltima hora i els
membres de la plataforma sols van poder entrar, per Registre,
les seves reivindicacions.

El Sr. Joan Graells va encetar el torn de discursos fent un repàs
de les fites que shan assolit en aquests últims vint-i-cinc anys.
Seguidament el Molt Hble. Sr. Jordi Pujol va repassar les
actuacions dutes a terme per la Generalitat de Catalunya en
aquests anys, fent especial menció en el suport que, des de la
Generalitat, sha donat a la feina dels municipis, i va destacar
les expectatives de futur que, segons ell, existeixen en la zona
de laltiplà calafí. Per acabar, lalcaldessa de Calaf, Sra. Mª
Antònia Trullàs va parlar dels projectes de futur i va encoratjar
als assistents a continuar en la feina feta durant tot aquest
temps. Finalment es va procedir a lentrega duns records
commemoratius dels 25 anys dAjuntaments democràtics a tots
els alcaldes i regidors.
En acabar lacte, es va fer la foto de família amb tots els alcaldes
i regidors, i es va oferir un refrigeri als assistents.

Foto Palomo

Foto cedida pel diari "La Mañana"

Tot i el revés de la reunió frustrada, els membres del consistori
calafí van aprofitar lavinentesa per tal de reunir-se, duna banda,
amb la Subdirectora General de Gestió dAjudes i Subvencions
de Projectes del Ministeri de Foment, Sra. Mª José Tanco i,
daltra amb la Direcció General de Programació Econòmica i
Pressupostos del mateix Ministeri. En les esmentades reunions
es va revisar lestat administratiu en que es troba la sol·licitud
de subvenció sol·licitada per a la rehabilitació del Castell de
Calaf, inclosa en el programa de rehabilitació de Castells, que
el Ministeri de Foment destina de l1% de totes les obres públiques
que gestiona amb la finalitat de poder finançar projectes de
rehabilitació del patrimoni històric i cultural.
Fruit daquesta trobada, que va discórrer en un ambient molt
cordial, es van acordar uns seguit daccions i procediments per
tal dagilitar la tramitació de lexpedient i poder aconseguir el
finançament necessari per fer viable la restauració del preuat
monument.

CALAF RECORDA A LES VICTIMES DE L11-M
El passat divendres, dia 11 de març, coincidint amb el primer aniversari de latemptat
terrorista a Madrid, en el que varen morir prop de 200 persones, els treballadors de
lAjuntament van fer una aturada de cinc minuts per tal de mantenir viu en el record a les
víctimes de latemptat.
A les 12 del migdia, tots els treballadors de lAjuntament van sortir a la Plaça Gran, i en
emotiu silenci, van retre homenatge a les víctimes i familiars del inqualificable acte del 11
de març, d'ara fa un any.

Els treballadors de l'Ajuntament van fer els 5 nimuts de silenci

CALAF ESDEVÉ SEU DE LA CONFEDERACIÓ CATALANA DE
TURISME RURAL
El passat dia 9 de febrer va tenir lloc lacte
de creació de CONCATUR, la Confederació
Catalana de Turisme Rural a la localitat de
Calaf (Anoia  Barcelona).

representés davant de les administracions.
Fins ara els esforços havien estat
infructuosos, però des del setembre de 2003

LAjuntament de Calaf ha donat tot el seu
suport a la Confederació, que té la seva seu
en unes dependències del Centre Cívic. En
paraules de lalcaldessa, Sra. Maria Antònia
Trullàs, donar recolzament a la creació de
la Confederació Catalana de Turisme Rural
és per a nosaltres la possibilitat doferir un
servei als municipis del nostre entorn i alhora
contribuir al desenvolupament dun sector
turístic molt important per al medi rural del
nostre país.
Aquesta Confederació està integrada, ja
en el moment del seu naixement, per 20
associacions i federacions de les diferents
províncies que, amb un total de més de 600
establiments, suposen més del 80% del
turisme rural associat de tota Catalunya.
Des dels inicis del turisme rural a Catalunya,
en la dècada dels 80, els titulars dallotjaments
rurals shan anat organitzant en diferents
associacions dàmbit comarcal, provincial
o altres. Tot i que el sector estava relativament
organitzat, calia crear una entitat superior
que integrés i organitzés el conjunt
dassociacions i federacions catalanes per
a coordinar les tasques de promoció,
estructuració del producte, etc.. i que el

Comarques dInterior) com a vice-president
, i es nomenà Montserrat Coberó i Farrés
directora dels Serveis Tècnics de CONCATUR.
Durant lacte es va
manifestar lagraïment
de la Confederació a
lempresa Gres Català
que durant els darrers
anys ha facilitat un espai
per a les trobades i
reunions de la
Confederació amb la
única finalitat de
c o l · l a b o ra r e n e l
desenvolupament
turístic del seu entorn
rural.

es va iniciar un projecte de col·laboració
conjunta entre diferents associacions
catalanes que ha culminat amb la creació
de la Confederació Catalana de Turisme
Rural.

Concatur està en
contacte amb la Direcció
General de Turisme per
tal de fer-li arribar les inquietuds dels
propietaris destabliments de turisme rural
davant les reformes de la normativa que
sestà tramitant.

Durant lacte de creació de la Confederació
es va escollir una Junta Directiva presidida
per la Sra. Assumpta Fort i Olivella
(vicepresidenta de Turisme Rural Girona)
i en Josep Maria Solé i Estany (president
de la Federació dAgroturisme de les

El proper dia 11 de maig tindrà lloc a Calaf
lacte oficial de presentació de la Confederació
amb assistència de nombroses autoritats
i duna gran quantitat de propietaris de
turisme rural darreu de Catalunya.

Integrants de CONCATUR

EL MINISTERI DE FOMENT MILLORARÀ LA VIA DE TREN DE CALAF
A CERVERA.
El Consell de Ministres ha autoritzat al
Ministeri de Foment a contractar les obres
de millora de la via de tren Calaf-Cervera,
amb un pressupost de licitació de 19 milions
deuros i un termini dexecució de 27 mesos.
El projecte comprèn la renovació de la
superestructura actual amb la substitució
de les travesses de fusta per travesses
polivalents de formigó, amb renovació del
balast i del carril i rehabilitació dels
desviaments de lestació de Calaf.
El projecte inclou la rehabilitació de
lelectrificació, amb el condicionament de
la catenària al baixador de Sant Guim de
Freixenet i a lestació de Calaf, substituint
a més a més els equips de terra actuals i
altres elements en mal estat.
Les obres també suposaran millores
dinfraestructura com el tractament de les
trinxeres que presenten problemes

destabilitat, el condicionament dels
murs de contenció, leixamplament
de la plataforma en aquells punts en
que aquesta ha quedat escassa i
ladequació del drenatge longitudinal
i transversal.
El projecte inclou la reparació del
túnel de lAigua i la instal·lació de
defenses antivandàliques en els passos
superiors i de parets guardabalast
en els passos inferiors, adapten-se
les andanes de les estacions i
baixadors del tram, i sinclou una
nova il·luminació al baixador de Sant
Martí. També sinstal·larà senyalització
lluminosa i acústica en els passos a
nivell.
Les actuacions que ara es faran a la
línia tindran la seva continuació amb
la pròxima contractació de
lassistència tècnica necessària per a la
redacció del projecte de renovació de via

Estació de Calaf

i millora en el tram Calaf-Manresa
daquesta mateixa línia.
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Promoció Econòmica
JORNADES DE DINAMITZACIÓ
TURISTICA DE CALAF
Del 21 al 28 de desembre, i amb el lema
de Noves oportunitats de negoci, shan
dut a terme a la Sala Sant Jordi de la Caixa
de Catalunya, les Jornades de Dinamització
Turística de Calaf.

productes turístics i en una campanya de
promoció adequada. Aquest conjunt de
tasques han de realitzar-se amb la
col·laboració de tota la societat i amb el
suport constant de les entitats públiques
( l A j u n t a m e n t i e l
Consorci de lAlta Anoia).
El programa de les
jornades ha estat el
següent :

Ponents de la taula rodona
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Les Jornades, organitzades pel Consorci
de Promoció Turística de lAlta Anoia i
lAjuntament de Calaf, formen part del Cicle
de Xerrades Noves Oportunitats de
Desenvolupament per a lAnoia, que
compta amb el suport econòmic del
Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya i de lÀrea de Promoció
Econòmica de la Diputació de Barcelona a
través del Pacte per a lOcupació de lAnoia.
Les Jornades tenen com a finalitat
conscienciar als calafins dels nombrosos
recursos turístics que conserva la vila i les
possibilitats de convertir-los en atractius
turístics i font de riquesa econòmica per
als ciutadans. Però per aconseguir aquest
objectiu cal començar a treballar en la seva
posada en valor, en lestructuració com a

Dia 21 de desembre : 
Com muntar la pròpia
empresa  Recursos
propis i el suport de
lAdministració, a càrrec
de Llorenç Tossal del
Grup Carles.

LA UNIÓ EMPRESARIAL
DE LANOIA SENTREVISTA
AMB LALCALDESSA DE CALAF
El president de la Unió Empresarial de
lAnoia, Sr. Ramon Felip, acompanyat
del Gerent de lentitat, Sr. Josep Mª
Domènech, es van entrevistar el passat
dia 30 de març amb lalcaldessa de Calaf,
la Sra. Mª Antònia Trullàs i amb el regidor
de Promoció Econòmica, el Sr. Miquel
Colom.
Durant la trobada es va posar de
manifest una clara voluntat de
col.laboració per a treballar plegats per
la prosperitat econòmica de la zona nord

Dia 22 de desembre : 
El patrimoni històric com a recurs turístic,
a càrrec de Soledad Jimenez, professora
de lEscola Universitària de Turisme de La
Seu dUrgell.
Dia 27 de desembre :  El comerç local i
el desenvolupament turístic a càrrec de
Jordi Calabuitx, de la Fundació dEstudis
Superiors dOlot.
Dia 28 de desembre : Taula rodona  Els
principals recursos turístics de Calaf a
càrrec de Montserrat Coberó, Joan Graells,
Jaume Mas i Josep Mª Solà.
A lacte de cloenda hi va assistir lAlcaldessa
de Calaf, Sra. Maria Antònia Trullàs, que
va pronunciar unes paraules, agraint la
presència del públic assistent i donant per
tancades les jornades.

REUNIÓ AMB ELS COMERCIANTS
El passat dimarts dia 5 dabril va tenir lloc a la Casa Felip
una xerrada informativa amb la intenció per part de
lAjuntament de copsar les necessitats i inquietuds dels
botiguers i comerciants de Calaf. Alhora, va presentar-se
el nou regidor que recentment ha pres la responsabilitat de
gestionar la Regidoria de Comerç , que és el Sr. Miquel
Colom Armengol.
Amb aquesta trobada es pretén iniciar un procés de relacions
entre els botiguers i lAjuntament per tal de donar suport
a les iniciatives daquest col·lectiu, així com per proporcionar
informació sobre ajuts, subvencions o altres que
ladministració pública proporciona als comerciants.
Lacte va comptar amb lassistència dun grup de persones
que va poder transmetre a lAjuntament les seves queixes
i les seves propostes.

