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març - abril 2006

Dissabte 4 de març

MERCAT DEL BESTIAR
Exposició en tancats de porquets, rucs, ànecs, gallines i altres
animals. Tot el matí, al carrer Sant Jaume.
FESTA DEL PELLOFA 2006
A partir de les 17.00 h, concentració de disfresses i gran rua.
Pregó de Carnestoltes i ball de nit a la Unió Calafina amb
lorquestra Privada. Concurs de disfresses i... moltes sorpreses!

Diumenge 5 de març

Ball amb el DUET ESQUITX
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Diumenge 12 de març

Ball amb el grup ZÈNIT
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Diumenge 19 de març

Ball amb el grup CRISTAL
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Dissabte 25 de març

Concert de VIRUS STRING QUARTET
Músiques a Cau dOrella
A les 22.00 h, a la sala de fusta del Casal de Calaf

Diumenge 26 de març

ESCALA EN HI-FI, dirigida per Carme Sala
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Dissabte 1 dabril

MERCAT DE LES FLORS
Dedicat a la jardineria i les flors, amb demostracions
de temàtica floral (bonsais...).

Diumenge 2 dabril

Ball amb el GRUP FESTA
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Dissabte 8 dabril

Concert: DEU CATALANS I UN RUS. Homenatge a Ovidi
Montllor. Músiques a Cau dOrella
A les 22.00 h, a la sala de fusta del Casal de Calaf

Diumenge 9 d'abril

TEATRE: Un tramvia anomenat desig (ATC)
A les 18.00 h, al Casal de Calaf
Ball amb DOBLE SWING
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Dissabte 15 d'abril

VOLCAT 2006. Etapa Cardona-Calaf
Arribada prevista a les 12.00 h a la plaça Barcelona'92

Diumenge 16 d'abril
PASQUA

Sardanes amb la Jovenívola d'Agramunt
A les 13.00 h, a la plaça dels Arbres
Ball amb el grup LIBERTY
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Diumenge 23 d'abril

Ball amb MARIA ALBA
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

Dissabte 29 dabril

Concert de ROGER MAS. Mística domèstica despullada
Músiques a Cau dOrella
A les 22.00 h, a la sala de fusta del Casal de Calaf

Diumenge 30 d'abril

Ball amb el DUET ARIA
A les 19.00 h, a la Unió Calafina

L'Altiplà de Calaf està obert a les entitats i
associacions de Calaf perquè informeu de
les vostres activitats. Només cal que ens ho
feu saber a la següent adreça:
infocalaf@diba.es o al telèfon 676 476 827.

HORARI DEL CEMENTIRI
A causa dels últims actes vandàlics ocorreguts al cementiri, aquest
romandrà tancat a la nit.
· Obertura a les 9.00 h
Lhorari de visites serà el següent:

· Tancament hivern a les 19.00 h
· Tancament estiu a les 21.00 h

Editorial
Fa pocs dies que s'ha inaugurat
l'ampliació de la llar d'infants municipal,
una actuació que dotarà Calaf de 33
noves places per a nens i nenes de 0 a
3 anys. En total, doncs, el municipi
comptarà amb 76 llocs per als més
menuts del poble, una dada que ens
omple de satisfacció. I és que la llar
d'infants és un equipament bàsic en un
poble: d'una banda, introdueix els infants
al circuit d'escolarització; de l'altra, és
un servei indispensable per a tots aquells
pares i mares que treballen fora de casa.
A més, podem afirmar que la llar
d'infants municipal de Calaf és un centre
que funciona molt bé, i del qual les
famílies n'estan contentes. Amb motiu
del Projecte Educatiu de Ciutat, l'empresa
Kreanta va presentar un mapa de les
visions educatives de Calaf. Doncs bé,
els enquestats van valorar la llar d'infants
municipal com un dels equipaments de
més qualitat. Esperem que ara, amb
l'ampliació del nombre de places, es
pugui donar encara un millor servei a
més nens i nenes de Calaf i la comarca.
Just al costat, l'Institut de Formació
Permanent acull temporalment els
alumnes de P4, P5, 1r i 2n de primària
del CEIP Alta Segarra. El motiu del

L'ILLA DEL TRESOR
trasllat són les obres que s'estan duent
a terme a l'escola de primària, i que
donaran com a resultat un centre
educatiu modern i amb més capacitat.
Per poder allotjar les classes durant les
obres, s'han realitzat unes actuacions
de millora a l'Institut de Formació
Permanent. Entre d'altres, s'han instal·lat
finestres aïllants, s'han pintat les parets,
s'han adequat els lavabos i s'ha fet una
neteja a fons de l'edifici. A més de l'edifici,
els nens i nenes comptaran amb mòduls
prefabricats, que acolliran el menjador,
els despatxos, l'aula d'informàtica, l'aula
d'acollida i el gimnàs. Tot plegat, perquè
els alumnes i els mestres puguin continuar
normalment el curs fins arribar a estrenar
el nou CEIP Alta Segarra.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Calaf
no ha estalviat esforços en aconseguir
els terrenys i les instal·lacions necessàries
per poder fer realitat el projecte i posarlos a la disposició del Departament
d'Educació, mitjançant un conveni
urbanístic amb una empresa calafina,
que li ha permès aconseguir la propietat
del solar de titularitat privada que
mancava incorporar a l'illa. Aquesta illa,
formada per la llar d'infants (amb 76
places), l'Institut de Formació Perma-

nent recentment renovat i, d'aquí un
temps, d'una nova escola de primària,
serà un dels tresors més preuats per
Calaf. En ella s'hi plantarà la llavor dels
valors que volem que adquireixin els
nostres fills: coneixement, tolerància,
convivència, civisme, etc.
Si bé els equipaments i l'escolarització
són bàsics, també són primordials tots
els agents educadors que intervenen en
la formació de les persones. I, atenció:
no ens hem de limitar als mestres i
professors. Tot i que els nostres fills
passen moltes hores als centres
educatius, no hem d'oblidar el paper
bàsic dels pares i mares, de les famílies,
els veïns, les entitats...
Ens n'adonem o no, tots som aprenents
i educadors. Per això és important serne conscient i procurar que els petits
creixin amb valors com la tolerància, el
respecte o el civisme. I no només els
petits: també nosaltres hem de fer una
reflexió i veure la importància que té el
fet de viure en societat: compartir els
espais, els serveis, els equipaments, la
vida. Només aprenent i educant en la
cultura del civisme i el respecte podrem
aconseguir que Calaf sigui un bon lloc
p e r v i u r e i , s o b r e t o t , c o nv i u re .

El nom dels carrers
CARRER DOCTOR LLORENÇ

Aquest carrer també va néixer fruit del creixement urbanístic
dels anys 60 i, lògicament, es va decidir que s'anomenés
d'aquesta manera en la sessió municipal de 19 de setembre
de 1970. De totes maneres ja hi havia hagut un altre carrer
de la vila que amb anterioritat havia portat el nom d'aquest
personatge, concretament el passeig de Santa Calamanda. En

relació al Doctor Llorenç, en primer lloc hem de dir que va
néixer el 12 de novembre de 1851 a la població de Sales de
Tremp i va morir a Barcelona el 17 de novembre de 1813. El
seu nom complet era Ignasi de Llorenç i Gallard i a causa de
la seva professió es va establir a la nostra vila durant un pila
d'anys. Va deixar molt bon record entre la població, la qual
cosa queda ben reflectida en el fet que el 6 de novembre de
1898 va ésser nomenat fill adoptiu de Calaf. Posteriorment va
escriure Topografia Mèdica de Calaf, obra per la qual va rebre
la medalla d'or del concurs de l'any 1903 de la Reial Acadèmia
de Medecina i Cirurgia de Barcelona. El llibre va ésser editat
l'any 1904 i, poc després, concretament el 16 de maig del
mateix any, l'Ajuntament va decidir que el passeig de Sant
Joan s'anomenés des d'aquella data passeig del Doctor Llorenç
(com ja hem dit abans es tracta de l'actual passeig Santa
Calamanda).
Per finalitzar hem de dir que la Topografia Mèdica de Calaf, a
banda d'ésser un llibre de medicina i ciències de la natura,
també conté explicacions sobre la història de la nostra vila i
sobre la situació social i laboral que hi havia en aquell moment,
la qual cosa fa que el treball del Doctor Llorenç tingui molta
importància per conèixer el nostre passat.
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Urbanisme
La Diputació assessora Calaf
en matèria d'habitatge

Iniciat el procés de renovació
de l'enllumenat del casc antic,
el barri nou i la plaça Gran

En el ple del passat 24 de febrer es va
atorgar la llicència d'obres a l'empresa
Promocions Navàs perquè comencin les
obres de construcció de dotze habitatges
destinats a gent jove. L'actuació entra
dins del Pla d'Actuació d'Habitatge Públic
de Calaf, un pla que preveu la
construcció de 76 habitatges protegits.
El projecte
compta amb quatre
tipologies d'habitatges de lloguer, que
van des dels 45 m 2 als 60 m 2 , i que
s'ubicaran al carrer de Sant Antoni. La
durada prevista de les obres és de 17
mesos, i més endavant es faran
públiques les condicions per sol·licitar
la concessió d'aquests pisos.

També en relació a l'habitatge social,
representants de lAjuntament de Calaf,
de Caixa Manresa i de l'empresa Visoren
Centre van reunir-se amb el president
delegat de l'àrea d'Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona, Jordi Labòria. El motiu de la
trobada era posar en contacte l'ens
provincial amb l'empresa Visoren Centre,
adjudicatària dels drets de superfície d'uns
terrenys de la zona oest, on es construiran
36 habitatges en règim de lloguer protegit.
Els promotors dels pisos són Visoren Centre
i Caixa Manresa i, per la seva banda, la
Diputació i l'Ajuntament de Calaf vetllaran
per la bona marxa del projecte, gràcies a
un conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament signat el juny de 2004.

Solar on es construiran 12 pisos per a joves.

Reunió per a l'habitatge social a la Diputació.

Recentment han començat les tasques
de rehabilitació de l'enllumenat públic
del casc antic i el barri nou de Calaf. Un
total de sis empreses van presentar-se
al concurs, de les quals Electromecànica
Soler SL ha estat finalment l'adjudicatària
de les obres. El pressupost de la
rehabilitació de l'enllumenat ascendeix
a 178.528,55 euros i té un termini
d'execució de tres mesos. La proposta
de l'empresa Electromecànica Soler SL
consisteix a retirar les instal·lacions
antigues i substituir-les per un model
que sintegra especialment amb
larquitectura particular del casc antic.
Dins d'una altra actuació, l'empresa
Instal·lacions Parera SL s'encarregarà
de canviar la instal·lació de la plaça Gran,
i col·locarà punts de llum de vapor de
sodi a les columnes que sostenen els
porxos. Els punts il·luminaran en dues
direccions, al sostre i al terra, millorant
la imatge nocturna de la plaça Gran,
declarada Bé Cultural d'Interès Nacional
l'any 2003.
Per a aquestes tasques de millora de
l'enllumenat, l'Ajuntament de Calaf
compta amb una subvenció del programa
FEDER, per valor de 100.000 euros.

Els 12 pisos per a joves,
a punt de construir-se
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L'Ajuntament presenta al·legacions al traçat de l'Eix
Transversal Ferroviari perquè la línia passi per la zona
L'Ajuntament de Calaf ha presentat
al·legacions a la proposta de la Generalitat
de Catalunya per al futur Pla Director
d'Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya 2003-2025. Després d'analitzar
les diferents variables (mediambientals,
socials, econòmiques) del projecte, se
sol·licita que es modifiqui la proposta de
traçat de l'Eix Transversal Ferroviari per
tal que discorri en una línia paral·lela a
l'actual línia d'ADIF (abans Renfe).
D'aquesta manera es reduiria l'impacte
ambiental, ecològic, social i econòmic
del projecte.
Així, la proposta de l'Ajuntament de Calaf
és que el pas per la Catalunya Central
contempli el següent traçat: Cervera Sant Guim de Freixenet - Calaf - Igualada
- Manresa. Això permetria, d'una banda,
oferir un servei ferroviari amb més bones
condicions a la zona de l'Alta Segarra i
donar cobertura a un nombre més gran
de poblacions; de l'altra, evitaria el greu

impacte ambiental i visual del traçat
Cervera-Igualada-Manresa, proposta que
suposa la construcció de nombrosos
viaductes i túnels.
Recentment l'alcaldessa de Calaf, M.
Antònia Trullàs, va assistir en una reunió
informativa sobre el Pla d'Infraestructures
de Catalunya i va preguntar sobre la
possibilitat que el traçat es modifiqués.
El secretari general de Mobilitat, Manel
Nadal, va explicar que el document
presentat per Calaf s'està estudiant, i
va anunciar que el període per a presentar
al·legacions s'allargarà fins al proper 20
d'abril. D'altra banda, la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca ha
expressat el seu suport a les al·legacions
presentades per Calaf, i els consistoris
que la formen han manifestat que també
presentaran al·legacions a la proposta
de traçat, per tal que futur Eix Transversal
Ferroviari pugui donar servei a la zona
de l'Alta Segarra.

