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L'agenda d'hivern

Desembre
Dilluns 25 de desembre
Els Pastorets de Calaf
A les 19.00 h al Casal de Calaf

Gener

Febrer

Divendres 5 de gener

Diumenge 4 de febrer

Arribada dels Reis Mags
de l'Orient

Ball amb el Grup Axis
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Cavalcada dels Reis i el seu seguici
pels carrers i places de Calaf
A partir de les 18.00 h

Dilluns 5 de febrer
FESTA MAJOR D'HIVERN

Diumenge 7 de gener
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf
Ball amb el Grup Sela
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Concert i ball
amb la Principal de la Bisbal
A les 17.00 h al poliesportiu
municipal

Diumenge 14 de gener

Diumenge 11 de febrer

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Ball amb M. Alba
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Ball amb Doble Swing
A les 19.00 h a la Unió Calafina
Dimarts 26 de desembre
9è Conta contes al Casal
A les 12.00 h a la Sala de Fusta
Arribada del Patge Faruk
A les 18.00 h a la Unió Calafina
Concert de Sant Esteve
amb l'Orquestra Simfònica
de Sant Cugat
A les 20.00 h al Casal de Calaf
Entrada gratuïta

Sardanes amb la Principal
de la Bisbal
A les 13.00 h a la plaça dels
Arbres

Ball amb Elisabet
A les 19.00 h a la Unió Calafina
Diumenge 21 de gener
Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 18 de febrer
Ball amb Doble Swing
A les 19.00 h a la Unió Calafina
Dissabte 24 de febrer

Dissabte 30 de desembre

Ball amb el Trio Bona Gresca
A les 19.00 h a la Unió Calafina

FESTA DEL PELLOFA 2007

1r torneig juvenil de futbol
A les 10.00 h a les Garrigues

Diumenge 28 de gener

Ball amb l'orquestra
Amarcord
A les 23.30 h a la Unió Calafina

Diumenge 31 de desembre
Festa de Fi d'Any.
Ball amb el Quartet Cristal
A les 24.00 h a la Unió Calafina

Els Pastorets de Calaf
A les 17.30 h al Casal de Calaf
Ball amb Doble Swing
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Diumenge 25 de febrer
Ball amb Elisabet
A les 19.00 h a la Unió Calafina

Editorial
Benvolguts/des,
Després d'un any de molta
activitat tots desitgem gaudir
d'uns dies de tranquil·litat i
serenor, en els quals puguem
oblidar-nos de les tensions
diàries i ocupar-nos d'aquells
temes personals i familiars que,
sovint, hem anat deixant de
banda.
Ara, s'acosten unes dates en
què ens envaeixen la joia, els
colors, les llums, les nadales i
la família, i que tots rebem amb
tanta il·lusió que qualsevol
esforç ens sembla mínim, ja
que l'esperit que es respira a
l'ambient és el d'alegria,
companyonia i una gran dosi
de compartir aquests

esdeveniments amb tot i tothom
que ens envolta... és NADAL.
És un temps de vacances i de
festa per a la majoria. Però
aquest temps d'esbarjo ens
hauria de servir també per a
reflexionar sobre tot el que ens
envolta com a ciutadans/es, i
de quina manera ens podríem
implicar en diferents accions
cíviques que repercuteixin en
la millora del col·lectiu social a
tots els nivells. Sempre amb
aquella il·lusió d'haver-ho fet
el millor que sabíem.
Des de l'equip de govern també
compartim aquest esperit
d'il·lusió, ja que veiem com es
van fent realitat tota una sèrie
de projectes que ens havíem

proposat i que ara ja podem
començar a gaudir juntament
amb tots/es vosaltres.
Solament resta desitjar-vos un
Bon Nadal, i que l'Any Nou
vingui farcit de tot el que
realment esperem.
M. Antònia Trullàs
Alcaldessa

El nom dels carrers
CARRER LAUREÀ FIGUEROLA
Com en altres casos, fruit del creixement de finals dels anys
60, l'Ajuntament de Calaf va decidir batejar amb aquest nom
una plaça, tal com queda reflectit en l'acta de 19 de setembre
de 1970. Tot i això, la configuració com a tal plaça no es va
produir fins la urbanització de la zona, a mitjan de la dècada
dels 90, i fins aquella data només hi havia unes cases que
rodejaven la carretera de Solsona. En aquest cas, l'esmentada
plaça estava dedicada a Josep Bertran i Morros, un agricultor
de Valmanya de Pinós nascut a cal Prat el 18 de març de 1893,
i que va morir el 26 de gener de 1965. El motiu d'aquesta
distinció radica en el fet que l'esmentat Bertran va cedir al
nostre municipi, mitjançat una instància de l'any 1956, 6 metres
per segon d'aigua dels 15 que ell tenia concedits per part de
la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Aquest fet va ésser
cabdal per accelerar el tràmits per a la portada d'aigües de la
riera del Mantellí a Calaf, malgrat que, com molts calafins ja
coneixen, encara hi va haver molts entrebancs per a què el
projecte fos una realitat. De fet, el nostre personatge no va
poder-ho veure, ja que fins el 29 d'abril de 1972, set anys
després de la seva mort, l'aigua no va arribar a la nostra
població. Finalment les obres van ésser inaugurades pel
president de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni Samaranch,

el 21 d'octubre de 1973, juntament amb altres equipaments,
com el camp de futbol i la pista poliesportiva de "les Garrigues",
la caserna de la Guàrdia Civil i el grup escolar "Alta Segarra".

Jaume Mas i Parés
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Urbanisme
Les obres de remodelació
de la plaça dels Arbres
avancen a bon ritme
Les tasques d'urbanització de
la plaça dels Arbres avancen
segons el calendari previst.
Actualment ja es comença a
intuir una part de l'escalagrada que ha de comunicar
l'avinguda de la Pau i la plaça,
mentre s'està preparant el
terra per col·locar-hi
posteriorment el nou

paviment i els parterres. Si
no hi ha imprevistos, sembla
que la nova plaça dels Arbres
podria estar enllestida durant
el primer trimestre del 2007.
D'altra banda, l'Ajuntament
de Calaf va encarregar un
estudi a l'empresa de gestió
de recursos ambientals
Ambiens, per tal de

determinar quina era la
millor opció per als onze
exemplars de pi blanc que
hi havia a la plaça. Després
d'analitzar-ne l'estat actual
i les característiques de
l'espècie, la proposta dels
enginyers forestals va ser
retirar els pins i substituirlos per una espècie de fulla
caduca -que proporcioni
ombra a la primavera però
que no tingui fulles a
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l'hivern, per evitar que la
neu i el gebre s'hi acumuli i
pugui trencar les branquesi que sigui pròpia de la zona
de l'Alta Segarra. El fet de
ser de fulla caduca evitaria
també la gran acumulació
d'estornells a les branques
dels arbres. Les espècies que
l'empresa de gestió de
recursos ambientals proposa
plantar són el lledoner i
l'auró blanc.

A dalt, estat actual de les obres de la plaça dels Arbres.
A l'esquerra, espai on s'ubica la grada-escala.

El cementiri municipal ja disposa de servei de columbaris
A mitjan novembre van
finalitzar les diverses obres
de millora que s'han portat
a terme al cementiri
municipal de Calaf. Com que
la incineració és una opció
cada cop més sol·licitada,
s'ha cregut convenient
d'adequar una zona del
cementiri nou per a la
instal·lació de quatre blocs
de columbaris de granit,
disposats en forma de rosa
dels vents al voltant d'un
xiprer, amb sis petits nínxols
cada un per tal de dipositarhi les urnes cineràries. També
s'ha restaurat la façana
principal del cementiri,
repicant el morter malmès i

renovant la pedra de la part
superior. Posteriorment s'hi
ha aplicat un producte
impermeabilitzant que
protegeix la pedra de l'erosió
i de les inclemències
meteorològiques, alhora que
permet que el material
transpiri. D'aquesta manera
s'eviten condensacions
interiors que puguin
malmetre el mur. Per últim,
s'ha instal·lat una nova font
a la zona del cementiri antic,
després de soterrar la línia
d'aigua per evitar que es
glaci durant aquests mesos
d'hivern. En conjunt, les
tasques de millora han tingut
un cost d'uns 46.140 euros.