L'Alcaldessa amb el Sr.Ramón Felip

de lAnoia. La Unió Empresarial va posar
a disposició de les empreses calafines
els serveis que aquesta entitat pot oferir
en aspectes com lorganització de cursos
de formació per a treballadors i directius,
assessorament legal per a empresaris,
préstecs a baix interès per als seus
associats, recerca de noves inversions,
etc. Amb aquesta entrevista sha iniciat
una línia de col·laboració que ha de
donar molts fruits en els propers anys.

EL BUS DE TODOS.ES
VA PASSAR PER CALAF
El passat dia 7 de març el Bus
de Todos.es, del Ministeri
dIndústria, Turisme i Comerç,
va estar durant tot el dia a la
Plaça dels Arbres per
tal densenyar a tothom
que volgués a navegar
per Internet, treballar
amb el correu electrònic
i utilitzar els serveis de
xat.
Todos.es es una
campanya
de

comunicació adreçada a
comunicar els beneficis de la
societat de la comunicació a la
població en general, i en
particular, als col·lectius que
menys contacte han tingut amb
les noves tecnologies.

Bus de todos.es

Urbanisme
EL PROJECTE GUANYADOR DEL CONCURS DE DISSENY PER LA NOVA
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DELS ARBRES ES VA PRESENTAR A CONSTRUMAT
Durant la passada edició del Saló
CONSTRUMAT que es va celebrar a
Barcelona de l'11 al 16 dabril es va
presentar, a lestand de GRES CATALAN, el
projecte guanyador del concurs de disseny
convocat per lesmentada empresa per tal
de pavimentar, de nou, la Plaça dels Arbres.
El concurs va sorgir del conveni signat entre
lAjuntament i lempresa GRES CATALAN,
el passat 15 doctubre, mitjançant el qual
lAjuntament desenvoluparà el projecte
tècnic i tindrà cura de les tasques de neteja
i preparació prèvies a lobra i Gres Catalán
assumirà el cost de lexecució i del material
de les obres. Lobra es durà a terme amb
un nou material que ha començat a fabricar
lempresa Gres Catalán, anomenat stonita
i que es especialment adequat per la seva
col·locació en espais públics i totalment
compatible amb les característiques
climatològiques de Calaf.
El jurat del concurs, format per Miguel Milà,
dissenyador, Enric Pericas, arquitecte, Isabel
Roig, directora general de BCD, Martín Ruiz
de Azúa, dissenyador, Isidre Sugrañes,
director general de Sugrañes Gres Catalan,
Benedetta Tagliabue, arquitecte i Mª Antònia
Trullàs, alcaldessa de lAjuntament de Calaf,
van resoldre, per unanimitat, declarar
guanyador del concurs el projecte: Fulla
de Calaf realitzat per Roger Such
Sanmartín, estudiant de lEscola Tècnica
Superior dArquitectura de Barcelona, i Laia

COMENÇEN LES OBRES PER TAL
DACABAR LURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA PINÓS.
El passat dijous dia 7 d'abril, lempresa
Jardineria Moix va començar les obres
per tal de finalitzar lurbanització de la
Plaça Pinós.
Per tal de posar fi als problemes
dembussament dels embornals, existents
en lactualitat, es procedirà a la
construcció de noves clavegueres i nous
embornals , i a la pavimentació i
construcció de les voreres de la part
superior de la Plaça.

Stand de Gres Catalán
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Renalias Esteve, arquitecte per lEscola
Tècnica Superior dArquitectura de Barcelona
El jurat va valorar molt positivament la
sensibilitat dintegrar referents de lentorn
urbà i natural i el fet de ser una peça
innovadora en format i relleu.
Aquest projecte serà el que es durà a terme
properament a la Plaça dels Arbres, i que
lAjuntament té previst que és pugui
inaugurar en la major brevetat possible.

Imatge de les obres

També es plantaran arbres per impedir
laccés directe a la pedrera de Ceràmiques
Calaf.
Està previst que les obres durin
aproximadament un més i es té cura de
causar els mínims problemes als veïns.

FINALITZEN LES OBRES DE PROSPECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL
Les obres que durant els darrers sis mesos
shan fet al Castell per tal de consolidarlo i preparar-lo per la seva restauració
finalitzaran en aquest mes dabril.

daccés al Castell, amb la
construcció dunes escales amb
baranes per a la seguretat dels
visitants.

Els aspectes més importants dels treballs
efectuats han estat el següents

Cal esmentar que shan trobat
indicis de l'existència de
diferents plantes en l'edificació
(almenys una per sota del
nivell actual) i que pren força
la hipòtesis que lactual
cisterna era originàriament
una torre de guaita o de
defensa i que el Castell va créixer al
voltant daquesta torre.

- Treballs darqueologia, amb la tècnica
danàlisis destrats per tal de poder definir
la configuració original del Castell.
- Extracció de bona part de les terres i
de la runa que shavia acumulat a linterior
al llarg dels anys.
- Neteja de la vegetació que malmetia
lestructura del Castell.
- Sha buidat la base de la torre nord per
tal de conèixer les seves dimensions
originals.
- Reconstrucció i consolidació de lespitllera
sud, donat que el mur revestia perill de
despreniments.
- Sha condicionat, finalment, una rampa

El fet que el Castell de Calaf es trobés
en un evident estat dabandonament, el
difícil accés per a la maquinària i lelevat
pressupost que comportarà la seva total
restauració ha fet recomanable dividir la
seva restauració en diferents fases en
funció de la seva prioritat i la disponibilitat

Reconstrucció de l'espitllera sud

pressupostària.
La dotació daquesta fase ha estat de
60.000 Euros finançades íntegrament per
la Generalitat de Catalunya, en aquest
moment sestà a lespera de la confirmació
de noves subvencions tant de la
Generalitat de Catalunya com del Ministeri
de Foment per poder continuar amb la
restauració dun dels símbols de la nostra
Vila.

Benestar social
Sha aconseguit una persona per ajudar a les feines domèstiques
a persones que ho necessiten durant 6 mesos totalment
subvencionada per la Diputació.
Per tal d'informar sobre la nova llei destrangeria, el consell
comarcal de lAnoia ve fer una conferència el 23/02/05 a la Sala
Felip a la qual van assistir tan empresaris com nouvinguts
interessats. El ponent va ser el Sr. Francesc Bernaus i Gené,
advocat del gabinet
jurídic M.B.
LAjuntament de Calaf
sha posat en contacte
amb lorganització
DONES AMB EMPENTA, i en breu es posarà a labast de totes
les dones dels pobles que pertanyen a la mancomunitat
intermunicipal voluntària segarrenca un servei dassessorament
jurídic i psicològic totalment gratuït.
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Joventut
Sha finalitzat el projecte del Pla de Joventut de Calaf i sha
presentat a la Generalitat. Aquest Pla es la resulta dun estudi
fet al poble per veure les necessitats que tenen els nostres
joves, portat a terme per lAjuntament i el dinamitzador juvenil.
Aquest pla vol aconseguir ajuts de la Generalitat tant econòmics
com tècnics per poder donar resposta a aquestes necessitats.
Aquest any es farà
la segona cursa
dandròmines,
organitzada pel
C . O. C . S e r à e l
23dabril i el
recorregut serà de
la Pça. De les Eres,
passant
pel
C/Progrés, el C/
Viena, el Raval de
la
Blanca,
i
Cursa d'andròmines de l'any passat
finalitzant a la Pça.
dels Arbres amb una xocolatada. Lhorari serà de 16.00 a 18.30h.,
aproximadament.

Ensenyament
LLAR DINFANTS
LAjuntament ha atorgat una subvenció a la Llar dinfants per
tal de rebaixar les quotes que paguen els pares. La reducció ha
estat la següent:
ANY 2004
ANY 2005
JORNADA COMPLERTA
129,00 
100,00 
MITJA JORNADA
93,00
72,00 
A partir del dia 4 dAbril de 2005, es crea el servei de menjador
a la llar dinfants, aquest servei tindrà un preu de 2,00  diaris
i cada nen haurà de portar el dinar de casa.

Les
obres
dampliació de la
Llar dinfants ja han
sortit a concurs
públic i esperem
poder engegar-les i
acabar-les dins de
l'any 2005.

C.E.I.P.

Llar d'infants

Obres al CEIP: Per fi les obres del CEIP han estat aprovades
per acord de Govern de la Generalitat, fet que ens dóna un data
aproximada de quan entraran a exposició pública que serà a
finals dAbril.
VARIS
Aquest trimestre shan portat a terme varies conferències:
LIES va organitzar el dia 2/03/05 la conferència IMMIGRACIO
REPTE I OPORTUNITAT que va tenir com a ponent al Sr. Manuel
Delgado amb la assistència d'unes 30 persones.
LA.M.P.A. del C.E.I.P va organitzar el dia 9/03/05 la conferència
DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA que va tenir com a ponent al Sr.
Gustavo de Miguel amb lassistència d'unes 20 persones.
LAJUNTAMENT DE CALAF organitza el dia 15/04/05 uns tallers
DEDUCACIO I VALORS a les 19.30 a la Sala Felip portats a
terme per la Sra. Núria Empez.
La Generalitat ha concedit uns Tallers per a la convivència al
CEIP Alta Segarra. Aquests tallers volen posar en comú aspectes
de la vida quotidiana de la nostra vila i dels pobles als que
pertanyen la majoria dels nouvinguts. Es desenvoluparan al
CEIP i lhorari serà de 15.00 a 17.00, i ja hi han forces mares
apuntades.
Durant el mes de Maig la Fundació Catalán dEsplai farà una
conferència al CEIP que es titula  FAMILIA I VALORS dins del
programa Aventura de la Vida (Taller que estan realitzant
alumnes del C.E.I.P. Alta Segarra)

LES DATES DE PREINSCRIPCIO I MATRICULACIÓ DE
LES NOSTRES ESCOLES SON LES SEGÜENTS:
Llar dinfants: Preinscripció del 2 al 13 de maig
Llar dinfants: Matriculació del 6 al 10 de juny
Primària i secundaria obligatòria:
Preinscripció del 17 al 27 de maig
Primària i secundaria obligatòria:
Matriculació del 30 de maig al 3 de juny
Batxillerat:
Preinscripcio del 17 al 20 de maig
Batxillerat:
Matriculació del 4 al 8 de juliol

MODIFICACIÓ DEL CÀNON DE LAIGUA PER LANY 2005
Què és el cànon de laigua?
A la factura de laigua es paguen quatre
conceptes diferents:

Si sou més de 3 persones omple la
butlleta, aprofitat dels beneficis i
estalvia

EL CONSUM : És el preu de la quantitat
daigua que es gasta, i es divideix en tres
trams : Fins a 9 m3 (mínim)
De 9 m3 a 18 m3
Més de 18 m3

Les llars formades per 4 o més persones
es podran beneficiar duna quantitat daigua
addicional al preu del tram bàsic (3 m3
per persona i mes), omplint i presentant
la sol·licitud que trobareu dins d'aquesta
revista.