Aprovat definitivament
el POUM de Calaf
El passat 25 de gener la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona va
donar conformitat al text refós del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Calaf, on s'incorporen les prescripcions
de l'esmentada comissió. Properament
es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya aquest acord,
juntament amb el d'aprovació definitiva
(del 20 d'octubre de 2005) i les normes
urbanístiques corresponents.
Amb l'aprovació definitiva del POUM de
Calaf es posen les bases urbanístiques
per a dinamitzar econòmicament i
socialment el municipi, alhora que es
preveuen el espais i vials necessaris per
al creixement ordenat de la vila. A més
de les zones industrials i residencials, el
Pla preveu àrees destinades a futurs
equipaments sanitaris, educatius,
esportius, de seguretat ciutadana i
emergències, així com la implantació
de noves zones verdes.

Urbanisme
Renovació del parc infantil
del Firal
Aquests dies s'estan duent a terme una
sèrie d'actuacions de millora al parc infantil
del Firal. En primer lloc, s'arreglaran els
desperfectes que hi ha als murs que
separen l'àrea de joc de la zona ajardinada.
A més, s'arranjarà la caseta de joc que
hi ha actualment i se susbtituiran els
gronxadors i les altres atraccions per
elements de joc nous. L'actuació compta
amb una subvenció de Caixa Manresa.

Finalitzat el termini de propostes per a la redacció
del Pla Director del Convent de Sant Francesc
Properament, després d'analitzar les
propostes que s'han presentat,
s'adjudicarà l'elaboració del Pla Director
per a la rehabilitació del convent de Sant
Francesc de Calaf, un document que
definirà els futurs usos de l'edifici. La
intenció és que, una vegada remodelat
el convent de Sant Francesc, pugui acollir
un museu de la ceràmica des de la
vessant industrial, a causa de l'estret
lligam d'aquesta activitat amb la història
del municipi. A més, està previst crear
un auditori a l'aire lliure dins de la planta
de l'antiga església.
El convent de Sant Francesc és propietat
de l'Institut Català del Sòl, però aquest
ha cedit l'ús avançat del sector del
Rentador a l'Ajuntament de Calaf.
El monument, situat entre el camí del
Rentador i el carrer Cels Xaurador, es

Arrela't a Calaf
Els sis primers calafins de l'any
ja tenen les seves alzines
Des que es va posar en marxa, el passat 1 de gener de 2006, el
projecte Arrela't a Calaf ja ha lliurat les sis primeres alzines de l'any.
Els 26 de gener l'alcaldessa, M. Antònia Trullàs, va donar la benvinguda
al primer calafí, en Raúl Barranquero Hervas, i a la primera calafina
de l'any, la Joana Garcia Vives.
El 13 de febrer va ser el torn del petit Joel Invernón Puerta, que
va rebre la seva alzina de mans de l'alcaldessa i del regidor
d'Urbanisme, Joan Caballol. Per últim, aquest mes de març es
lliuraran els arbres corresponents a la Martina Closa Sererols, la
Lubna Benomar Belhadi i l'Ibrahem Laktibi Merragha.
Totes les famílies s'han mostrat molt contentes amb la iniciativa de
l'Ajuntament i s'han compromès a ocupar-se de l'arbre fins que
s'organitzi la plantada conjunta, que tindrà lloc al mes de juny,
durant la celebració del Dia del Medi Ambient.

A l'esquerra, el Raúl Hervas i la Joana Garcia amb els seus pares i l'alcaldessa.
A la dreta, lliurament de l'alzina al Joel Invernón.

troba en estat d'abandonament des dels
anys seixanta, i està inclòs dins del
catàleg de monuments i conjunts
històrics-artístics de Catalunya. Per la
seva importància artística, cal destacar
la portalada barroca de l'església i el
claustre renaixentista que es troba a
l'interior del convent.

Què és l'Arrela't a Calaf?
Arrela't a Calaf és una proposta innovadora de
l'Ajuntament de Calaf, una iniciativa que pretén
donar la benvinguda als nounats i, alhora, fomentar
el respecte pel medi ambient.
El projecte vol reforçar l'arrelament dels calafins
i calafines a la vila a través d'un arbre que creixerà
juntament amb cada nou infant. Les arrels de
l'arbre seran també arrels al poble. Alhora, Arrela't
a Calaf vol sensibilitzar petits i grans en el respecte
i la cura pel medi ambient. Els incendis, la
contaminació i la indústria redueixen la població
mundial d'arbres. Amb aquest projecte,
l'Ajuntament de Calaf vol contribuir al manteniment
dels boscos, tan importants per a la nostra vida.
El projecte es posarà en marxa a partir de l'1 de
gener de 2006. Cada vegada que un nen o nena
sigui inscrit al Registre Civil de Calaf, una
representació de l'Ajuntament de Calaf visitarà
la família i els obsequiarà amb una carta de
benvinguda i un plançó d'alzina. La família tindrà
cura de l'arbre fins el Dia del Medi Ambient, al
mes de juny.
Llavors, s'organitzarà una plantada conjunta amb
tots els nens i nenes i les seves famílies, repoblant
la zona que es cregui més oportuna. Cada arbre
portarà una petita placa amb el nom i la data de
naixement del nadó. Així, cada nen i nena podrà
reconèixer el seu arbre a mesura que ambdós,
arbre i infant, creixin. A més, hi haurà la presència
d'un convidat especial, relacionat d'alguna manera
amb el medi ambient i la natura.
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Ensenyament
Projecte Educatiu de Ciutat
El passat dimecres 18 de gener va tenir lloc la primera aproximació pública
al Projecte Educatiu de Calaf, una iniciativa de l'Ajuntament que compta
amb el suport i l'assessorament de la Diputació de Barcelona. El Projecte
Educatiu pretén traçar les línies bàsiques d'actuació en matèria educativa
i social, però d'una manera transversal que impliqui els ciutadans, els
docents, les entitats, les associacions i, en definitiva, tot el municipi.
Per començar-hi a treballar cal una diagnosi de l'estat actual de l'educació
a Calaf, estudi que realitza l'empresa Kreanta. Així, es van presentar els
primers resultats, concretament els obtinguts a partir de les 82 enquestes
als ciutadans i ciutadanes de Calaf.
Des d'aquí volem animar tots els veïns i veïnes del poble perquè
formin part d'aquesta iniciativa. La vostra col·laboració i les vostres
idees són molt importants per poder tirar endavant el Projecte
Educatiu de Calaf.

MAPA DE VISIONS EDUCATIVES
Fonts dinformació:
- 22 entrevistes a regidors, tècnics municipals,
membres dassociacions i entitats,
comerciants, docents i ciutadans
- 3 grups de discussió amb regidors, tècnics
municipals i membres dassociacions i docents
- 13 qüestionaris als equips directius dels
centres densenyament
- 82 enquestes ciutadanes

VALORACIÓ DE LA
COBERTURA DELS CENTRES
EDUCATIUS
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La nota mitjana que dónen els calafins
als centres educatius del municipi és alta,
concretament un 2,81 (escala d1 a 4).
Destaca una valoració més bona de la
formació reglada que de la formació no
reglada, fet que posa de manifest una
demanda daquest tipus densenyaments,
com ara les arts, els esports, el lleure o
leducació per a adults.

VALORACIÓ DE LA QUALITAT
DELS CENTRES EDUCATIUS
La nota mitjana que dónen els enquestats és
dun 2,76 (escala d1 a 4). Altra vegada la formació
reglada és valorada més positivament que la no
reglada. En concret, la Llar dInfants Municipal
és el centre educatiu amb una puntuació més
alta.

SUGGERIMENTS RESPECTE
A LOFERTA EDUCATIVA
DE CALAF
Al voltant dun 21% dels enquestats
suggereix que saugmenti loferta
educativa no reglada; un altre 16% pensa
que shauria de revisar el model educatiu;
un 13% suggereix millores en les
instal·lacions i les infraestructures.
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PRIORITZACIÓ DELS
ÀMBITS DACTUACIÓ
DEL PEC
Segons els enquestats, laspecte més
prioritari que shauria de tractar en el
PEC és la convivència, el civisme i els
valors. Aspectes com la família, la cohesió
social i desigualtat, la interculturalitat i
diversitat o les noves tecnologies també
són susceptibles de ser treballats en el
PEC.

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
QUE CAL IMPLEMENTAR
Altra vegada la convivència, el civisme i
els valors tornen a aparèixer com un dels
punts més importants per treballar en el
PEC (gairebé un 20% dels enquestats).
El teixit associatiu, la millora de la
coordinació entre els agents i la millora
de loferta educativa no reglada són altres
actuacions específiques importants per
als enquestats.

Ensenyament
Inaugurada l'ampliació de la llar d'infants
municipal, que oferirà 33 noves places
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L'ampliació de la llar d'infants
municipal de Calaf ja és una realitat.
El dissabte 25 de febrer va inaugurarse oficialment el nou edifici, que
s'afegeix a les actuals instal·lacions
de l'escola bressol. L'acte va comptar
amb la presència de la directora
adjunta dels Serveis Territorials del
Departament d'Educació al Baix
Llobregat - Anoia, Montserrat Fanés,
a més de l'alcaldessa de Calaf, M.
Antònia Trullàs, i els regidors
municipals.
L'alcaldessa va destacar l'aposta
decidida del municipi per gaudir
d'unes bones instal·lacions escolars,
fent referència també a les obres
que s'estan portant a terme al CEIP
Alta Segarra. Per la seva banda,
Montserrat Fanés va parlar de la
importància dels equipaments com
les llars d'infants i, sobretot, de la
satisfacció que comporta el fet
d'inaugurar ampliacions, cosa que
posa de manifest que el centre
educatiu funciona a la perfecció i

que la demanda i el poble creixen
cada dia que passa. Després de la
inauguració, l'alcaldessa M. Antònia
Trullàs i Montserrat Fanés van visitar
la llar d'infants acompanyades de
les educadores que hi treballen.
El nou edifici
L'ampliació de la llar d'infants consta
d'una sala d'usos múltiples, una
unitat d'1-2 anys, una unitat de 23 anys, un despatx per a la direcció,
lavabos i canviador. Amb les noves
dependències, que se sumen a
l'edifici ja existent, la llar d'infants
municipal de Calaf tindrà 33 noves
places. Així, el centre educatiu oferirà
un total de 74 places escolars per a
nens i nenes de 0 a 3 anys. Les
obres d'ampliació de la llar d'infants,
que van començar el juliol del 2005,
han tingut un cost d'uns 48.537
euros, i són un pas més per tenir,
una vegada finalitzin les obres del
CEIP Alta Segarra, una illa completa
dedicada a l'ensenyament.

M. Antònia Trullàs i Montserrat Fanés tallant la cinta inaugural.

Una de les aules del nou edifici.

Avancen a bon ritme les obres del CEIP Alta Segarra
El passat dilluns 20 de febrer els alumnes
de P4, P5, 1r i 2n de primària del CEIP
Alta Segarra de Calaf van traslladar-se
a l'Institut de Formació Permanent, que
acollirà una part dels nens i nenes mentre
duren les obres de construcció del nou
centre educatiu. Els alumnes de P3 es
quedaran a les aules que ocupen
actualment, mentre que els de 3r, 4t, 5è
i 6è s'han traslladat
a l'antic edifici de
BUP.
L'Institut
de
Formació Permanent
ha estat habilitat
perquè pugui allotjar
els alumnes durant
els 16 mesos que
duraran les obres.
Entre d'altres
actuacions s'han
instal·lat finestres
aïllants, s'han pintat
les parets, s'han
adequat els lavabos
i s'ha fet una neteja
a fons de l'edifici.
A més de l'Institut
de
Formació

Permanent, els alumnes compten amb
mòduls prefabricats que s'han col·locat
just al costat, i que acolliran l'aula
d'informàtica, el menjador, l'aula
d'acollida i els despatxos. A instàncies
de l'AMPA del centre i l'Ajuntament, s'ha
concedit un quart mòdul on els alumnes
podran fer les classes de gimnàstica
durant els mesos d'hivern.

Interessant xerrada
sobre els conflictes
Una vintena de pares, mares i mestres
van assistir el passat dimecres a una
interessant conferència organitzada per
lAMPA del CEIP Alta Segarra de Calaf.
La xerrada, a càrrec de la pedagoga
Susana Fernández, versava sobre els
conflictes i la manera de resoldrels. La
conferenciant va deixar molt clar que és
totalment normal que hi hagi conflictes
entre els nens i entre els adults, i que
només es tracta de saber-los gestionar
correctament sense magnificar-los. La
pedagoga també es va referir a
lassetjament escolar, i va respondre amb
claredat les nombroses preguntes que li
van formular els assistents.

