L'agenda
Divendres 28 de juliol
HAVANERES amb el grup Marinada amb
cremat per a tothom
A les 22.30 h, a la plaça de les Eres

Dissabte 5 d'agost
BALL AMB PEP & VADOR
A les 22.00 h, a la plaça Barcelona'92

Dissabte 19 d'agost
BALL AMB PEP & VADOR
A les 22.00 h, a la plaça Barcelona'92

Diumenge 6 d'agost
BALL AMB BATUCADA
A les 20.00 h, a la plaça Barcelona'92

Diumenge 20 d'agost
BALL AMB BATUCADA
A les 20.00 h, a la plaça Barcelona'92

BALL AMB PEP & VADOR
A les 22.00 h, a la plaça Barcelona'92

Dissabte 12 d'agost
BALL AMB PEP & VADOR
A les 22.00 h, a la plaça Barcelona'92

Dissabte 26 d'agost
BALL AMB PEP & VADOR
A les 22.00 h, a la plaça Barcelona'92

Diumenge 30 de juliol
BALL AMB PEP & VADOR
A les 20.00 h, a la plaça Barcelona'92

Diumenge 13 d'agost
BALL AMB BATUCADA
A les 20.00 h, a la plaça Barcelona'92

Diumenge 27 d'agost
BALL AMB BATUCADA
A les 20.00 h, a la plaça Barcelona'92

Dissabte 29 de juliol
PRIMER DIRT TRACK VILA DE CALAF
A partir de les 19.00 h, al camp de futbol

El primer cap de setmana de setembre, Festa Major de Calaf
Com cada any, Calaf posarà punt i final a l'estiu amb la
seva festa gran, que arriba carregada d'actes culturals,
esportius i lúdics, pensats per a totes les edats i per a
tots els gustos. Entre els nombrosos actes que ben aviat
anireu descobrint, podem destacar-ne els següents:
Divendres 1 de setembre
A les 22.30 h, Jornades Internacionals Folklòriques de
Catalunya amb el Gran Ballet Argentino
A partir de la 1.00 h, concert amb Rauxa i Top Manta
Dissabte 2 de setembre
Durant tot el dia, 6a Fira de l'Eix
A les 18.30 h, trobada de gegants i seguidament concert
amb El Pont d'Arcalís
A les 22.30 h, al Casal de Calaf, l'ATC presenta "Terra
Baixa", d'Àngel Guimerà. Direcció de Neus Quer
A partir de les 24.00 h, Disco Video Star Show + La
Puerta de los Sueños + La loca histeria
Diumenge 3 de setembre
Durant tot el matí, 6a Fira de l'Eix
A les 17.30 h, exhibició castellera amb els Tirallongues
de Manresa i els Castellers de Cerdanyola
A les 22.30 h, al Casal de Calaf, "Misteriós assassinat a
Manhattan", amb Montse Guallar, Àlex Casanovas i Pep
Ferrer
A les 24.00 h, Áyválá + Código + Ofuskats +
Desobediencia + Pruta
Dilluns 4 de setembre
A les 13.00 h, ballada de sardanes amb la Cobla Blanes
A les 18.00 h, Mariachis México Lindo
Al vespre, ball amb l'Orquestra Blanes i castell de focs
de fi de festa

exposicions
· UE Calaf. Exposició de fotografies i material
des dels anys 30 fins a l'actualitat
Al poliesportiu municipal
· Exposició de fotografies "BTT per l'Alta Anoia",
d'Isidre Selvas
A la Casa Felip
· Exposició de ceràmica Germanes Prat
Als baixos de ca l'Esclopé (plaça dels Arbres)

Editorial

UNA REFLEXIÓ EN VEU ALTA

Ha passat un nou St. Joan, ple
de gresca, xerinola, fogueres,
petards i música, una festa
tradicional de la nostra cultura.
Segurament va ser per Sant Joan
quan, a molts de nosaltres, els
pares van començar a deixar-nos
sortir a la nit. Per això aquesta
festa ens porta molts bons
records.
Enguany, però, l'aspecte que
presentava el poble a mida que
passava la nit no era precisament
bonic. Vidres trencats...
contenidors cremats... No era
pas aquest el St. Joan que vivíem
de més joves... A on anem? Pot
ser que estiguem perdent el
respecte absolut per tot? O més
aviat hi ha una colla d'incívics
que són com una taca d'oli:

primer una goteta, després
aquesta gota va impregnant tot
allò que toca i es fa més i més
gran... i al final tot ens sembla
normal.... "Entra dins de la
normalitat de la festa", contesten
alguns davant del munt
destrosses que s'havien fet a
Calaf aquest Sant Joan.

tenir forces per sentir la resposta
que potser no estem preparats
per sentir: "M'han castigat, papa,
per no fer els deures, com que
no vas voler (o poder) ajudarme"... Els pares no estem
preparats per sentir crítiques dels
nostres fills, "petits principets de
casa nostra". Cap a on anem?

Què ens està passant? Potser ens
estem acomodant... I què passa
amb els nostres fills? Sovint els
pares arribem tan cansats a casa
que l'última cosa que volem és
haver de discutir amb el nostres
fills: si poden o no mirar la
televisió, jugar amb l'ordinador
o sortir, estem cansats... no tenim
ganes ni de fer una xerradeta...
Com t'ha anat l'escola, fill? O
potser sí, però després hem de

Ens agradaria que aquestes
quatre frases ens fessin pensar
només un segon en el fet que
potser hem de tenir més temps
per a la nostra quitxalla... Si més
no, escoltar-los, educar-los, i
també saber dir que no quan
calgui.
Es només una reflexió que ens
fem i tenim ganes de compartirla amb tots vosaltres.

El nom dels carrers
CARRER ALCALDE JORDANA
El nom d'aquest carrer està dedicat a Jaume Jordana i Vilaseca,
personatge que va néixer a Calaf el 25 d'octubre de 1880 i va
morir, també a la nostra vila, el dia 16 de juny de 1946. Jordana
va ocupar l'alcaldia de Calaf a partir del dia 15 de maig de
l'any 1925, durant la dictadura de Primo de Rivera, i va ostentar
aquest càrrec fins el 26 de febrer de 1930, data en la qual va
ésser substituït per Josep Anguera Mir. Se li atribueixen les
obres d'instal·lació de les fonts públiques a la nostra població,
tot i que, un cop revisades les actes de l'Ajuntament de Calaf
de l'època, sembla que el mèrit s'hauria de repartir amb els
seus predecessors Francesc Torres i Puig (personatge que
ocupà l'alcaldia de l'1 de gener de 1918 fins l'1 d'octubre de
1923) i Joan Àliba i Formatger (alcalde de Calaf des de l'1
d'octubre de 1923 fins el 15 de maig de 1925). Malgrat tot,
sí que cal dir que amb Jordana d'alcalde es va construir el dipòsit
del molí de vent, es va fer una nova conducció d'aigua des del
pou de la "Maquineta" i es van instal·lar fonts noves a diferents
indrets de la vila, com per exemple al Raval de Sant Sebastià,
al carrer Xuriguera, al Raval de Sant Jaume i al Raval de la
Blanca. Altres fets destacats que es van produir a la nostra vila
en el transcurs del mandat de l'alcalde Jordana van ésser la
posada en marxa de la fàbrica Gimferrer i la primera representació
dels "Pastorets de Calaf" al Centre Catòlic.

Jaume Mas i Parés
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Urbanisme
Reunió informativa sobre el pisos
de protecció oficial
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El passat 12 de juny va tenir lloc a Calaf una reunió informativa sobre
les dues promocions d'habitatges protegits que l'Ajuntament i la
Direcció General d'Habitatge promouen al municipi. La xerrada va
comptar amb la participació del director general d'Habitatge, Joaquim
Gascó, i l'alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs. El director general
va destacar la importància del fet que els municipis tinguin la voluntat
d'oferir pisos de protecció oficial, per tal de garantir als seus ciutadans
el dret a un habitatge digne. Per la seva banda, l'alcaldessa va parlar
de l'aposta ferma que el consistori ha fet per dotar Calaf d'habitatge
protegit, dirigit en aquesta ocasió a dos col·lectius que sovint tenen
dificultats per accedir-hi, com són els joves i la gent gran.
Dels dos projectes exposats, ja s'està executant la construcció dels
dotze pisos per a joves, que s'emplaçaran al carrer de Sant Antoni,
al casc antic de la població. Aquests habitatges estan pensats per
tal que les persones joves, sovint amb situacions laborals encara poc
estables, tinguin la possibilitat d'emancipar-se. L'arquitecta Lucia
Feu, redactora del projecte, va explicar que hi haurà diverses tipologies
de pisos, que aniran des dels 40 m2 als 60 m2 i dúplex. A més,
l'edifici comptarà amb un local d'ús municipal a la planta baixa.
D'altra banda, els pisos per a la gent gran s'ubicaran a la zona oest,
just darrere del Centre de Dia Casa Gimferrer, a la confluència dels
carrers Josep Tarradellas i Francesc Macià. L'arquitecte, German
Catalán, va explicar que la promoció comptarà amb 28 habitatges,
amb totes les mesures d'accessibilitat per garantir la comoditat de
les persones grans. En acabar l'explicació dels projectes es va obrir
un torn de preguntes, per tal que els tècnics resolguessin els dubtes
plantejats pels assistents a la sessió informativa.

L'Incasòl ha tret a licitació la construcció
dels habitatges de la gent gran
Fins el proper 8 d'agost està obert el termini per a presentar ofertes
de construcció per als 28 habitatges de la gent gran, unes obres
que tindran un pressupost de 1.680.638,91 euros i un termini
d'execució de 19 mesos. Els pisos s'ubicaran a la zona oest, just
darrere del Centre de Dia Casa Gimferrer, a la confluència dels
carrers Josep Tarradellas i Francesc Macià. A més dels habitatges,
amb totes les mesures d'accessibilitat, l'edifici comptarà amb un
local comunitari i 8 places d'aparcament. La promoció s'emmarca
dins del conveni signat entre l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl.

El Ple aprova el projecte de construcció
d'un pont per sobre la via del tren
L'Ajuntament calafí va reunir-se fa uns mesos amb la Dirección
General de Ferrocarriles per a sol·licitar millores a la línia fèrria i a
l'entorn de l'estació de Renfe. Com a resultes de la trobada, la
Dirección General ha presentat un projecte per a la construcció d'un
pont per sobre la línia de tren, que perllongarà el carrer de la Sort
fins al futur polígon del Rentador. En la sessió extraordinària del
passat 22 de juny, el Ple municipal va aprovar el projecte constructiu
del pont, que ha de servir per suprimir el pas a nivell que actualment
enllaça el carrer Mossèn Pius Forn amb el camí del Rentador. Segons
les previsions de la Dirección General de Ferrocarriles, es preveu
que les obres de construcció comencin abans de finals d'any.

La promoció dels pisos per a joves avança a bon ritme.