LA CONSERVACIÓ : És el que es paga
pel manteniment de la xarxa i dels
comptadors. Es paga un import fix de 3.16
Euros.

Totes les llars que fins ara gaudeixen
daquest avantatge no cal que tornin a
acreditar el nombre de persones que
conviuen al mateix habitatge.

EL CÀNON : És la part de la factura
de laigua que serveix per poder sufragar
les despeses de construcció i
manteniment dels embassaments,
dessaladores, pous per al
subministrament dels municipis,
depuradores, col·lectors, sistemes de
reutilització de laigua, sistemes de
potabilització i xarxes de transport, així
mateix la millora de la qualitat de laigua
i la preservació del medi ambient.
ELS IMPOSTOS : Es paga un 7% dIVA
sobre consum i cànon i un 16% sobre la
conservació.
Què es modifica?
Sestableixen 3 trams de consum per
afavorir les persones que fan un ús
sostenible de laigua (fins a 100
litres/persona/dia) = 3 m3 persona/mes)
+ 1 m3 habitatge) i penalitzar el consum
excessiu daigua (+ de 200
litres/persona/dia)
Per calcular limport que sha de pagar en
concepte de cànon de laigua es considera
que a cada habitatge hi viuen 3 persones
(lestadística de Catalunya indica que a
cada llar conviuen 2,7 persones)
Qui ho modifica?
La Generalitat de Catalunya, per mitjà de
l Agència Catalana de lAigua.
Per què es modifica?
Per fomentar un ús més racional de laigua
Per afavorir els qui fan un consum sostenible
de laigua
Per garantir el consum bàsic de tots els
usuaris
Per millorar la qualitat de laigua

On es pot presentar la butlleta?
Cal lliurar-la a la vostra entitat
subministradora, o a qualsevol registre
p ú b l i c ( G e n e ra l i t a t , A j u n t a m e n t ,
administració de lEstat,....)
Telèfon de consulta : 902012345
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EL NOU CÀNON DE LAIGUA
Fins al 31 de desembre del 2004
Consum bàsic:
100 litres per persona i dia
Estàndard de persones per habitatge : 4
Sestableix com a consum bàsic :
100 litres x 4 persones x 30 dies = 12.000 litres (12 m3/mes)
Total : 12 m3/mes
Trams de consum
Primer tram : De 0 a 12 m3/mes : 0,3118 euros/m3
Segon tram : Més de 12 m3/més : 0,6236 euros/m3
A partir de l1 dabril de 2005
Consum bàsic :
100 litres per persona i dia
Estàndard de persones per habitatge : 3
Sestableix com a consum bàsic :
100 litres x 3 persones x 30 dies = 9.000 litres ( 9 m3/mes)
LACA regala 1 m3 per habitatge
Total : 10 m3/mes (Per a 4 persones el consum bàsic és de 13 m3/mes)
Trams de consum :
Primer tram : De 0 a 10 m3/mes : 0,3167 euros/m3
Segon tram : D11 a 18 m3/mes : 06456 euros/m3
Tercer tram : Més de 18 m3/mes : 1,2912 euros/m3

Recorda que laigua
és un recurs escàs al nostre país.

Cultura
CALAF I MANRESA IMPULSEN CONJUNTAMENT LA TERCERA EDICIÓ DIDENSITAT
La tercera edició del programa
dintervencions artístiques a lespai públic
Idensitat ha encetat la seva tercera edició.
La convocatòria, que té com a punt de
partida les Trobades dEscultors que es
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lacord al que han arribat els ajuntaments
de Calaf i de Manresa per impulsar la
convocatòria de conjunt, rebent per aquest
fi un ampli suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Daquesta manera, el
p r o g ra m a I d e n s i t a t
deixarà de ser exclusiu
de Calaf per passar a
incloure també a la
capital del Bages en la
recepció dintervencions
artístiques, amb la
finalitat que, mitjançant
aquesta cooperació,
sexpandeixin els
horitzons del certamen i
se n'aconsegueixi
reforçar la implementació
a nivell territorial.
Presentació d'IDENSITAT-05

portaren a terme a la vila de Calaf a mitjans
de la dècada del 1990, beu actualment del
replantejament que es va encetar lany
1999 amb el certamen Art Públic Calaf i
que ha seguit des daleshores sota el nom
dIdensitat. La intenció del programa és
donar lloc a una convocatòria oberta i que,
difonent-se a nivell internacional, sigui
capaç datreure a creadors i productors
culturals que relacionin la pràctica creativa
amb lespai públic i el teixit social.
Pel que fa a ledició que es desenvoluparà
de cara a aquest any 2005, una de les
novetats importants que sha anunciat és

En lacte de presentació
del certamen, que es portà a terme al
Centre Cultural El Casino el passat dilluns
18 de gener, intervingueren en els
parlaments Miquel Colom, regidor de cultura
de Calaf; el seu homònim a Manresa,
Ramon Fontdevila; Berta Sureda, directora
de lInstitut per la Creació Artística i el
Pensament Contemporani de la Generalitat
de Catalunya; Oriol Picas, director de
lOficina de Difusió Artística de la Diputació
de Barcelona; i Ramon Parramon, director
dIdensitat.
A banda de la cooperació de Calaf amb

Manresa en limpuls del projecte, daltres
aspectes que es varen remarcar en la
presentació del programa foren la voluntat
de concentrar ledició dIdensitat 2005 a
lentorn dun tema concret: el creixement
demogràfic i lexpansió urbanística; un
fenomen dactualitat tan a Calaf com a
Manresa i que servirà deix temàtic de cara
les intervencions artístiques i els debats
que es propulsen amb el programa. En
aquest sentit, Parramon, director
dIdensitat, va manifestar que el
creixement urbà redefinirà pròximament
la realitat social i cultural dambdós
contextos locals. I és per aquesta raó que
Idensitat, amb la seva voluntat de generar
debat en el si dels processos socials, pren
aquest tema com a eix motriu de la seva
tercera edició.
El plaç pel lliurement de propostes
artístiques per aquesta tercera edició
dIdensitat conclourà el pròxim 30 dabril
denguany; esdevenint-se aleshores la
selecció de cinc projectes dintervenció que
tindran lloc a Calaf i a Manresa. A cada un
dels projectes seleccionats sel dotarà de
8.000 euros per a la seva realització, que
es portarà a terme entre els mesos de juny
i octubre del mateix any. Finalment, el
programa conclourà amb una exposició en
la que es mostrarà tot el procés portat a
terme i que tindrà lloc de cara a principis
de lany 2006. De moment, les bases de
la convocatòria ja es poden consultar a la
pàgina web

FOC EN DANSA, UNA APOSTA INNOVADORA AL CASAL DE CALAF
El passat dia 12 de març, el Grup de
Dansa Cor de Catalunya de Manresa
va presentar al Casal de Calaf el seu
espectacle Foc en Dansa.
 Foc en dansa  es un espectacle
concebut a partir de la fusió duna
tradició popular catalana de carrer com
és el Correfoc i la dansa tradicional. Es
pretén mostrar mitjançant la dansa
aquells sentiments, emocions i
sensacions que desperten les feres i tot
el món mitològic que les envolta.
A partir dels personatges, bestiari, ubicació
i música original de la Mostra del Correfoc
de Manresa, lobra ens submergeix en el
món desconegut, llegendari i místic de les

danys recuperant i gaudint amb la dansa
tradicional, es van proposar un nou
repte : aprofitar la nostra cultura i arrels
tradicionals per portar a escena un
espectacle innovador. I a fe que
assoleixen el repte amb escreix. Laposta
que fan, barrejant tradició i modernitat,
no deixa insensible a ningú. Els dansaires
fan que els assistents a lespectacle
gaudeixin dell en tot moment i se sentin
Foc en dansa
transportats al món de limaginari que
volen representar amb les seves danses.
bèsties deixant sorgir aquells instints més
El ritme és ladequat i el públic té la
primaris però a lhora tan reals com
sensació, al sortir, que lespectacle sha
inherents en lhome.
fet curt, símptoma inequívoc que ha
agradat.
El Grup de Dansa Cor de Catalunya, després

Altres informacions

Economia

ERC SURT DE LEQUIP DE GOVERN DE LAJUNTAMENT.¡

UNA BONA GESTIÓ ESTALVIA
A LAJUNTAMENT EL
PAGAMENT DE 60.000 EUROS
EN INTERESSOS DE DEMORA.

Lacord verbal de govern al qual havien

El grup municipal de CiU va demanar un

arribat els grups municipals de CiU i ERC

temps prudencial per tal destudiar les

a lAjuntament de Calaf es va trencar el

propostes efectuades per ERC, i poder

passat mes de Gener, al no considerar

valorar la idoneïtat de les mateixes, en

pertinents el grup municipal de CiU les

funció dels resultats aconseguits en les

condicions que el grup dERC pretenia per

respectives regidories. Després de valorar

tal de tenir més rellevància en el govern

dites propostes, els resultats aconseguits

del consistori.

i les opinions clarament contràries a la

Recordem que lesmentat acord es va

dERC havien expressat en diferents mitjans

formalitzar després de les eleccions

de comunicació, el grup municipal de CiU

municipals del 2.003, en les que, tot i tenir

va entendre que no es podia respondre

majoria absoluta, el grup de CiU va oferir

afirmativament a les seves condicions, i

coalició que alguns membres del grup

a ERC la possibilitat de governar plegats
i sels va proposar fer-se càrrec de les
regidories de Joventut i de Comerç, on es
creia que podien ser més eficaços, acord
que els regidors dERC van acceptar.
El passat mes de Setembre, el grup dERC

va proposar continuar amb el pacte
inicialment acordat.
En conèixer la resposta, els dos regidors
dERC van dimitir dels seus càrrecs com a
responsables de Joventut i de Comerç, i
van sortir de lequip de govern municipal.

va entrar, per registre, la sol·licitud per

A partir de lesmentada ruptura, la regidoria

formar una coalició de govern fins a la fi

de Joventut es delega a la Sra. Judit

de la present legislatura amb la condició

Viladrich i la de Comerç al Sr. Miquel

que sacceptessin les seves demandes.

Colom.

LAJUNTAMENT SOCUPA DEL
MANTENIMENT DE LESTACIÓ
DE TREN
Una vegada tancada lestació de tren,
lAjuntament ha convingut amb RENFE que
es pogués obrir la sala despera de lestació
cada dia, per tal que pugui ser utilitzada
Abans de la neteja de la façana

pels viatgers. També sha acordat que sigui
lAjuntament qui es faci càrrec del
manteniment de lexterior de lestació.

Aquesta passada setmana la Brigada
Municipal va pintar la façana de lestació
que dona a les andanes, que estava plena
de pintades, va tallar les herbes, van tapiar
els wàters i van arreglar les reixes de la
Després de la neteja de la façana

Tal com ja es va informar en el número 3
de lAltiplà, un dels deutes més importants
que va trobar lactual equip de govern al
fer-se càrrec de la gestió del Consistori va
ser el que hi havia amb la constructora
Benito Arnó e Hijos, corresponent a les
obres del Raval de Sant Jaume.

tanca de lAvinguda Josep Miró.