Cultura
150 ANYS DEL NAIXEMENT
D'ALEXANDRE DE RIQUER
Com ja és tradicional, lAjuntament de
Calaf ha felicitat el bon any als veïns del
poble amb un calendari, que aquesta
vegada té com a protagonista lartista
calafí Alexandre de Riquer. Lany 2006
es compleixen 150 anys del naixement
del polifacètic autor modernista, i és per
això que el consistori ha decidit fer-ne
un calendari commemoratiu, il·lustrat
amb pintures i dibuixos dAlexandre de
Riquer. Al llarg de l'any s'aniran
organitzant activitats i actes
c o m m e m o ra t i u s d e l ' e f e m è r i d e .

VALSOS I NADALES PER
CELEBRAR LES FESTES
La música va tenir un paper destacat en
la celebració de les festes nadalenques
a Calaf. Des de la regidoria de Cultura
es van organitzar dos concerts que van
comptar amb una bona assistència de
públic. D'una banda, el dia de Sant Esteve
l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat va
oferir un brillant repertori de valsos i
danses; el dia de Reis va ser el torn de
la Coral Lacetània de Cervera, que va
cantar nadales populars, acompanyades
de fragments de poemes d'autors
catalans.

Exposició Taller Blau
El calafí Ramon Puigpelat exposarà
la seva obra a la Casa Felip de Calaf
durant els dies de Setmana Santa.
La mostra, que integrarà les obres
que Puigpelat crea al seu Taller Blau,
es podrà visitar en el següent horari:
De dilluns a divendres:
19.00 h - 21.00 h
Dissabtes, diumenges i festius:
12.00 h - 14.00 h
19.00 h - 21.00 h
L'exposició romandrà oberta del 12
al 17 d'abril.

Escola Municipal de Música
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ARRIBA AL MÀXIM D'ALUMNES DES DE LA SEVA CREACIÓ
Aquest curs 2005-2006 s'ha arribat als 90 alumnes actius
Des de la seva creació, el 1997, lEscola
Municipal de Música de Calaf ha tingut
alumnes dedats molt variades i
interessos musicals ben diferents.
Actualment els alumnes poden començar
els estudis musicals a partir dels 4 anys,
amb les classes de sensibilització de
P4-P5, o bé als 6-7 anys amb les
classes diniciació. Aquesta franja
dedats és molt recomanable per
familiaritzar-se amb la música i els
instruments musicals, per tal descollirne un quan tenen uns 8 anys. A més,
lEscola ofereix classes de 1r a 4t curs
de Grau Elemental i 1r i 2n de Grau
Mitjà, adreçades a joves, adults i fins
i tot jubilats.
Pel que fa als instruments, lEscola
d i s p o s a d  u n a m p l i ve n t a l l d e
possibilitats: piano, guitarra clàssica,
guitarra moderna, violí, violoncel,
trompeta, trombó, flauta travessera,
saxo, clarinet, tenora, acordió diatònic,
acordió cromàtic i bateria. Les classes
dinstrument es fan de forma
individualitzada i van adreçades a nens
i a adults de totes les edats. També
sofereix la possibilitat de participar en
g r u p s d e c a n t c o ra l , c o n j u n t s
instrumentals i música de cambra a
diferents nivells.
A part de les classes de llenguatge i de
les dinstrument, algunes de les activitats
que lEscola realitza són les audicions

de final de trimestre, la setmana de
tutories i portes obertes i la setmana
cultural. En les audicions, els alumnes
interpreten les peces que han anat
estudiant al llarg del trimestre, i els
permeten mostrar els fruits daquests
mesos destudis.
Del 13 al 17 de febrer va tenir lloc la
setmana de tutories i portes
obertes, que ha permès als pares i a
tothom que ho desitgés assistir en
directe tant a les classes de llenguatge
musical com a les dinstrument. Per
últim, la setmana cultural consisteix
en un seguit dactivitats lúdiques
diverses relacionades amb el món de
la música, totes amb contingut
pedagògic, que posen la música a labast
dels alumnes i del públic
en general. La setmana
cultural daquest curs
tindrà lloc del 15 al 19
de maig.

No cal dir, doncs, que
aquestes activitats
estan obertes als
pares i a tothom que
desitgi assistir-hi, ja
que no és necessari
estar vinculat a
l'Escola.

(Les dades del curs 2005-2006 corresponen al mes de febrer de 2006).
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Estudis de dinamització
comercial per a Calaf

Plans d'ocupació per a la
millora paisatgística

Dins de les subvencions de la Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat de la
Diputació de Barcelona per al 2005,
l'Ajuntament de Calaf va presentar dos
projectes per a realitzar estudis de
dinamització econòmica i comercial.
D'una banda, la Diputació va concedir
6.000 euros per a l'elaboració d'un estudi
de diagnosi del sector comercial i els
serveis del municipi, per tal d'obtenir
unes pautes per a futures polítiques
municipals de comerç.
D'altra banda, l'estudi de modernització
i optimització del mercat de Calaf compta
amb una subvenció de 5.000 euros, i
servirà per dissenyar les línies d'actuació
per millorar el mercat com a espai
comercial del municipi.
L'empresa Roig i Solé de Girona és
l'encarregada d'elaborar tots dos estudis,
que es preveu que estiguin enllestits al
final del mes de març.
D'altra banda, l'Ajuntament està
sol·licitant a hores d'ara les subvencions
de la Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat per al 2006.

Dins de les convocatòries per als plans
d'ocupació per al 2006, l'Ajuntament de
Calaf va presentar un "Pla de millora dels
espais d'interès paisatgístic del municipi".
El Departament de Treball de la
Generalitat va aprovar el projecte, i per
aquest motiu ha concedit una subvenció
al consistori per a la contractació de dues
persones que realitzin tasques de neteja
dels espais i de millora paisatgística.
El pla d'ocupació té una durada de sis
mesos (des del 31 de desembre de 2005
fins al 30 de juny de 2006), i la
Generalitat assumeix els costos salarials
i de contractació dels treballadors.

Finalitza el curs
d'intel·ligència emocional
Fa pocs dies que ha acabat el curs
dintel·ligència emocional organitzat per
lAjuntament de Calaf, que ha tingut lloc
a la Casa Felip durant aquest mes de
febrer. El curs, impartit per Robert Vilella,
ha tingut una durada de 30 hores, en
les quals els assistents han debatut sobre
temes relacionats amb la intel·ligència
emocional, com lempatia o la
competència social. El curs era totalment
gratuït ja que estava subvencionat pel
Departament de Treball de la Generalitat.
Properament es donaran a conèixer noves
iniciatives daquest tipus.

Mancomunitat
D'altra banda, la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Segarrenca,
de la qual Calaf és l'ajuntament president,
compta amb una brigada que prestarà
diferents serveis als municipis membres
fins al mes de juny. Aquesta iniciativa,
que tindrà una durada de sis mesos,
també s'ha posat en marxa mitjançant
els plans d'ocupació de la Generalitat.

LA UBIC REPARTEIX
ELS PREMIS DE NADAL
El passat divendres 3 de
febrer va tenir lloc a la Casa
Felip de Calaf el lliurament
dels premis de la campanya
nadalenca de la UBIC. A l'acte
hi van assistir l'alcaldessa de
Calaf, M. Antònia Trullàs, el
regidor de Promoció
Econòmica, Miquel Colom, i
el president de la UBIC, Miquel
Cribillers, que van repartir per
cada número agraciat un
talonari amb vint vals de
compra, per un valor de 10
euros cada un. Així doncs, els
guanyadors disposen de 200
euros per gastar als
establiments i comerços
adherits a la UBIC Calaf.
Els establiments que van
repartir els números
guanyadors són Supermercat
Prat, Burgès Regí, La Vedella,
MTM Advocats, Casa
Florentina, Electro-domèstics
Nadal i Solé, Supermercat
Super-T, El Quiosc del Passeig
i Estació de Servei Calaf.

PACTE TERRITORIAL
PER A L'OCUPACIÓ DE L'ANOIA
Com a ajuntament membre del Pacte,
Calaf rebrà un total de 21.975,69 euros
durant aquest any 2006. La dotació es
repartirà en tres actuacions: 7.500 euros
per a un agent d'acompanyament
d'inserció laboral; 2.500 euros per a
jornades per millorar la competitivitat de
les empreses i buscar noves oportunitats
de negoci; i 11.975,69 euros per a un
tècnic dinamitzador en sectors innovadors,
dedicat a potenciar sectors econòmics
encara poc desenvolupats a Calaf.
MERCATS TEMÀTICS DE CALAF
Els mercats temàtics, que se celebren
el primer dissabte de cada mes a Calaf,
compten cada vegada amb una
assistència més notable. La cistelleria
i els canyissos i la fusta van ser els
dos primers mercats de l'any. El proper
dissabte 4 de març serà el torn del
mercat del bestiar, en el qual els
visitants podran veure de molt a prop
diversos animals de granja. D'altra
banda, el dissabte 1 d'abril tindrà lloc
un acolorit mercat de les flors.

Festes

La música i el fred,
protagonistes
de la festa major d'hivern

Carnaval 2006 - Festa del Pellofa de Calaf

Dissabte 4 de març de 2006
MATÍ
Concurs de disfresses dels botiguers
Mercat del bestiar + Mercat "colorido"

i

botigueres

del

poble

TARDA
A les 5 de la tarda: "Anifestari" espectacle d'animació infantil per a tots i totes
al Casino amb el grup PA SUCAT.
A les 6: Inici de l'Espectacular Rua de Carnaval davant del Casino.
Gresca, confetti, música i diversió sense mesura amb PENTINA EL GAT.
Al final de la Rua: Clàssic i Irreverent Discurs del Rei Pellofa.
NIT
A 2 quarts de 12:
Festa de Disfresses i "com les Cabres" tota la nit amb el Grup PRIVADA
A la mitja part es farà l'Entrega de Premis del Concurs de Disfresses
i de Botiguers, amb la morbosa actuació de LA CONCHA".
També s'entregarà la bici del guanyador del concurs de cartells de les escoles.
A les tantes de la matinada: Escombrada de "perles"

Diumenge 5 de març

A les 11.30 h: missa de dotze
PREMIS:
MILLOR COMPARSA DE LA RUA: Una calçotada per a tota la colla
MILLOR COMPARSA DE LA NIT (ADULTS): Una mariscada "a lo grande" per
a tota la colla
MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL O PARELLA (ADULTS): Un cap de setmana a
un balneari per a 2 persones
MILLOR COMPARSA DE LA NIT (INFANTIL): Un berenar esbojarrat per a tota
la colla
MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL O PARELLA (INFANTIL): Súper bossa de xuxes
gegant

Els dies 3, 4 i 5 de febrer Calaf va celebrar
la Festa Major d'Hivern amb motiu de
Santa Calamanda, patrona de la vila. Es
van organitzar actes per a tots els gustos
i edats, donant lloc a tres dies de cites
culturals, lúdiques i festives.
Divendres a la nit la festa va començar
a Cal Macarró, el local de la COMTCASE,
on va tenir lloc el concert d'Antonio Rivas.
El colombià, acompanyat del seu acordió
i dels altres membres del grup, va animar
el públic assistent a ritme de vallenatos.
L'endemà al matí, el carrer de Sant Jaume
va acollir el mercat de la fusta, que va
aplegar molts visitants i artesans que
treballen aquest material. A més, els
més petits van poder gaudir amb les
atraccions infantils gratuïtes instal·lades
a la plaça dels Arbres, i que van romandre
obertes també durant el diumenge.
Al vespre, a l'església de Sant Jaume, el
Cor Artesenc d'Artés va oferir un concert
de música espiritual catalana del segle
XX, acompanyat a l'orgue per Mns. Valentí
Miserachs.
Diumenge al matí, dia de Santa
Calamanda, el fred va obligar a traslladar
la ballada de sardanes al local de la Unió
Calafina. La Cobla Montgrins va
interpretar un repertori de sardanes
populars. A la tarda, l'Orquestra Montgrins
va fer-se càrrec del concert i del ball,
que van tenir lloc al poliesportiu municipal
amb una bona assistència de públic.