A punt d'enllestir-se la renovació de
l'enllumenat al casc antic i el Barri Nou
Són a punt de finalitzar les tasques de renovació de
l'enllumenat públic del casc antic i el barri nou, actuació
que ha permès substituir els punts lluminosos per models
que s'integren amb l'estètica particular del casc antic,
alhora que garanteixen un menor consum d'energia
elèctrica sense disminuir la il·luminació, i redueixen la
contaminació lumínica. D'altra banda, també s'han
renovat els punts de llum situats a les arcades de la
plaça Gran, col·locant llums de vapor de sodi que
il·luminen en dues direccions -al sostre i al terra- i que
també asseguren un important estalvi energètic.

Urbanisme
Surt a concurs l'adjudicació de les obres de la plaça dels Arbres
A finals d'agost és previst que s'adjudiquin les
obres de reurbanització de la plaça dels Arbres,
una actuació que pretén adequar i millorar aquest
espai públic, situat al centre neuràlgic del municipi.
El projecte, amb un pressupost d'execució de
643.238,07 euros, ha estat redactat pels arquitectes
Laia Renalias i Roger Such, i contempla unificació
de les diferents parts de la plaça, de manera que
es creï un conjunt global però sense perdre el
caràcter particular de cadascuna.
Així, el projecte preveu regularitzar el traçat viari
i donar continuïtat als recorreguts dels vianants,
així com eliminar les diferències de nivell que
provoca l'asfalt de la zona d'aparcament amb la
construcció d'unes escales-grada que ofereixin
permeabilitat entre l'avinguda de la Pau i les places
d'estacionament. També es regularitzarà el traçat
dels parterres i se substituirà la font decorativa.
D'altra banda, s'adequarà l'entorn del Punt
d'Informació Juvenil per a millorar-ne l'accés. Pel
que fa al paviment que s'utilitzarà, es tracta d'una
rajola elaborada per Gres Català (Stonita),
especialment creada per a l'ocasió i que s'anomena
"Fulla de Calaf".

Plànol del projecte de reurbanització de la plaça dels Arbres

Diverses seccions del projecte, en què s'observen els canvis en els parterres o la construcció de les escales-grada, entre d'altres.
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Eliminació de barreres arquitectòniques al municipi
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S'estan duent a
terme
les
tasques de
construcció de
diversos passos
accessibles a les
voreres, actuac i ó
q u e
s'emmarca dins
del Pla d'Accessibilitat del
m u n i c i p i .
Aquesta primera
fase contempla
l'adequació de
deu punts, que
creen
un
recorregut
accessible des
de la zona de
l'IES Alexandre
Un dels passos, al passeig Sta. Calamanda
de Riquer fins al
CEIP Alta Segarra. Els passos estan construïts amb paviment de color vermell, la
qual cosa els fa visibles; a la vegada, tenen rugositat perquè puguin detectar-los
les persones invidents, i fan pendent per a possibilitar el pas de les persones amb
problemes de mobilitat i els cotxets dels infants.

L'Incasòl adjudica la
redacció del projecte
de la futura ronda sud
de Calaf
L'empresa Consultor Ing. Civil SA
ha estat l'adjudicatària de la
redacció del projecte d'urbanització
i pla especial d'infraestructures de
la Ronda Sud del POUM de Calaf,
per un import de 148.372,14 euros.
El projecte establirà el disseny de
la futura ronda, que ha de permetre
la comunicació entre els diferents
polígons previstos i poder
desenvolupar així el planejament
urbanístic establert en el POUM.
La redacció del projecte, és el pas
anterior a la construcció daquest
eix viari que comunicarà la carretera
c-1412 amb lEix Transversal i que
ha deliminar el trànsit pesat que
ara circula per linterior del municipi,
alhora que servirà per intercomunicar els diferents polígons
previstos, tant en laspecte
merament viari, com en el de
serveis bàsics com laigua,
l'electricitat o el gas.

Governació
Calaf reclama a Interior l'increment d'efectius de seguretat
En un ple d'urgència celebrat el passat
29 de maig, l'Ajuntament de Calaf va
aprovar per unanimitat una moció per
demanar un augment dels efectius de
seguretat ciutadana a Calaf i la seva àrea
d'influència. El consistori està preocupat
per l'increment de robatoris que s'ha
detectat al municipi, que va tenir el seu
exponent màxim la matinada del 25 de
maig, amb l'intent de robatori de cinc
establiments comercials, dos d'ells reeixits.
També s'han incrementat els actes de
vandalisme, que van des de les pintades
de parets d'edificis públics i privats fins
al incendi de contenidors.
Aquestes circumstàncies es veuen
agreujades per la progressiva disminució
d'efectius policials a la zona de Calaf i el
seu entorn, ja que la caserna més propera
de Mossos d'Esquadra es troba a Igualada,
i la proximitat de l'Eix Transversal facilita
la fugida dels lladres, fent que el temps
de resposta en cas d'emergència sigui
clarament insuficient.
Per tal de controlar la situació i evitar la
sensació d'inseguretat ciutadana que

s'està produint, l'Ajuntament calafí va
decidir sol·licitar al Departament d'Interior
un augment de la dotació d'efectius per
a la zona, així com posar a la disposició
d'aquesta conselleria la cessió d'ús d'una
parcel·la municipal per a la construcció
d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra
que pugui donar un servei efectiu a la
zona.
Abans del desplegament de la policia
autonòmica, Calaf ja comptava amb una
caserna pròpia de la Guàrdia Civil, amb
una capacitat de dotze agents que
prestaven servei a Calaf i els pobles veïns,
cosa que facilitava enormement tant les
tasques de seguretat preventiva com els
tràmits relacionats.
L'Acord del Ple municipal abans esmentat
va ser comunicat a la Delegació del Govern
a Catalunya i al Departament d'Interior
de la Generalitat. El delegat del Govern,
Joan Rangel, va respondre amb una carta
el consistori calafí, manifestant que les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
no són actualment competents en matèria
de seguretat ciutadana a aquest territori;

tot i així, va explicar que s'han dut a
terme accions de reforç material i humà
en aquests efectius, sobretot pel que fa
a les tasques de prevenció.
D'altra banda, l'alcaldessa de Calaf, M.
Antònia Trullàs, va mantenir una conversa
amb la consellera d'Interior de la
Generalitat, Montserrat Tura, la qual va
expressar que properament hi haurà noves
promocions d'agents de Mossos
d'Esquadra, amb la qual cosa confia
millorar la cobertura de seguretat
ciutadana a Catalunya. Pel que fa l'oferta
de cessió d'ús d'un terreny municipal per
a ubicar-hi una caserna de Mossos, Tura
va comunicar que el Departament no té
previst crear noves infraestructures fins
que el desplegament dels agents sigui
total.
De totes maneres, cal dir que Calaf disposa
d'un servei d'atenció ciutadana per part
dels Mossos d'Esquadra, que poden atendre
consultes i visites durant el matí a les
oficines municipals. Si heu d'utilitzar aquest
servei, és recomanable que truqueu abans
a l'Ajuntament per informar-vos-en.

Joventut
Tot a punt pels camps de treball al castell de Calaf
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Un dels murs del castell on es faran treballs de consolidació

Diversos
Calaf recapta 1.000 euros per al Mulla't
La piscina municipal va col·laborar, una vegada més, amb la
iniciativa Mulla't per l'esclerosi múltiple. Els calafins i calafines
van nedar un total de 15.000 metres per la causa, una xifra que
és tot un rècord. El donatiu de Calaf a la Fundació per a l'Esclerosi
Múltiple serà de 1.000 euros.

Dissabte vinent començarà el primer dels
dos camps de treball que es duran a terme
aquest estiu al castell de Calaf, organitzats
per l'Agrupament Escolta Alexandre de
Riquer. Els camps, dirigits a joves de 15
a 17 anys, es divideixen en dos torns: el
primer per a nois i noies de tot Catalunya
i el segon, del 14 al 27 d'agost, per a
adolescents de tot l'Estat espanyol.
Pel que fa a les tasques que es realitzaran
al castell, els joves es dedicaran a la
consolidació dels morters d'una estructura
central del castell descoberta durant la
campanya d'excavacions 2004-2005,
malmesos a causa de les inclemències del
temps. Els treballs s'enfocaran també a la
consolidació dels morters de les muralles
que rodegen el castell, tot plegat amb la
intenció de conservar les restes en el millor
estat possible mentre es vagin realitzant
campanyes d'excavacions. A més de
l'activitat pròpia del camp de treball,
l'Agrupament Escolta Alexandre de Riquer
ha preparat un gran nombre d'activitats
complementàries perquè els joves gaudeixin
de la seva estada a Calaf, com són
excursions, xerrades o jocs de tot tipus.

Avança el PEC
Fa uns dies va celebrar-se una nova reunió del Projecte
Educatiu de Ciutat, per debatre els resultats de la diagnosi
realitzada. Un dels temes que més preocupa és la manca
de civisme, sobretot per part dels adolescents calafins. Al
mes de setembre es farà una nova trobada per parlar del
PEC, oberta a tots aquells que vulgueu col·laborar-hi.

Educadora social a Calaf
A partir de l'1 de setembre, Calaf comptarà amb la visita
setmanal d'una educadora social, que atendrà tots els
dubtes i qüestions relacionades amb joventut que li
vulgueu comentar. L'educadora social serà a l'Ajuntament
els divendres al matí.

Horari d'estiu del
Punt d'Informació Juvenil
El Punt d'Informació Juvenil i Turístic de Calaf, situat a
la plaça dels Arbres, estarà obert al públic, durant l'estiu:
· de dimarts a divendres
de 10.00 h a 13.00
· dissabtes
de 10.00 h a 14.00
de 17.00 h a 19.00
· diumenges
de 10.00 h a 12.00

h
h
h
h

Calaf estrena pàgina web
www.calaf.cat
Des del passat 19 de juny l'Ajuntament de Calaf disposa d'un nou lloc web,
que podeu visitar a www.calaf.cat. Mitjançant un acord amb la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament ha rebut l'assessorament i el suport tècnic necessari;
el disseny del lloc web ha anat a càrrec de l'empresa igualadina Aladetres.
El www.calaf.cat té una estructura clara i intuïtiva, que permet accedir a
diversos continguts de manera ràpida. Així mateix, compleix la normativa en
matèria d'accessibilitat, per tal de garantir l'accés als continguts al major
nombre possible de persones, tenint en compte els col·lectius amb discapacitats
físiques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés.
A continuació es presenten de forma breu els diversos apartats de la pàgina,
per tal que conegueu quin tipus de continguts i informacions s'hi ofereixen:
PORTADA
La portada inclou continguts variables,
destacant dues de les notícies de la setmana
i els actes més immediats de l'agenda cultural.
1. CALAF
Informacions generals del municipi: com
arribar, xifres de població, una mica d'història,
plànols...
2. L'AJUNTAMENT
Presentació de les diferents regidories, amb
els àmbits d'actuació i les dades de contacte
amb cada regidor i regidora.
També hi ha un apartat dedicat als
equipaments municipals i un altre als serveis
municipals.
3. L'AJUNTAMENT ONLINE
C o nv é d e s t a c a r u n d e l s a p a r t a t s :
Formulari per a instància genèrica (e-tram)
· Tràmits i gestions: entrarà en
funcionament a partir del mes de setembre. L'Ajuntament de Calaf s'ha adherit al
projecte E-TRAM, impulsat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Es tracta
d'una infraestructura digital que permet als ciutadans realitzar diversos tràmits a través
d'Internet, en alguns casos sense la necessitat de desplaçar-se a les oficines municipals.
En d'altres, els tràmits requereixen portar o recollir documentació a l'Ajuntament, però
si més no els ciutadans es podran estalviar visites o trucades per a demanar informació.