Urbanisme
Es col·loca la primera pedra
al jardí de Can Bertran
El passat 2 de desembre es
va posar la primera pedra del
que serà el futur jardí dels
avis de Calaf. Basat en un
projecte de la convocatòria
d'art públic Idensitat'05,
l'espai de Can Bertran (cedit
per la seva propietària al
municipi) es convertirà en un
jardí públic, obert a tothom
però adreçat principalment a
la gent gran. Els arquitectes
italians del col·lectiu 2A+P
s'han reunit en diverses
ocasions amb els membres
del Casal de la Gent Gran per
tal de dissenyar un jardí en
funció de les necessitats i les
preferències dels seus futurs
usuaris.
El projecte, per exemple,
contempla la construcció d'un
hivernacle, una zona de ball

o una pista de petanca, entre
d'altres elements.
La col·locació de la primera
pedra va comptar amb la
presència de l'alcaldessa de
Calaf, M. Antònia Trullàs,
acompanyada d'altres
representants municipals;
Ramon Perramon, director
d'Idensitat; els arquitectes
italians de 2A+P; i
representants del Casal de la
Gent Gran de Calaf.
Es preveu que les obres del
jardí de Can Bertran puguin
començar passat festes, i
s'allarguin durant uns tres
mesos. El projecte pretén
preservar al màxim la rica
vegetació existent, i col·locar
com a enllosat unes originals
peces de stonita rodona,
dissenyades expressament per
l'empresa Gres Català.
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El jardí dels avis serà aviat una realitat

Els pisos per a la gent gran de Calaf, més a prop
L'11 de desembre passat es va col·locar la
primera pedra dels futurs pisos per a la
gent gran de Calaf, un acte que va comptar
amb la presència del director general
d'Habitatge de la Generalitat, Joaquim
Gascó. Els habitatges s'ubicaran en un

solar cedit per l'Ajuntament de Calaf al
carrer de Francesc Macià, i han estat
adjudicats per l'Incasòl a l'empresa CRC
Obras y Servicios SL per un import d'1,6
milions d'euros. Pel que fa a les
característiques dels pisos, tindran una
superfície útil d'uns
42 metres quadrats
i comptaran amb
totes les mesures
d'accessibilitat.
L'edifici preveu la
utilització de
l'energia solar per a
la producció d'aigua
calenta sanitària, i
estarà dotat de 8
places d'aparcament i d'un local
comunitari per als
veïns. La promoció
de 28 habitatges per
a la gent gran
s'emmarca dins del
conveni signat entre
l'Ajuntament de
Les obres dels pisos per a gent gran estan a punt de començar

Calaf i l'Institut Català del Sòl. L'alcaldessa,
M. Antònia Trullàs, va destacar l'aposta
ferma de l'Ajuntament calafí en política
d'habitatge protegit i en atenció a la gent
gran, ja que els 28 habitatges se situen en
una zona privilegiada tenint en compte que
quedaran al costat del centre d'atenció
primària, del centre de dia Casa Joan
Gimferrer i d'un solar que podria dedicarse, en un futur, a la construcció d'una
residència.
Per la seva banda, Joaquim Gascó va parlar
de la Llei per al Dret a l'Habitatge, una
iniciativa que ben aviat aprovarà el govern
català per tal de garantir aquest dret bàsic
a tots els ciutadans. Segons Gascó, Calaf
és un bon exemple de les polítiques que
preveu aquesta llei, ja que té la voluntat
d'oferir habitatge protegit, sobretot per als
col·lectius que hi tenen un accés més difícil.
Els pisos per a gent gran s'emmarquen
dins del Pla Municipal d'Habitatge de la
legislatura 2003-2007, juntament amb els
dotze pisos per a joves que s'estan
construint i la promoció de 36 habitatges
protegits, que començarà properament.

Consolidació del convent
de Sant Francesc

Urbanisme
Urbanització de la carretera Llarga
Recentment han finalitzat les
tasques d'urbanització de la
carretera
Llarga,
concretament de la zona
compresa entre el parc i la
tanca de la pista de tennis del
Casal. S'han instal·lat nous
punts d'enllumenat públic,
s'han renovat les boques
d'incendi per tal de millorar la
seguretat de la zona i s'han

eixamplat i adaptat les voreres
per facilitar l'accés de les
persones amb problemes de
mobilitat.
També s'han renovat i soterrat
els diferents serveis amb l'ajut
econòmic i material de les
diferents companyies
subministradores. L'import de
les obres ascendeix a uns
29.950 euros.

L'Ajuntament de Calaf signarà
properament un conveni amb
la
Direcció
General
d'Arquitectura i Habitatge, per
a la consolidació i estintolament
del convent de Sant Francesc.
Segons la proposta de conveni,
la Generalitat, a través de
l'Incasòl, aportarà 94.500 euros
per finançar les obres, i també
es farà càrrec dels honoraris
de la redacció del projecte. Per
la seva banda, l'Ajuntament de

Calaf s'encarregarà de la
licitació de les obres. Les
tasques de consolidació i
estintolament volen contribuir
a aturar el deteriorament dels
murs exteriors del convent de
Sant Francesc, per tal de, en
un futur, poder restaurar i
utilitzar l'emblemàtic edifici.
Segons les previsions, la
consolidació del convent
podria començar a principis
de l'any vinent.
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Entre d'altres actuacions, s'han instal·lat nous fanals

Les tasques consolidaran l'estructura del convent

Hisenda
Diagnosi de la situació financera de l'Ajuntament
L'Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona ha fet arribar a l'Ajuntament de Calaf una breu diagnosi econòmica
i financera de l'exercici 2005 del nostre municipi,les conclusions de la qual us oferim a continuació:

La liquidació de l'exercici 2005 ha estat
més positiva que no les previsions que
s'havien realitzat per a aquest exercici.
Si bé la despesa corrent no financera
(despesa de serveis municipals) ha
estat un xic superior a la prevista, el
bon comportament de taxes i preus
públics associats a aquests serveis ha
compensat aquesta decisió, assolintse el nivell de dèficit de serveis un xic
millor que l'esperat.
Pel que fa als grans ingressos, en
general tots s'han liquidat per sobre
de les previsions, destacant el bon

comportament dels tributs d'àmbit
econòmic.
La conjunció d'aquests dos fets ha
permès assolir uns Recursos Generals
nets (estalvi net, en termes
comptables) propers al 8% d'ingressos,
valor molt superior al previst per a
aquest exercici.
Pel que fa a les inversions, les mesures
per eixugar el Romament han donat el
resultat esperat, i juntament amb el
bon nivell de Recursos Generats s'ha
liquidat un Romanent equivalent al més
del 10% dels ingressos corrents.

Aquest nivell de Romanent col·loca
l'Ajuntament en una situació d'una
bona capacitat inversora en el 2006,
cosa que combinada amb la
consolidació de l'equilibri en l'operativa
ordinària (tot i que no es repeteixi el
bon comportament dels tributs en
l'àmbit econòmic, pot mantenir-se un
equilibri correcte) cal pensar que
l'Ajuntament està en condicions
d'enfocar un final de legislatura amb
normalitat i sense tensions financeres.
Barcelona, juliol de 2006

Assistència a la gestió econòmica local (ASGEL). Seguiment de previsions. Diputació de Barcelona.

Educació
· L'horari habitual del Parc Infantil de Nadal serà de 16.00 h
a 20.00 h.
· El dimarts 26 de desembre, dia de Sant Esteve, obrirà de
18.00 h a 20.00 h, i l'entrada serà gratuïta. El dilluns 1
de gener el parc romandrà tancat.

Amb les esperades vacances escolars, arriba el temps del
Parc Infantil de Nadal, un espai pensat perquè els nens i
nenes s'ho passi d'allò més bé, aprenguin i es diverteixin amb
les activitats programades. Aquest any l'Associació Esportiva
Alta Segarra -que ja va organitzar el casal d'estiu- s'encarregarà
de portar a terme el Parc Infantil. D'entre les nombroses
propostes que s'oferiran, en destaquen les següents: un circuit
de divertits karts-tricicle amb pedals, llits elàstics, ludoteca
per als més petits, pistes d'scalèxtric, tallers de manualitats
diverses, bàsquet, minigolf, futbolí humà, un espai dedicat
als contes... i moltes més activitats.
Com cada any, el Parc Infantil de Nadal s'instal·larà al
poliesportiu municipal, des del 26 de desembre de 2006
i fins el 4 de gener de 2007. El preu de les entrades serà
de 3 euros per un dia; per a qui ho desitgi, també hi haurà
abonaments de 30 euros que seran vàlids per a tots els dies.