Organitza: Comissió de Carnaval (ex-caps d'Escoltes)
Col·labora: Club Bàsquet Calaf i Unió Calafina
Patrocina: Ajuntament de Calaf

Casal de Calaf
El passat diumenge 19 de març va tenir
lloc el dinar de final de temporada dels
Pastorets de Calaf, amb la presència dels
actors, els col·laboradors i, en definitiva,
tots aquells que fan possible aquesta
tradició calafina. Des del Casal de Calaf
es fa una valoració positiva dels Pastorets
d'enguany. Pel que fa al nombre
d'entrades, han passat pels Pastorets

MÚSIQUES A CAU D'ORELLA
unes 1.700 persones, mentre que els
Pastorets infantils han registrat gairebé
400 assistents. Cal tenir en compte, a
més, que la representació del diumenge
31 de gener es va haver de suspendre a
causa de la nevada. Però no hi ha temps
per descansar: a partir d'ara, els
organitzadors i col·laboradors es posaran
a treballar de cara a la propera temporada.

dissabte 25 de març, a les 22.00 h
VIRUS STRING QUARTET
dissabte 8 d'abril, a les 22.00 h
DEU CATALANS I UN RUS
Homenatge a Ovidi Montllor
dissabte 29 d'abril, a les 22.00 h
ROGER MAS. Mística domèstica
A la sala de fusta del Casal de Calaf
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Ral·li Lisboa - Dakar
L'equip calafí aconsegueix
un excel·lent resultat al Dakar
El passat 15 de gener va finalitzar una
nova edició del ral·li Lisboa-Dakar, que
aquesta vegada comptava amb un equip
integrat majoritàriament per calafins. Es
tractava del pilot Josep M. Garrofé,
l'experimentat copilot de la Pobla de
Claramunt Rosendo Touriñan i els també
calafins Ramon Biosca, que va pilotar el
vehicle d'assistència, i Irene de la Torre,
com a cap de premsa.
L'actuació de l'equip va ser més que
positiva, ja que no només van aconseguir
arribar a Dakar amb un Nissan Pick Up
de sèrie, sinó que ho van fer en una
meritòria 40a posició. Es tracta d'una
actuació espectacular, tenint en compte
que era la primera vegada que
participaven en la dura competició.
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500 euros en medicaments
per una associació infantil
de Dakar
Però a més de participar per primera
vegada a la cursa, l'equip tenia també
un objectiu humanitari, ja que va
transportar material sanitari fins al
Senegal.
L'Ajuntament de Calaf va participar
en aquesta iniciativa amb un donatiu
de 500 euros, que es van destinar a
la compra de medicaments per lliurarlos a l'ONG Empire des Enfants de
Dakar, amb l'assessorament de
Farmamundi. A la foto es pot veure
Josep M. Garrofé, Irene de la Torre,
Ramon Biosca i Marissa Sugrañes
amb alguns dels nens que acull
l'Empire des Enfants.
D'altra banda, fa pocs dies que
l'Ajuntament i l'equip calafí han rebut
una nota d'agraïment enviada des
d'Empire des Enfants. L'associació
agraeix el donatiu de medicaments,
alhora que informa que compartiran
les medicines amb d'altres
associacions d'obres caritatives que
també es troben en situació de molta
pobresa i que necessiten material
sanitari.

Sanitat
El Banc de Sang i Teixits assumeix
la recollida de sang a Catalunya
L'Ajuntament de Calaf informa que a
partir d'ara el Banc de Sang i Teixits serà
el responsable de realitzar les campanyes
de recollida de sang al municipi. Fins ara
se n'ocupava l'Hospital Clínic de
Barcelona, però des del passat 1 de febrer
aquest servei queda integrat dins de
l'empresa pública Banc de Sang i Teixits.
Des del Departament de Salut de la
Generalitat s'insisteix en la importància
de centralitzar totes les activitats
relacionades amb la donació, la producció
i el control de la qualitat dels components
sanguinis, per tal d'optimitzar la recollida
i la transfusió dels productes sanguinis.
D'altra banda, l'Hospital Clínic de
Barcelona ha fet arribar a l'Ajuntament
una carta en què agraeix la col·laboració
dels habitants del municipi en les anteriors
campanyes de recollida de sang.

Benestar Social
Propera obertura
del centre de dia de Calaf
A finals del mes de març obrirà les portes
la Casa Joan Gimferrer, el nou centre
de dia de Calaf. Gestionat pel Consorci
Sociosanitari d'Igualada, el servei donarà
suport a les persones grans amb
dependència, per tal que puguin
recuperar o millorar el nivell d'autonomia
personal i social. La Casa Joan Gimferrer
tindrà una capacitat per a 40 places, i
oferirà durant el dia atenció mèdica,
terapèutica, psicològica i sociocultural
individualitzada. D'aquesta manera
s'afavorirà que les persones grans puguin
continuar vivint a casa seva o amb la
seva família, comptant amb uns serveis
diaris que ajudaran els familiars a poder
tenir-ne cura.
L'edifici de la Casa Joan Gimferrer ha
estat completament remodelat i tindrà
els següents equipaments: menjador,
banys geriàtrics i adaptats, sales de
fisioteràpia i teràpia ocupacional, sales
polivalents, biblioteca, guarda-roba,
perruqueria i podologia.
L'objectiu del centre de dia Casa Joan
Gimferrer és facilitar la vida quotidiana
de les persones grans. Per això es
donaran serveis d'acolliment i
convivència, alimentació amb dietes
específiques, higiene personal, serveis
d'infermeria, atenció mèdica o
assistència social. També hi haurà servei
de dutxa setmanal, de podologia o de
perruqueria i barberia. El centre de dia
també organitzarà tallers de memòria i
activitats de lleure per a les persones
grans.

Des de l'Ajuntament us volem animar a
continuar col·laborant en les campanyes
de recollida de sang, un acte solidari i
molt necessari per al bé de tots.
PROPERA RECOLLIDA
DE SANG A CALAF:
Diumenge 25 de març de 2006
Lloc: Local de Caixa Manresa
(Raval de Sant Jaume, 31)
Horari: de 10.00 h a 13.30 h
* Pot donar sang qualsevol persona sana
d'entre 18 i 65 anys, que pesi més de
50 kg. No cal estar dejú.

Tots aquells que estigueu interessats a ser
usuaris del centre de dia Casa Joan Gimferrer,
us en podeu informar a l'Ajuntament de Calaf.

Hisenda

PRESSUPOST MUNICIPAL 2006

El pressupost per al 2006
s'incrementa en un 34,2%
En el Ple Extraordinari celebrat el passat dia 24 de febrer es va
aprovar el pressupost per a l'exercici del 2006, el qual ascendeix
a 4.753.899,02 EUR, quantitat que respecte al pressupost per al
2005 representa un increment del 34,20%. Les principals
característiques del pressupost d'enguany són les següents:
El capítol 1 (Despeses de personal) ascendeix a 902.836,33 EUR
amb un augment del 19,19% respecte a 2005. Aquest percentatge
és el resultat de dos components: la previsió d'increment del 2%
com a conseqüència de l'augment de les retribucions del personal
al servei de les administracions públiques, i els efectes que es
podran derivar de l'aprovació del nou conveni i de l'aprovació i
aplicació de la valoració de llocs de treball, així com un augment
de les places d'alguns serveis.
El capítol 6 (Inversions reals) ascendeix a 2.288.606,36 EUR,
havent-se produït un augment respecte a l'any 2005 del 69,02%.
La càrrega financera ascendeix a 130.726,12 EUR i suposa un
4,92% dels ingressos corrents pressupostats per al 2006. S'ha de
destacar que hi ha una disminució del 28,52% en relació al
pressupost de 2005.
El capítol 3 disminueix un 1,69% respecte de les previsions inicials
de l'exercici 2005. Cal tenir present l'amortització definitiva de
dos préstecs així com l'evolució dels tipus d'interès durant l'any
2005 i la seva incidència en els préstecs de la Corporació, donat
el major pes de les operacions concertades a interès variable. El
capítol 9 té consignats 107.036,88 EUR, import corresponent als
retorns de capital derivats dels contractes de préstecs signats.

DESPESES 2006
C.
C.
C.
C.
C.
C.

I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
902.836,33
Despeses béns corrents i serveis 1.371.730,21
Despeses financeres
23.689,24
Transferències corrents
60.000,00
Inversions
2.288.606,36
Passius Financers
107.036,88

DESPESES CORRENTS
INVERSIONS
TOTAL

2.465.292,66
2.288.606,36
4.753.899,02

INGRESSOS 2006
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Passius Financers

INGRESSOS CORRENTS
TRANSF. DE CAPITAL I ALIENACIONS
TOTAL

Esports
Calafins al memorial Toni Solé

1.000 euros per a la Marató

La mítica prova d'Enduro es va celebrar el
cap de setmana de l'11 i 12 de febrer a la
població de Bassella. La dura competició
ja compta amb vuit anys d'antiguitat i va
reunir més de 1.100 participants, ja que
és una de les proves d'Europa que registra
més pilots. Aquest any hi van participar
els calafins Eloi Estany (Honda), Joan
Montaner Castellana (Husqvarna), Joan
Montaner Solà (TM), Vicens Sugrañes
(KTM) i Pol Creus (KTM), a més del pradenc
Josep M. Oller (Yamaha). Cal destacar
l'actuació de Joan Montaner Solà, que va
finalitzar la prova entre els trenta primers
de la seva categoria.

Com moltes poblacions catalanes, Calaf
va participar també en la Marató de TV3,
organitzant una sèrie d'actes esportius
durant la jornada del 18 de desembre. El
Poliesportiu Municipal va ser l'escenari de
diversos partits de mini bàsquet i futbol
sala. El públic i els jugadors van poder fer
els seus donatius en les guardioles
instal·lades al recinte. Es van recollir més
de 300 euros, als quals l'Ajuntament va
afegir-hi un donatiu de 600 euros. Així, la
xifra total donada a la Marató ascendeix
als gairebé 1.000 euros. Cal agrair la
col·laboració en aquesta activitat del CB
Calaf i la UE Calaf.

897.365,11
212.500,00
697.497,37
836.921,39
11.500,00
570.000,00
1.205.887,35
322.227,80
2.978.011,67
1.775.887,35
4.753.899,02

punt
d'informació
a...
juvenil
m
r
o

inf

DIUMENGE 19 DE MARÇ DE 2006
ESQUIADA o RELAX?
a) Esquiada: autocar fins a Vallnord
(Andorra) + forfait + assegurança =
35 euros
b) Relax: autocar fins a Caldea
(Andorra) + entrada 3 h + compres =
35 euros
Inscripcions: fins l'11 de març, al Punt
d'Informació Juvenil de Calaf.
Sortida de Calaf a les 6.15 h. Tornada al vespre.
Lloguer d'esquís i àpats a càrrec de cadascú.

L'ESTIU ÉS TEU!!!
Idiomes, esport, música, informàtica...
Al PIJ t'informarem de les activitats
de la Xarxa d'Albergs de Catalunya
per a aquest estiu!
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Medi ambient - Viu.Net
L'agricultura ecològica, el consum responsable, les energies
alternatives o la gestió dels residus són alguns dels temes que
es tracten en el nou curs sobre aspectes mediambientals de
Calaf. La iniciativa, organitzada per l'associació Viu.Net amb
el suport de l'Ajuntament de Calaf, va començar el divendres
17 de febrer i s'allargarà fins al 31 de març.
L'objectiu del curs és posar a l'abast dels ciutadans els
coneixements necessaris per viure d'una manera més sostenible
i respectuosa amb el medi ambient. Les xerrades, totalment
gratuïtes, tindran lloc a la biblioteca de Calaf, situada a la
planta baixa de l'Institut de Secundària, els divendres a les
19.30 h fins les 21.30 h.
A més de les sis sessions teòriques a càrrec d'experts en medi
ambient, el curs inclou una visita guiada al parc eòlic de Rubió,
programada per al 25 de març.

CALENDARI DE XERRADES
Divendres 10 i 17 de març
TALLER DE CONSUM RESPONSABLE
A càrrec d'un membre de GAIA, empresa d'assessoria,
gestió i estudis ambientals de Moià.
· Anàlisi de les nostres compres habituals i els impactes
ambientals i socials que produeixen
· Etiquetes ecològiques
· Comerç just
Divendres 24 de març
ENERGIES ALTERNATIVES
A càrrec d'un membre d'Amics de l'Escola Agrària de
Manresa.
· Canvi de l'actual model energètic
· Tipus d'energies alternatives
· Usos i aplicacions
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Dissabte 25 de març

Interessant xerrada sobre la producció ecològica

SORTIDA AL PARC EÒLIC DE RUBIÓ
A càrrec d'AMBIENS, empresa de consultoria i gestió de
serveis mediambientals d'Igualada
Divendres 31 de març
GESTIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
A càrrec de Josep Castelltort, biòleg d'AMBIENS, empresa
de consultoria i gestió de serveis mediambientals d'Igualada.
·
·
·
·

Generació de residus i sistemes de tractament
Composició dels residus municipals
Possibilitat de gestió: reducció, reciclatge, reutilització...
Sistemes de recollida selectiva

Tast de productes ecològics

Web municipal
L'Ajuntament sol·licita
el domini www.calaf.cat
El passat 13 de febrer va començar
la primera fase de registre dels
dominis .cat, dirigida a les
administracions públiques i entitats.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de
Calaf ha sol·licitat el domini
www.calaf.cat, per tal que allotgi el
web municipal, que actualment es
troba en fase de disseny per part
de la Diputació de Barcelona.

ABOCAMENTS I ÚS DE LA DEIXALLERIA
Des d'aquest espai, us recordem la conveniència
de no llançar als carrers ni als entorns del municipi
objectes dels quals ens volem desfer. Per a aquesta
finalitat disposem de la deixalleria municipal, un
espai adequat per a dipositar-hi els materials que
no admeten els contenidors de recollida selectiva.
Amb la col·laboració de tots aconseguirem un
poble més net i sense abocaments incontrolats.
L'horari de la deixalleria municipal és:
· dimecres de 14.30 h a 16.30 h
· dissabtes d'11.00 h a 13.00 h
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Des de la Parròquia
Campanya de solidaritat
amb Guatemala
Des de la Parròquia estem satisfets del
bon ritme que segueix la campanya de
solidaritat "Totes i tots amb Guatemala".
El pressupost que des d'allà ens han
enviat per equipar l'escola de El Llano
del Pinal puja a 9.423 euros. Fins al
moment n'hem recollit 8.500, dels quals
6.000 ja han estat enviats al seu destí.
No obstant això, encara que aviat arribem
a cobrir el pressupost d'aquesta escola,
no aturarem la campanya, sinó que la
continuarem fins al final de l'estiu, ja
que Guatemala necessita ara també
molta ajuda per refer el país devastat
per l'huracà Stan.