4. ATRACTIUS TURÍSTICS
Agrupa els monuments i llocs d'interès turístic de Calaf, així com una breu relació de
les fires i festes. També incorpora directoris d'establiments turístics.
5. ENTITATS
Llistat de les entitats del municipi, amb les dades de contacte i una breu explicació.
Us animem a afegir-hi noves dades!
6. ALTA SEGARRA
Espai dedicat al debat sobre la possible creació de la comarca de l'Alta Segarra.
Incorpora diversos documents sobre aquest tema, i un fòrum perquè tots pugueu
donar-hi la vostra opinió.

Esperem que el nou web
municipal us sigui dutilitat, i
estem oberts a totes aquelles
suggerències i idees que
vulgueu fer-nos arribar.

7. ACTUALITAT
Les notícies i els actes culturals més immediats. També podeu descarregar-vos tots
els números de L'Altiplà de Calaf en format pdf. A més, us podeu subscriure al butlletí
digital, que rebreu cada setmana a la vostra adreça de correu electrònic amb les
informacions més destacades.

9

Medi Ambient

consells per no
deixar perdre ni
una gota d'aigua

Un estiu responsable
Som en ple estiu, època de sol i calor. És en aquests
dies quan convé recordar una sèrie de consells i
tenir més en compte actituds que durant tot l'any,
però sobretot ara, són imprescindibles per garantir
la bona salut mediambiental.
Malauradament, cada estiu es declaren nombrosos
incendis forestals que es converteixen en vertaders
desastres naturals, a més del risc que comporten
per a les persones. Cal tenir en compte que els
boscos són vitals per a la vida, i que convé conservarlos verds i vius. Per això és fonamental la
responsabilitat personal, el civisme. El simple fet
de llançar una cigarreta encesa o fer foc en zones
boscoses, encara que ens sembli controlable, pot
desencadenar un perillós incendi forestal.
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D'altra banda, el consum d'aigua és també un factor
que cal vigilar. Seguint uns consells d'ús responsable,
ajudarem a racionar les reserves d'aigua i a no
malgastar aquest recurs tan essencial.
Es tracta simplement d'actuar de forma
responsable amb el medi ambient, amb conductes
i actituds que contribueixin a tenir-ne cura. I és una
tasca que necessita la col·laboració de tots
nosaltres.

Aquí teniu deu consells senzills i pràctics que podeu aplicar a la
teva llar. Us convidem a seguir-los per sumar esforços:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tanquem les aixetes quan no les utilitzem.
No utilitzem el vàter com a paperera.
Fem servir la dutxa en lloc de banyar-nos.
Reparem les aixetes o cisternes del vàter que perdin aigua.
Fem servir la rentadora o el rentaplats amb la càrrega completa
i utilitzem, sempre que sigui possible, el programa d'estalvi.
Fem servir economitzadors a les aixetes.
Instal·lem cisternes del vàter amb doble descàrrega.
Rentem el cotxe en un túnel de rentatge o amb una esponja i
una galleda en lloc de fer-ho amb mànega.
Reguem les plantes de bon matí o al vespre, per evitar la
vaporització.
No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a l'aigua.

Sabies que...
· Una aixeta que goteja perd 1.000 litres d'aigua al mes?
· Un habitatge en un edifici de pisos consumeix de mitjana uns 130
litres per persona i dia, mentre que una casa unifamiliar amb jardí
té un consum de més de 200 litres per persona i dia?
· Aplicar mesures d'estalvi d'aigua a la llar pot representar una reducció
del consum domèstic de fins a un 50%?
· 1 m3 d'aigua són 1.000 litres d'aigua?

Esports
L'arranjament de la piscina: una aposta per fer més atractives
les instal·lacions municipals
Els usuaris que utilitzen aquesta temporada la piscina municipal
ja s'han adonat de les millores que s'hi ha fet. Totes les actuacions
s'han fet amb dos criteris molt clars:
- La seguretat de les persones que utilitzen les instal·lacions
- La voluntat que sigui un lloc on tothom s'hi trobi a gust
· Com a actuació més important s'ha canviat tot el terra del
voltant del vas de la piscina, que estava molt malmès. S'hi ha
posat un paviment especial per a piscines que té una gran
capacitat d'absorció de l'aigua i que porta un tractament antifongs.
· S'han suprimit les tribunes que hi havia a l'inici i al final del
vas de la piscina per tal de poder veure millor els qui s'estan
banyant i actuar més ràpid si sorgís algun problema.
· S'han canviat les quatre dutxes exteriors per unes d'acer
inoxidable amb polsador temporitzat.
· S'han fet de nou els desguassos de les dutxes per tal d'evitar
entollaments de l'aigua.
· S'ha canviat la vora de la piscina petita per tal d'evitar que la
canalla es pogués fer mal.
· S'ha impermeabilitzat el canal de desguàs de la piscina gran
per evitar pèrdues d'aigua.
· S'han comprat 20 tumbones i està prevista, donat l'èxit
d'utilització, la compra de 20 més.
· S'han comprat 4 carpes, per tal que la gent pugui estar a
l'ombra prenent un refresc o estant al cas dels qui es banyen.
Les carpes tenen l'avantatge que es podran utilitzar duran tot
l'any, en el lloc on sigui necessari (fires, esdeveniments esportius
i culturals, etc...).
· S'ha comprat un nou robot netejador del fons de les piscines
per tal de fer més efectiva la neteja.
· S'ha posat un terra especial als vestidors per augmentar el
confort dels usuaris.
· S'ha instal·lat un sistema de dosificació de clor i regulador de
pH controlat per autòmata per tal de garantir les perfectes
condicions de l'aigua de les piscines.

Un tema que ens preocupa i que solucionarem de forma immediata
és el de les formigues a la gespa. Tot i que és va fer un tractament
anti-formigues a l'inici de temporada, el fet de regar cada dia
la gespa i les últimes pluges han fet que el tractament hagi
perdut efectivitat. L'última setmana de juliol es farà un nou
tractament més agressiu, i es posaran paranys per a les formigues.
Som conscients que encara falten coses a fer: manquen ombres
a la zona de la gespa més propera a la piscina petita, s'ha de
canviar el terra de la piscina petita i mancaria una zona lúdica.
Volem que el recinte de les piscines sigui un lloc on la gent
estigui a gust: nedant, banyant-se, prenent el sol o fent petar
la xerrada. I amb aquest criteri seguirem treballant per millorarne les instal·lacions.
Per tal de conèixer l'opinió dels qui utilitzen la piscina, l'Ajuntament
ha posat a disposició de tots els usuaris unes enquestes per tal
de saber el seu parer, detectar les mancances i actuar en
conseqüència. Esperem que hi col·laboreu!

El mapa dinstal·lacions esportives municipals (MIEM),
una eina clau per al futur de lesport calafí
Actualment la Regidoria d'Esports està
redactant el Mapa d'Instal·lacions Esportives
Municipals (MIEM). El MIEM respon a la
demanda del Consell Català de l'Esport
per tal que tots els municipis planifiquin
les inversions en equipaments esportius
tenint en compte les necessitats actuals i
futures en funció de les previsions de
creixement fins a l'any 2015. A grans trets,
el mètode de treball per tal de elaborar el
MIEM és el següent:
En primer lloc, es fa un inventari de les
instal·lacions existents, tant públiques com
privades, i es determina l'ús que se'n fa.
En segon lloc s'analitzen una sèrie de
paràmetres per tal de determinar quin i
com serà el creixement de la població fins
a l'any 2015.

En tercer lloc, i en funció del tipus de
creixement previst, i de la política esportiva
que vol fer l'Ajuntament (esport de base,
esport de competició, esport per a gent
gran, etc...) es determinen les necessitats
que tindrà el municipi en equipaments
esportius.
En quart lloc s'analitza l'oferta i la demanda
de l'àrea d'influència del municipi (l'Alta
Segarra) i de les àrees adjacents (Anoia,
Bages, Solsonès, Segarra) per tal de
determinar les interactivitats que es poden
produir.
Finalment, es determina quina ha de ser
la inversió en equipaments esportius del
municipi, tant en nous equipaments com
en millora i ampliació dels existents,
contestant a les tres preguntes clau: Què

es farà, quan es farà i quant costarà.
En aquests moments ja s'està realitzant
l'última fase del MIEM i està previst que es
presenti al Consell Català de l'Esport, per
a la seva aprovació, a finals de setembre.
El MIEM serà important, no tant sols pel
fet de comptar amb una previsió de creació
i millora d'equipaments esportius, si no
també per entrar dins de la política de
subvencions que ofereix la Generalitat per
a la construcció i millora d'instal·lacions
esportives. La piscina coberta i la gespa
artificial del camp de futbol seran dos dels
elements principals de la política d'inversions
en equipaments esportius de
l'Ajuntament, i com a tal es contemplaran
en el Mapa d'Instal·lacions Esportives
Municipals de Calaf.
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Esports
Emocionants finals per al 26è campionat d'estiu de futbol sala
El passat 7 de juliol van tenir lloc els partits finals del
26è campionat destiu de futbol sala de Calaf. Davant
dun nombrós públic, els equips Fàbrica Albareda i La
Molsosa, de la categoria cadet, i La Flor de la Segarra i
Bar 31, de la categoria sènior, van enfrontar-se en dues
emocionants finals. Finalment, Fàbrica Albareda va
proclamar-se campió de la categoria cadet, mentre que
La Flor de la Segarra va posicionar-se en la primera
posició de la categoria sènior.
Daltra banda, el passat 30 de juny ja shavien disputat
les finals de les categories prebenjamí, benjamí i alevíinfantil, quedant com a campions els equips Discapa,
Invencibles i Bar Canet, respectivament.
A més de les copes per als equips campions, lorganització
també va premiar els millors porters i jugadors de cada
categoria, així com els equips més esportius. El torneig
de futbol sala, que aquest any ha reunit uns vint-i-set
equips de diferents categories, ja sha convertit en tot
un clàssic dels vespres destiu.