Millorar la cohesió social de Calaf,
objectiu bàsic del PEC
Recentment s'ha començat la fase
d'actuació del Projecte Educatiu de
Calaf, un cop realitzat el diagnòstic i
fetes les primeres reunions de contacte.
D'aquestes trobades n'ha sorgit un grup
de calafins i calafines que des d'aquest
moment treballaran per tirar endavant
el Projecte i aconseguir un dels seus
objectius bàsics: millorar la cohesió
social entre els habitants del municipi.
I és que, segons es desprèn de les
enquestes realitzades i de les opinions
exposades en les diverses reunions, un
dels problemes més importants que té

Calaf actualment és la manca de cohesió
social. Per a millorar-la, l'equip de treball
del PEC seguirà dues línies de treball:
· implicar les diferents entitats del
municipi en la millora de la cohesió
social. Això es farà a través de reunions
amb les diverses associacions calafines,
per veure quin és el seu funcionament
i quines necessitats tenen (gestió de
l'entitat, falta d'espai, problemes a l'hora
de realitzar activitats...). També
s'intentarà potenciar les relacions entre
les entitats i fer que els ciutadans i
ciutadanes les coneguin millor.
· connectar amb els joves
de Calaf i treballar l'àmbit de
l'associacionisme local.
L'equip de treball del PEC, que
està obert a tots aquells que
hi vulgueu col·laborar, es
tornarà a reunir a mitjan
gener.
Per a més informació, podeu
adreçar-vos al tel. 93 868 08
33 (Solenn).
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Calaf tindrà
Pla Eduactiu d'Entorn
En el passat Ple l'Ajuntament va aprovar
l a p r o p o s t a d e c o nve n i a m b e l
Departament d'Educació i Universitats
per al Pla Educatiu d'Entorn, un
instrument que pretén fomentar la
cohesió social a través d'una acció
coordinada entre diferents agents
educatius: les AMPA, els centres
educatius, les entitats i el mateix
Ajuntament. Amb aquest conveni la
Generalitat donarà suport a les iniciatives
que s'emprenguin amb aquest objectiu,
com poden ser tallers per a joves,
reunions d'acollida per als nouvinguts
o diferents activitats esportives, de
manera que es creï una xarxa de
col·laboració entre els diversos agents
educatius del municipi.

Comerç
El comerç de Calaf sortejarà
originals premis entre els seus clients
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El passat 2 de desembre a
la tarda va tenir lloc
lencesa de llums de Nadal
de larbre instal·lat a la
plaça Barcelona92, que
forma part de la nova
campanya que porta a
terme la Unió de Botiguers
i Comerciants amb el suport
d e l A j u n t a m e n t i l a
D i p u t a c i ó . L' a c t e v a
comptar amb la participació
dels alumnes més petits de
lescola municipal de
música, que van cantar
dues nadales, i lassociació
ARCA va repartir xocolata
desfeta entre els assistents.
Durant la campanya
nadalenca, els establiments
de la UBIC repartiran entre
els seus clients butlletes

per al sorteig de les boles
de Nadal de larbre, que
contenen interessants
premis, i unes altres
butlletes per participar al
sorteig per un cap de
setmana en un hotel de tres
estrelles, al destí que
escullin els guanyadors. Els
premis de les boles de
larbre de Nadal es donaran
el dissabte 23 de desembre,
a la plaça Barcelona92 a
les 18.00 h.
Finalment, el dimarts 16 de
gener es lliuraran els premis
de les butlletes per al cap
de setmana, que se
sortejaran juntament amb
la loteria del Nen. Lacte es
farà a les 19.30 h a la Sala
Felip.

Encesa de les llums de l'arbre de Nadal

Logotip de la campanya
de Nadal de la UBIC,
dissenyat per JR Consultors
de Comerç dins del Pla de
Dinamització Comercial
de Calaf

Els petits cantaires van interpretar dues nadales

Calaf, un any més amb la Marató
El passat 17 de desembre va tenir lloc una nova edició de la
popular Marató de TV3, enguany dedicada al dolor crònic. Calaf
hi va tornar a participar amb entusiasme, a través de diverses
iniciatives que van portar a terme entitats del municipi. El
comerç de la UBIC va instal·lar unes guardioles als seus
establiments per tal de recollir els donatius; així mateix, diverses
entitats educatives i de lleure van organitzar la pintada d'uns
murals a la plaça Barcelona'92, on tothom podia escriure i
dibuixar el que volgués. També la Penya Barcelonista, que va
sortejar una samarreta del FCB per recollir diners per a la
Marató. A més, el poliesportiu municipal va acollir durant tot
el dia partits de bàsquet i fubtol sala organitzats pel Club de
Bàsquet Calaf i la Unió Esportiva Calaf.

Cultura
Calaf clou els actes commemoratius d'Alexandre de Riquer
amb una exposició i l'edició del llibre Quan jo era noy
L'any 2006 Calaf s'ha concentrat a
commemorar amb nombrosos actes la
celebració del 150 aniversari del
naixement d'Alexandre de Riquer a la
vila de Calaf. El proper divendres 22 de
desembre tindrà lloc un dels principals
actes d'aquest any commemoratiu, amb
la inauguració de l'exposició "Alexandre
de Riquer. L'empremta de les arrels
segarrenques". La mostra, que
s'instal·larà al Casal de Calaf, té per
objectiu mostrar la figura i obra d'aquest
artista polifacètic i les seves vinculacions
amb la terra que el va veure néixer.
L'acte comptarà com a element principal
amb un concert del pianista Llorenç de
Riquer, descendent de l'artista, que
interpretarà, acompanyat del tenor Carles
Prats, diverses peces composades pel
seu avi.
Seguidament es procedirà a la
presentació de la reedició facsímil del

llibre "Quan jo era noy" un recull de
narracions curtes on aquest artista
polifacètic i emblemàtic del modernisme
català fa palesa la seva nostàlgia i l'intens
record de les seves arrels, estretament
vinculades amb l'Alta Segarra i la seva
gent. D'aquesta obra l'Ajuntament de
Calaf ha procedit a editar-ne 600
exemplars, que es posaran a la venda
a un preu mòdic perquè tots els
interessats en l'obra d'aquest calafí
il·lustre puguin adquirir-ne un exemplar.
El llibre es posarà a la venda al vestíbul
de l'exposició i a les dependències de
l'Ajuntament.
L'acte es clourà amb la presentació de
l'exposició, situada al mateix edifici del
Casal de Calaf, on els visitants podran
veure, a través d'un recorregut per
diversos plafons i materials informatius,
les fites més importants de la vida i
l'obra de l'Alexandre de Riquer.
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L'exposició restarà oberta fins el
dia 29 de gener. Els horaris
d'obertura seran: de dimecres a
divendres, de 18.00 hores a 20.00
hores; els dissabtes de 10.00 a 14.30
i de 17.00 a 20.00; els diumenges i
festius d'11.00 a 14.30 (exceptuant
els dies 25 de desembre, 1 i 6 de
gener). Escolars i altres grups: horaris
a convenir. L'entrada és gratuïta.
La mostra a Terrassa, tot un èxit
L'exposició sobre obra gràfica d'Alexandre
de Riquer al Centre Cultural de Caixa
Terrassa ha tingut un gran èxit, i ha
finalitzat amb un total de 7.500 visitants
durant els 39 dies en què ha estat oberta
al públic. La mostra ha assolit nivells
rècord d'afluència de públic, i s'ha situat
en els primers llocs entre les exposicions
d'art més visitades al llarg de la història
del Centre Cultural.