Mirant enrere
El dia 4 de febrer el jovent de la catequesi de confirmació va poder gaudir a Montserrat d'un
espectacle inspirat en "El Llibre Vermell de Montserrat" (s. XIV), a càrrec de l'Elèctrica
Dharma, el cor Aulus i l'Esbart St. Martí de l'Ateneu Torrellenc. Una reeixida fusió de rock i
esbart, que unia també dues èpoques, la del s.XIV amb la del s.XXI.
El 5 de febrer vam celebrar la nostra festa patronal, Santa Calamanda. Aquest any ens
presidí la celebració eucarística Mns. Valentí Miserachs, ja que des de la vigília es trobava
entre nosaltres amb motiu del concert que el Cor Artesenc interpretà sobre "Música espiritual
catalana del segle XX". Agraïm la col·laboració de l'Ajuntament de Calaf per tal que aquest
concert tan brillant es pogués dur a terme i s'inclogués dins els actes de la Festa Major
d'Hivern.

Es poden fer aportacions al C/C

2041-0045-81-0040032141

Carta des de Guatemala
La calafina Josefina Oller, que viu des
de fa temps a Guatemala, ha enviat
una carta per agrair la col·laboració
del poble de Calaf en la campanya
solidària.
En la carta, a més de desitjar-nos un
bon any 2006, Josefina Oller explica
que de mica en mica Guatemala es
va organitzant per portar a terme la
necessària reconstrucció. Segons la
calafina l'ajuda internacional ha
respost de manera ràpida i efectiva,
però recorda la importància de
continuar ajudant perquè el país pugui
continuar endavant.

COMTCASE
La Comissió Organitzadora de Música
Tradicional de Calaf i Alta Segarra està
treballant en la quinzena edició del
Festival de Música Tradicional de Calaf,
que tindrà lloc el cap de setmana del
23 i 24 de juny.
Com sempre, la COMTCASE està
oberta a tothom que tingui ganes de
col·laborar-hi, ja sigui en l'organització
del festival com en qualsevol altra
activitat que es prepari.

El Cor Artesenc i Mns. Miserachs durant el concert a l'església de Sant Jaume.

I, parlant de la nostra patrona, sabíeu que Santa Calamanda figura en un vitrall de Santa
Maria del Mar de Barcelona i consta també en un dels vitralls de la Sagrada Família, on es
recorden els sants i santes del bisbat de Vic? Esperem poder oferir aviat alguna fotografia
d'aquests vitralls.

Mirant endavant
Del 20 al 27 de març, onze veïns i veïnes de Calaf participaran en al viatge que Mn. Enric
ha organitzat a Terra Santa. Quan tornin, muntarem un acte públic o un cafè-tertúlia perquè
ens facin participar de les seves vivències.
El primer dia de març, dimecres de cendra, els cristians començarem la Quaresma i ens
anirem preparant per a la primera de les festes cristianes: La Pasqua. Per a la Vetlla Pasqual,
com ja hem fet els darrers anys, ens aplegarem feligresos de les diferents parròquies
d'aquestes contrades de l'Alta Segarra.
El 21 d'abril començarem un curset de formació cristiana. Durant 6 divendres tractarem
el tema "El que sabem de Jesús", basant-nos en un llibre que estudia els documents històrics
sobre Jesús de Natzaret. El professor Jordi Ordi ens ajudarà a ressaltar els trets més
importants d'aquest estudi i a llegir-lo amb profit.
El diumenge després de Pasqua, el dia 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi,
farem la festa dels matrimonis que enguany celebren les noces d'argent i d'or.
El primer dia de maig tindrem l'aplec de Sant Sebastià, confiant beneir i estrenar aquell dia
la nova campana que s'ha encarregat.
Per a uns dies més tard, el diumenge 7 de maig, estem preparant una celebració comunitària
de la Unció dels Malalts. Serà un bon motiu per trobar-nos tots fent costat i donant suport
a aquells i aquelles que tasten el dolor de la malaltia o de les xacres de la vellesa.
I el 21 del mateix mes de maig farem la romeria a Montserrat, juntament amb les parròquies
de la rodalia, coincidint aquest any amb les celebracions del 125è aniversari de la proclamació
de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya i de la seva coronació canònica.
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Des d'un banc de la placeta

Josep Mases i Raurich

Retalls de premsa
Pakistan, 16 doctubre de 2005

Es calcula que el terratrèmol del passat dia 8 pot haver causat unes 50.000 víctimes,
moltes de les quals shan quedat sense RES. De moment és impossible saber el nombre
de ferits.
NOVA VIDA· Nasima, rescatada miraculosament de sota de tones de runes i escombraries,
junt amb la seva filleta, nascuda poc després en un centre mèdic de Caixmir, que encara
no ha obert els ullets, té gana i té set. Penso que la pregunta que un dia va fer-se el
poeta, amb allò de: Què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo?
Jo et diria: porta-li el que vulguis, segurament que li falta de tot. No té sostre, ni tan
sols sap si és viu el seu pare. La jove mare per abrigar-la sols tenia el vel que cobria
el seu cap i el mantell de les espatlles. Segurament aquesta mare no sortirà a les pàgines
d'Hola ni d'altres revistes del cor, ni càmeres de televisió, ni li portaran cap panereta
amb vestidets de color rosa per a la seva filleta, serà perquè no és de "sangre asul".
PD: No va sortir per televisió. Però per casualitat allà hi havia un periodista per donar
la noticia.
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Notícies dEspanya. 31 doctubre de 2005
NOVA VIDA· Letícia, experiodista de TVE però que actualment treballa de princesa
d'Espanya, junt amb la seva filleta Leonor nascuda a la clínica Ruber de Madrid i
assistida per tres metges i quatre llevadores. (Per cert, diu que un part normal de
tres dies en aquesta clínica costa uns 6.000 ).
La nena, que ara dorm, no té gana, ni té fred. Allò que un dia va dir el poeta de...
Què li darem al noi de la mare? Vet aquí el problema, si ja ho té tot, té un palauet
de set-cents metres quadrats. Té criats i cuidadors, els pares tenen feina fixa, i
sembla que amb un bon sou, i si els fes falta els avis podrien ajudar perquè encara
treballen tots dos.
Vuit dies després, a la sortida, els estaven esperant de totes les revistes del cor,
10 càmeres de TV i 80 periodistes. I ningú sap on va anar a parar la gran quantitat
de regals rebuts durant aquests dies.
PD: Des d'aquí felicitem de tot cor els dos naixements i els desitgem llarga vida.

Madrid, 14 de gener de 2006
Avui ha tingut lloc el bateig de la nena. Leonor Todoslosantos! La
cerimònia s'ha celebrat al Palau de la Sarsuela, que és la residència
actual dels seus avis, que han estat els padrins. La cerimònia lha oficiat
el cardenal Rouco Varela (això fa olor de COPE) amb aigua portada del
riu Jordà; també la pica ha estat portada expressament, per la gran
solemnitat, ja que sols pot servir per batejar prínceps. Hi estaven
representades totes les institucions, els familiars, els metges, i un gran
nombre de convidats; la casa es veu que és molt més gran, així hi han
cabut tots, ja que la casa del seus pares és petita: només té set-cents
metres quadrats! Ah! El regal més emotiu són els papers quasi arreglats
"constitucionalment" de sol·licitud per poder ser un dia la Reina dEspanya.

A tots ells, i a tots vosaltres us desitjo
un bon estat-tururut i que siau feliços.
Molt sincerament.

PD: De la noia pakistanesa, la Nasima i la seva filleta, no n'hem sabut
res més, li desitgem que estigui bé, amb molta salut, que tingui sort,
i tant de bo també sigui la "reina" de casa seva, i que també algú li
regalés tots els papers, tant per poder ser persona, com per poder
treballar el dia de demà.

Gegants de Calaf

Activitats de Cal Macarró

Una colla oberta a tothom

Els gegants de Calaf: el Jaume
i la Calamanda.

El grup de geganters i grallers de Calaf
està a punt de començar la nova
temporada de festes i trobades. Com
sempre, carregats d'il·lusió, participaran
en trobades geganteres d'arreu de
Catalunya, amb la companyia d'altres
colles de diversos indrets del país.
A més, els geganters i grallers de Calaf
estan oberts a tothom: qualsevol persona
que vulgui col·laborar amb ells, ja sigui
en l'acompanyament musical o en altres
tasques, pot posar-se en contacte amb
el grup. Entre tots, col·laborarem a
mantenir i fer més gran la tradició
gegantera de Calaf.

Cal Macarró, el local de la COMTCASE,
ha preparat diverses activitats de cara
als mesos de març i abril. Entre
d'altres:
· Diumenge 12 de març, a les 19.00 h
Projecció de diapositives "Dels Pirineus
a l'Himàlaia", a càrrec d'Anna González
· Diumenge 2 d'abril, a les 19.00 h
Tarda d'acordió (mostra de grups i
solistes d'acordió diatònic)
· Diumenge 9 d'abril, a les 19.00 h
Concert amb el grup Tripifolc (folc
mundial)
· I per Sant Jordi, música, campionat
de botifarra i moltes sorpreses!

Unió Esportiva Calaf
ESCOLA DE FUTBOL DE LA UNIÓ ESPORTIVA CALAF
La temporada ha arribat al seu equador.
Tots els equips ja han començat la segona
volta. Tot i el fred i les nevades, els
entrenaments continuen i dóna goig veure
com hi assisteixen la majoria de jugadors.
Alguns dells entrenen en màniga curta,
en dies que estem a 1 o 2 graus! Això
sí: el buff no hi pot faltar!
Prebenjamins
Els més petits, els prebenjamins, gairebé
tots són debutants, i per això estan
passant alguna dificultat. Ara bé, el futur
és seu, ja que molts dells tenen només
cinc anys i els queden dues temporades
més en aquesta categoria. Sens dubte
ens donaran moltes alegries esportives
ben aviat. De fet, la millora del seu joc
sestà notant. Això sí, sho passen dallò
més bé.
Benjamins
Els benjamins ens sorprenen molt
gratament cada dissabte. Van primers
del seu grup i es mostren imbatibles. Tot
i que mai no sha dabaixar la guàrdia.
Són un bloc sòlid i no és gens fàcil batrels.
Alevins
Els alevins també estan fent una
temporada densomni. Van dels primers
del seu grup i juguen divinament. Són
un bloc tècnic, fort i molt ràpid al
contraatac. Realment són un malson per
als rivals.

Infantils
Els infantils també estan fent una bona
temporada, tot i que amb certes
irregularitats. Alguns partits els juguen
realment bé; en canvi en daltres podrien
obtenir resultats més positius. Però
lesport és així: a vegades jugues bé i
no guanyes i a vegades no tens el millor
dia però tampoc perds. El que és
important és que el bloc és sempre al
camp i treballant de valent.

Altres activitats
Però, a més de la temporada, no hem
de perdre altres fites que arribaran ben
aviat, com lanada al camp de lEspanyol
per veure el partit contra lAtlètic de
Madrid, el dia 9 dabril, o el viatge a
Soual (França) els dies 13 i 14 de maig.
A més, hi haurà la tornada dels nostres
amics francesos, a començament de juny.
Però de tot això ja us nanirem informant.

Cadets
Els cadets estan remuntant posicions
gràcies a la seva millora en el joc, que
ve acompanyada de resultats més
positius. Tenen ratxes més bones i altres
de no tant, però sels veu gaudir en cada
entrenament, i cada dia fan més pinya.

CLASSIFICACIÓ EQUIPS
UE CALAF

Juvenils
Els juvenils estan tenint una temporada
irregular. És cert que els resultats no
estan acompanyant, però ningú no dubta
que el seu potencial és superior al que
fins ara estan desplegant. A favor dells
juga el temps. La propera temporada
gairebé tots continuaran essent juvenils,
la majoria de tercer any i molts de segon,
mentre que molts rivals safebliran en
perdre els seus jugadors de tercer any.
No hi ha dubte que la propera temporada
ha de ser la seva gran temporada. Tot
i que, en aquesta, encara hi tenen molt
a dir.