Discapa (Prebenjamí)

Invencibles (Benjamins)

Bar Canet (Aleví-infantil)

Fàbrica Albareda (Cadet)

La Flor de la Segarra (Sènior)
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Futbol Sala Calaf - Penya Barcelonista
El Futsac 3x3 repeteix èxit
Per tercer any consecutiu, Calaf va viure el cap de setmana del 14, 15 i 16 de juliol
tres dies d'emocionants partits de futbol 3x3. Organitzat pel Club de Futbol Sala Calaf
i la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca, el Futsac 3x3 va tornar a repetir èxit de
participació i d'assistència, omplint la plaça Barcelona'92 d'un públic ben nombrós.
Tot i que la pluja que va caure divendres i, sobretot, dissabte a la tarda, va obligar a
aturar alguns partits, el campionat es va desenvolupar amb tota normalitat. Enguany
el Futsac 3x3 comptava amb catorze equips sènior, cinc equips aleví-infantil i quatre
de benjamins.
Els guanyadors de la categoria
benjamins van ser els
jugadors de l'equip Discapa
A, mentre que el Bar Canet
va classificar-se en primer lloc
en la categoria aleví-infantil.
Pel que fa als sèniors, després
d'una disputada final que va
requerir pròrroga, els
Justerinis van imposar-se a
l'equip Tiki-Taka. A més del
repartiment de guardons
e n t r e e l s g u a n ya d o r s ,
l'organització va premiar amb
diversos regals la participació
dels equips i els assistents.

1r Dirt Track
Vila de Calaf
L'estadi municipal de Les Garrigues es
convertirà, el proper dissabte 29 de
juliol, en l'escenari d'una de les proves
de motor més espectaculars: el primer
Dirt Track Vila de Calaf. Els Amics del
Motor de Valls de Torruella i
l'Ajuntament calafí han organitzat la
cita esportiva, que promet ser tot un
espectacle per als amants del motor.
Des de les set de la tarda i fins a la
matinada, els assistents podran assistir
als entrenaments i a les curses de
motos, així com a una emocionant
exhibició de quads a càrrec, entre
altres, del campió del Dakar 2006,
Joan Manel González "Pedregà", i de
l'excampió d'Espanya de Quad Cross,
el calafí Jordi Mèlich.
La prova, puntuable per la Copa
Catalana de Dirt Track, portarà a Calaf
els millors pilots de l'especialitat, i es
dividirà en les categories elit, comarcal,
juvenil, aleví i iniciació. Per a més
informació, podeu consultar el web
www.clubamvt.org.

Unió Esportiva Calaf
La temporada de futbol 2005-2006 ha finalitzat. És hora de
fer balanç, i no hi ha cap dubte que, per a la Unió Esportiva
Calaf, aquest ha estat molt positiu. Aquest any hem federat
l'únic equip que encara no estava federat, els més xics: els
prebenjamins. A la primera volta del campionat han notat el
fet de ser gairebé tots de primer any, però a la segona volta
han millorat molt. Els benjamins -que han guanyat tots els
partits- i els alevins han estat campions de lliga. Tots dos
equips van anar a celebrar-ho a Port Aventura el 10 de juny.
Els infantils han fet una bona temporada, de la mateixa manera
que els cadets. Els juvenils, tot i tenir una primera volta
complicada, van millorar en la segona part del campionat.
Durant aquest any el club ha organitzat diverses activitats
extraesportives obertes a tothom. Així, hem anat tres vegades
al camp de l'Espanyol, on vam poder veure, per exemple, els
partits de l'Atlètic de Madrid i de la Real Societat. També hem
anat al Planet Futbol amb els prebenjamins; i recentment vam
tornar a participar, amb als porters, en un entrenament específic,
on hi havia, entre d'altres personalitats, en "Tommy" Nkono.
Al mes de maig vam anar, com fem cada any, a França, a
participar en el campionat de Soual. Aquest any ho vam fer
amb els prebenjamins, i van quedar campions. Els nostres
amics francesos també ens van visitar. Van fer-ho el primer
cap de setmana de juny per tal de participar en la esta de
cloenda de temporada que organitza el club cada any. Els vam
ensenyar la nostra vila, i l'endemà vam fer una sèrie de partits
amb ells, de totes les categories llevat dels juvenils però inclòs
un partit de pares. Les mares (bé: mares, filles, etc.), com no
podia ser d'una altra manera, també van jugar el seu partit i
s'ho van passar d'allò més bé. Tots plegats vam poder gaudir
d'un fantàstic dinar de germanor, i a la tarda... més partits!
L'endemà vam acompanyar els amics francesos al Camp Nou
per tal de visitar el museu del Barça, i després els vam

acomiadar. Voldríem aprofitar aquestes línies per agrair la
col·laboració de totes les persones que han ajudat a fer possible
aquesta fita, i també volem agrair a l'Ajuntament el seu suport
i el seu recolzament.
Un cop posat punt i final a la temporada, el club ja està
treballant en la preparació de la següent. Els entrenaments
començaran l'últim dimarts d'agost, i ens faria molta il·lusió
poder comptar amb tots aquells nois que vulguin jugar federats
a futbol, i amb totes les famílies que vulguin que els seu fill
practiqui aquest esport.
Bon estiu i... fins a la propera temporada!

Els benjamins i els alevins de la UE Calaf celebrant els títols de lliga.
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Des de la Parròquia
Campanya de Guatemala
Fins el moment present, s'han recollit 13.445,23 euros, dels
quals ja se n'han fet arribar 10.000 al seu destí. Manquen
encara algunes activitats a favor d'aquesta Campanya destinada
a equipar una escola per a 240 alumnes a El Llano del Pinal.
Per al 22 d'octubre s'està preparant un festival que tindrà
lloc al Casal. Amb aquest, tancarem aquesta Campanya de
Solidaritat amb Guatemala.
La Capella dels Dolors
L'aparició de diverses esquerdes a la volta de la Capella dels
Dolors ha aconsellat tancar-la al públic, com a mesura
preventiva de seguretat.
A través del bisbat s'ha demanat un informe tècnic sobre
l'origen d'aquesta patologia i la resposta que cal donar-hi per
evitar el seu empitjorament.
Esperem poder tenir aviat una solució que permeti obrir-la
novament al culte.
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Una Ruta juvenil
Durant els dies 11-16 de juliol, cinc joves de Calaf i algun
altre de la comarca hauran participat en una ruta juvenil de
Jaca a Xavier, organitzada per la Delegació Diocesana de
joventut.
Temps de vacances
Durant l'estiu, a causa del període de vacances i les Festes
Majors, cal modificar alguns horaris de celebracions. Per
aquest motiu, s'ha editat un full amb les celebracions dels
mesos de juliol, agost i setembre.
Durant el mes de juliol el Despatx Parroquial resta tancat
molts dies per vacances. També hi haurà algunes setmanes
que no sortirà el Full Parroquial.

MIRANT ENRERE
* El 21 de maig, unes 65 persones de Calaf i parròquies de
la rodalia ens aplegàrem per a la Romeria que cada any fem
a Montserrat. Enguany, després de la Missa Conventual, la
Coral Ressons interpretà, des del presbiteri de la basílica,
dues cançons en honor de la Verge.
* Del 24 al 28 de maig tingué lloc l'excursió programada a
Compostel·la, seguint els «Camins de St. Jaume de Galícia».
Foren uns dies intensos i ben aprofitats per visitar els llocs
més emblemàtics del Camí francès i del Camí del Cantàbric.
* El 28 de maig, 11 nens i nenes de la nostra parròquia
començaren a combregar. El 3 de juny, com a final del curs
de la catequesi, tingué lloc la festa de pares i fills a St.
Sebastià, i el dia 29 les catequistes clogueren el curs amb
un sopar a la rectoria de Jorba.
* El 16 de juny, un grup de Calaf i comarca vàrem tenir un
dia ben aprofitat viatjant a Valls i Tarragona. A Valls vam
visitar l'exposició que el Museu d'aquella ciutat dedicava als
seus compatricis germans Bonifàs i Massó. Un d'ells, en Lluís
(1730-1786) és l'autor del Crist de la nostra capella dels
Dolors. També vam visitar l'església de St. Joan, on es
guarden obres d'aquest mateix escultor de finals del barroc.
A Tarragona, vam dinar en un restaurant del barri portuari
«El Serrallo». Després tinguérem unes visites guiades a
l'amfiteatre romà, al casc antic de la ciutat i a la catedral.
El vespre vam tornar a l'amfiteatre, on gaudírem amb
l'espectacle que s'hi representa cada dos anys entorn de «La
Passió de St. Fructuós», bisbe màrtir d'aquella ciutat.
* El 8 de juliol celebràrem St. Cristòfol, amb la tradicional
benedicció de vehicles a les 6 de la tarda i la missa a les 8
del vespre.
MIRANT ENDAVANT
* El 3 de setembre celebrarem la Festa Major, amb una missa
solemne en honor de la nostra patrona Santa Calamanda.
L'endemà, el dia 4, tindrem la missa pels difunts de la
parròquia, especialment els que ens han deixat durant aquest
darrer any.
També participarem amb un estand a la Fira de l'Eix.
* Sempre que s'hagi sol·licitat prèviament, cada segon
diumenge de mes, a les 12 del migdia, es pot fer una visita
guiada al campanar. Tel. de la parròquia: 93 869 85 40.

Capella dels Dolors

Gegants de Calaf

Gegants de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

La Colla de Geganters i Grallers de Calaf
celebra aquest any el dotzè aniversari dels
seus gegants, en Jaume i la Calamanda. La
festa d'aniversari tindrà lloc el proper dissabte
2 de setembre, coincidint amb la Festa Major
del nostre municipi. Per aquell dia, està
prevista la visita dels gegants de l'Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya, així
com d'altres colles convidades d'altres indrets
del país. Després de la tradicional cercavila,
tots els assistents podran gaudir del concert
del grup El Pont d'Arcalís.