Esports
Calaf acull amb èxit
el Ral·li 2.000 Viratges
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Els aficionats al motor van tenir
una cita a Calaf, el dissabte 18
de novembre, amb motiu de la
46a edició del ral·li 2.000
Viratges. Es tracta de la prova
més antiga de l'Estat espanyol,
organitzada pel Biela Club
Manresa i que cada any compta
amb una molt bona participació.
Així, en aquesta ocasió van ser
gairebé un centenar els
participants que van córrer al
Ral·li, una prova que constava
de 8 trams amb un total de 85
km cronometrats.
Calaf va acollir un dels parcs
d'assistència del 2.000 Viratges:
els tècnics i mecànics dels
diferents equips van instal·lar
els seus tallers als carrers de
la zona del poliesportiu durant
tot el matí, per tal de poder
donar assistència ràpida als
cotxes un cop acabessin el tram
d'Aleny. Les arribades dels
participants van generar una

gran expectació, i van omplir
el parc d'assistència d'aficionats
i visitants.
Pel que fa als resultats del
2.000 Viratges, la primera
posició va ser per a Jaume
Darné - Carolina Valdivia
(Escuderia Motor Terrassa),
mentre que José Luis Herrero
- Borja Herrero (Escuderia
Lleida C. Automobilisme) i
Ramon Montlleo - Ramon
Subiranas (Motor Club
Sabadell), van adjudicar-se la
segona i la tercera posició
respectivament.
En la categoria Open i Trofeu
Junior, la victòria va ser per a
Jordi Noguera - Emma Pou
(C.E. Quatre Rodes); mentre
que el segon i el tercer lloc van
ser per als pliots del PK7
Competició Club Esportiu Celrà,
Josep Cargol - Marc Vila i Joan
Taberner - José Antonio
B e n í t e z , r e s p e c t i va m e n t .

LIES Alexandre de Riquer,
tercer millor equip de tot Catalunya

Darné-Valdivia, els campions de la cursa

El parc d'assistència de Calaf va ser molt concorregut

L'equip de futbol sala de l'IES
Alexandre de Riquer va tenir
una actuació brillant la passada
temporada 2005-2006 en
l'àmbit esportiu de futbol sala
extraescolar. Després d'haver
assolit un paper de rellevància
a les fases comarcal, sector i
territorial, va obtenir el tercer
millor lloc de la classificació en
la categoria infantil masculina
dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, superant els
representants de Lleida, Girona
i Tarragona, i jugant les
s e m i f i n a l s c o n t ra e l F C
Barcelona.
Fase comarcal
(octubre'05-abril'06)

Drets: Josep Coletas, Gerard Carrillo, Carles Masegosa, Jaume Puigpelat,
Robert Ciudad, Pau Estany, Aleix Sala i Josep Carrillo (entrenador). Asseguts:
Jordi Rialt, Alfha Montaga, Adrià Solà, Joan Montaner (delegat-coordinador
dAMPA), Sergi Aguilar i Josep A. Navarro (entrenador).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alexandre de R. B Calaf
FB Can Claramunt Piera
Maristes Igualada
Mestral A Igualada
Escola Pia B Igualada
Escola Anoia A Igualada
Alexandre de R. A Calaf
Mestral B Igualada
IES Montbui Sta. Margarita

10.
11.
12.
13.
14.

Escola Anoia B
IES Pla Moreres Vilanova
Escola Pia A Igualada
IES Molí Capellades
IES J. Mercader Igualada

Fase sector abril'06
1. IES Alexandre de R. Calaf
2. Vallès Occidental (Terrassa)
3. Vallès Oriental
4. Garraf
Fase territorial maig'06
1. IES Alexandre de R. Calaf
2. IES Forum (Barcelonès N)
3. Pla de Llobregat (l'Hospitalet)
4. Anselm Clavé (V. Occid. S)
Fase final Catalunya
maig'06
1. FC Barcelona
2. IES Forum St. Adrià Besòs
3. IES Alexandre de R. Calaf
4. IES Josep Vallverdú (Lleida)
5. Marcelí Domingo (Tarragona)
6. CFS Palamós (Girona)

Esports
La piscina coberta de Calaf comença la seva singladura
Properament l'Ajuntament traurà a
concurs públic l'estudi previ del projecte
per a la construcció de la piscina coberta
municipal, adjacent a les instal·lacions
actuals.

Els estudis que passin a la segona fase
hauran d'elaborar una proposta tècnica
més detallada amb els requeriments
tècnics que es demanen al projecte, i
que són els següents:

En aquesta primera fase es tracta que
tots els professionals capacitats
legalment, a títol individual o formant
equip, redactin el projecte que creguin
més adient del complex esportiu integrat
per la piscina coberta, gimnàs, jacuzzi,
sauna, vestidors, oficines i magatzems.
Entre tots els projectes presentats se
seleccionaran per part del jurat els que
millor solucionin els aspectes que es
consideren importants en el concurs:

- Piscina coberta amb vas de 20x10x1,4 m
- Vestidors per a abonats
- Vestidors per a grups
- Vestidors de personal tècnic i de
manteniment
- Magatzems de material de piscina
- Zona de dutxes i platja de piscina
- Sala d'activitats dirigides
- Sala de gimnàs
- Jacuzzi
- Sauna de vapor

- Experiència dels participants.
- Sostenibilitat energètica (energia solar,
energia fotovoltaica, control de consums,
automatització d'instal·lacions, etc...)
- Integració en la zona esportiva ja
existent (poliesportiu, piscina d'estiu,
pistes de tennis i frontó)
- Solució a les necessitats d'ampliació
dels vestidors del poliesportiu
- Dotar el complex d'aparcament, sala
de reunions, oficines, sala d'exposicions,
etc...
- Versatilitat dels espais
- Previsió d'ampliacions futures

- Sauna de calor seca
- Solàrium
- Control centralitzat d'accessos
- Despatxos
- Farmaciola
- Sala de calderes
- Sala d'acumuladors d'aigua calenta
sanitària
- Sala de depuració i filtrat
- Sala de climatització
El premi del projecte guanyador serà de
3.000 euros, que en el cas que es
produeixi encàrrec del projecte, serà
considerat com a pagament a compte
d'honoraris. La resta de projectes
seleccionats rebran un premi de 1.500
euros.
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Properament es convocarà el concurs d'idees per al projecte de piscina coberta.

El camp de les Garrigues tindrà aviat gespa artificial
Properament començaran les tasques de millora del camp
municipal de les Garrigues, entre les quals destaca la
instal·lació de gespa artificial al terreny de joc. Per a
aquesta actuació, l'Ajuntament ha aconseguit dues línies
d'ajuda: d'una banda, una subvenció de 100.000 euros
de la Diputació de Barcelona i, de l'altra, una subvenció
de 75.000 euros del Consell Català de l'Esport.
En aquests moments s'està treballant juntament amb la
Unió Esportiva Calaf, seguint les directrius de la Federació
Catalana de Futbol, per tal de planificar com es durà a
terme la instal·lació de la gespa. Un dels objectius actuals
de la Federació és donar un impuls important a la
instal·lació de camps de gespa artificial, una solució ideal
per a clubs i ajuntaments petits, per tal de millorar d'una
forma important la pràctica esportiva, i conseqüentment
la tècnica dels futbolistes. Segons les previsions, el camp
de gespa de Calaf podria ser una realitat la propera
primavera.

La gespa de les Garrigues serà semblant a la del camp de Cardedeu

Governació
Consells davant les nevades
Aquí teniu algunes recomanacions per si la neu fa
acte de presència durant aquest hivern.
Esperem que us siguin d'utilitat!

Prevenció
A casa:
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Tingueu preparat: un
transistor i piles de
recanvi, llanternes,
aliments rics en calories,
combustible per a la
calefacció
i
una
farmaciola amb els
medicaments habituals.
Ta m b é é s i m p o r t a n t
disposar d'una pala per
retirar, en cas de nevada,
la neu de davant la porta
i els accessos a
l'habitatge.
Reviseu:

els

punts

d'entrada d'aire, l'estat
de la teulada i del baixant
d'aigua, les branques
dels arbres i l'estat de la
calefacció.
Al vehicle:
Disposeu de cadenes en
bon estat, llanterna i
manta de viatge.
Comproveu l'estat de les
bateries, el dipòsit de
benzina, els llums, els
frens, els pneumàtics, la
calefacció...