Jornada 17 (19.02.06)
PREBENJAMINS
Classificació: 12ns
Partits jugats: 12
BENJAMINS
Classificació: 1rs
Partits jugats: 14
ALEVINS
Classificació: 3rs
Partits jugats: 15
INFANTILS
Classificació: 7ns
Partits jugats: 15
CADETS
Classificació: 12ns
Partits jugats: 14
JUVENILS
Classificació: 14ns
Partits jugats: 13
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EL POU DE LA MEMÒRIA
ENTREVISTA A RAMON PRAT
El passat 24 de desembre del 2005 van tenir lloc els funerals del senyor Ramon Prat de ca l'Escloper:
tenia 96 anys. Creiem que una bona manera de retre-li homenatge és recuperant l'entrevista que li
vàrem fer el 13 de febrer de 1998 (ara fa 8 anys) i que fou publicada en un opuscle del Casal de Calaf
(març 1998) per al Xè Concurs de Teatre Amateur Vila de Calaf. El senyor Prat, un cop editada l'entrevista,
ens trucà repetides vegades, molt il·lusionat, tot ampliant detalls i allargant informacions que després
havia anat recordant esperonat per les nostres preguntes. Les hi hem afegit, ara, íntegres i inèdites,
ja que constiueixen un material riquíssim a l'hora de reconstruir la història del nostre poble.
Hem estat gairebé tres hores xerrant: qui ha parlat és ell, és
clar, tal com ha de ser. Som aquí per aprendre dels que saben,
dels qui vingueren molt abans que nosaltres. Té 88 anys (neix,
doncs, el 1909) i una memòria viva, lúcida, i amb uns detalls
que et fan posar la pell de gallina. Hem parlat de tot: dels
últims Pastorets i dels primers, del teatre a Calaf, de la guerra
civil, del pas dels anys. Tot lligat a través d'un únic eix
transversal: el Centre Catòlic, el Grup Excursionista Calafí, el
Casal.
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"El Grup Excursionista Calafí va néixer entre el 1922 i el 1924.
D'entre els fundadors hi havia: Emili Sangenís, Salvador Huguet,
Ignasi Farrés, Pere Fonoll, Joan Prat (el meu germà) i Isidre
Sugrañes (avi). El Ramon Mas Domènec i jo ens hi vam ajuntar
poc després. Algunes de les excursions llargues que recordo
que vàrem fer van ser a Poblet (com que les combinacions
eren tan dolentes, de tornada, vàrem haver de fer nit a l'estació
de Lleida per esperar el pròxim tren); a Montserrat; i les
excursions petites eren al Castell de Boixadors, al Molí de la
Roda... En recordo una, d'accidentada, a la font Puda, en què
fèiem un arròs amb un fogonet d'esperit de vi... L'esperit
caigué, va socarrimar en Pere Fonoll, i l'arròs se'n va anar a
passeig. Per cert, el Pere Fonoll, que era molt afeccionat a la
fotografia, tenia retratades totes les esglésies i ermites de la
comarca.
El Grup Excursionista també va formar un equip de futbol: van
fer alguns partits contra el Calaf (l'Huguet feia de defensa i en
Joan Prat de davanter). Les reunions del Grup, que en teníem
bastants, les fèiem al Centre Catòlic. Abans, però, resulta que
alguns membres de la Junta del Centre Catòlic i algun soci no
volien que el Grup Excursionista formés part del Centre. Com
que hi hagué mala maror, el Sr. Prior va convocar el ple de la
Junta i els socis que hi volguessin assistir (a finals de l'any
1924). Després que un soci del Centre argumentés el seu no,
va prendre la paraula el Sr. Josep Ferrer (avi de Josep i Anicet
Ferrer Rovira) i dirigint-se a tots va dir: "El Grup Excursionista
que es quedi aquí: aquests joves, deixeu-los que facin i que
treballin, que serà un bé per aquest Centre i no serà cap mal
per a Calaf". La reunió va acabar amb majoria absoluta perquè
els mateixos que no volien l'ingrés del Grup Excursionista van
dir que sí, "que facin".
Per la Festa Major de l'any 25, el Grup Excursionista va fer
una obra de teatre que va sortir bastant bé. Passada la Festa
Major, el Sr. Lluís Sala (pare de Ramon Sala) i el Sr. Emili
Sangenís ja es van oferir per ajudar-los a fer teatre i ho van
acceptar amb molta alegria. A la reunió següent, es va nomenar
President de la Secció de Teatre el Sr. Lluís Sala, i com a sotspresident, el Sr. Emili Sangenís. Aquest darrer va dir que no
es podia fer teatre sota el nom de Grup Excursionista Calafí,

Ramon Prat (1998)
que havia de ser "Grup Excursionista Calafí i Secció Cultural i
Esportiva del Centre Catòlic", i es va fer així. Al cap d'uns
dies, ja ens vam posar a assajar l'obra "L'Avar", que ens va
sortir molt bé i amb un èxit extraordinari -a mitjan octubre.
Aquell mateix dia ja es va decidir de fer Els Pastorets.
La vigília de Nadal a St. Esteve de l'any 25 es van representar
els primers Pastorets a Calaf. Va ser en Salvador Huguet qui
recomanà els de Folch i Torres. La música del ball de dimonis
i del primer cuplet era del Sangenís (molt més bona que la
que vingué després, la de Mn. Guiteres); les sardanes "Quatre
passos..." i "Com rosa que esclata" eren de Mn. Pius. L'any 29
en Sangenís va fer el buit al Centro, se'n va apartar ell (donava
la culpa al Nasi de cal Tinets; en Sangenís també intervenia
a la revista d'Esquerra Republicana).
Es pot dir, doncs, que amb la integració del "Grup
Excursionista Calafí" al Centre Catòlic, es comença a fer
teatre, seriosament, a Calaf?
Sí. Quan el Grup Excursionista hi va entrar, feia 6 o 7 anys
que no se'n feia, de teatre. Abans, el Centre Catòlic era una
cosa molt recollida, amb poca activitat. Per St. Josep del març

de l'any 26 vam estrenar un drama, "Enveja i Caritat", amb
molt d'èxit (per cert, el gener del 26 el Centro va organitzar
la carrossa de Reis; i aquella primavera van fer Caramelles,
de grans i petits). L'any 35, al concurs de Teatre d'Igualada,
ja vam guanyar un primer premi amb el 1r acte de "La Fúria",
tot i que la 2a obra (sencera) que també hi vam presentar,
"Fosca Eterna", no va guanyar res perquè era molt de sang i
fetge.
A la primeria, fèiem molts drames, però després vam veure
que calia fer més comèdies. Una de les que més recordo era
"Muntanyes del Canigó". Pensa que havíem anat a representar
les obres de teatre a Torà, Sanaüja, Solsona, Cervera, Sta.
Coloma de Queralt, Igualada (l'any 27-28)...
Havíem anat a fer, diverses vegades, funcions al Teatre del
Casino, en benefici dels necessitats. Hi hagué, sempre, molt
bona relació: el seu teatre era més gran, hi cabia més gent fins i tot després de les reformes del Centre Catòlic.
Abans sempre es feien dues obres per sessió: primer, un drama
i, després, una peça còmica que generalment no quedava gaire
bé perquè només s'assajava tres o quatre dies abans. L'avi de
l'Illa -per exemple- era un geni interpretant peces còmiques
(els anys 17-18). De les que ara recordo, d'obres que fèiem,
puc citar-te: "El preu
de la glòria",
"Rodamón",
i
sobretot una que es
deia "Malaguanyada
diplomàcia", que era
molt divertida. El Sr.
F ra n c i s c o S e r ra
també era un gran
c ò m i c . L' ú l t i m a
comèdia que es va
fer abans de la
guerra es deia
" L' h à b i t d e S t .
Francesc".
Parlem una mica
m é s
d e l s
Pastorets, si li
sembla.
Conservo encara el
primer exemplar
que vam fer servir
Portada del primer exemplar dels Pastorets
-i amb el qual el teu
del Centre Catòlic (Arxiu: R. Prat)
avi
ens
feia
d'apuntador. Ja saps que, de noies, no n'hi podien sortir, al
teatre, per prohibició eclesiàstica. Els dos primers anys l'Emili
Duocastella va fer de Verge Maria. També el primer any, els
dimonis vam sortir amb atxes: i ballàvem el ball de dimonis
amb atxes! El segon any ja el vam fer amb forques.
Del 29 al 34 es va parar tot perquè es van fer reformes (les
goteres i el fred ja no es podien aguantar) al Centre Catòlic:
escenari nou, telulada nova, el departament de baix per posarhi els telons, butaques noves... Darrere el mostrador hi havia
la biblioteca del Centre, amb servei de préstec i tot. Quan es
reprengueren els Pastorets, hi hagué un cuplet del Joan Oller
(pare) que ho explicava i que comença així: "Fa cinc anys que
en aquest Centre/ no s'han fet els Pastorets./ Érem tots a la
muntanya/ guardant bous i anyellets."
Per pagar les reformes es van fer accions de 50 pta; i tot un
grapat de diumenges es van passar a veure una colla de senyors
i altres perquè ens ajudessin amb les accions. Per cert, el 34
ja hi van sortir noies, per primer cop, als Pastorets. De Verge,
en féu la senyoreta Satorras.
L'any 34-35 va venir un nou vicari de Vic, Mn. Jacint Claveres,

que sabia tractar molt bé la joventut. Ens va donar ales. A la
primavera del 35-36 vam arribar a fer una obra cada 15 dies.
Érem dos grups de teatre. Un cap de setmana es feia teatre,
i l'altre es feien sardanes. Va ser aquest vicari qui va convèncer
el Sr. Prior (Mn. Pere Farràs) perquè ens deixés fer sardanes
allà al Centre: abans, no s'hi podien fer. Llavors també es va
comprar un nou piano d'ocasió (el tocava Mn. Llorenç Guiteres)
perquè el vell -amb què també fèiem Pastorets- ja no servia.
El va pagar el Joan Oller i després l'hi vàrem tornar.
Quins records té de la guerra civil?
Es varen fer dues expedicions (cadascú pagava 500 pta) per
passar la frontera fins a l'Espanya de Franco. A la primera (2223 de juliol del 36) hi anaren el rector de Vallmanya (el seu
germà era roig, tenia càrrec a Solsona i els aconsellà que
marxessin); Joan Prat Soler; el Manel dels Prats de Rei (el
curandero) i el Dr. Bertran (Josep Bertran i Vivó). La segona
expedició és la que jo anomeno la llista dels 13 (fou el 13
d'abril del 37) i, en un primer torn (amb el cotxe de la Seu,
el de l'Abisanda, cap a St. Joan de Déu, i després cap a França),
hi anaren: Mn. Ramon Puigpelat (de la Molsosa): el Peret, el
meu germà, li hagué de pegar dues bufetades perquè s'adormia;
el Dr. Trini (rector de la Molsosa); i el Ramon i el Francisco
Serra Molins -acompanyats per Pere Prat Santandreu (el nostre
pare, que els acomboià fins a Bagà). Al segon torn (que marxà
amb tren fins a Angulema) hi havia el Noi de ca l'Esquius
(estudiant de capellà de Calaf); el Josep Moncunill (de ca
l'Alzina); el Jaume Martí Buseu; el Ramon Casajoana (fill de
Francesc Casajoana, secretari de Calonge durant la guerra,
que no va marxar mai de Calaf); Pere Prat Soler (organitzador
de l'expedició); Antonio Villalba; Josep Vila (de Rajadell); Pere
Torreguitart Vilaseca (de Castellfollit); Antoni Busquet, i Sebastià
Bonfills (de cal Sala de l'Estella, de Vallmanya). Pensa que
totes les carreteres, des del 18 de juliol, les controlaven els
milicians. I van tornar tots 13!
Després de la guerra, es reprenen les activitats al Centro?
Sí, sí, fins ara, amb el Casal. Per la Festa Major del 39 ja es
va fer teatre, i, al desembre, ja es van tornar a fer els Pastorets
(en català). Aquell any hi hagué un cuplet del Joan Oller
Bonastre que resumia força bé la situació que es visqué durant
la guerra: tracta de quan el Pere Fonoll, que feia de Jeremies,
passava la frontera cap a l'Espanya Nacional: "En traspassar
la frontera/ disparaven de valent./ Un amic em digué: Pere,/
potser que fem testament!// Jo només pensava en córrer/ però
l'amic tant va insistir,/ que en arribar sans a Andorra/ allí em
vàreig decidir.// En Pere testa amb el cap ben serè./ Vaig
escriure una carta/ que deixa el ruc a la Marta/ i l'aubarda al
Comitè."
I ho cantava amb una gràcia... Va tenir un exitàs... Van venir
gent, després dels Pastorets, per sentir aquest cuplet. Jo també
vaig organitzar una expedició per marxar a passar la frontera:
hi anava l'Huguet, el Fonoll, el Ramon Mas Domènech i molts
d'altres... Pensa que vaig conèixer la meva dona al cap de dos
dies de l'afusellament del senyor Prior (Mn. Pere Farràs) a
Prades. El van assassinar el 8 d'agost del 36 a les 7 de la tarda.
Qui el matà es deia Rufino Calvo Palacio. Jo sóc l'únic home
de dretes que el veié mort. Saps, de la nostra "quinta" (ell és
de la del 27, i jo de la del 30), només quedem l'Huguet i jo..."
S'ha fet tard i hem quedat per un altre dia. És de nit i,
a fora, al carrer St. Antoni, núm. 40, hi ha una boira
espessa i humida. No pas a dins: a dins hi hem trobat el
privilegi de la memòria, la memòria dels nostres orígens.