Casal de Calaf
Assemblea
El passat dia 2 de juliol es va celebrar l'Assemblea Anual de
Socis del Casal. Es va presentar l'informe de gestió: situació
social, obres i millores, activitats, comptes i pressupostos. Tots
els punts de l'ordre del dia van ser aprovats per l'Assemblea.
També es va informar que s'enviaria a cada soci un exemplar
dels nous Estatuts de la casa que van ser aprovats per
l'Assemblea de l'any passat i que ara, després de la ratificació
oficial, ja estan en vigor.
Coordinadora
El mateix dia 2 de febrer es va constituir a Súria la Coordinadora
de Pastorets de Catalunya, de la qual Els Pastorets de Calaf
en són membre fundador. Aquesta coordinadora ha de permetre
de fer entre els associats polítiques conjuntes de promoció,
col·laboració i representació davant les diferents instàncies de
l'administració.
La Coordinadora feia un any que s'estava gestant en diverses
reunions arreu de Catalunya. Ara hi ha uns estatuts que en
regulen el funcionament i que han de permetre mantenir i
promocionar aquesta activitat que ja ha entrat a formar part
de la tradició cultural de país.
Pastorets
Aquest any Els Pastorets de Calaf estan de canvi.
El director de teatre professional Daniel Anglès, d'ascendència
calafina, s'ha posat la granota de voluntari i està dirigint un
projecte renovador que ha de tornar a portar Els Pastorets de
Calaf a ser considerats els millors de Catalunya. El projecte és
important i ja s'han fet diverses reunions per començar a
explicar-lo i a organitzar la feina.
La importància dels Pastorets de Calaf sobrepassa l'àmbit del

COMTCASE

Casal i ja forma part de la personalitat del poble. Són els
Pastorets de tots i necessitarem l'ajuda de tots aquells que
ens vulguin ajudar a fer aquest gran espectacle nadalenc que
el Daniel Anglès està preparant.
Teatre Festa Major
Des de fa temps, l'A.T.C. està assajant l'obra de teatre de la
Festa Major. Aquesta vegada estan preparant un clàssic del
teatre català. Es tracta de l'obra "Terra Baixa" d'Àngel Guimerà,
una obra que representa un autèntic repte per a totes les
companyies catalanes de teatre.
La Neus Quer n'ha assumit la direcció i està treballant amb un
important repartiment d'actors.
L'obra es representarà el dissabte de Festa Major, dia 2 de
setembre a 2/4 d'11 del vespre.
La venda anticipada
d'entrades serà al Casal,
el dimecres dia 30
d'agost per als socis i el
dijous 31 per a tothom;
de 8 a 10 del vespre.
Més endavant hi haurà
informació detallada
sobre aquest últim treball
de la nostra companyia
de teatre.
dissabte 2 de setembre
a les 22.30 h
Terra baixa

Kila

Memorable 15è Festival de Música Tradicional
El cap de setmana del 23 i 24 de juny unes 6.000 persones
van passar per Calaf amb motiu de la 15a edició del Festival
de Música Tradicional organitzat per la COMTCASE. Divendres
a la nit, els algueresos Claudi Sanna & Rall Trio i els catalans
Mesclat van encarregar-se d'animar la revetlla de Sant Joan.
L'endemà dissabte al matí, els Ministrils del Raval van fer una
cercavila pels carrers de la vila; a la tarda, petits i grans van
passar-s'ho d'allò més bé amb l'espectacle "Quin sarau!", de
Xarop de Canya. A més, durant el dia es van dur a terme dos
cursets d'acordió diatònic i txalaparta.
El plat fort del festival va arribar dissabte a la nit, amb la
mostra musical que va omplir la plaça Gran de milers d'assistents.
Gemma Guilemany i Quim Soler van encarregar-se de presentar
els diversos grups i solistes, que van fer gaudir el públic fins
al voltant de la una de la matinada. Després, les diferents
formacions musicals van repartir-se pels bars, pubs i places
de Calaf per continuar oferint la seva música.
A les tres de la matinada i amb algun ensurt a causa de la
pluja -que finalment va permetre continuar el concert-, Antonio
Rivas y sus vallenatos van reprendre la festa a la plaça dels
Arbres. Un animat concert d'Áyválá, grup que celebrava el seu
concert número 100, va tancar les actuacions musicals del 15è
Festival de Música Tradicional.

San Fermín Ikastola

El dramaturg Àngel Guimerà
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EL POU DE LA MEMÒRIA

Josep Maria Solà

RECORDANT JOAN TARRAGÓ
El passat dijous 27 dabril (festivitat de la Mare de Déu de Montserrat) moria a Igualada lartista calafí
Joan Tarragó i Gassó. Lentrevista que us oferim a continuació, absolutament inèdita, va ser realitzada
el 14 de febrer del 2004 i havia de dur com a títol Joan Tarragó i Montserrat Serra. Acompanyada
duna fotografia dEnric Mestres, aquesta entrevista era la primera duna sèrie dedicada a diferents
personatges representatius de la nostra comarca, sota lepígraf general de Rostres de lAlta Anoia.
El projecte estava concebut per a ledició del divendres del Diari dIgualada-Regió 7. Dissortadament,
però, el projecte va ser desestimat. Davant el sobtat traspàs de Joan Tarragó i com que entrevista i
fotografia estaven fetes, ens ha semblat oportú de publicar-les com a record del nostre important pintor.

Què hi fa un xicot igualadí (del carrer St. Ignasi, núm. 28), fill i nét de blanquers,
vivint a Calaf des del 1964? Cherchez la femme. La noia era calafina i es deia
Montserrat. Vet aquí alguns retalls de llur història.
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Durant la joventut de Joan Tarragó
(Igualada, 1922), el negoci del gènere
de punt estava en la seva ebullició. Tot
i que l'afició a la pintura li ve des del
néixer, no s'hi podia dedicar a temps
complet ja que en Joan ajudava el seu
germà gran a portar el negoci. Quan,
després del festeig amb la Montserrat
Serra (Calaf, 1929), decidiren casar-se
(s'havien conegut per la Festa Major
d'Igualada tot ballant sardanes), ella li
va dir que no podia abandonar els pares

Joan Tarragó i Montserrat Serra (2004)
Fotografia: Enric Mestres

malgrat que ja tenien el pis muntat a
punt, a la capital de l'Anoia: així doncs,
es van casar i instal·lar a Calaf (1964),
a la casa pairal de la Montserrat (que de
molts anys havia estat, i encara és, botiga
de peix, a la Plaça de l'Església: el peix
arribava de Manresa i de Barcelona, amb
tren), on a més a més, muntaren un
petit taller de confecció: els primers anys,
treballaven molt per a l'empresa
igualadina de casa del Joan. "Des del
primer moment, la perspectiva de ser

un pintor bohemi no m'atreia (no me n'he
refiat mai, de la pintura, per a viure)",
afirma en Joan, "i, a més, Calaf m'oferí
uns nous temes en pintura que no
m'hagués imaginat mai".
Abans, encara de soltera, la Montserrat
havia anat durant dos anys a Barcelona
a aprendre l'ofici de teixir i de confeccionar
(excepte els caps de setmana que ajudava
la seva mare a la botiga de peix). Quan
el taller de confecció ja estava instal·lat
a casa de la Montserrat, hi anaren dos
calafins per a oferir-li de formar una
societat, dins el gènere de punt: la
Montserrat s'encarregà de la part tècnica
i també hi aportà maquinària seva (feia
la confecció i el tallat dels patrons, i també
seleccionava la matèria primera de les
peces). Fins que un dia, per atzar, descobrí
que hi havia, dins la societat, una doble
comptabilitat i que ella hi havia estat
treballant durant tres anys sense cobrar
ni un jornal, ni cap benefici: o sigui, que
lhavien estafat. La Montserrat es
desmoronà i ho volia portar a judici: al
final, però, van arribar a un acord
econòmic, per no fer soroll, i la cosa
sacabà aquí.
Reculant fins a la nostra guerra incivil
(1936-39), en Joan recorda que al seu
pare (metge forense dIgualada, i després
inspector de la Seguretat Social), per
culpa dun germà que shavia passat al
bàndol nacional, li feien pagar, a
lajuntament, un cop al mes, el que en
deien la contribució de sang: uns diners
estipulats de contribució a la causa
republicana. Els meus pares eren
desquerres, fills de Prades i, a més,
sagristans de lesglésia, confessa la
Montserrat, i anaven a missa cada
diumenge. L'esquerra, si no s'hi hagués
barrejat la CNT-FAI i el POUM, era un

partit net. Pensa que, desquerra, hi havia
molt bona gent a Calaf: lavi de Ca
lAnguera, per exemple; lEmili Sangenís
(molt amic dels de casa, per cert); el
Francisco de cal Burgès (el pare de la Maria
Teresa). La meva àvia, aquí a Calaf, shi
havia quedat tancada més de dues
vegades, a lesglésia, resant rosaris: i
shavia hagut danar a buscar Mn. Pius per
obrir-la. Em penso que el meu pare es va
fer desquerres perquè la seva mare els
deixava desatesos, amb tants
parenostres... Saps, quan ja sacostaven
els nacionals, li van demanar al meu pare,
Jaume Serra Miquel, que fos alcalde de
Calaf (li va venir a demanar el mateix Mn.
Llorens Guiteres): i en fou els tres últims
mesos de la guerra, perquè era una bona
persona, i tenien por que els desquerra
més eixelebrats calessin foc al poble: el
van arribar a apuntar a cop de pistola
perquè donés lordre de foc. I ell va dir
no, mateu-me. Després, quan el van tancar
a la presó, els seus mateixos companys
de cel·la el van apallissar, perquè anava
a missa. Quina mena desquerra és,
aquesta? Per culpa daixò, que els meus
pares eren desquerra, jo no em vaig poder
casar amb en J. F. R., perquè no volien
seure a la mateixa taula que nosaltres! I
a més, els seus pares lhaurien desheretat
del tot, i li tallaven els estudis en sec. I el
nostre festeig es va trencar.
El que no es va trencar, sortosament, va
ser la seva afició al teatre: la Montserrat
Serra ha estat una de les millors actrius
que ha tingut el teatre calafí i un dels
millors St. Miquel dels nostres Pastorets.
Recorda, encara, amb sentiment,
lhomenatge que sels féu, a tots els
veterans del teatre calafí, el 1973, a la
sala dactes de les Germanes Dominiques,
amb motiu del 1r Concurs de Teatre
Amateur Vila de Calaf.
Lany 2000, del 2 al 12 de març, a la Sala
Municipal dExposicions dIgualada, en Joan
Tarragó hi celebrà les seves noces dor en
la pintura. Aquell jove que treia matrícules
dhonor en dibuix fou deixeble a les classes
nocturnes de les Arts del Dibuix
igualadines (amb Ramon Costa com a
mestre); entremig, el servei militar a
Mataró, em va obrir moltes portes: hi feia
retrats a duro, i tenia molt dèxit! I em
vaig convertir en el pintor oficial del
coronel. Després, ja a Barcelona, anava,
de dia, al Cercle Artístic (a pintar al natural),
i també al de St. Lluc; i, de nits, a la Llotja.
Però els mestres que més mhan influït
han estat els particulars, més que els
acadèmics: a Mataró, vaig anar a classes
amb en Rafael Estrany Ros, un pintor molt
bo. I un altre que em va marcar molt va
ser un gran pintor de lescola olotina, en
Josep M. Olivet Legares (hi anava a classes
al seu pis de Barcelona, mentre jo vivia

17

Portelles del carrer St. Antoni (portada del programa de Festa Major de Calaf,
1981). Dibuix de Joan Tarragó.

en una pensió del carrer Canuda). La meva
primera exposició va ser lany 43-44 a
Igualada; i un any després la vaig fer a
Barcelona, on vaig tenir una crítica molt
bona. Encara en conservo un quadre, una
natura morta, que no he volgut vendre
mai.
Pintor figuratiu, Tarragó va passar dels
ocres i sienes de la primera joventut a
lesclat de colors impressionistes de la seva
maduresa on excel·leix en els paisatges i
figures fets sempre amb espàtula, la seva
principal eina de treball. També ha fet
classes de dibuix a Igualada, als Escolapis
i als Maristes, i, durant uns 10-15 anys,

a nois i noies calafines. Es confessa un
colorista: el que compten són les
impressions que tu reps i sents davant del
paisatge. Com a colofó daquests més de
cinquanta anys dedicats a la pintura, ara
està especialment il·lusionat perquè lhan
convidat (amb quinze pintors més de lestat
espanyol) a participar en una exposició
col·lectiva, el setembre daquest 2004, al
Palau de Belles Arts de les Nacions Unides
(de Ginebra): hi participarà amb tres
quadres. Li desitgem molta sort i èxit, tant
a ell com a la seva dona (i també a la seva
única i jove filla, Imma). Sens dubte que
sho mereixen.