Raval de Sant Jaume

Per tal de fer front a aquest deute es va
signar un conveni amb l'empresa
esmentada, en el qual, duna banda,
lAjuntament es comprometia a pagar en
tres terminis la quantitat que es devia des
del juny de 2002 ( 475.720,23 ) i, de
laltra, la constructora arreglava les
deficiències que havien sorgit a lobra i
renunciava al cobrament dels interessos
de demora, que pujaven uns 60.000 .
Fent front al compromís adquirit, el passat
dia 30 de Gener lAjuntament va pagar
lúltim termini del deute que ascendia a
297.000 , fet que va provocar un problema
puntual de tresoreria al no haver-se pogut
formalitzar les operacions de crèdit previstes
en el Pla de Sanejament, doncs al tenir
tots els paràmetres negatius ( Resultat
comptable i Romanent de Tresoreria), va
caldre demanar autorització al Departament
de Política Financera de la Generalitat per
poder-los signar. Això va ocasionar el retard
en la signatura dels crèdits ( fins dijous
passat dia 14 dabril) i com a conseqüència
es van haver de pagar els 297.000  amb
tresoreria pròpia.
Podem dir, doncs, que a hores dara ja
shan pagat la quasi totalitat dels deutes
heretats de la mala gestió econòmica de
lanterior equip de govern i podem parlar
ja d'una situació normalitzada de les
finances municipals.
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Festes

DISCURS DELS REIS DORIENT
Nenes i nens; senyores, senyors; digníssimes autoritats:

REIS
Amb linici de lany arriba també una de les festes amb més
arrel a la vila : la Cavalcada de Reis.
El dia de Sant Esteve van arribar els Missatges Reials i van
recollir les cartes dels nombrosos infants calafins i de les rodalies
que, durant dues hores, van omplir el local de la Unió Calafina
per a entregar les seves cartes als Patges Farik, Farak i Faruk.

Adoració a l'Església
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El dia 5 de
gener, van
arribar a
Calaf Els Reis
dOrient junt
amb tot el
seu sèquit
per a repartir
les joguines
al nens que
ho havien
demanat.

Després de
fer lAdoració a lEsglésia,la Cavalcada, formada per més de 170
persones va estar desfilant pels carrers de Calaf fins arribar a
la Plaça Barcelona92 on van ser rebuts per les Autoritats
Calafines. Malgrat el fred gèlid que va acompanyar tota la
vesprada, els calafins van sortir al carrer i van ajudar a que la
festa acabés de ser encara més lluïda.

Abans de res us voldríem donar les gràcies per la magnífica
rebuda que ens heu fet.
Estem molt contents destar aquí, a Calaf, doncs és un lloc
on les nenes i els nens fan molta bondat. Ja sabem que, de
vegades, hi ha algú que no creu als pares o als avis, o que
no fa els deures del col·legi, però en general estem molt
contents de com es porten els infants de la vostra vila. Aquest
any hem rebut moltes cartes i esperem poder-vos portar tot
el que ens heu demanat.
La canalla, i els que, a dins del cor encara conserveu les
il·lusions dels infants, sou unes persones especialment llestes
i intuïtives i en totes les cartes que ens heu enviat, a part de
demanar-nos les joguines i les coses que desitgeu, ens
demaneu una cosa molt especial : LA PAU AL MON.
Ens agradaria molt poder-vos portar aquest desig, però per
poder-ho fer cal que tots hi poseu el vostre granet de sorra.
Dentrada, quant trieu als vostres governants, mireu que
siguin persones que tinguin la pau com a finalitat principal i
que el diàleg i la tolerància siguin les seves armes més
efectives.
Daltra banda, heu dintentar que la pau i lamor presideixi
totes les activitats que feu. Heu de portar la pau per tots els
racons on us mogueu : a la família, amb els amics, al col·legi,
a la feina, en les vostres activitats socials.
Si comença cada un de vosaltres, a impregnar-vos daquests
sentiments de pau, amor, comprensió i tolerància, fareu
possible que aquests valors sestenguin per tots els racons
del món i es farà realitat algun dia aquest anhel de la Pau a
tot el món.
I ara, petits i grans, prepareu-vos per rebre aquesta nit els
regals que us portem. Us ho heu merescut i dintre de poc
passarem per les vostres llars per deixar-vos els nostres
presents.
Repeteixo, gràcies per la vostra rebuda i que tingueu una
bona diada de Reis i un any 2005 ple de felicitat

SANTA CALAMANDA
Carrossa del rei negre

Les novetats que ens van oferir enguany van ser el canvi de
decoració duna de les carrosses i les comparses que van
amenitzar la freda nit.
Per a finalitzar la festa, la Comissió va preparar el passat dia
22 de gener, al Polisportiu, el sopar dagraïment a tot el personal
que va col·laborar duna manera o d'una altra a que la Cavalcada
denguany fos ben lluïda. A lacte hi van assistir unes 270
persones.

El dia 5 de febrer es va celebrar la diada de Santa Calamanda,
patrona de la vila.
Els actes van començar a les 11 del matí al camp de futbol amb
la disputa del partit entre els equips benjamins del Calaf i el
Martorell.
A les 12 es va celebrar la tradicional Missa Solemne, amb
lassistència de les autoritats, i, en la que Mn. Josep Molist,
rector de Sant Joan de les Abadesses i ex-vicari de Calaf, va fer
la homilia. La missa va ser cantada per la Capella de Música de
La Tossa de Montbui. Al acabar la missa, la mateixa coral va
oferir un concert.
Sortint de missa, a la Plaça dels Arbres, la Cobla Lluïsos de
Taradell va oferir una audició de sardanes, que va tenir una
bona assistència de balladors.
A les 4 de la tarda es va celebrar, al camp de futbol, un partit
entre els equips de Calaf i Vilanova i la Geltrú.

Sopar de Reis

Més tard, a les 6, al Poliesportiu, lOrquestra Selvatana va oferir
un concert, que va agradar molt al públic assistent i es va cloure
la Festa amb el Ball, ofert per la mateixa orquestra.

PASQUA - 2005
El passat dia 12 de
febrer es va celebrar a
Calaf la Festa del Pellofa.
Enguany es va celebrar
una setmana més tard
ja que el dia de
Carnestoltes coincidia
amb la Festa Major
dHivern.
El Grup dEscoltes
Alexandre de Riquer va
ser, per segon any
consecutiu,
el
responsable
de
lorganització del
Pellofa05.
Els actes van començar al matí amb el concurs de disfresses
dels comerciants i botiguers, però la participació va ser molt
escassa
A la tarda la festa es va animar molt més i la mainada va omplir
de gom a gom
lengalanada sala de
la Unió Calafina.
Lespectacle
amenitzat pel grup
Els Sapastres, va
suposar el tret de
sortida
del
Carnestoltes
d  e n g u a n y .
Seguidament es va
fer una rua pels
carrers de la vila on
hi va assistir un
nombrós públic de
totes les edats,
acompanyats per un
enorme tauró i per
canons de confetti a
dojo.
El
rei
Carnestoltes va fer el
seu tradicional irònic
discurs des del balcó
El tauró va fer les delícies de petits i grans
de la Unió Calafina.
La nit no va ser tant participativa com mereixia i el públic no
va omplir com a la tarda el ball que va tenir lloc també a la Unió
Calafina i lorquestra "Marinada" va haver d'amenitzar un ball
de Carnestoltes per
a pocs balladors.
Malgrat tot, al final
de la nit la festa es
va animar amb
força assistència de
públic.

Una de les comparses

Tot i el punt negre
de la nit, sembla
que la festa del
Pellofa vol tornar a
despuntar en el
nostre calendari de
festes locals.

Com mana la
tradició, les
caramelles es van
poder sentir una
vegada més el
diumenge de
Pasqua.
A
primera hora del
matí, el grup de
caramelles va
començar a
Cantada de caramelles al Barri Nou
donar un tomb
per la vila, per tal danunciar, amb els seus cants, la resurrecció
del fill de Deu.
Després de
recorre la vila els
c a ra m e l l a i r e s
varen anar a
lEsglésia per tal
de cantar al final
de la missa.
Els caramellaires a l'Església
Quant va acabar
la missa, a la Plaça Gran, lEsbart infantil va delectar a la gent,
que sortia de la celebració eucarística, amb les seves danses.

L'Esbart infantil a la Plaça Gran

Posteriorment, a la Plaça dels Arbres va tenir lloc la ballada de
sardanes amb lactuació de la Cobla Jovenívola dAgramunt, i
una presència força nombrosa de sardanistes.

Sardanes a la Plaça dels Arbres

Per la tarda, a
dos quarts de
vuit, va tenir
lloc a la Unió
Calafina un Ball
amenitzat per
l'Orquestra
"LIBERTY".
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Esports
CALAF VA SER EL FINAL
DE LETAPA REINA DE LA VOLCAT-2005
Durant els passats dies
26 i 27 de març, la
V O L C A T- 2 0 0 5 v a
transcórrer per lAlta
Anoia, amb la disputa
de les etapes CardonaCalaf i Calaf-Igualada.
En l'etapa que tenia
larribada a Calaf,
considerada com letapa
reina de la prova
denguany, el temps va
acompanyar
al
desenvolupament de la
p r o va i , t a n t e l s
corredors com el públic
assistent van poder
gaudir dels paratges de
la nostra comarca,
ideals per a la pràctica
del Mountain-Bike.
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Tal i com ens van
confessar
els
participants més
avesats a aquest
esport, l'etapa va ser
realment dura, i entre
els primers corredors
que van arribar a la
meta, situada a la
Plaça Barcelona-92,
fins als darrers hi va
haver una diferència
de més de cinc hores.

que es va mantenir
com a líder. Pocs
segons més tard va
entrar el polonès
Marcin Karcyynski
(Lotto Team 2005),
que va caure al terra
en lúltima corba,
quan disputava
lesprint a Trujillo. En
categoria femenina,
la també polonesa
Anna Szafraniec va
repetir victòria i es
Ramon Catalan i Gerard Regí
consolida com a líder
i màxima favorita per revalidar el títol de campiona de la VolCAT.
Cal remarcar la presència, en aquesta prova de tres corredors
calafins, Ramon Catalan, Gerard Regí i Oscar Devant.
Els guanyadors de les diferents categories van ser :
Elites : Juan Pedro Trujillo (Massi-Abarth)
Fèmines Elite : Anna Szafraniec (Lotto Team 2005)
Sots-23 : Sergio Mantecón (Bisolan)
Fèmines sots-23 : Marlena Pyrgies (Polish Federation)
Sots-21 : Kryspin Pyrgies (Lotto Team 2005)
Júniors : Anchu Kogl (CC Sant Antoni)
Fèmines Júnior : Aleksandra Dawidowicz (Lotto Team
2005)
Masters-30 : David Sánchez (Haribo)
Veterans 40 : Ramon Rosanas (Ambisist)
Veterans 50-60 : Aurelio Rodríguez (K2 Morenito)
Equips : Haribo

ANNA SZAFRANIEC, UNA CAMPIONA DEL MÓN, A
CALAF

La segona etapa de la
VolCAT-Abarth 2005
va acabar a Calaf en
Pas per La Fortesa
un emocionant i
accidentat esprint final entre els tres corredors capdavanters
que es va decantar de la banda del cordobès Juan Pedro Trujillo
(Massi-Abarth). Amb el mateix temps va arribat Marc Trayter,

Què lhi ha semblat letapa davui, a Calaf?
El temps ha estat molt millor que a la passada edició. Letapa
ha estat molt més llarga i hem arribat molt cansades.
Són millor les etapes llargues i dures com la davui?
A mi, personalment
magraden les curses
llargues, però, en la meva
opinió aquesta ha estat
massa llarga.
Com va anar la seva
participació als passats
Jocs Olímpics dAtenes?
No gaire bé. Vaig quedar
onzena. Feia moltíssima
calor, hi havia 38ª, i el
circuit no era el més
adequat a les meves
possibilitats.
Lany que ve la tornarem
a veure a Calaf?