Josep M. Solà
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Posat les vambes !
CAP A CALONGE
PER CAMINS DIFERENTS

Vivim en un país molt vell i els nostres camins estan plens d'històries barrejades. En la nostra caminada d'avui, us convidem a descobrir
llocs que havien tingut una notable activitat humana i que el pas del temps ha portat cap a l'abandó i l'oblit. A poca distància de Calonge
trobarem, entre altres coses: les runes del Castell, l'església de la Santa Fe, les restes de dos molins fariners i una teuleria al peu del
Torrent de La Morera i, finalment, el que queda de la forca medieval on, possiblement, el senyor del castell dissuadia les voluntats
divergents.
Una part de la caminada passa per indrets poc sovintejats i separats dels camins habituals. Això no té cap dificultat si seguim les
marques blanques existents en els llocs més dubtosos. És només per aquesta circumstància que l'hem classificada de dificultat mitjana,
si bé el seu recorregut i durada són força assequibles. El temps que figura a la descripció és a pas tranquil i sense parades.
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0 h 0 min
Sortim de la plaça Barcelona 92 per sota
del porxo per on entren els cotxes.
Agafem el carrer cap a l'esquerra i,
immediatament, tombem a la dreta pel
carrer Mestre Giralt. A la primera cruïlla, tornem a girar cap a l'esquerra fins
arribar a la rotonda que hi ha a la sortida
del poble per la carretera d'Aleny.
0 h 3 min
0,200 km
Som a la rotonda de la sortida del poble.
A la carretera d'Aleny. (Al rètol oficial,
en un excés d'optimisme, hi diu carretera
de Solsona). Deixem Calaf a l'esquerra
i agafem la carretera cap a la dreta. En
direcció a Aleny. No deixarem la carretera
fins a travessar l'Eix Transversal per sota
del pont.
0 h 10 min
0,900 km
Travessem per sota el pont de l'Eix
Transversal. Només acabat de passar,
s'obre a la nostra esquerra una ampla
pista engravada. Aquí deixem la carretera
i agafem aquesta pista que corre una
estona paral·lela a l'Eix. Recte enllà.
Cap a Calonge.
0 h 17 min
1,500 km
La pista per on anem es comença a
apartar de l'Eix. L'anem seguint.
0 h 19 min
1,750 km
A la nostra esquerra deixem un trencall
que va a una granja i a l'antiga mineta.
Recte.
0 h 20 min
1,850 km
Cruïlla. Ignorem els camins que van a
dreta i esquerra i seguim recte. Direcció
Les Quadres.
0 h 25 min
2,250 km
A la nostra dreta deixem la masia de Les
Quadres. Seguim per la pista principal,
ignorant els camins que van cap a la
casa. Deixem el petit cementiri a la nostra
esquerra i seguim avall.

0 h 30 min
2,800 km
Anem per la pista principal. A la nostra
esquerra, dalt del turó, la casa de L'Alzina.
A la nostra dreta, al capdamunt del
paisatge, el poble d'Aleny. Nosaltres,
recte. El camí comença a entrar en un
bosquet de roures.
0 h 36 min
3,200 km
Som al capdavall de tot, per on el torrent
que ve d'Aleny travessa la pista. Ignorem
un camí que ve de la nostra esquerra i
seguim recte en lleugera pujada. Aquí,
hem d'estar atents: 50 metres més
endavant, només començar un altre
bosquet de roures, hem d'agafar un
corriol que surt a l'esquerra.
0 h 38 min
3,400 km
Hem acabat la pujada i hem arribat al
bosquet de roures. Just després dels
primers roures, hem de deixar la pista
per on veníem i entrar al bosc, a la nostra
esquerra. El corriol que hem de seguir
té la traça poc evident i s'ha d'endevinar
una mica. La pauta que s'ha de seguir
és que hem d'anar baixant en diagonal
fins arribar sobre del torrent del capdavall
de la costa. El traçat es va veient cada
vegada més clar. Alguns dels pins tenen
encara restes de marques blanques
d'alguna caminada que ens ajudaran a
no desviar-nos del camí correcte. Seguint
aquestes marques és molt fàcil orientarse. El camí és a voltes esquerp i a voltes
bucòlic, segons s'endinsa o no en alguna
roureda.
0 h 49 min
3,950 km
Hem anat baixant i som molt a prop de
la rasa. Els darrers metres parteixen
d ' e n t r e e l s r o u r e s i b a i xe n e n
perpendicular a la rasa. Cal anar amb
compte. Si fem atenció, les marques
blanques ens hi duran. Fem 10 o 12
metres per la llera i pugem a l'altre
costat. El corriol segueix per un planell
d'herba, molt desdibuixat perquè hi passa
sovint el ramat. El corriol torna a la llera

i en torna a sortir cap a l'esquerra. Durant
una estona anirà fent aquest joc. Anem
seguint les marques blanques.
0 h 55 min
4,320 km
El corriol travessa a la dreta del torrent
i se n'aparta decidit. A la nostra dreta
un camp de conreu. L'hem de vorejar i
anar a buscar el bosquet de roures que
hi al damunt sobre el turó de la nostra
dreta. Seguim les marques blanques.
Arribats a l'alçada del bosc caminem uns
metres amb el camp de conreu a la dreta
i el bosc a l'esquerra, i tornem a recuperar
aviat el corriol que s'endinsa cap a
l'interior del bosc.
1 h 03 min
4,820 km
El sender arriba a una pista més ampla
que hem de seguir cap a la dreta. Aquí
s'han acabat les marques blanques.
1 h 06 min
5,050 km
Arribem a una pista més ampla i
engravada. És la que va de L'Agustina a
Calonge. La seguim cap a la dreta, en
pujada. Sobre nostre mateix, tenim la
casa de la Roca. Ens hi dirigim ignorant
els accessos que van a la casa, per seguir
recte en direcció a Calonge.
1 h 14 min
5,800 km
Estem a punt d'arribar al cementiri de
Calonge. Falten uns 50 metres. Sobre el
turó del davant, encara lluny, l'església
i el castell de Calonge.

Església i castell de Calonge

En aquest punt, just abans de començar
la petita baixada cap al cementiri, surt
un corriol a l'esquerra. És un camí ramader molt ben marcat al començament i
molt pedregós. L'agafem.
Una mica més endavant, quan comença
la baixada, el camí s'esborra una mica i
es reparteix en diverses traces que ha
anat fent el ramat. L'hem de seguir avall,
agafant la traça que ens sembli més
còmoda, procurant no relliscar. És un
punt delicat pel fort pendent, però molt
curt.
Quan arribem al capdavall, abans de
travessar el torrent, tenim davant nostre,
enfilada sobre el torrent, la casa de cal
Mas; a l'esquerra, seguint la llera del
torrent, dos molins fariners a poca
distància l'un de l'altre; i, a la nostra
dreta, la teuleria. Val la penar donar-hi
una volta i visitar-ho. Segons les dates
gravades en alguna de les llindes, els
edificis daten de mitjan segle XVIII.
L'estat de conservació és molt precari
però es conserven les dues basses i parts
importants dels edificis.

Teuleria

portarà a la carretera asfaltada que va
de Castellfollit a Calonge, una mica més
amunt de La Morera. A la nostra dreta,
a dalt de tot del turó: el Castell de
Calonge.
1 h 30 min
6,540 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a la dreta, amunt. Cap al
cementiri, que el tenim aquí mateix.
1 h 32 min
6,720 km
Som davant la porta del cementiri. (Ja
que som aquí podríem arribar-nos fins a
l'església de Santa Fe de Calonge per la
carretera asfaltada que tira amunt i,
després, si encara ens quedessin ganes
de pujar més amunt, seguir el petit corriol
que s'enfila per la costa davant mateix
de la porta de l'església i que porta fins
a les runes del Castell. Aquest tros de
l'excursió no el descriurem perquè és
molt evident ni el comptabilitzarem en
el còmput del temps. Si decidíssim de
fer-ho, aniríem i tornaríem pel mateix
camí i tornaríem a agafar el fil de la
descripció aquí mateix, davant de la porta
del cementiri).
Reprenem la descripció davant de la porta
del cementiri i anem a visitar la forca
medieval. Girem per la cantonada del
cementiri que queda a l'esquerra mirant
la porta i agafem uns metres la pista
ampla que ens tornaria a portar a La
Roca, només fins arribar al començament
del bosquet de roures. Just després del
primer roure, hem d'agafar un petit
sender a l'esquerra que s'enfila costa
amunt i que, per sort, també està marcat
amb marques blanques. No el deixarem
mai fins arribar al capdamunt del turó.
1 h 36 min
6,970 km
En el punt que el corriol comença la
baixada, surten de la nostra dreta quatre
escales de pedra que ens porten fins el
punt més alt del Collet de la Forca. Voltat
dels roures trobem en molt bon estat un
dels dos pilars de pedra que aguantaven
la forca. De l'altre no en queda cap rastre.
Visitada la forca, tornem enrere pel

mateix camí que hem vingut fins arribar
altra vegada al cementiri.
1 h 41 min
6,970 km
Tornem a ser al costat del cementiri.
Agafem la pista ampla que passa per
davant de la porta i l'agafem venint de
la forca cap a la dreta, en direcció a Cal
Ros i a Sant Pere d'Arç.
1 h 47 min
7,700 km
Quan som a l'alçada de Cal Ros, casa
rural que hi ha a la nostra esquerra, hem
d'agafar un camí a la nostra dreta i deixar
la pista que portàvem. Aquesta pista ens
ha de portar xino-xano fins a recuperar
una part de l'itinerari inicial i, tot desfentlo, retornar a Calaf.
1 h 55 min
8,400 km
Un desviament a la dreta que ens tornaria
a La Roca i que ignorem. Seguim per la
pista principal que, a pocs metres, inicia
forta pujada.
1 h 58 min
8,700 km
Acabada la pujada, nou desviament a
l'esquerra en pujada que ignorem. No
deixarem mai la pista principal que ens
portarà a passar per davant de la casa
de Les Quadres i fins a Calaf, refent una
part del camí que havíem fet a l'anada.
2 h 35 min
12,000 km
Tornem a ser a la carretera asfaltada
d'Aleny al costat del pont de l'Eix
Transversal. L'agafem cap a la dreta,
passant per sota el pont. Direcció Calaf.
2 h 44 min
12,800 km
Tornem a ser a la rotonda de l'entrada
del poble. Agafem el carrer que baixa
per l'esquerra i, després, el primer cap
a la dreta fins a l'entrada de la plaça
Barcelona 92.
2 h 49 min
13,300 km
Plaça Barcelona 92. Fi de l'excursió.

Siset Pla

Molí fariner
1 h 20 min
6,100 km
Reprenem el camí. Situats al punt on
hem arribat, entre els molins i la teuleria.
Hem de girar cap al nord per passar pel
costat mateix de la paret de la teuleria
que quedarà a la nostra esquerra, i agafar
un caminet que també és poc marcat
però s'endevina de seguida. Travessem
una petita rasa i seguim recte cap a un
planell erm que hem de travessar recte.
A l'altra banda del planell, el sender es
va fent més evident. Ens ajuden les
marques blanques. Aquest camí ens

A l'esquerra, estat actual de la forca medieval. A la dreta, reconstrucció simulada.
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Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI
DE 15 DE DESEMBRE DE 2005
1.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL
PLA DORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (POUM)
S'aprova, amb el vot favorable de CIU i
les abstencions dels grups ERC i GIC, el
document de Text Refós del Pla
d'Ordenació Municipal (POUM) promogut
per l'Ajuntament, on s´incorporen les
prescripcions demanades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, així
com trametre novament l'expedient
complet a la Comissió d'Urbanisme per
tal que es procedeixi a la seva aprovació
definitiva.
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2.- APROVACIÓ DE LA PERMUTA AMB
LINCASÒL DEL SOLAR DEL C. SANT
ANTONI, 1 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
12 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
S'aprova per unanimitat alienar
mitjançant permuta amb l'Institut Català
del Sòl de la Generalitat de Catalunya,
del solar del c. Sant Antoni, 2 per la
següent propietat: Local de futura
construcció situat a la planta baixa del
núm. 1 del c/ St. Antoni, d'uns 40m2 de
superfície.
3.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
PUOSC PER UN IMPORT DE 19.000
EUROS REFERENT AL PLA DIRECTOR
CONVENT DE SANT FRANCESC
S'aprova amb el vot a favor de CIU i les
abstencions de GIC i ERC acceptar la
subvenció de 19.000 euros inclosa dins
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) per a la redacció del Pla Director
per a la rehabilitació del convent de Sant
Francesc.
4.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE
LIMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DE
LASSOCIACIÓ CALAF ART PÚBLIC
Amb els vots a favor de CIU i GIC, i amb
el vot en contra d'ERC, s'aprova acceptar
la liquidació de la dissolució de l'Associació
Calaf Art Públic, un import que ascendeix
als 21.897,82 euros, després que el 22
de novembre de 2005 la junta directiva
de l'entitat aprovés la cessió del seu
patrimoni a l'Ajuntament.
S'acorda destinar l'esmentada quantitat,
dins del pressupost, al Departament de
Cultura de l'Ajuntament.
Sotmès a deliberació el Sr. Miquel Catalan
intervé per demanar la certificació dels
membres actuals de la fundació,
concretament el certificat del canvi de
President de l'entitat, així com les
activitats que fan. El Sr. Colom respon

que no hi ha cap problema en donar-li.
5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
CONSELL CATALÀ DE LESPORT PER UN
IMPORT DE 3.000 EUROS
S'accepta per unanimitat la subvenció
de 3.000 euros del Consell Català de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya
destinada a la redacció de mapes de les
instal·lacions i equipaments esportius.
6.- RESOLUCIÓ DEXPEDIENTS DE
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES
MUNICIPALS DOBRES MAJORS
S'aprova per unanimitat ATORGAR la
llicència municipal per obra major al
sol·licitant, Sr. JOAN VIÑALS VIUSA, per
a la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres al c/ Sant Jaume núm.
19, en base al projecte redactat per
l'arquitecta M. Àngels Altarriba.
S'aprova, amb el vot favorable de CIU i
ERC i amb l'abstenció de GIC, ATORGAR
la llicència municipal per obra major al
sol·licitant, LES CASES DE CALAF, SL,
per a la construcció d'un edifici de 5
habitatges i 3 places d'aparcament a la
ctra. de Solsona núm. 5, en base al
projecte redactat pels arquitectes Miquel
Moragues i Ignasi Solsona.