Roda el món i torna al Born (I)

Josep Mases i Raurich

Catalunya, com moltes altres nacions i regions, també va tenir al llarg dels temps una immigració de l'interior cap al mar 
parlem dels anys seixanta-setanta sobretot els pobles de pagès, que varen sofrir una despoblació molt accentuada, causada
en gran part per la incertesa de la gent jove, que pensaven que "la terra, el tros" no els podia donar una qualitat de vida. En
canvi, a les ciutats industrials i comercials com Barcelona i altres de rodalies, si hom volia treballar podria guanyar-se la vida,
i així va ser per a moltes famílies.
I avui moltes d'aquelles persones que varen sortir de pagès, "en molts casos els pares i sobretot els fills", que gaudint d'una
posició econòmica molt estable, com altres persones de ciutat, han tornat al poble recuperant aquelles cases en algun cas mig
ensorrades, i convertint-les en la segona residència, retornant als orígens i convivint amb la natura.
Però no sols això, sinó que han buscat en molts casos l'origen del noms, cognoms, o renoms, que és com es coneixien els
habitants de cada casa, més que el seu nom vertader, cosa que facilitava la feina d'ajuntaments, carters... perquè hi havia
molta gent que no sabia llegir.
Aquest fenomen es pot veure a tots els indrets de Catalunya i també en les nostres contrades, per exemple Pujalt, La Guàrdia,
Copons, etc. veureu que han encastat amb molt d'orgull a les llindes de les portes els noms i renoms que tenien les cases des
de temps immemorials. Calaf també té un historial de noms i renoms, uns de molt antics i d'altres encara frescos en la memòria
dels que som una mica grans, i podem recordar alguns noms, renoms i sobrenoms, com per exemple La Botiga Nova, Cal
Carlets, Cal Felip, Cal Piulet Barber, El Manolo de les Bicicletes, o Cal Sastre Coix etc., i molts més que a continuació detallo
només com a recordatori i en ordre alfabètic.
Però abans deixeu-me dir que en el curs dels anys s'han fet diferents escrits i treballs sobre aquesta qüestió i, per cert, molt
ben cuidats. Tinc constància d'un treball fet pel Sr. Ramon Mas i Domènec (El Mas del vi) i, més recent, el de la Judit Martí i
Mas, un estudi molt detallat i complet dels noms de Calaf, elaborat com a treball de recerca del curs 96-97, a l'Institut Alexandre
de Riquer, i que us recomano de llegir. Bé, comencem:
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Abizanda
Agnaseta
Agutzil
Alavedra
Albareda
Alejandro
Amàlia
Amèlia
Angúnia
Antalut
Antic
Antiquet
Arturo del Salo
Balart
Baldomero
Ballester
Bàrbara
Barraca
Basomba
Basté
Basteret
Berga
Bergos
Berro
Bibiana
Birreta
Blanca
Boltas
Bordes
Bosser
Boter
Botiga Nova
Brinco
Buterich
Butsachs
Butsems
Cabaler

Cacahuero
Cacho
Cadiraire
Caiero
Calamando
Calderó
Calero
Calsina
Campaner
Candeles
Candi Closa
Canes
Caneta
Canons
Canut
Capdevila
Capellà de la Torre
Caramona
Cardona
Carlets
Carola
Carro
Casa Cros
Casador
Casalta
Casarramona
Casasanpere
Cases
Cases Barates
Casetes
Casimiro
Casota
Cassany
Castellanes
Casulleres del Cantó
Cela
Celdònia del Fesol

Centeno
Charleston
Cinta
Cinto
Cirera
Claranetas
Codina
Codolredon
Cojo
Colom
Comadrona
Comaposada
Concepció
Correu
Cortadellas
Cossiol
Crustó
Cubano
Cuca
Cuiner
Damià
Davant
Dispensa
Drapaire
Ebenista
El Coment
El Cuartel
Elena
Emilià
Epifanio
Ermenter
Ermitanet
Ermitanyo
Escloper
Escola
Escombriaire
Esparter

Esparver
Espeltos
Espeltoset
Espinac
Esqueixalat
Esquilet
Esquius
Euquer
Fania
Farràs
Farré
Farrés
Fausto
Felip
Fèlix
Fernando
Ferrer de la Cò
Ferrer de Tall
Ferrer del Martí
Fesol
Feu
Fidel
Fideuer
Fineta
Florensa
Florentina
Florian
Florito
Fonoll
Figuerola
Fusteret
Gallego
Garriga
Garrigó
Garsa
Garsia
Gatells

Giralt
Gubianas
Guilella
Guixa
Hermínia
Hostal de la Fava
Ibañes
Indiano
Jaume
Jerònima
Joan del Canut
Joan Bo
Joan Gran
Jordina
Josefa
Jové
Joveró
Juliana
Juliano
LAlegria
LAngelet de cal
Parreta
LEra del Bertran
L'Aliança
La Casalta
La Maria de lAgusti
La Maria del Tocino
La Marieta del Cucou
La Palma
La Parisien
La Punyalada
La Rebassada
La Reforma
La Senyora de lHoretes
La Taverneta
La Taverna
La Teresa del Pagès

Posat les vambes !
PUJALT, PEDRA I TRADICIÓ

Els camins que corren pels plans de Pujalt i La Guàrdia, són tranquils, aspres, discrets... Però abatuts pel
sol o difuminats per la boira, porten dins de la seva modèstia moltes històries oblidades. Van ser terra de
frontera i de disputa durant la reconquesta. Han estat molts anys camins de pas dels ramats transhumants
que anaven o venien de la muntanya. Han conservat les restes d'un important camp d'entrenament de
l'exèrcit popular durant la guerra civil. En l'actualitat són destí creixent de turisme rural que busca la pau
en una combinació de silenci, colors, pedra i horitzons.
Les úniques dificultats que planteja caminar-hi són el sol, la distància i la falta d'aigua, circumstàncies vàlides
per a bona part de la nostra comarca. Hem de sortir de casa preparats. Aquests camins solitaris són els
camins de la nostra vella història i, a la vegada, camins de futur.

0 h 0 min
0 km
Comencem l'excursió a la plaça
Barcelona'92. Sortim per sota de
q u a l s e vo l d e l s p o r x o s q u e e n s
comuniquen amb el carrer Raval de Sant
Jaume. Agafem direcció a la plaça Gran,
que pels forans no és altra que la plaça
situada als peus de l'església i campanar.
Aquest campanar és prou visible com
per fer-nos-hi arribar després de tres o
quatre minuts. Travessem la plaça i
anem a buscar el carrer estret que hi
ha al cantó oposat a la façana de
l'església, el carrer Xuriguera. Seguintlo amunt arribem al portal de pedra de
l'antiga muralla.
Travessem el portal i anem seguint recte
per aquest carrer que ara corre pels

afores del poble i ens portarà fins a la
carretera d'entrada a la vila.
0 h 8 min
0'640 km
Travessem la carretera de Ponts i, recte,
agafem a l'altra banda la pista asfaltada
que ens porta en direcció a l'ermita de
Sant Sebastià, passant per davant del
cementiri. Després del cementiri, la pista
deixarà de ser asfaltada. L'hem d'anar
seguint com si anéssim a l'ermita.
0 h 18 min
1'490 km
Arribem a una bifurcació, on el camí fa
una corba a l'esquerra molt tancada.
Fem la corba a l'esquerra i anem, en
pujada, direcció a l'ermita de Sant
Sebastià.

0 h 24 min
1'990 km
Arribem a una bifurcació al peu de la
creu de terme escapçada. Cap a
l'esquerra pujaríem a l'ermita. Hem
d'agafar la pista de la dreta en baixada,
que ens ha de portar cap a Farrera.
0 h 31 min
2'490 km
Al capdavall de la baixada arriba per la
nostra dreta una nova pista que ve de
Mirambell. La ignorem i seguim recte
direcció a Farrera, que és la casa mig
enrunada que queda damunt nostre dalt
del tossal.
0 h 36 min
2'900 km
Arriba per la nostra esquerra una pista
que ve de la carretera de Sant Martí.
Seguim per la dreta, recte, amunt.
0 h 40 min
3,260 km
Arribem a una bifurcació, on deixem la
pista principal per agafar-ne una altra
de més estreta que corre per l'esquerra.
I, immediatament, 20 metres més
endavant, ens tornem a desviar cap a
l'esquerra per agafar el camí que porta
directe cap a Ferrera.
Aquest camí ens farà passar per sota la
casa que quedarà a la dreta damunt
nostre, mentre que a l'esquerra s'obre
un ample panorama sobre els plans de
Sant Martí. Més endavant el camí
s'endinsa en baixada, dins un bosquet
de roures i garrics. L'anem seguint.

Un dels bonics carrers de Pujalt

0 h 51 min
4'200 km
Hem fet tota la baixada i arribem a una
nova pista més ampla i fressada. La
seguim cap a l'esquerra.
Davant nostre, a l'esquerra de la carena,
el poble de La Guàrdia Pilosa, i més a la
dreta la casa de Girifràs que és el pròxim
objectiu.
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0 h 54 min
4'380 km
Deixem una pista a la nostra esquerra.
0 h 59 min
4'780 km
Ens arriben dues pistes per la nostra
esquerra. Nosaltres seguim recte, direcció
Girifràs, que és aquí sobre mateix.
1 h 01 min
5'000 km
Cruïlla. Aquí deixem la pista que portàvem
per agafar-ne una altra que s'obre per
la nostra esquerra i que va clarament a
la casa de Girifràs, que tenim al damunt.
Passarem pel costat de la casa que
quedarà a sobre a la nostra dreta i
seguirem enllà.
1 h 11 min
5'830 km
Bifurcació. La pista de l'esquerra ens
portaria a La Guàrdia, que ara no toca.
Agafem la de la dreta, la menys fressada
i que marxa més planejant.
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1 h 18 min
6'380 km
Hem arribat a un punt on la pista fa una
corba de 180 graus cap a la dreta. Just
al mig de la corba, comença una pista a
la nostra esquerra. És la que hem
d'agafar. 20 metres més endavant, arriba
una altra pista ampla per la nostra dreta
que ignorem. Seguim recte sense desviarnos per la pista que acabem d'agafar i
que més endavant es convertirà en un
camí fins arribar a la carretera asfaltada.