En cas de nevada
Si sou a casa o en un
edifici,
· Escolteu la ràdio
· Utilitzeu la calefacció i
desconnecteu els aparells
elèctrics que no siguin
necessaris
· M a n t e n i u u n ra j o l í
constant d'aigua a les
aixetes perquè no es glacin
les canonades
· No telefoneu: cal deixar
les línies lliures per als
equipaments de socors
· N o d e i xe u q u e l e s
persones d'edat avançada
ni els més petits surtin a
l'exterior
Si heu de sortir al carrer,

En cas d'emergència, truqueu al 112
Servei Meteorològic de Catalunya: www.meteocat.net
Trànsit: www.mobilitat.net

· Abrigueu-vos bé, cal que
dugueu peces de roba
lleugeres l'una sobre l'altra.
Les manyoples abriguen
més que els guants
· Protegiu-vos sobretot la
cara i el cap, eviteu que

l'aire fred us entri
directament als pulmons
· Eviteu fer exercicis físics
intensos, es corre perill de
patir una lesió a
l'organisme
Si heu d'agafar el cotxe,
· Eviteu conduir, sobretot
si és de nit. Si heu de
viatjar, no ho feu sols
· Informeu-vos de la
previsió meteorològica i la
ruta a seguir
· Porteu dins del cotxe
cadenes, ràdio, pala,
corda, roba d'abric i
aliments calòrics (fruits
secs...)
· Circuleu per vies
principals i autopistes
· Manteniu més distància
de l'habitual amb els altres
vehicles
· Aneu en compte amb els
indrets ombrívols: la neu
pot estar gelada. Si hi ha
gel, no trepitgeu el fre.

www.calaf.cat
Ja és possible fer tràmits
des del web municipal
Des de fa uns dies, els calafins i calafines poden
realitzar diversos tràmits i gestions sense moure's
de casa, a través de la pàgina web de l'Ajuntament
de Calaf (www.calaf.cat). Es tracta de la plataforma
e-tram, una eina del Consorci d'Administració Oberta
de Catalunya que permet als internautes fer diverses
gestions a través d'Internet. La intenció és estalviar
desplaçaments als ciutadans i ciutadanes i, a la
vegada, oferir informació detallada sobre els tràmits
que es poden sol·licitar a l'Ajuntament (en què
consisteixen els tràmits, quina documentació s'ha
d'aportar, etc.).
De moment, hi ha actius cinc tràmits i gestions:
- instància genèrica
- certificat d'empadronament històric
- certificat d'empadronament actual
- certificat de convivència històric
- certificat de convivència actual
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El proper mes de gener entraran en funcionament la
resta de tràmits previstos.

Per accedir al servei, trobareu un enllaç a
la part dreta de la portada del web

Arrela't a Calaf
LAjuntament de Calaf va lliurar, el passat
15 de novembre, quatre noves alzines a
nadons calafins. L'Arrela't a Calaf, engegat
l1 de gener del 2006, ja ha repartit fins
avui 27 plançons dalzina entre les famílies
que han tingut un
fill o una filla,
amb el doble
objectiu
de
fomentar el
respecte pel medi
ambient i, alhora,
contribuir a
larrelament de
les famílies al
poble.
Cap al proper
mes de febrer
sorganitzarà la
segona plantada
dels arbres; la
primera va tenir
lloc el mes de
juny passat, quan
es van plantar

setze petites alzines al pati del convent
de Sant Francesc. Els nadons que van
rebre lalzina el mes de novembre són
en Roger Tió, la Kadiatou Diallo, lAiman
El Yahyaoui i en Raul-Pawel Karys.

El ple de lAjuntament
aprova el primer conveni
per al personal laboral
El ple de lAjuntament de Calaf
va a p r o va r e n l a s e s s i ó
extraordinària del dimarts 14 de
novembre el conveni regulador
del personal laboral al servei de
la corporació per al període
2006-2008, un document que
servirà de marc de referència
per a tots els treballadors del
consistori calafí. El conveni
integra mesures de conciliació
de la vida laboral i la vida
familiar, i contempla lequiparació
retributiva, en un termini de dos
anys, amb la mitjana de la resta
dajuntaments del grup 9, en
funció duna valoració de llocs
de treball elaborada per la
Diputació de Barcelona.

Des de la Parròquia
Campanya de solidaritat amb Guatemala
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Lestiu de 2005, aprofitant que la
Josefina Oller havia vingut de
Guatemala per passar uns dies amb la
família, sorganitzà una xerrada per tal
de conèixer més daprop la realitat
daquell país. La Josefina ens va parlar
de la importància que donen al foment
de la cultura, i ens va dir que el govern
autonòmic de Navarra els havia
construït una escola al Llano del Pinal.
Ara només faltava equipar-la per poder
iniciar la tasca educativa amb els 240
alumnes que podia acollir. I així
començà aquest projecte de solidaritat.
Es va obrir un compte corrent a la
Caixa de Manresa, es va editar un tríptic
informatiu, es va suggerir a les
institucions que shi adherissin amb
alguna de les activitats que promouen...
Ha estat una bonica experiència. El
pressupost que ens enviaren des de
Guatemala per a lequipament de
l  e s c o l a p u j a va a 9 . 4 2 3 e u r o s .
Dissenyàrem un termòmetre per anar
visualitzant les aportacions que rebíem.
A començament de març ja havíem
arribat als 10.000 euros i haguérem
de dissenyar-ne un altre amb un topall
de 20.000. Així, diguérem, a més
dequipar lescola, podríem aportar un
ajut per refer el país després del
Tsunami Stan, que tant de mal havia
fet a aquella regió.
Pel que fa al balanç econòmic, a més
dels donatius paticulars, de les
aportacions dalgunes entitats i de les
guardioles, cal remarcar les diverses

Concert de Mn. Valentí Miserachs

activitats populars que es dugueren a
terme per col.laborar en la campanya.
Concerts, teatre, festes, caminada
popular, bingo, festival... Tot plegat
suposa un conjunt diniciatives i de
compromisos desinteressats de moltes
persones. Cal felicitar-sen.
També des de les Parròquies, tant les
de lAlta Segarra com les de Ponent,
hem volgut participar activament en la

Campanya a través de col·lectes i
diferents activitats.
Malauradament, no hem pogut
estalviar-nos les comissions que les
c a i xe s i b a n c s a p l i q u e n p e r a l
manteniment dels comptes i les
transferències. LArcadi Oliveras,
referint-se a aquests cobraments
bancaris, diu:
«Lefecte pervers de cobrar comissions
té el màxim exponent en operacions
que justament busquen el contrari.
Segons un informe del Fons Català de
Cooperació i Desenvolupament, el
manteniment dels comptes corrents
que diferents ONG van obrir perquè es
fessin donatius per a lhuracà Mitch
(1999) va generar a la banca catalana
i a les caixes catalanes 2.100 milions
de pessetes en concepte comissions.
Si són capaços de quedar-se aquesta
quantitat en el cas duna catàstrofe
h u m a n i t à r i a , s e g u ra m e n t e s t a n
disposats a qualsevol tipus
dil·legalitat». No cal afegir-hi res més.

Total recollit
per Guatemala:
20.059,73 
Festival solidari, 'Un somni una esperança'

Des de la Parròquia
La Capella dels Dolors
Els tècnics que han estudiat les
esquerdes aparegudes a la capella dels
Dolors han donat ja linforme de la
solució que els sembla més adient. Cal
posar una total de 8 tirants (2 a cada
arcada) per tal daturar el desplaçament
de la paret que dóna a la plaça de les
Eres, motiu de les esquerdes de la volta.
Un cop shagin posat els tirants i shagi
comprovat que estan tensats
adequadament, es podrà reparar
linterior de la volta, tapar-ne les
esquerdes i refer la pintura. Llavors
podrem obrir de nou la capella al culte.
Ja sha contactat amb lempresa que
col·locarà els tirants. Segons han dit,
procuraran fer-ho a principis de lany
vinent.

Mirant endavant
* Amb la trobada al Molí de la Roda el
12 doctubre, es donava començament
a les activitats i serveis de la parròquia
per a aquest curs. Pel que fa a la
catequesi, tenim 19 famílies que
segueixen un primer curs de catequesi
i 30 nens/nenes que, amb el segon

curs, es preparen per començar a
combregar.
També hi ha alguns infants que es
reuneixen els dissabtes a la tarda per
continuar formant-se mitjançant
activitats diverses.
A nivell dadolescents, hi ha 25
nois/noies que segueixen un primer
curs i 30 un segon, de cara a la
confirmació. A més de les trobades
setmanals, duran a terme diverses
activitats: campanya de la llàntia
solidària i de recollida de menjar, visita
als asils davis de Manresa i Igualada,
recollida dampolles de cava després
de les festes nadalenques, participació
a laplec de lEsperit que aplega joves
de tot Catalunya...
Amb una dedicació il·lusionada i
generosa, unes 20 catequistes atenen
tots aquests grups de catequesi, amb
el desig dajudar al creixement humà i
cristià de les generacions joves.
* També han començat els cursos de
català per a immigrats i el curs de
costura, que enguany es veu
perfeccionat gràcies a la donació que
ens han fet dunes màquines de cosir.