Una vista de la prova, amb Calaf al fons

Per mi ja es una tradició començar aquí la temporada i
lambient i la rebuda que tenim a la vostra comarca es
immillorable.

OBJECTIU ACONSSEGUIT
Aquesta és l'opinió que tinc
daquesta segona edició de la
VOLCAT.
Aquesta segona edició es
presentava a Calaf en un acte
que va comptar amb mitjans de
comunicació de tot arreu, fet que
ja donava un recolzament
important a la prova. Després ho
vàrem veure traduït amb un
notable increment de participants.
Però sobre tot, més que el
nombre, va ser també el palmarès
que aportaven els més destacats.
Cal destacar la presència de corredors de tot el món.

L'arribada estava situada a la Plaça Barcelona-92

Al final es van lliurar els premis als guanyadors, els quals van
ser entregats per lalcaldessa de Calaf, Sra. Mª Antònia Trullás,
els regidors, Srs. Toni Roca, Joan Caballol, Miquel Colom i la
Sra. Judit Viladrich, el representant de Fiat-Abarth, Sr. Jordi
Gallego, el Coordinador de lArea dEsports de la Diputació, Sr.
Antoni Tobeña, el President del Consorci Turístic de lAlta Anoia,
Sr. Jordi Bertrán I lalcalde de Sant Pere Sallavinera, Sr. Candi
Viladrich.

Com a Regidor d Esports de Calaf i organitzadors de la
prova ,juntament amb el Consorci Turístic de lAlta Anoia
(que recordem agrupa 12 municipis de la nostra comarca)
la fita més important que ens marquem cada any es
precisament el que ressaltava abans : una destacada
participació de corredors darreu de Catalunya , Espanya i
tot el món . Per uns dies lAlta Anoia va ser la capital mundial
del BTT.
Aquest any vàrem incloure la novetat dobrir la participació
a la categoria cicloturista i lexperiència ha estat del tot
satisfactòria. Les opinions dels participants així també ens
ho deien.
En laspecte organitzatiu podem dir que aquesta segona
edició ha superat en molts aspectes a la primera, però sobre
tot dona peu al fet que, arrel de la favorable
opinió de tots el participants , ens possi el llistó més alt
encara per ledició 2006, que a hores dara ja podem dir
que ha començat a planificar-se.
Per finalitzar, en la part esportiva cal esmentar que novament
letapa de Calaf ha estat  letapa reina. Un recorregut de
70 kms., amb uns desnivells molt durs , diferents tipus de
terrenys i ,sobre tot, uns paratges que tots els participants
han lloat com a perfectes per a la bicicleta de muntanya,
ens omplen de satisfacció.

Els líders de la general

Lendemà, diumenge, es va donar la sortida a la darrera etapa
Calaf-Igualada. A les 10 del matí, amb un aire fred, la cursa va
sortir de la Plaça Barcelona-92 i es va dirigir cap a La Pineda
per agafar el Camí de Solanelles i anar en direcció a Igualada.

Sortida de Calaf pel Camí de La Pineda

Enhorabona a tots els qui han participat en la Volcat05.
Per lany vinent estem preparant una edició encara més
lluïda.
Antoni Roca

U.E.Calaf
La U.E.Calaf busca entrenadors per a la propera temporada, per
entrenar els
equips de les
categories que
van des de PreBenjamins fins
a Juvenils. Les
p e r s o n e s
interessades
poden trucar al
Sr. Joan López
( Te l .
93869.92.40) o
anar al Camp
Municipal de Les
Camp Municipal de Les Garrigues
Garrigues.
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Casal de Calaf
MÚSIQUES A CAU D'ORELLA
Un any més arriben els concerts que, amb el nom de Músiques
a cau dorella, volen proporcionar al públic calafí unes propostes
artístiques per tal de descobrir noves sensacions musicals fora
dels circuits comercials.

Tactequeté

El programa denguany va començar el passat dissabte, dia 5
de març, a la Sala de Fusta del Casal amb lactuació de la
soprano Arianna Savall i el tenor Petter Johansen que van
delectar, amb la seva música, a la cinquantena de persones que
van assistir al concert.

groove i alguna que altra versió, a més a més de composicions
amb segell propi, van interpretar cadascun dels temes amb gran
passió i devoció. Cal fer esment de la veu femenina que, en la
part central del concert va arrodonir , si es pot més, tot el
conjunt. No es pot negar que tot i ser un gènere de seguiment
reduït a les nostres comarques, segurament per desconegut,
va saber deixar un bon regust a tots els presents.
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Arianna Savall i Petter Johansen

En el programa de lactuació va tenir un lloc destacat la cançó
tradicional, tant catalana com darreu d´Europa, així com diverses
composicions del renaixement. Tot plegat amb una ambientació
sense pretensions però molt efectiva, van anar creant una
atmosfera de gran calidesa que, ja de bon principi es va percebre
gràcies a unes veus educadíssimes i molt delicades en la
interpretació, tant en el cas de l´Arianna Savall com del seu
company, el tenor Petter Johansen. El fet de poder escoltar un
instrument tant poc habitual com larpa (doppia i medieval), va
fer que tots els assistents gaudissin intensament dun concert
que serà difícil doblidar per la seva puresa i pulcritud en
lexecució. Va ser una nit en la que tots varem sentir lemoció
de la música a cau dorella.
La segona proposta del cicle va ser lactuació del grup ASSTRIO,
el passat dia 19 de març. El públic que va assistir a la Sala de
Fusta del Casal va poder gaudir dun concert realment vital. Em
refereixo a la
intensitat amb
q u e
e l s
components
dAsstrio van
saber arribar al
públic
que
sobrepassava de
ben poc la
trentena de
persones, però
que
van
connectar amb força entusiasme amb la proposta duns músics
realment entregats a allò que estan fent. A base de jazz, funk,

En tercer lloc, el passat dia 1 d'abril, altre cop les músiques a
cau dorella ens van sorprendre gratament amb la penúltima de
les actuacions programades daquest cicle tant selecte. Aquesta
vegada va ser amb una formació basada majoritàriament en la
percussió. Amb un amplíssim ventall dinstruments van captivar
els assistents amb unes propostes certament peculiars en cada
una de les cançons interpretades. Des de fer música amb una
crossa (millor dit: amb cadascuna de les tres parts que formen
una crossa) convertint-la en un instrument de vent gens
convencional, o també fent duna mopa un contrabaix
aparentment improvisat. Amb un regust de música etnicotradicional i amb una estètica molt personal, els Tactequeté
van crear atmosferes en les que fins i tot van fer participar el

Tactequeté

públic simplement emetent un so profund amb la respiració que
seguia regularment la pulsació de la música, posant així la
cirereta a una cançó de bressol.
L'última actuació prevista en el cicle serà el proper dia 8 de
maig a les 19h. amb "ESCLAT GOSPELSINGERS", un espectacle
ple de so, llum i moviment en el que intervenen 50 cantaires,
10 solistes, piano, baix i bateria. Podrem gaudir del Gospel més
actual i una posada en escena vibrant i espectacular.

LA FESTA DELS PASTORETS
El diumenge dia 6 de març es va celebrar
al Casal de Calaf el dinar de cloenda de la
temporada 2004-2005 dels Pastorets de
Calaf, que enguany han estat un èxit
dassistència de públic i consolidació de
lespectacle.
Durant el dinar en el qual hi van assistir
unes 200 persones- es va fer un emotiu
reconeixement als 71 anys de vinculació a
lespectacle del Sr. Ramon Mas Carreras.

També es va
agrair el nou
aire i empenta
que li ha donat
el director
denguany, el Sr.
Enric Torra, el
qual a la vegada
va agrair a tots
els components
de lespectacle
la il·lusió i
entrega envers
el nou projecte.

El Sr.Ramon Mas rep els aplaudiments dels assistents al dinar

Es va acabar el dinar amb un atractiu
espectacle de màgia i il·lusionisme.
Recordant les dades de lespectacle, cal dir
que enguany, els Pastorets de Calaf han
comptat amb lassistència de prop de 3.000
persones vingudes darreu de Catalunya.
Un moment del dinar

Aquests bons resultats fan que la gent

tingui una especial predisposició en
continuar i reforçar la propera edició dels
Pastorets de Calaf.
En el sorteig dun cap de setmana en una
casa dagroturisme de lAlta Anoia que es
va fer entre tots els assistents als Pastorets,
ha estat guanyadora la Sra. CARME
GUTIERREZ ABRIL de Badalona.

TONI ALBÀ i
DAVID VILASECA PORTEN
LHUMOR A CALAF

Unió Calafina
EL CASINO ES VA QUEDAR PETIT
PER VEURE LESCALA EM HI-HI
El passat dia 27 de febrer, varem tornar

una vetllada plena de ritme i música.

a tenir entre nosaltres a les grans figures

I la veritat es que lespectacle no va de

del pop internacional: la Beth, el David

fraudar a ningú. Van ser dues hores de

Bisbal, el David Civera, la Gisela, i

ritme trepidant i de cançons, que sota

Azúcar Moreno, entre daltres, van voler

lexcel·lent direcció de Carme Sala, van

compartir amb la gent que va anar al Casino

oferir 24 joves
dedat compresa
entre 6 a 18 anys,
imitant a les figures
de la música pop.
Hi van assistir unes
350 persones, però
el Casino es va
quedar petit, doncs
molta gent es va
haver de quedar al
carrer.