1 h 55 min
9'510 km
Bifurcació. Hem d'agafar la pista de
l'esquerra, en pujada.

2 h 33 min
12'840 km
A la nostra esquerra, arriba per darrera
una pista ampla. Res. Seguim recte.

1 h 58 min
9'740 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a la dreta. No la deixarem
més fins arribar a Pujalt.

2 h 35 min
12'990 km
Aquí la pista fa una ampla corba cap a
l'esquerra. Just al començar la corba
hem de deixar la pista principal i agafarne una altra de menys fressada que
comença recte davant nostre, a la dreta
del camí. Anem cap a cal Seneca.

2 h 15 min
11'240 km
Som a la placeta de davant l'església
de Pujalt, al peu de la creu de terme.
Si voleu, podeu fer un volt pel poble.
També podeu visitar els seus carrers
estrets, els seus racons de calma,
admirar la sòbria bellesa de les façanes
de pedra.
Tanmateix podeu buscar reparar la set
en alguna de les fonts dels seus carrers.
També podeu arribar-vos al campament
de l'exèrcit popular (1938) on cada any
es fan treballs de recuperació. Es troba
a escassos 500 m del nucli, a peu de
carretera, però és millor demanar que
algú del poble us indiqui el lloc exacte.

2 h 49 min
14'240 km
Hem arribat a la carretera asfaltada
després de la casa de cal Seneca.
(A partir d'aquí, els que vulguin tornar
a Calaf de la manera més ràpida han
d'anar cap a l'esquerra i després de la
Casanova agafar el camí que surt de la
dreta de la carretera cap a Girifràs,
Farrera i Calaf pel mateix camí que
havíem fet de vinguda. Amb 1 hora i 50
minuts arribaran al punt de sortida).
Nosaltres avui tenim ganes de caminar
una mica més i anem a fer una volta fins

Refugi del camp d'entrenament de l'exèrcit popular

1 h 27 min
7'130 km
Hem arribat a la carretera asfaltada. La
seguim cap a l'esquerra. La casa que
tenim a la dreta és la Casanova. A la
dreta de la carretera hi ha una pista
ampla que porta a la casa i que segueix
direcció a Pujalt. Però la presència dels
gossos de la casa la fa desaconsellable.
Nosaltres preferim seguir carretera enllà
fins a la pròxima casa, que és cal Seneca.
1 h 37 min
8'090 km
Tenim cal Seneca a la nostra dreta. Aquí
hem de deixar la carretera asfaltada i
agafar una pista que hi ha a la dreta i
que s'agafa després de la casa i abans
d'arribar a la caseta d'un pou. Agafem
aquesta pista que va cap a la casa i que,
just abans de l'era, es desvia lleugerament
cap a l'esquerra per passar per sota la
paret de l'era i per sota les granges.
Veureu que la pista és poc transitada,
però el traç és molt segur. Recte, direcció
a Pujalt. L'eventual presència d'algun
gosset no ha de suposar cap entrebanc,
ja que acostumen a ser moderadament
cridaners, de raça molt petita, simpàtics
i en cap cas perillosos.
1 h 53 min
9'370 km
Arribem a una pista més ampla. L'agafem
cap a l'esquerra.

Nosaltres ho recomanem, però els temps
i distàncies d'aquesta excursió no
contemplen aquestes parades i visites.
Tornem a desfer el camí per la mateixa
carretera asfaltada per on havíem vingut
que surt de darrera l'església que hi ha
al costat d'una bàscula. La seguim recte.
2 h 31 min
12'670 km
Després d'una clara baixada, la carretera
fa una corba a la dreta.
Just al començar la corba s'obre una
pista a la nostra esquerra: l'agafem. És
el mateix camí per on havíem vingut.

La Guàrdia Pilosa (nucli pintoresc i en
clara revitalització).
Agafem la carretera asfaltada cap a la
dreta.
2 h 54 min
14'640 km
Arribem a una cruïlla. A l'esquerra una
pista que s'enfila amunt, i a la dreta una
carretera asfaltada. Seguim recte,
carretera enllà.
3 h 00 min
15'240 km
Un trencall a la dreta i un altre a
l'esquerra. Aquí deixem la carretera

ne una altra que surt més a la dreta i
que marxa planejant. Amunt, cap a
Farrera.
4 h 07 min 20'890 km
Hem passat per sota Farrera i ara arribem
a una nova pista. L'agafem cap a la dreta,
direcció a Sant Sebastià que tenim al
turó de davant.
4 h 10 min
21'240 km
Aquí deixem la pista principal i n'agafem
una altra, també ampla, que surt a la
nostra esquerra. Direcció Sant Sebastià.
4 h 16 min
21'640 km
Bifurcació. Pel camí de la dreta pujaríem
a Sant Sebastià. Però ara seguim recte,
com si anéssim a Mirambell, que és el
poble que tenim al davant.

La Guàrdia Pilosa

asfaltada i agafem el de l'esquerra. Cap
a La Guàrdia.
3 h 02 min
15'360 km
Tornem a ser a la carretera asfaltada. La
travessem i seguim pel camí que hi ha
davant nostre, per dins del bosc. A
l'esquerra del camí, un panell amb les
bústies de les cases de La Guàrdia.
3 h 04 min
15'470 km
El camí arriba a una pista que la travessa
perpendicularment. La seguim a mà
esquerra fins a tornar a la carretera
asfaltada.
3 h 05 min
15'510 km
Tornem a ser a la carretera asfaltada.
L'agafem cap a la dreta i ja no la deixarem
fins arribar a La Guàrdia.
3 h 17 min
16'590 km
Bifurcació, davant mateix del poble. Els
dos ramals ens porten a dintre el poble.
Avui, agafem el de l'esquerra, en baixada.
3 h 20 min
16'840 km
Som a l'entrada del poble i agafem el
carrer principal que porta cap a l'església.
Passem per davant de Cal Biel, de Cal
Torra, i entre Cal Mestre i Cal Pau.
Tenim l'església al davant, passem pel
carrer de l'esquerra; després de l'església
ve el cementiri i una mica més enllà
tornem a trobar la carretera asfaltada que
ha donat la volta i que ara hem d'agafar
cap a l'esquerra, en baixada. Deixem La
Guàrdia. Més endavant, la carretera es
convertirà en una pista engravada. L'anem
seguint, sempre costa avall.
3 h 28 min
17'520 km
Desviament a la nostra dreta. L'ignorem.
Seguim recte.

3 h 38 min
18'440 km
Hem fet tota la baixada. A prop, davant
nostre, el campanar de Sant Martí.
Trobem un desviament a mà esquerra.
L'agafem, direcció Farrera.
3 h 42 min
18'740 km
Trobem una pista a la nostra dreta.
Seguim recte. Més endavant, trobarem
un pujador a mà esquerra, que va cap a
la casa de dalt, i que també ignorarem.
3 h 50 min
19'490 km
Cruïlla. Per l'esquerra aniríem a les
instal·lacions de cria de cavalls de Can
Graells. Nosaltres aquí deixem la pista
principal i agafem la que surt a la nostra
dreta, molt menys transitada però plana
i clara.
3 h 54 min
19'820 km
Arribem a una altra pista més ampla i
fressada que hem d'agafar cap a la dreta.
(Aquí recuperem
el camí que ja
havíem fet de
Girifràs a Farrera.
Hem fet una
ampla volta per
anar a visitar La
Guàrdia Pilosa)
3 h 56 min
19'990 km
Arribem davant
la senyalització
d'una terrera, en
el lloc just on a
la dreta s'enfila
la pista que va a
Farrera. Seguim
aquesta pista que
va decididament
amunt, ignorant-

4 h 28 min
22'740 km
Hem arribat a la pista més ampla que
va de Calaf cap a l'ermita de Sant
Sebastià. Som al mig d'un revolt molt
tancat. Ho agafem cap a l'esquerra,
direcció a Calaf, que ja és a sota nostre.
4 h 38 min
23'640 km
Som a la carretera de Ponts, als afores
del poble. Travessem la carretera i seguim
pel carrer del davant, recte cap al poble.
Passarem pel portal d'entrada de la
muralla, carrer Xuriguera, plaça Gran,
passatge de sota el campanar, plaça de
les Eres, avall pel carrer Viena i, pocs
metres a la dreta, tornem a ser al Raval
de Sant Jaume i plaça Barcelona'92, d'on
hem sortit.
4 h 46 min
24'280 km
Hem arribat a la plaça Barcelona'92. Fi
de l'excursió.

Siset Pla

Nucli de la Guàrdia
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Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI
I URGENT DE 29
DE MAIG DE 2006
1. DECLARACIÓ DURGÈNCIA DE LA
CONVOCATÒRIA
LAlcaldessa obre la sessió i demana als
regidors que es pronunciïn sobre la
declaració durgència daquest Ple
extraordinari que es convoca en aquest
mateix moment per tal de tractar un
assumpte que es considera important
sobre lincrement de robatoris a la zona.
El Ple acorda per unanimitat declarar la
urgència de la convocatòria per tractar
aquest tema.
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2. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PER
LEQUIP DE GOVERN I EL GRUP ERC
Atès que en les últimes setmanes shan
anat succeint diversos episodis de
robatoris a zones de similars
característiques de Catalunya, creant una
forta sensació dinseguretat ciutadana i
alarma social, i que cada cop són més
nombrosos els actes de vandalisme al
municipi, que van des de les pintades de
parets dedificis públics i privats, fins a
la crema de mobiliari urbà; el ple de
lAjuntament aprova per unanimitat, amb
7 vots a favor de tots els grups presents,
CIU i ERC, els següents acords:
· Sol·licitar al Departament dInterior
laugment de la dotació defectius per
Calaf i la seva àrea dinfluència
· Posar a disposició del Departament
dInterior la cessió dús duna parcel·la
municipal per a la construcció duna
comissaria del cos dels Mossos dEsquadra
que doni servei a la zona.
· Facultar lAlcaldia perquè emprengui les
gestions necessàries i legalment
establertes per tal de garantir la seguretat
dels habitants del municipi de Calaf.
· Comunicar aquesta resolució al Delegat
de lEstat, a la Delegada del Govern, a
la Conselleria dInterior, a la Conselleria
de Relacions Institucionals, al Consell
Comarcal i als municipis veïns.

PLE EXTRAORDINARI
DE 29 DE MAIG DE 2006
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
DEL REFERÈNDUM SOBRE LA REFORMA
DE LESTATUT DAUTONOMIA DE
CATALUNYA, DEL 18 DE JUNY DE 2006
Donant compliment a allò que disposa
larticle 26 de la Llei Orgànica del règim
electoral general vigent, lAjuntament en
sessió pública forma les meses electorals

que sindiquen, amb les persones que
sexpressen i pels càrrecs que es detallen.
El Ple acorda per unanimitat, que en
conseqüència de la impossibilitat de fer
la notificació, quedarà nomenat
automàticament la persona següent de
la llista electoral del cens, del titular hàbil.