* Confiem inciar ben aviat el reforç
escolar que també oferim cada any
des de la Parròquia, gràcies a la
dedicació generosa dun grup de
voluntaris.
* Havent començat un nou any litúrgic,
estem a punt de celebrar les Festes
de Nadal. Des de la Parròquia,
desitgem que tothom pugui gaudir
daquestes diades amb joia i amb la
companyia dels familiars i amics.
* Cada any portem a terme un curset
de formació. El denguany lestem
preparant entorn dun llibre recent
dArcadi Oliveras. El curset el farem
després de Pasqua i limpartirà el Dr.
Joan Ordi. Esperem que en la seva
inauguració pugui venir lArcadi a
presentar-nos els trets del seu llibre.
Més endavant ja donarem tots els
detalls.
* Sempre que shagi sol·licitat
prèviament, cada segon diumenge de
mes, a les 12.00 h del migidia, es pot
fer una visita guiada al campanar.
Tel. de la parròquia: 93 869 85 40

Penya Barcelonista
El passat divendres 1 de desembre va tenir lloc la primera
assemblea de socis de la nova etapa de la Penya Barcelonista
de Calaf i comarca a la Unió Calafina. Durant el transcurs de
l'assemblea es va presentar la nova Junta directiva, es va fer
l'informe de gestió del 2006, es va aprovar l'estat de comptes
i finalment es va parlar dels actes previstos pel 25è aniversari
i els projectes de futur. Així mateix, i responent a la demanda
d'un soci, es va aprovar per unanimitat en votació a mà alçada
que l'actual Junta guardi a partir d'ara l'estendard a la nova
seu, en lloc d'haver-lo de deixar cada vegada a l'anterior local
social.
Per altra banda el proper divendres 15 de desembre i durant
el transcurs del partit Àrids Solestany Calaf- JIP Prats de Rei,
la penya participarà en un acte solidari i sortejarà una
samarreta del FCB. La totalitat dels beneficis resultants es
donaran a la Fundació de La Marató de TV3.
També volem informar els nostres socis que ja poden passar
pel local social per si desitgen apuntar-se al desplaçament que
farem al Camp Nou el cap de setmana del 27 i 28 de gener,
on el Club ens farà una recepció com a Penya oficial i es
procedirà a penjar l'escut de la Penya a les instal·lacions del
Camp Nou. Un cop finalitzats aquests actes presenciarem el
partit de lliga FCB - Celta. La data límit per apuntar-se és
el 14 de gener. En principi hem reservat 60 entrades per tal
d'omplir l'autocar, per tant tindran prioritat absoluta els primers

60 socis de la Penya que s'hi apuntin. Més endavant informarem
del preu del viatge en autocar i l'entrada.
La Junta directiva de la Penya us desitja unes bones
festes nadalenques!

Durant l'assemblea es va presentar l'estat de comptes de l'entitat
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Club de Bàsquet Calaf
El balanç que cal fer de la passada
temporada 2005-2006 és bo. Hem tingut
quatre equips en competició oficial.
L'equip d'Infantils Femení va aconseguir
guanyar el Campionat Territorial de Lleida,
fita que situa l'equip en un lloc privilegiat,
ja que cal remarcar que competien contra
equips de poblacions molt més grans que
la nostra, que disposen d'un planter molt
més ampli de jugadores i d'un potencial
molt més elevat. A més, una de les
jugadores d'aquest equip va ser
guardonada amb el trofeu a la millor
jugadora territorial d'aquesta categoria.
Agraïm a l'Ajuntament l'obsequi que va
atorgar a les nostres campiones.
L'equip de Cadets Femení s'ha defensat
amb solvència dins de l'elit del bàsquet
de formació català, aconseguint conservar
la categoria Preferent. També en aquest
cas, una de les jugadores de l'equip va

aconseguir el guardó a la millor jugadora
territorial de la categoria Preferent. Cal
remarcar que quatre jugadores van ser
seleccionades per a la Selecció Territorial
Catalana.
Els Cadets Masculí han mostrat una
evolució molt positiva, malgrat que els
resultats no han acompanyat al llarg de
la temporada. Està format per jugadors
de diferents edats i això provoca que li
costi augmentar la seva competitivitat,
perquè han de lluitar contra altres equips
que disposen de jugadors molt més fets.
L'equip Sènior Femení, vigent campió de
la categoria, no va poder aconseguir les
expectatives tornant a revalidar el títol
del Campionat Territorial. Les lesions van
perjudicar l'equip i van fer difícil el treball
de grup.
Temporada 2006-2007
Enguany encetem una nova
etapa al Club de Bàsquet
Calaf. Hi ha hagut renovació
d'una part dels integrants
de la Junta i ens hem
proposat treballar de valent
per assolir els objectius que
ens hem fixat.
El dia 11 de setembre es
van celebrar al poliesportiu
les 12 hores de Bàsquet Vila
de Calaf, amb l'assistència
de diversos equips d'arreu
de Catalunya. Ens plau
indicar la consolidació
d'aquesta diada esportiva
d'inici de temporada i com
a mitjà de presentació dels
equips del CB Calaf.
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En la present temporada tenim inscrits
cinc equips en competicions oficials:
S'ha creat un nou equip de Júniors
Femení, en el qual hi ha posades moltes
expectatives. També comptem amb
l'equip Infantil Femení, que ha sofert
una reestructuració, ja que s'hi han
incorporat noves jugadores. Un altre dels
equips és el de Cadets Masculí, que
enguany creiem que assoliran amb
solvència els reptes que s'han proposat.
L'altre equip és el de Cadets Femení,
que també s'ha reestructurat, de cara a
tenir un bon rendiment en la categoria.
La novetat d'enguany ha estat la creació
d'un nou equip de Minis Masculí. És un
equip fet amb molta il·lusió, que esperem
que en un futur doni moltes alegries al
Club.
Ben aviat el nostre Club celebrarà els 25
anys d'existència. Això ha estat possible
gràcies a l'esforç de molta gent que ha
col·laborat amb nosaltres durant tots
aquests anys. És un orgull per a l'entitat
i per al nostre poble constatar que el CB
Calaf ha estat i és en l'actualitat un club
amb prestigi dins el món de l'esport del
bàsquet. Està en mans de tots nosaltres
que pugui continuar fent feliços a tants
i tants amants d'aquest noble esport.
Animem, des d'ací, a tots els nens i nenes
del poble a practicar bàsquet. A grans i
petits. També a persones interessades a
entrenar algun equip.

El CLUB DE BÀSQUET CALAF té
obertes les portes a tothom.

Agrupament Escolta Alexandre de Riquer
Educar pel canvi
Arriben les èpoques nadalenques i amb
elles els missatges de pau, de felicitat i
de prosperitat per a l'any que està a punt
de començar. Missatges d'esperança i de
comprensió amb el més proper, gestos
d'amor cap a la família i de retorn als
orígens. Una visió molt romàntica del
Nadal, una visió massa romàntica de la
nostra societat. Bombardejos de
solidaritat amb la resta del món, que ens
fan esdevenir solidaris només durant una
època de l'any. Un simple gest fa que ja
tinguem cobertes les nostres quotes de
responsabilitat amb la resta del planeta.
Doncs bé, amb això no n'hi ha prou, cal
ser conscients del que passa realment a

la nostra societat i a la resta del món.
Dones que no poden sobreviure per no
poder assolir un sou digne, dones
assassinades pel sol fet de ser-ho, àvies
i avis que són expulsats sense escrúpols
de les seves cases, indigents que
malviuen pels carrers, menors
desemparats sense cap altre sortida que
el consum de tòxics per no passar gana,
famílies senceres que no poden arribar
a final de mes, joves que no poden assolir
la plena autonomia per no disposar dels
recursos mínims per poder-se
independitzar, nouvinguts i nouvingudes
que no tenen drets, i un llarg etcètera.
Com podem superar aquesta apatia i

falta de compromís? Com podem canviar
unes estructures socials injustes? Com
podem fer que la gent s'impliqui més en
la construcció d'un món més just? Com?
No hi ha una solució màgica per a totes
aquestes preguntes. El sol fet que una
persona se les plantegi ja és un canvi.
I això precisament és el que intentem
fer al cau, cap de setmana rere cap de
setmana. Intentar que la canalla aprengui
a qüestionar el món des del joc, des de
reflexions i des d'accions encarades al
poble. Que es preguntin el perquè de les
coses i siguin capaços d'extreure'n una
conclusió personal i conjunta. I en els
millor dels casos, incidir-hi.