Una de les actuacions de l'Escala en Hi-fi

Diumenge, dia 6 de març, el popular
humorista Toni Albà va presentar
lespectacle AUDIÈNCIA REIAL al Casino
de Calaf, en una tarda dhumor organitzada
per la Associació Cultural CAL J.A.M.
Lespectacle va començar amb lactuació
del showman calafí, David Vilaseca, que
va fer riure al públic assistent amb una
col·lecció dacudits marca de la casa.
Seguidament Toni Albà, en el seva
caracterització més popular, la de Rei
dEspanya va presentar lespectacle
anomenat AUDIÈNCIA I-REAL, en el que,
a partir de les preguntes que li anava fent
el públic assistent, va fer un repàs mordaç
de lactualitat mediàtica, fent especial
insistència en la reialesa espanyola.
Lespectacle va comptar amb lassistència
dunes 150 persones que van passar-sho
molt bé amb la tarda dhumor.
Toni Albà i David Vilaseca
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Cultura
RAMON PUIGPELAT EXPOSA, A LA CASA FELIP, EL SEU TREBALL A MIG CAMÍ.
A mig camí, entre el dibuix i la

especial rellevància.

pintura, a mig camí de la vida. Així

En paraules del seu amic, Antoni

ens explica el pintor calafí, Ramon

Abelló,  Ramon Puigpelat ni ens pren

Puigpelat, el significat del títol de

el pèl, ni ens passeja pels jardins, ni

l'exposició que es va inaugurar el

ens pica lullet a la intel·ligència, ni

passat dimarts, dia 22 de març, a la

ens ofereix receptes de felicitat, ni

Casa Felip de Calaf .

ens dóna un remei o un viarany, ni

Lartista aprofundeix en un tipus de

una revelació, ni una andròmina plena

pintura molt sintetitzada, reunint, en

de molles de pa; lúnic que ens ofereix

lexposició, pintures sobre tela i

és bellesa plàstica i poesia, res més.

dibuixos sobre cartró. En la mostra

I això li hem dagrair...."

destaquen els grans formats en els

En fi, una mostra molt interessant,

que el material dominant es el cartró,

que posa una vegada més devidència

un dels dits materials pobres, que en
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Ramon Puigpelat amb una de les obres exposades

les mans de l'artista de Calaf pren

l'especial sensibilitat del pintor calafí.

C.B.Calaf
TROBADA DEQUIPS
DE BASQUET A CALAF.

Des de lesmentada Territorial de Lleida

de partit), per tal que els nens i les nenes,

sorganitzen enguany 21 trobades

que encara no poden participar a les Lligues,

diferenciades en dos tipus :

prenguin contacte entre ells i es familiaritzin

El passat diumenge,dia 3 dabril, va tenir

amb la dinàmica de la lliga, i també per

lloc al Poliesportiu municipal la trobada

- Tancades : En aquestes hi participen 28

que els pares acompanyin i donin suport

oberta que organitza la Representació

equips fixes que shi van inscriure al

als seus fills, ja que mitjançant aquestes

Territorial de Lleida de la Federació Catalana

començament de temporada, més algun

trobades sacostumen a jugar i a viatjar

de Basquetbol.

equip convidat de la localitat on es celebra

plegats.

la trobada.
En aquestes trobades hi participen equips
- Obertes : Pels

de les categories :

equips que shi

- Escola

inscriuen en el

- Pre-Mini (nascuts als anys 1.995 i 1.996)

moment que els

- Mini

(nascuts als anys 1.997 i 1.998)
(nascuts als anys 1.993 i 1.994)

interessa.
Per lany vinent, la Territorial de Lleida té
La

trobada

consisteix en una

previst organitzar la primera Lliga en la
categoria Pre-Mini

jornada lúdica, no

Un moment de la competició

competitiva ( els

Els equips participants a la trobada van ser

marcadors

no

el C.B. Calaf, lA.C.L.E. Guissona, el C.B.

conten

la

Ponts, el C.B. Cervera, la Penya Fragatina,

puntuació, sinó

el C.B. Almacelles, el C.B. Balaguer, el C.B.

solament el temps

Torà, el C.B. Sant Guim i el C.B. Solsona.

Imatges d'un fred hivern
Aquest hivern ha estat un dels més freds dels últims anys. Les baixes temperatures, el
gebre i la neu que va empolsinar la comarca durant uns quants dies, ens han fet tornar
a la memòria el record dels hiverns més rigorosos i que ja creiem oblidats.
Han estat uns dies en els quals les calefaccions han hagut de funcionar a tota pastilla i
en que hem hagut de treure de l'armari les
peces d'abric més gruixudes.
Afortunadament el fred tant sols va causar
alguna apagada de llum, algun arbre trencat
pel pes del gebre i algun petit ensurt en la
circulació.
Els més petits (i algun que ja no ho és tant)
van poder gaudir jugant amb la neu, aprofitant
que les escoles van fer festa.

Un bon gruix de gebre

El pes del gebre va trencar arbres
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Vista des de Sant Sebastià

Jugant a la neu

La creu de terme del camí de Sant Sebastià

ESTADA DEL LLEURE CÀMPER CLUB DE CATALUNYA A CALAF
Durant el passat cap de setmana dels dies 11 al 13 de març, els membres del Lleure Càmper Club de Catalunya van estar acampats
a la zona del poliesportiu de Calaf.
El Lleure Càmper Club de Catalunya es una associació que té la
seu a Barcelona i que, cada mes organitza una sortida de cap de
setmana per tots els seus associats, en algun racó de la geografia
catalana.
En l'esmentat cap de setmana, la població escollida per la sortida
va ser Calaf, doncs guarden molt bon record de la visita que van
fer ara fa dos anys, i sels va poder veure passejant pel mercat i
pel poble durant tot el cap de setmana.
Els membres de lesmentat club de lleure ens van voler fer especial
esment del seu total respecte al medi ambient, i al lloc on acampen,
ja que totes les autocaravanes son autosuficients, disposant de
dipòsit tant per les aigües netes com per les aigües grises.

Alguns dels caravanistes

UNA PASSEJADA AMB MOLTA HISTÒRIA
Al voltant de les amples planes de Moriscó shi troben moltes restes arqueològiques, generalment poc conegudes i mal documentades.
Són pedres que ens parlen, en ocasions, dels antics segarretes de la nostra història. Passejant-nos per aquests camins, obrint els
ulls a dreta i esquerra, podem fer un bonic exercici cultural, vorejant indrets com Els Prats, Les Coromines, Els Seguers, Puigdemàger,
o indrets enigmàtics molt a prop de Solanelles.
(En el còmput dels temps, no shi ha contat ni lestona desmorzar ni el temps que gasteu badant i descobrint la història.)
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0 h. 0 m.
0 Km.
Comencem lexcursió a la Plaça Nova (de rètol
Barcelona-92)
Sortim de la plaça per lentrada on passen els
cotxes. Donem al carrer Isidre Vilaró, tombem
cap a lesquerra i, immediatament, agafem el
carrer de la dreta (carrer Mestre Giralt i Camí
Vell de Manresa). Seguim per aquest carrer
amunt fins arribar al barri de La Pineda que el
travessarem fins al final.

travessem. Anem a agafar el carrer estret que
passa entre una casa blanca a lesquerra i la
tanca dun jardí a la dreta. Passem pels rentadors
i seguim cap als horts. El carrer gira a lesquerra
i es converteix en un caminet asfaltat amb horts
a dreta i esquerra. És el Passeig Batlle Guixé.
Trobem a la dreta un pou tancat que té a la
paret la roda de fer girar la bomba. Seguim
recte per aquest camí que més endavant
seixampla i es torna de terra .Deixem el poble.

0 h. 10 m.
1360 Km.
Som a la porta del camp de futbol. Davant
nostre la carretera que va a La Fortesa: la
creuem i seguim recte per laltre costat, la tanca
del camp de futbol ens queda a lesquerra. 50
metres més endavant, just davant la portella
petita del camp, trenquem a la dreta per anar
a buscar la carretera de Manresa.

1 h. 07 m.
6700 Km.
Passem per una granja que ens queda a
lesquerra. Seguim recte amunt. Lleugera pujada.

0 h. 15 m.
1620 Km.
Som a la carretera de Manresa. La travessem,
recte, i agafem la pista de laltre costat que va
cap a Solanelles i Els Prats de Rei. Anem primer
pel costat del Polígon Industrial i després seguim
recte sempre per la pista principal. No ens
desviarem mai fins arribar a Solanelles.
0 h. 20 m.
2100 Km.
A la nostra esquerra sobre la pista que porta
a La Venta. La ignorem i seguim pel camí per
on veníem. Més endavant travessarem la via
del tren per un pont que passa per sobre (El
desmunt de Solanelles). Nosaltres, recte.
0 h. 34 m.
3400 Km.
Hem arribat a Solanelles. Ens hem de desviar.
Al mig del poble trobem una pista a lesquerra
que passa entre les cases. És la que hem
dagafar. Quan sacaben les cases, la pista
continua recte, en lleugera baixada. Ignorem
tots els camins que surten de la pista principal.
0 h. 43 m.
4100 Km.
El camí fa una lleugera corba a la dreta. A la

1 h. 09 m.
7000 Km
Ignorem el camí que surt a la dreta i seguim
recte. A lesquerra i a laltra banda dels camps
es veu, sola, la casa de ca lEstrada que és el
pròxim objectiu.

Les cares de Solanelles

nostra esquerra, un cingle on hi ha, esculpides
a la roca, les enigmàtiques  cares de Solanelles.
-Es tracta de gravats fets a les roques que
hi ha a peu de camí. En una aresta hi ha
una cara, actualment protegida per una
planxa, i a laltre cantó diversos símbols
de significat desconegut. No sen sap ni
motiu ni autor, però es suposa que no són
massa antigues.
A sobre de la roca desenganxada del cingle
que queda davant de les cares, hi ha una
tomba antropomorfa. Tanmateix, damunt
de tot del turó hi ha una barraca
interessant, de planta circular i parets volta
i teulada de pedra seca.. Shi arriba enfilantnos per sobre el cingle.Seguim el recorregut per la pista per on veníem
i que deixarem 50 metres més endavant.
0 h. 45 m. 4200 Km.
Arribem a una cruïlla on hi ha una barraca mig
ensorrada. Hem de tombar a la dreta per una
pista ampla i planera que deixa la barraca a la
nostra esquerra. No deixarem mai aquesta pista
fins arribar a Els Prats de Rei, uns 2 quilòmetres
més endavant.