PLE ORDINARI
DE 20 DE GENER DE 2006
1.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
D'11.000 EUROS PER A LA RESTAURACIÓ
DEL CEMENTIRI
S'aprova per unanimitat acceptar la
subvenció d'11.000 euros per a la
restauració del cementiri, concedida per
la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat,
així com trametre aquest acord a l'Oficina
Tècnica de Cooperació, Àrea
d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
de la Diputació de Barcelona.
2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE 2006
El Ple aprova per unanimitat el següent
calendari de sessions ordinàries de Ple,
que se celebraran a les 20.00 h:
·
·
·
·

divendres
divendres
divendres
divendres

20 de gener de 2006
7 d'abril de 2006
7 de juliol de 2006
6 d'octubre de 2006

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - XBMQ 2005
E N L' À M B I T D E S U P O RT A L E S
POLÍTIQUES LOCALS DE COMERÇ
S'aprova, amb el vot a favor de CIU i
ERC, i l'abstenció del grup GIC, l'adhesió

al conveni específic entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Calaf per al
desenvolupament dels ajuts per a
activitats i serveis de la "Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat any 2005"
corresponents a l'àmbit de suport a les
polítiques locals de comerç.
La Diputació atorga una subvenció de
5.000 euros per a la realització d'un
estudi de modernització i optimització
del Mercat de Calaf i una subvenció de
6.000 euros per a la realització d'un
estudi de dinamització comercial.
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC
D'ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE
CONSUM (XBMQ) AMB LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
S'aprova per unanimitat l'adhesió del
consistori a la Xarxa Local de Consum,
per la qual la Diputació de Barcelona
atorga una aportació de suport personal
a l'Ajuntament de Calaf.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SALUT
S'aprova definitivament, amb el vot a
favor de CIU i ERC, i l'abstenció del grup
GIC, el Reglament del Consell Municipal
de Salut. Es publicarà el text de
l'ordenança al BOP, i s'anunciarà al DOGC
la referència del BOP en què s'hagi
publicat íntegrament el text i al tauler
d'edictes de la Corporació. Es trametrà
a l'Administració de l'Estat i a la
Generalitat de Catalunya l'acord
d'aprovació definitiva del Reglament del
Consell Municipal de Salut i la còpia
íntegra i fefaent d'aquest.
Sotmès a deliberació intervé en primer
lloc el Sr. Ramon Torra demanant que
aquest Reglament deixi oberta la
composició dels membres del Consell,
recollint la possible participació daltres
entitats del poble que en un futur hi
vulguin participar. Respon lalcaldessa
Sra. M. Antònia Trullàs que dins de larticle
4 del Reglament ja es recull aquesta
possibilitat i que en principi no queda
tancat a cap entitat.
6.- RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS DE
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES
MUNICIPALS D'OBRES MAJORS
S'aprova amb el vot a favor dels grups
CIU i ERC, i l'abstenció del grup GIC,
ATORGAR la llicència municipal per obra
major al sol·licitant, MELNIK, SA, per a
l'ampliació d'una nau industrial aïllada a
la ctra. de Manresa, 78 parcel·les 29-31,
en base al projecte redactat per l'enginyer
industrial Sr. Jordi Codina.

Informació dels Plens
S'aprova el vot a favor dels grups CIU i
ERC, i l'abstenció del grup GIC, ATORGAR
la llicència municipal per obra major al
sol·licitant, Sr. Simon Closa, per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, en base al projecte
redactat per l'arquitecte Sr. Valentí Solé.
S'aprova el vot a favor dels grups CIU i
ERC, i l'abstenció del grup GIC, ATORGAR
la llicència municipal per obra major al
sol·licitant, ARGERICH MECÀNICA SL,
per a l'ampliació de planta pis i
remodelació de la coberta de la nau
industrial situada a la ctra. de Manresa,
s/n, en base al projecte redactat per
l'enginyer municipal Sr. Jordi Antonio
Biendicho.
S'aprova amb els vots a favor dels grups
CIU i ERC, i l'abstenció del grup GIC,
ATORGAR la llicència municipal per obra
major al sol·licitant, LAUBLANC SL, per
a la construcció d'un bloc plurifamiliar
per a 24 habitatges (1a fase), 4 locals i
26 places d'aparcaments, al c/ Mossèn
Pius Forn 14-16-18-20, cantonada Doctor
Llorenç, en base al projecte redactat per
l'arquitecte Sr. Xavier Porta.
7.- ASSABENTAR DELS DECRETS
D'ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets dictats des
del 19/10/2005 fins al 24/12/2005.
El grup d'ERC ha presentat una moció
per adherir-se a la campanya ciutadana
impulsada per la Plataforma pel Dret a
Decidir i donar suport a la manifestació
del 18 de febrer. El grup CIU considera
que és una mesura de pressió ja que
s'està en període de negociacions, i no
creu necessari votar la declaració
d'urgència per incloure aquest punt dins
de l'ordre del dia. Manifesta el Sr. Torra
que la urgència és perquè la data de la
manifestació convocada per la Plataforma
està prevista pel proper 18 de febrer.
Intervé el Sr. Casulleres dient que no
està d'acord en el fet que s'utilitzi el
procediment d'urgència per presentar
mocions d'aquest tipus, i que creu que
el Consistori s'ha de dedicar a temes
municipals i utilitzar aquest procediment
només en casos excepcionals. Finalment
intervé el Sr. Joan Caballol dient que el
proper dilluns se sabrà si s'aconsegueix
o no un bon Estatut. Posada a votació la
urgència, els grups de CIU i GIC voten
en contra de la declaració d'urgència.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. Miquel Colom lliura al Sr. Miquel

Catalan la documentació referent als
canvis dels membres de l'Associació Calaf
Art Públic. El Sr. Ramon Torra manifesta
que el certificat de secretaria ha d'estar
avalat pel secretari d'entitats jurídiques.
El Sr. Miquel Colom respon que la Sra.
Montse Closa pot facilitar-li tota la
informació complementària que li faci
falta.
El Sr. Joan Caballol informa sobre l'estat
de tramitació del parc eòlic Alta Anoia
fet pels tècnics de l'IUHAL. El projecte
s'haurà de sotmetre als tràmits
d'informació pública, aprovació inicial per
part de l'Ajuntament i tramesa de
l'expedient a la Comissió Territorial
d'Urbanisme. Si es resol favorablement,
es portarà a terme l'aprovació definitiva.
L'alcaldessa Sra. M. Antònia Trullàs
comunica als grups municipals que ho
havien sol·licitat que a partir d'ara
disposaran d'un terç de pàgina dins del
Butlletí d'Informació Municipal. Pel que
fa a la sol·licitud d'un despatx, els respon
que de moment no és possible per manca
d'espai a l'Ajuntament.
El Sr. Joan Caballol informa sobre les
reclamacions de l'Agència Catalana de
l'Aigua, que han estat estimades, i
comenta que aquest organisme té
destinats més de 300.000 euros per a
arreglar la depuradora.
En referència als dominis .cat, el Sr.
Ramon Torra informa que a partir del 13
de febrer podran sol·licitar-se per part
d'administracions públiques i institucions,
i que s'hauria de registrar un domini .cat
per a l'Ajuntament.

PLE EXTRAORDINARI
DE 24 DE FEBRER DE 2006
1. APROVACIÓ DELS COMPTES DE
L'ORGT DE L'EXERCICI 2005
S'aproven, amb el vot a favor de CIU i
l'abstenció d'ERC i GIC, els comptes de
gestió i recaptació de l'exercici 2005,
realitzats per l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
2. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2005-2007
Amb el vot a favor de CIU i ERC, i amb
l'abstenció de GIC, s'aprova el contingut
del Pla Local de Joventut 2005-2007, que
es desenvolupa en quatre línies bàsiques:
implicació dels joves en les polítiques de
joventut, dinamització de la Bàscula Jove
(PIJ), potenciació de l'associacionisme i
coordinació del Projecte Territori. S'aprova
també el projecte "Puja a la bàscula" i
es pren el compromís d'incloure'l dins
del pressupost municipal per al 2006.

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 28
Amb el vot a favor de CIU i les
abstencions d'ERC i GIC, es ratifica el
decret núm. 28 de data de 30 de gener
de 2006, pel qual l'Ajuntament de Calaf
va comprar a la Diputació de Barcelona
cinc participacions socials (del núm. 6
al núm. 10, ambdós inclosos) de la
Societat Municipal d'Habitatge de Calaf
SL, per un import de 5 euros en total.
L'objectiu és poder disposar d'una
societat municipal pública per portar a
terme diversos serveis públics al
municipi.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2006
S'aprova inicialment, amb el vot a favor
de CIU i les abstencions d'ERC i GIC, el
pressupost general per a l'exercici 2006,
que ascendeix a un total de 4.753.899,02
euros. Igualment s'aproven les plantilles
de personal que es detallen al pressupost
i les bases d'execució del pressupost
general. S'exposarà públicament durant
quinze dies hàbils; després d'aquest
període, si no es produeixen reclamacions,
l'acord es considerarà definitiu.
5. MOCIÓ DE SUPORT A LES TERRES DE
LLEIDA PER LA UNITAT DEL PATRIMONI
Amb el vot a favor de CIU, ERC i un
membre de GIC, i l'abstenció d'un altre
membre de GIC, s'acorda donar suport
a la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de
Lleida i al Consell Comarcal del Segrià,
en la defensa del patrimoni cultural del
seu territori i a la preservació de la unitat
del Museu Diocesà de Lleida.
6. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
MUNICIPALS D'OBRES MAJORS
Amb el vot a favor de CIU, ERC i un
membre de GIC, i l'abstenció d'un altre
membre de GIC, s'aprova ATORGAR la
llicència municipal per obra major al
sol·licitant, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL,
per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar de 12 habitatges i 1 local,
al c/ Sant Antoni, núm. 1, en base al
projecte redactat per l'arquitecta Lucía
Feu.
Amb el vot a favor de CIU i ERC i
l'abstenció de GIC, s'aprova ATORGAR
la llicència municipal per obra major al
sol·licitant, SERVEIS GRUA COLLBATÓ,
per a la construcció de 6 habitatges
plurifamiliars, 5 places d'aparcament
comunitari i 1 plaça d'aparcament privat,
al c/ Francesc Casajoana, 37, en base al
projecte redactat pels arquitectes Albert
Cercós i Carles de Lasa.
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Al vostre servei
TELÈFONS D'UTILITAT
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Ambulància urgències ....................................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf...............................93 8698779
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
Punt d'Informació Juvenil.....................................93 8680833
Correus.............................................................93 8698594
Emergències .................................................................112
Mossos d'Esquadra ........................................................088
Farmàcia ...........................................................93 8698506
FECSA Avaries ..................................................900 770 077
FECSA Informació..............................................902 507 750
Funerària (Montaner) ..........................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) ........................ 900 760 760
Gas Natural (Urgències) .....................................900 750 750
Grua i Taxi Albert ..............................................639 340 834
Grua Sant Jordi (Taller) .......................................93 8698509
(Nit) .........................................93 8698766
(Mòbil) .....................................636 480 488
Taxi Ramon Manent ............................................93 8698568
(Mòbil)......................................679 409 337
Taxi Pere Sampere..............................................93 8698285
(Mòbil)......................................609 245 973
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 (Sra. 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
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 87 79
TELÈFON METGE DE GUÀRDIA / URGÈNCIES 93 869 87 79 / 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 telèfon de Sanitat Respon: 902 111 444

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.

HORARI DE TRENS:
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
14:30
14:40
15:40
19:50
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:20
12:30
13:30
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