Casal de Calaf

Costa d'imaginar un Nadal a Calaf sense els Pastorets,
un espectacle basat en el text de Josep M. Folch i Torres
que compta amb més de vuitanta anys de sòlida
trajectòria. Generacions de calafins hi han pres part any
rere any, amb un esforç i una dedicació que han convertit
els Pastorets de Calaf en una representació d'una gran
qualitat i professionalitat, reconeguda pel públic i pels
mitjans de comunicació d'arreu del país.
Enguany s'enceta una nova etapa, ja que Daniel Anglès,
director de la companyia 'El musical més petit', s'encarrega
de dirigir els més de 100 actors que hi participen. De
ben segur que la seva experiència en el món del teatre
donarà un valor afegit als entranyables Pastorets. Així,
la nova posada en escena se suma al nou equip de so i
al nou disseny de llums. Uns canvis que prometen ser
garantia de qualitat i espectacularitat, uns ingredients
que aconseguiran captivar, encara més, a petits i grans.
No us els podeu perdre!

Per Sant Esteve,
9è Conta Contes al Casal

El proper dimarts 26 de desembre, a
les 12 del migdia, a la sala de fusta del
Casal de Calaf, tindrà lloc el novè Conta
Contes organitzat pel Casal de Calaf.
Petits i grans podran gaudir durant una
hora amb sis contes explicats per gent
de totes les edats i de diversa
procedència.
No us ho perdeu!

El somni de Grècia,
nou llibre del calafí
Josep Maria Solà

El divendres 29 de
desembre, a les vuit del
vespre,
a
la
sala
d'exposicions, el Casal de
Calaf acull la presentació del
nou llibre del professor i
escriptor calafí, Josep Maria
Solà. Es titula El somni de
Grècia i es tracta d'un estudi
apassionant sobre la
influència de la cultura
clàssica en la literatura
catalana contemporània. En
farà la presentació Salvador
Oliva, professor de
clàssiques a l'IES Alexandre
de Riquer. Hi intervindrà,
també, l'editor Jaume Huch.
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Un cop arribem al final del primer
trimestre futbolístic d'aquest any és un
bon moment de fer balanç esportiu.
Des del començament de la temporada
l'activitat ha estat gairebé
ininterrompuda. Actualment la Unió
Esportiva Calaf té sis equips federats
(prebenjamins, benjamins, alevins,
infantils, cadets i juvenils) amb més
de cent jugadors. Aquest any, però,
hem fet també un equip de
"preprebenjamins", els "super-babys",
jugadors de 4 i 5 anys. Naturalment
no els tenim federats ni participant en
cap campionat; no obstant van jugant
partits amistosos. De moment han jugat
amb el Tàrrega i El Bruc i han guanyat
tots dos partits; el primer per 5 a 3 i
el segon per 8 a 4. Estan programats
més partits amb equips com l'Abrera,
Pallejà, San Maure i d'altres, així com
la tornada dels partits ja disputats.
Aquest any una de les novetats més
notòries és, sens dubte, la remodelació
del camp de futbol Municipal de Les
Garrigues, que inclou posar gespa
artificial. No cal dir que tots ho estem
esperant amb molta il·lusió i, segons
es preveu, al gener molt possiblement
ja començaran les obres. Per a la Unió
Esportiva Calaf aquest fet ha de marcar
un salt qualitatiu notori i un impuls
esportiu molt significatiu. Estem
convençuts que més nois s'animaran a
participar d'aquest esport d'equip i
companyonia que és el futbol. També
esperem que el camp de gespa artificial
faci més factible la nostra gran il·lusió
de tornar a tenir un equip sènior.
Confiem que la combinació de diversos
factors permeti poder tirar endavant
aquest nou repte ben aviat. Tant de bo
pogués ser ja la propera temporada.
Des del punt de vista esportiu, el futbol
és un esport exigent i sempre mira cap
al futur. Sempre té els ulls posats en
el proper partit, això però no treu que
recordem amb molta alegria els triomfs
notoris que van aconseguir la passada
temporada els equips benjamí i aleví
en adjudicar-se els seus respectius
campionats de lliga. Tota una fita
històrica en el nostre club: dos equips
campions la mateixa temporada! Però

com ja hem dit s'ha de viure el present
immediat, i en aquest sentit el present
dels diversos equips del club és el
següent.
Els prebenjamins han començat la
temporada realment d'una forma
espectacular, han guanyat tots els
partits menys un. Els benjamins, però,
s'estan trobant moltes dificultats; tot
i això han aconseguit una victòria i, de
mica en mica, es van entonant. Els
alevins són els reis de l'empat, ja en
porten cinc, i curiosament no han perdut
cap partit, però tenen el costum de
patir més del compte a les segones
parts. Els infantils estan tenint una
temporada complicada i irregular,
combinant dies "baixos de tensió" amb
altres realment èpics. Els cadets tenen
aquest any un gran potencial i és ben
segur que acabaran a la part alta de la
classificació; de moment van tercers a
un sol punt dels segons i els primers.
Ens donaran la gran alegria de ser els
campions de la seva lliga? Al maig ho
sabrem. El que sí és cert és que hi ha
un gran equip. Els juvenils per fi estan

tenint el seu any. Després de dues
temporades difícils aquest any estan
fent un bon començament. Enguany
van fer una estada de pretemporada a
Ordino, jugant dos partits amistosos a
Sant Julià de Lòria, contra els sèniors
(amb victòria local) i contra els juvenils
(empat a dos).
Per davant queden dos terços de la
temporada amb nombroses fites (viatge
a França, assistència a partits de
primera divisió del campionat nacional
de lliga, etc...). No avancem
esdeveniments, però. De moment
gaudim d'aquest començament de
temporada i aprofitem l'avinentesa, des
de la directiva i el cos tècnic de la Unió
Esportiva Calaf, per desitjar un Nadal
molt feliç a tots els calafins i ciutadans
de les rodalies, especialment a tots els
jugadors i pares i mares de la Unió
Esportiva Calaf.
Bon Nadal
i un 2007
d'allò més bo!

La UE Calaf té un centenar de jugadors i sis equips federats.

El 30 de desembre, 1r Torneig de Futbol Vila de Calaf
El proper 30 de desembre al matí es disputarà el 1r Torneig de Futbol
Vila de Calaf de la categoria juvenil, que constarà d'un quadrangular.
Els equips que hi participaran són el Sant Juilà de Lòria (Andorra),
l'Igualada CF, el Moià UE i la UE Calaf. Els partits començaran a partir
de les 10 del matí, al camp municipal de les Garrigues.

EL POU DE LA MEMÒRIA

Josep Maria Solà

RAMON SALA, IN MEMORIAM
El passat 1 de novembre, diada de Tots Sants, s'acompliren cinc anys de la mort del polifacètic artista
calafí Ramon Sala Coy (1924-2001). Aquest nostre humil homenatge conté dues seccions: a la primera
part, hem gosat de fer una impossible síntesi de la seva densa activitat cultural i pictòrica a Calaf (hi
utilitzem l'entrevista que li féu Sònia Marcet en el seu Treball de Recerca, Les trobades d'escultors i
la pintura actual a Calaf (1998); per a la segona part, hem recuperat un article interessantíssim que
Ramon Sala escriví per al programa de Festa Major de 1969: a part de ser una recreació del martiri de
Santa Calamanda, constitueix una mostra brillant de la seva escriptura, un retrat impagable del paisatge
i la personalitat de l'Alta Segarra i un exemple de les seves preocupacions més pregones. Ho acompanyem
del seu autoretrat a l'oli i del famós dibuix que realitzà de la patrona de Calaf.
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De formació autodidacta tot i
reconeixent la influència del gran
il·lustrador Joan G. Junceda, fill de Lluís
Sala Novau (una de les quatre persones
que va fer possible el miracle dels
Pastorets de Calaf l'any 1925), Ramon
Sala confessa que ja omplia llibretes de
dibuixos i gargots des dels sis anys.
Després dels primers estudis als Germans