Font del moriscó

1h. 00 m.
6000 Km.
Entrem a Els Prats pel costat dunes granges,
just darrera el camp de futbol. Seguim recte;
carrer Ravalet avall i plaça Sardana que

1 h. 17 m.
7600 Km.
Arribem a una cruïlla de camins. Cap a lesquerra
surt una pista que va clarament cap a ca
lEstrada. Lagafem i ens dirigim cap a la casa:
una masia senyorial amb 6 arcades, 3 a cada
pis.
1 h. 26 m.
8450 Km.
Som davant lera de ca l Estrada. Sense acabarhi darribar, la pista fa una corba de 180º, com
si volgués tirar enrere. Seguim per la pista, ara
en direcció a la riera de Moriscó, sense desviarnos.
1 h. 34 m.
9000 Km.
Arribem a una carretera asfaltada. Cap a
lesquerra aniríem a Els Prats i cap a la dreta a
les Coromines. Nosaltres lagafem cap a la dreta,
direcció Les Coromines. Davant nostre, a
lesquerra, a pocs metres de la carretera, una
barraca de pedra datada lany 1901, segons diu
a la llinda.
1 h. 50 m.
10700 Km.
A la nostra esquerra, el pont de Les Coromines.
A la nostra dreta la carretera que va cap a
aquest nucli. El camí que travessa el pont ens
portaria cap a lEix i cap a La Llavinera. Avui no
ens interessa. Seguim els indicadors de Les
Coromines. 200 metres més endavant trobarem
u n a n ova c r u ï l l a . L a g a f a r e m c a p a
lesquerra,sempre per carretera asfaltada fins
a Les Coromines.
1 h. 53 m.
11500 Km.
Hem arribat a Les Coromines. Davant mateix
de lEsglésia.

EXCURSIÓ OPTATIVA AL POU DE GEL,
Aquí, si volem, podem fer una petita
marrada i visitar un curiós pou de gel que
hi ha al bosquet de la nostra dreta.
(El temps que tardem en anar i venir del
pou, no està contat en el còmput de temps
de la caminada principal.)
Davant mateix la porta de lesglésia hi ha
una pista amb un indicador que posa La
Mallola, El Maset, Mare de Deu del Grauet
i El Vendrell. Agafem aquest camí, cap a la
dreta, passem per la paret del costat del
corral i anem direcció al bosc.
Quan arribem a lentrada del bosc, agafem
el primer trencall que trobem, a mà dreta,
i 10 metres més endavant el primer a mà
esquerra, el que va en pujada.100 metres
més amunt, al capdamunt de la pujada, hi
ha una placeta i una cruïlla de camins. Cal
buscar la boca del pou de gel a la nostra
dreta, cap a dintre el bosc, a uns 15 metres
del camí. La boca del pou està tapada per
una tapa de ciment. Per veure linterior del
pou sha daixecar la tapa. Per sota del
marge, també hi ha un accés lateral.
Després de visitar el pou, tirem enrere, cap
a Les Coromines, pel mateix camí que hem
vingut.
Tornem a ser davant de lesglésia i continuem
el camí deixat anteriorment seguint el carreró
que passa per davant de les cases fins als afores
del poble. Quan sacaba la carretera asfaltada,
segueix una pista de terra que va cap a la riera
i cap a unes files de pollancres. Recte cap al
bosc, sense desviar-nos.
2 h. 05 m.
11830 Km.
Hem arribat als primers pins del bosc. Agafem
el primer trencall a mà esquerra. Cap a dintre
el bosc. De moment és una pista ampla que
anem seguint, recte.
A lesquerra un trencall que va a una barraca
que es veu al fons. Lignorem. Continuem recte
bosc endins.
2 h. 08 m.
12070 Km.
Nova cruïlla. Aquí hem de deixar la pista per on
veníem i agafar-ne una altra a la dreta primer
en pujada i despres planejant. Aquest camí
sanirà tornant cada vegada més estret fins a
convertir-se en un corriol. Després de planejar
100 metres el camí enfila un corriol en forta
baixada. No el deixarem mai fins arribar a la
riera, a baix de tot. No hi ha pèrdua.
2 h. 15 m.
12650 Km.
Hem arribat al capdavall. Som a la riera. El camí
la travessa i segueix recte per laltra costat.
Fem atenció: Nosaltres no el seguirem. Just
travessar la riera, sobre un corriolet a la dreta.
Aquest és el que hem dagafar. Bosc endins.
Sempre pel costat de la riera. 25 metres més
endavant, a la nostra dreta, sota unes roques
molt grans, hi ha la Font del Ferro. Shi pot
accedir per un caminet.
Seguim per un corriol paral.lel a laigua fins
arribar a la riera i a un camí.

2 h. 18 m.
12800 Km.
Som en el punt que la riera travessa un camí.
Cal anar a trobar el camí principal que hi ha a
50 metres per anar en direcció al nucli dels
Seguers que ja es veu ben a prop. És la carretera
que va de La Llavinera a Castellar passant pels
Seguers. Seguim cap a lesquerra, direcció Els
Seguers.
2 h. 24 m.
13350 Km.
Estem davant dun indicador de camins i dun
panell explicatiu de la necròpolis dEls Seguers.
Aquest és un punt arqueològic important. En el
panell explicatiu hi ha observacions molt clares
sobre les diferents estructures que podem trobar
al voltant del punt on estem, a dreta i esquerra
del camí.
A més de les tombes indicades en el panell,
darrera els edificis dEls Seguers, a uns 100

Tornem al camí i seguim per la pista principal.
2 h. 50 m.
15400 Km.
Sacaba la pista engravada i comença lasfalt.
La carretera segueix recte en direcció a La
Llavinera i Calaf. A la nostra esquerra sobre
una altra pista asfaltada amb un indicador que
posa Les Coromines i Els Prats del Rei. És la
que ara hem dagafar.
2 h. 56 m.
16000 Km.
La carretera fa una forta corba a lesquerra.
Just aquí, a la dreta, surt una pista de terra,
ampla i ben fressada. Lagafem, recte entre
sembrats. Tenim Els Prats al davant, a la nostra
esquerra es perfila la serra de Rubió i la torre
de La Manresana i, més endavant a la dreta,
just damunt dun turó es veuen les ruïnes de
Sant Pere de Puigdemàger.
3 h. 05 m.
16800 Km.
Hem arribat al peu de la via del tren i del pont
que la travessa. Travessant el pont aniríem a
Els Prats. Ignorem el pont i seguim recte pel
camí que seguíem que va en direcció a
Puigdemàger.
3 h. 07 m.
17100 Km.
El camí fa un revolt de 90 º a lesquerra. Fem
atenció que daquest revolt en surt un caminet
a peu de marge que no hem de seguir. Hem de
fer la corba i seguir el camí més fressat.

Eremitori

metres del cementiri hi ha un eremitori. Shi
arriba passant per lera de la casa.
Continuem amunt per la pista ampla on ara
veiem les marques blanques i vermelles del GR.
2 h. 30 m.
13750 Km.
Cruïlla. A la dreta aniríem a Codolrodón i Sant
Pere. El de davant que indica Els Prats de Rei
és el que hem dagafar, recte, pel mateix camí
on veníem. Travessant la via per sobre el pont.
2 h. 35 m.
14300 Km.
Pista ampla a lesquerra, en baixada que no
agafem. Seguim per la pista per on veníem.
200 metres més endavant, trobem una roca
grossa a lesquerra del camí. Just davant i
dintre els pins, en unes roques que hi ha a la
dreta sobre del camí, queden les restes dun
altre eremitori excavat a la pedra.
2 h. 39 m.
14700 Km.
Trobem una esplanada a la dreta del camí i
després una cruïlla. Nosaltres seguim pel camí
principal.
Però, si tenim temps, ens podem desviar cap
al petit bosquet que hi ha a lesquerra, una illa
de pins voltada de conreu a 10 metres del camí.
A la part de darrera, amagat entre pins i alzines
i força embardissat, hi ha també un petit
eremitori o fornícula folrat de vegetació. Sobre
mateix, i en el centre de la petita illa de pins,
restes dunes construccions circulars excavades
a la roca corresponents al mateix conjunt.

3 h. 15 m.
17800 Km.
Passem per sota el turó de Puigdemàger que
queda a la nostra dreta. Al capdamunt del turó
les ruïnes de lantic nucli i darrera les de la
petita església romànica de Sant Pere. Seguim
recte. Pista enllà, cap a la via.
3 h. 19 m.
18100 Km.
Hem arribat a la via del tren. Aquí el nostre
camí travessa la via per sota un pont. Si
seguíssim recte aniríem a lHostal del Bou. Però
girem a lesquerra, travessem per sota la via i
tornem a girar a la dreta per la mateixa pista.
Només travessar el pont, davant nostre veiem
la Casilla. Anem en aquella direcció. Passem
per davant la casilla i seguim enllà. La via del
tren sallunya per la dreta.
3 h. 25 m.
18600 Km.
Cruïlla de camins al peu duna barraca. El camí
de lesquerra ens portaria a la font i Torre dels
Xiquers. Recte aniríem a Els Prats. No fem ni
una cosa ni laltra. Agafem la pista que senfila
per la dreta per anar altra vegada en direcció
a la roca de les cares.
Som, altra vegada, davant la roca de les cares.
A partir daquí desfarem el mateix camí per on
hem vingut. Cap a Solanelles i cap a Calaf.
4 h. 05 m
22500 Km.
Hem arribat a la plaça. Fí de lexcursió.
Siset Pla
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Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DEL DIA
30 DE DESEMBRE DE 2004.
1. Nomenament de la comissió
municipal en lexpedient de delimitació
territorial.
Sacorda, amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU i labstenció dels 3 regidors de GIC
i dels 2 regidors dERC, nomenar els
següents membres que han de constituïr
la Comissió municipal de Delimitació dels
termes municipals de Sant Pere Sallavinera
i Calaf:
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- Presidenta: Sra. M. Antònia Trullàs i
Povedano
- 1er Tinent dAlcalde i Regidor
dUrbanisme: Sr. Joan Caballol i Pèrez
- 2on Tinent dAlcalde i Regidor de Promoció
Econòmica, Cultura i Festes: Sr. Miquel
Colom i Armengol
- Secretari de la Corporació: Cèsar Flecha
Sebastian o qui legalment el substitueixi.
- Tècnic: Sra. Anna Albin i Collet, arquitecte
assessora municipal.
2. Acord dinici de lexpedient de
ladopció de la bandera del municipi.
Sacorda, amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU i labstenció dels 3 regidors de GIC
i dels 2 regidors dERC, iniciar lexpedient
dadopció de la bandera del municipi de
Calaf i sol·licitar a la Direcció General
dAdministració Local lassistència tècnica
que preveu larticle 24.3 del Decret
263/1991, de 25 de novembre.
3. Acceptació de subvenció del
Departament dEnsenyament de la
Generalitat de Catalunya pel
funcionament de la Llar dInfants
municipal corresponent al curs 20032004.
Saprova, per unanimitat, lacceptació de
la subvenció concedida a aquest ajuntament
dimport 38.950  (Bestreta pagada de
11.685  + Resta dimport de 27.265 )
pel curs 2003-2004 com titular del centre
deducació preescolar. (Llar dInfants
08060587 EEI de Calaf).
4. Aprovació del Pla de Sanejament
Financer.
Saprova amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 3 regidors de GIC, el Pla de Sanejament
Financer daquest ajuntament pel periode
2004-2007.
5. Resolució dexpedients de sol·licitud
de llicències municipals dobres