5. DONAR CONFORMITAT AL PROJECTE
DE CONSTRUCCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ
DEL PAS A NIVELL EN LA LÍNIA LLEIDAMANRESA DE PK 267/04

PLE EXTRAORDINARI
DE 22 DE JUNY DE 2006

El Ple de lAjuntament, per 6 vots a favor
del grup CIU i 3 abstencions dels grups
GIC i ERC, acorda aprovar la moció. El
futur pont millorarà la permeabilitat de
la zona de lestació, i farà possible la
comunicació entre la zona urbana i la
zona industrial.

1. ADHESIÓ A LA XARXA DE CULTURA I
PROXIMITAT DE LÀREA DE CULTURA DE
L A D I P U TA C I Ó D E B A R C E L O N A
Per unanimitat, amb 9 vots a favor de
tots els grups presents, lAjuntament
aprova adherir-se al protocol de la Xarxa
de Cultura i Proximitat de lÀrea de Cultura
de la Diputació, que té com a finalitat
oferir noves formes de suport als
municipis en matèria dacció cultural de
proximitat.

6. APROVAR LEXPEDIENT NÚM. 1 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL
PRESSUPOST 2006
El Ple de lAjuntament, amb 6 vots a
favor del grup de CIU i 3 abstencions
dels grups GIC i ERC, aprova lexpedient
núm. 1 de modificació de crèdit del
pressupost de despeses, per un import
de 315.885,22 euros, per transferència
entre partides amb igual nivell de
vinculació jurídica.

2. ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE
PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES
LAjuntament aprova per unanimitat, amb
9 vots a favor de tots els grups presents,
ladhesió a la Xarxa Local de Prevenció
de Drogodependències, que proposa
actuar contra les drogodependències des
dels àmbits sanitari, educatiu, policial,
associatiu i de treball social. Així mateix,
sacorda designar la regidora de Serveis
Socials, Sra. Judit Viladrich Luna, i
lassistenta social, Sònia Aguilera Brunet,
com a responsables polític i tècnic que
participaran a la Xarxa.

7. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE
DOBRA ORDINÀRIA DE LA PLAÇA DELS
ARBRES

3. ADHESIÓ AL PROGRAMA DE
TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Saprova per unanimitat, amb 9 vots a
favor de tots els grups presents, ladhesió
al Servei de Teleassistència Mòbil per a
les Víctimes de Violència de Gènere FEMPIMSERSO, que ofereix a les víctimes que
disposin duna ordre de protecció o
allunyament una atenció immediata i a
distància, assegurant una resposta ràpida
les 24 hores del dia i els 365 dies de
lany.
4. RATIFICAR EL DECRET NÚM. 178 DE
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA
REHABILITACIÓ DENLLUMENAT PÚBLIC
DEL CASC ANTIC I EL BARRI NOU
El Ple de lAjuntament, amb 7 vots a
favor dels grups CIU i GIC i dues
abstencions del grup ERC, aprova la
ratificació del Decret núm. 178 per a la
Rehabilitació de lenllumenat públic del

Amb 6 vots a favor del grup CIU i 3
abstencions dels grups GIC i ERC, el ple
de lAjuntament aprova inicialment el
projecte dobra municipal ordinària de
la urbanització de la Plaça dels Arbres,
redactat per lequip Laia Renalias i Roger
Such amb un pressupost dexecució per
contracte de 643.238,07 . El projecte
se sotmetrà a informació pública per un
període de trenta dies, a comptar des
de la publicació de lanunci al BOP i al
tauler danuncis de lAjuntament.
8. RESOLUCIÓ DEXPEDIENTS DE
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES MUNICIPALS
DOBRES MAJORS
Saprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i una abstenció del grup GIC,

ATORGAR la llicència dobra major a
ISIDRE LEÓN RODRÍGUEZ, per a la
construcció dun habitatge unifamiliar
al camí de la Fortesa núm. 9, en base
al projecte realitzat per larquitecte
Josep Colom.

Saprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i una abstenció del grup
GIC, ATORGAR la llicència dobra major
a MANUEL CASTILLO i M. DEL MAR
PRAT, per a la rehabilitació i reforma
duna casa familiar entre mitgeres, al
C/ Sant Jaume, 52, en base al projecte
realitzat per larquitecte Carles Solsona.

Saprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i una abstenció del grup GIC,
ATORGAR la llicència dobra major a FERROS
ANOIA, SA, per a la construcció dun altell
i reforma de la nau existent al C/ Newton
parcel·la 27, en base al projecte elaborat
per larquitecta Anna Maria Griera.
Saprova, amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i una abstenció del grup GIC,
ATORGAR la llicència dobra major a ÒSCAR
BERNARDINO LÓPEZ, per a lactualització
i remonta dun habitatge entre mitgeres al
camí de Manresa  Joan Miró, en base al
projecte de larquitecte Eduard Escolà.

PLE EXTRAORDINARI
I URGENT DE 22
DE JUNY DE 2006
1. URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
Es demana als regidors que es pronunciïn
sobre la declaració d'urgència d'aquest Ple
extraordinari per tal de tractar la creació
d'un consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Local Pública de la Demarcació
d'Igualada, ja que l'últim dia per aprovarho pel Ple és el proper dia 30 de juny
segons calendari de l'Ajuntament

d'Igualada. S'aprova per unanimitat
declarar la urgència de la convocatòria per
tractar aquest tema.
2. CREACIÓ DEL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL
PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D'IGUALADA
I APROVACIÓ D'ESTATUTS
El Ple de l'Ajuntament aprova per
unanimitat, amb 9 vots a favor del tots
els grups presents (CIU, GIC i ERC), la
constitució del Consorci per a la gestió de
la televisió digital local pública de la
demarcació d'Igualada, així com els
corresponents estatuts.

Grups municipals
Grup municipal de CIU
Creure en Calaf
En començar aquesta legislatura, no eren
massa les persones que, com nosaltres,
creien que Calaf podria fer un salt
endavant i convertir-se en un punt de
referència de la Catalunya Central a tots
els nivells. En aquest sentit, la gent de
Convergència i Unió sempre hem cregut
que Calaf podria tornar a recuperar
l'esplendor i la prosperitat de les quals
havia gaudit en temps passats i que havia
anat perdent en el decurs del temps. És
per això que, des de CiU, defensem
activament els interessos de la nostra
vila a tots els nivells, donant suport a la
creació d'una comarca pròpia,
encapçalada per Calaf, que doni més
serveis als nostres veïns i expressi la

voluntat del territori sense complexos.
Defensant davant de les diferents
administracions la millora de les
infraestructures, dels serveis i del
patrimoni que la nostra vila té i que
necessita, com són la millora de la línia
fèrria, l'Eix Transversal Ferroviari,
l'ampliació de la C-25 o la portada
d'aigües des de la Llosa del Cavall.
Treballant per millorar el nostre municipi
amb l'ampliació del CEIP i de la llar
d'infants, la construcció i posada en
funcionament del servei del Centre de
dia, la millora del servei de salut i
d'emergències, la interconnexió i millora
de la xarxa d'aigües, el pla d'habitatge
o la recuperació del cementiri, del Castell

i del Convent de Sant Francesc, entre
d'altres.
De ben segur que hi haurà qui vulgui
veure el vas mig buit, fins i tot qui vulgui
fer un discurs apocalíptic, però el cert
és que hauríem d'anar molt enrere per
trobar un altre moment en què Calaf
gaudís del dinamisme i prosperitat que,
a tots els nivells, estem experimentant.
Per a què aquesta prosperitat perduri en
el temps, cal continuar esforçant-se,
treballar units en la mateixa direcció i
creure en les nostres possibilitats i en el
fet que podrem assolir els grans reptes
que se'ns presenten. En definitiva, cal
que creguem en nosaltres mateixos, cal
que creguem en Calaf.

Grup municipal d'ERC
Fent un tomb per Calaf podem adonar-nos
del creixement urbanístic i el canvi de fesomia
que poc a poc té el nostre poble. Feia falta el
POUM per tenir un patró de creixement per a
la pròpia subsistència de les persones, comerços
i indústries de Calaf. Però a partir d'aquí, com
que no es un pla tancat, d'entrada, el govern
municipal podrà adequar-lo de la millor manera.
Per tant, cal tenir clara la seva planificació,
amb criteri, convicció i visió de futur, pensant
en l'ús que podem fer-ne les persones i en
com pot afectar al desenvolupament del
municipi. Parlem de qualitat de vida per a
tothom. Hem d'acceptar pisos de pladur, a la
"comarca del totxo"? Estem pensant en espais
públics amplis i amb més prestacions del que
demana la llei? Podem aplicar el model de la
petjada ecològica?... Fins i tot ens atreviríem
a qüestionar si aquest creixement s'està fent
sota uns paràmetres d'estètica adequats.

És evident que en urbanisme, sembla que
acceptem qualsevol proposta, sense pensar
en el conjunt dels vilatans que vivim i que
viuran en el futur: enderroquem cases al casc
antic sense preveure en esponjar-lo per ferlo més habitable, tirem a terra edificis que
podrien enriquir el patrimoni cultural i industrial
del poble i donar-li una certa personalitat,
construïm grups de cases repetides arreu;
mentrestant, a falta d'una visió clara en aquest
camp, els nostres joves i gent gran, continuen
veient que és millor anar a viure fora del
municipi. Calaf, en moltes coses, va a la cua
de la resta de municipis, però a vegades aquest
endarreriment pot ser un avantatge, i aquest
seria el cas si som capaços d'establir criteris
de qualitat, criteris que facin del nostre municipi
un lloc agradable, un lloc que tingui valor afegit
per viure. Però això també ha d'anar
acompanyat de polítiques conjuntes amb els

altres municipis. De què servirà ser un municipi
de referència si els pobles veïns planifiquen
polígons particulars, volen abocadors o posen
en perill el turisme rural amb la implantació
desmesurada de molins de vent? La
Mancomunitat ha de servir per més coses,
però això ara tampoc ens ho creiem, els
protagonismes dels nostres darrers alcaldes
han estat per sobre del bé comú.
Aparentment les decisions sobre aquest
creixement sembla que continuïn en les mans
dels que tenen la informació i el patrimoni.
Mentrestant els vilatans i vilatanes anem fent
per separat, sense trobar espais de treball
col·lectiu i ser capaços de plantejar un veritable
canvi. Aquesta també és la nostra misèria,
heretada de molts anys de mala perspectiva
i de deixar fer. Des d'Esquerra, continuem
treballant per un Calaf amb futur. Restem
oberts a les teves propostes.
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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 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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