majors.
1. Expedient nº 13/2004
Sol·licitant: Sr. Jaume Anyé Palomas.
Obres: Habitatge unifamiliar adossat
Lloc de les obres:Carrer Tarragona xamfrà
amb carretera de Jorba
2. Expedient nº 16/2004
Sol·licitant Generalitat de Catalunya.
Departament dEducació.
Obres:
Obra de Reforma i Ampliació
del CEIP Alta Segarra.
Lloc de les obres:Illa del CEIP. (C/ Mn Pius
Forns, C/ Dr. Llorenç, C/ Francesc
Casajuana, C/ Mestre Manuel Giralt)
3. Expedient nº 17/2004
Sol·licitant: Argerich Mecànica, S.A.
Obres:
Remodelació de coberta de la
nau industrial.
Lloc de les obres: Carretera de Manresa,s/n
4. Expedient nº 18/2004
Sol·licitant: Pege de Promociones y
Contratos, S.L.
Obres: Construcció dun bloc plurifamiliar
3ª fase entre mitgeres (14 habitatges i 14
aparcaments).
Lloc de les obres: Carretera de Manresa,
s/n (Av.Josep Miró)
5. Expedient nº 19/04
Sol·licitant: Catalana de Construccions
JJBB, S.L.
Obres:
Construcció dun edifici de 4
habitatges en PB+2P,
6 aparcaments i 1 local.
Lloc de les obres: C/ Francesc Casajoana,38
Saproven tots els expedients amb el vot
a favor dels 5 regidors de CIU, dels 2
regidors dERC i labstenció dels 3 regidors
de GIC, llevat de lexpedient 18/2004, que
saprova amb el vot a favor de 4 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 3 regidors de GIC per abstenció legal
del Sr. Antoni Roca i Serentill, de CIU de
conformitat amb larticle 28 de la Llei
30/1992.
6.- Aprovació de la segona modificació
del contracte de la 2ª fase de la 1ª
fase de ladaptació de Can Gimfarrer
com a Centre de Dia.
Sacorda, amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 3 regidors de GIC.

1. Aprovar la segona modificació del
contracte de l'obra 2ª fase de la 1ª fase
de rehabilitació de la casa Can Gimfarrer
de Calaf adjudicat a l'empresa Constructora
de Calaf, S.A, d'acord amb el projecte
reformat dun pressupost dexecució per
contrata de 65.530,33 , que inclou limpost
sobre el valor afegit.
7. Adhesió al protocol de col·laboració
per a dur a terme la realització del Pla
Comarcal dIntegració dels immigrants
a la comarca de lAnoia.
Saprova per unanimitat ADHERIR a
lAjuntament de Calaf al protocol de
col·laboració subscrit entre el Departament
de Benestar Social, de la Generalitat de
Catalunya, lAjuntament dIgualada i el
Consell Comarcal de lAnoia, per dur a
terme la realització del Pla Comarcal
dIntegració dels immigrants a la comarca
de lAnoia.
8.- Aprovació inicial Pressupost únic
pel 2005.
Sacorda, amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 3 regidors de GIC :
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost
municipal per a lexercici de 2005, que
inclou la plantilla de personal i les seves
bases dexecució amb el següent resum
per capítols:
PRESSUPOST DINGRESSOS:
Capítol Descripció
Import 
1 Impostos directes
771.300,00
2 Impostos indirectes
160.000,00
3 Taxes i daltres ingressos 597.367,16
4 Transferències corrents 655.225,00
5 Ingressos patrimonials
4.545,46
7 Transferències de capital 979.006,00
9 Variació de Passius financers 375.000,00
TOTAL INGRESSOS

3.542.443,62

PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol Descripció
Import 
1 Despeses de personal 757.451,98
2 Despeses en béns corrents i serveis 1.196.092,51
3 Despeses financeres
24.096,07
4 Transferències corrents 52.000,00
6 Inversions reals
1.354.006,00
9 Variació de passius financers 158.797,06
TOTAL DESPESES

3.542.443,62

Segon.- Sotmetrel a informació pública,
durant el termini de quinze dies hàbils
durant el qual els interessats podran
presentar-hi reclamacions. En cas de que
no es presentin al·legacions durant dit
termini, aquest acord esdevindrà definitiu.

PLE ORDINARI DE 28 DE
GENER DE 2005.

5.- Adhesió al conveni de col·laboració
entre lAgència de Residus de Catalunya
i la societat Ecoembalatges España, S.A.

socials de Catalunya pel seu finançament
a càrrec del 0,52% de lIRPF destinat a
finalitats socials.

1.- Renuncia del Sr. Josep Torner i Fitó
al seu càrrec de regidor daquest
ajuntament.

Saprova amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU, del regidor dERC i labstenció dels 2
regidors de GIC, ladhesió daquest ajuntament
al conveni de col·laboració entre lAgència de
Residus de Catalunya i la societat
Ecoembalatges España, S.A.

Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 2 regidors de GIC.

Vist lescrit de renúncia presentat amb data
3 de gener denguany (núm. registre dentrada
10), pel Sr. Josep Torner Fitó al seu càrrec
de regidor daquest ajuntament,aquesta
corporació pren coneixement de la renúncia
presentada pel Sr. Josep Torner Fitó al seu
càrrec de regidor daquest ajuntament i
disposa la tramesa daquest acord a la Junta
Electoral Central instant la expedició de la
credencial a favor del següent candidat de la
llista electoral dEsquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, Sr. Miquel Catalan
i Miró.
2.- Nomenament Secretària del Jutjat de
Pau.
Saprova amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU i labstenció dels 2 regidors de GIC i
del regidor dERC, ratificar la resolució de
lAlcaldia núm. 468 de data 29 de desembre
de 2004 per la que es nomena la Sra. Gemma
Puig Vilaseca com a secretària del Jutjat de
Pau daquest municipi.
3.- Aprovació del conveni de cooperació
amb els ajuntaments de Pujalt, Calonge
de Segarra, Els Prats de Rei i Veciana
per a la tramitació conjunta de la
sol·licitud de llicència ambiental
presentada per Vestas, SAU per a
lexercici de lactivitat de Parc Eòlic de
lAlta Anoia.
Saprova amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU del regidor dERC i labstenció dels 2
regidors de GIC, el conveni de cooperació
amb els ajuntaments de Pujalt, Calonge de
Segarra, Els Prats de Rei i Veciana per a la
tramitació conjunta de la sol·licitud de llicència
ambiental presentada per Vestas, SAU per
a lexercici de lactivitat de Parc Eòlic de lAlta
Anoia.
4.- Aprovació del conveni de col·laboració
amb lAjuntament dIgualada per al
desenvolupament de les accions
previstes en el Pacte Territorial per a
locupació a lAnoia-2004.
Saprova amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU, del regidor dERC i labstenció dels 2
regidors de GIC, el conveni de col·laboració
entre lAjuntament dIgualada i lAjuntament
de Calaf per al desenvolupament de les accions
previstes en el Pacte Territorial per a locupació
a lAnoia-2004

6.- 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 392 de 2004 fins a la 25 de 2005,
ambdues incloses, i sha ofert la seva consulta
individualitzada.
PLE EXTRAORDINARI DE 25 DE FEBRER
DE 2005.
1. Presa de possessió del Sr. Miquel
Catalan Miró com regidor daquest
ajuntament.
2. Resolució dexpedients de sol·licitud
de llicències municipals dobres majors.
1. Expedient nº 24/2004
Sol·licitant: Sr. Vicenç Tió Canals
Obres:Construcció de 21 habitatges,
3 locals i 26 places daparcament.
2. Expedient nº 1/2005
Sol·licitant: Sr. Diego Montero Lindo
Obres:Construcció dun edifici plurifamiliar
per 6 habitatges i garatge
3. Expedient nº 2/2005
Sol·licitant: Promociones PMC, SAU
Obres:Construcció duna nau industrial aïllada.
4. Expedient nº 3/2005
Sol·licitant:Sr. Javier Guerrero i Sr. Virginia
Hernández
Obres:Construcció dun habitatge
unifamiliar.
Saproven els expedients números (1) 24/2004
i (3) 2/2005 amb el vot a favor dels 6 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 2 regidors de GIC.
Saproven els expedients números (2) 1/2005
i (4) 3/2005 amb el vot a favor dels 5 regidors
de CIU, dels 2 regidors dERC i labstenció
dels 2 regidors de GIC i del Sr. Toni Roca de
CIU, en compliment de larticle 28 LRJAPPAC.
4. Acord de suport a les ONG i entitats

Primer.- Instar el Govern espanyol a que
desisteixi de la seva proposta de reforma
legislativa del Decret 195/1989 de 17 de
febrer que estableix requisits i procediments
per sol·licitar ajudes destinades a fins dinterès
social derivades de lassignació tributària del
052% de lIRPF, perquè pretén obviar la tasca
que fan les ONG i entitats socials catalanes
limitant laportació de recursos a la sol·licitud
dentitats dàmbit estatal.
Segon.- Demanar lactivació del traspàs de
la gestió del 052% de lIRPF que els catalans
destinen a finalitats socials sigui aprovada en
la Comissió Mixta de Traspassos Estat 
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Donar ple suport als acords de la
Taula dentitats del Tercer Sector Social de
Catalunya i a les accions que vulguin adoptar
les ONG i entitats socials catalanes afectades.
PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 25 DE
FEBRER DE 2005.
1.- Concertació doperació de préstec al
Programa de Crèdit Local per les
inversions 2004.
Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors
de CIU, del Sr. Ramon Torra dERC i labstenció
dels 2 regidors de GIC i del Sr. Miquel Catalan
dERC el préstec dimport 102.459,15 euros
per al finançament de projectes dinversions
previstos en el Pressupost de 2004 dacord
amb les condicions següents:
Tipus dInterès: Euribor +0.10%
Comissió dobertura: 0.10%
Termini: 12 anys (inclòs dos anys de carència)
2.- Concertació doperació de préstec al
Programa de Crèdit Local per les
inversions 2005.
Saprova amb el vot a favor dels 6 regidors
de CIU, del Sr. Ramon Torra dERC i labstenció
dels 2 regidors de GIC i del Sr. Miquel Catalan
dERC,el préstec dimport 458.973 euros per
al finançament de projectes dinversions
previstos en el Pressupost de 2005 dacord
amb les condicions següents:
Tipus dInterès: Euribor +0.10%
Comissió dobertura: 0.10%
Termini: 12 anys (inclòs dos anys de carència)

23

Al vostre servei
HORARI DE TRENS:

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
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
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
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.

RENFE
BARCELONABARCELONA
SANTS

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:00
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
21:55

CALAF

LLEIDA

10:12
11:50
17:05
18:50
20:55
22:27
BARCELONA BARCELONA
PL. CATALUNYA

SANTS

12:12
19:27
23:09

12:27
19:32
23:14

HORARIS DAUTOBUSOS:
ALSINA GRAELLS
CALAF
De dilluns a diumenge
9:14
19:29
BARCELONA
De dilluns a diumenge
7:30
17:00

IGUALADA

BARCELONA

10:05
20:05
IGUALADA

10:45
21:00
CALAF

8:27
17:57

9:01
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: AVINGUDA DIAGONAL (DAVANT DEL CORTE INGLES)

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF
MANRESA-Ctra. Cardona
Manresa-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
6:50
7:45
7:50
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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