Autoretrat (1948)

de la Salle de Manlleu, es desplaça a
Barcelona on, durant dos anys, estudiarà
agricultura als matins, i dibuix, a les
tardes, en una acadèmia (els seus pares
preferien que no estudiés pintura). Per
això dedicarà el seu temps lliure
(dissabtes i diumenges) a pintar. De
retorn a Calaf, farà classes de pintura al
col·legi dels Germans de la Salle per un
espai de deu anys;
més endavant,
formarà el seu propi
taller a casa seva
on ensenyarà a
pintar a nens i
nenes de 10 a 25
anys (durant quinze
anys). De les seves
classes, en sortiran
grans dibuixants
com Lluís Selvas,
entre d'altres.
D'estil naturalista
(figuratiu), amb
i n c u r s i o n s
esporàdiques dins
la pintura abstracta,
féu unes deu
exposicions de
pintura a l'oli a Calaf
i també participà en
d'altres
de
col·lectives.
Destaquem, però,
"La portada de
l'aigua a Calaf "
( p e n j a t
a
l'Ajuntament en un
mal lloc: hauria de
ser al vestíbul de
l'entrada) i els dos
impressionants
murals sobre la
pesta i el martiri de
St. Sebastià que
decoren les parets
interiors de la
nostra ermita. Autor

de la simbòlica escultura de davant de
cal Mas (El Penell, 1996: 4a Trobada
Internacional d'Escultors), i de nombrosos
articles (en publicacions locals i a La
Veu de l'Anoia) que algun familiar o
estudiós hauria de classificar i editar, i
fer-nos, així, un gran favor seguint
l'exemple de la família Farrés-Vilaró amb
la seva edició familiar dels escrits d'Isidre
Vilaró en 5 volums (abril, 2000); i autor,
també, de l'article més polèmic de tota
la postguerra calafina ("Santa Calamanda,
ball tarda i nit", dins la revista Antena,
núm. 7, febrer de 1958), signat amb el
pseudònim d'Un Calafí Rabiós. Publicà,
també, un notable llibre sobre els antics
jocs dels infants, Temps de joc (Ed.
Claret, 1989) i deixà inèdites dues
novel·les i tres o quatre obres de teatre.
A part de la seva activitat com a escriptor,
dibuixant i pintor, desenvolupà un treball
continuat i fidel al Casal de Calaf (ja com
a director dels Pastorets (1945-50, al
Centre Catòlic), ja com a autor de
múltiples decorats, director de diferents
obres de teatre o com a col·laborador i
dinamitzador cultural. Tal com ell mateix
confessava en una carta a Andreu Solà
del 16/1/52: "És horrible sentir dins d'un
l'etern batzac d'un onatge tumultuós,
inquiet i desorientat que no acaba de
trobar mai més cap llit roquer on reposar."
Malgrat que afirmà que dibuixava i
pintava per distreure's, hi deu haver
poques famílies calafines que no tinguin
un quadre seu a casa. Goso de sostenir,
sense por d'equivocar-me, que els
calafins no seríem el que som sense
les paraules, les figures i els colors de
l'obra de Ramon Sala. Fou ell qui millor
expressà, descriví, sintetitzà i pintà la
veritable essència de la psicologia i el
paisatge dels homes i les dones de l'Alta
Segarra. Confiem, però, com ell mateix
escriví en un poema, que: "Res es perd
en el no-res/ tot és canvi d'escalada/
cap a cims del menys al més,/ la nit
engendra l'albada".

"De les cròniques de campanya de
la conquesta d'Hispània" (Text:
Ramon Sala Coy. Programa de la
Festa Major de Calaf, 6-8 de
setembre del 1969).
Cayo Calphuxni Pisó, Pretor de la Imperial
Roma, al Cèsar Dioclecià, Tribú Màxim,
Gran Censor, Magne sobre els magnes,
el Diví, Rutilant, Eximi Emperador del
Món, Salve! (Via Aurèlia, ROMA).
Acabem d'arribar a una comarca de la
Hispània que, pel seu aspecte àrid, he
decidit anomenar-la Ascerris. Es tracta
d'una regió del septentrió, terra endins
del Mare Nostrum, inhòspita, oberta als
vents glaçats de més enllà de les neus,
formada de graonades d'altiplanícies,
coberta de boscos de roures i alzines, i
alguns conreus de cereals. Cap llac, cap
riu, torrents eixuts, poques i minses
fonts. Ja podeu comprendre com, en
aquestes difícils condicions,
l'avituallament de les nostres cohorts i
del nostre bestiar és tot un problema
d'organització.
Els pobles són, aquí, llogarrets de cases
míseres encimbellades entorn d'uns
fortins rudimentaris. La gent d'aquí viu
de l'agricultura, de la terrissa (disposen
d'una argila vermella, molt fina) i d'una
artesania de calçat fet d'espart
(espardenyes en diuen ells) o de fusta
(esclops en la seva nomenclatura).
Els homes d'aquesta terra són de mitjana
alçada, nerviüts i eixarreïts de carns. Els
trets dels seus rostres acusen una
ancestralia fenícia i grega, pastada sobre
un fons d'autoctonia ibera. El seu caràcter,
per tant, correspon a aquests seus
orígens: l'adustesa de l'iber muntanyenc;
l'astúcia, la diplomàcia i els dots
mercantils dels fenicis; i un mirar llunyà,
com d'esteta contemplatiu, propi dels
grecs. Amb aquests ingredients racials
ja es veia que l'adaptació d'aquesta gent
a la nostra dominació prendria caires
intel·ligents. Efectivament, res de
revoltes: comprenen la seva inutilitat;
es fixen en els nostres costums i,
dúctilment, els van assimilant; aprenen
els nostres coneixements en
construccions, agricultura, legislació i
civisme. En resum, aprofiten les nostres
coses amb molt sentit pràctic. Del seu
orgull de nadius convertits en vassalls,
només en queda una bona dosi de
sornegueria a l'hora de pagar els tributs.
Els nostres publicans recaptadors se les
veuen negres per aclarir fiscalitzacions
i percebre'n el diner. Crec que és això el
que més els cou de la nova situació.
Les dones d'aquest país, oh Cèsar!, no
us agradarien. Seria en va que us enviés
cap mostra de possible concubina. Són
més aviat menudes i esprimatxades;
d'ulls esquerps, molt vius; de faccions

regulars però sòbries; de pèl i pell
predominantment bruns. Res espectacular
i voluptuós com a vós us agrada. A part
d'això, hi ha un altre obstacle: la seva
hermètica dignitat que arriba a extrems
hieràtics. Són com vasos d'alabastre que,
per posseir-los, abans caldria trinxar-los.
Quedaríeu convençut d'això que us dic si
les veiéssiu passar davant vostre: altives,
silents, escorredisses, impàvides a cap
mena de concessió ni al més ínclit, galant
i atrevit dels nostres centurions.
Tant és així com us ho explico que, seguint
les vostres instruccions sobre repressió
de tot brot de cristianisme, m'he trobat
amb el cas següent: una noieta d'uns
tretze anys, filla d'un patrici d'aquesta
terra, desafiava les nostres ordres
apareixent en públic amb una creu ben
ostensible, de baix cisellat, sobre el seu
pit impúber. Portada a la meva presència
l'he comminat a renegar d'aquell signe
del fuster-poeta jueu que tanta brega ens
causa. Doncs bé, després d'un interrogatori
implacable, sols li he arrencat tres mots:
-"Calamanda" (el seu nom).
-"No" (un "no" a la meva ordre de treure's
aquella creu).
-"Sí" (un "sí" enèrgic, serè, desconcertant,
en dir-li si preferia morir a acatar l'ordre).
Quan ja tota pressió fou esgotada
i tota amenaça fulminada, em vaig
avalançar sobre el seu rostre
mirant-la de fit a fit. No comprenia
d'on podia procedir tanta força en
una criatura tan fràgil, i tractava
de cercar-ho al seu interior. Ulls
endins d'aquell rostre infantil hi
havia una nit tranquil·la i misteriosa,
i, al bell mig, l'espurna d'una estrella
brillant. Allà, en aquella espurna
brillant, hi vaig sentir la força i el
misteri d'aquella noia: el que jo
buscava. És a dir... Jo no sé el que
buscava... Si la llum d'aquells ulls
o una llum per a la tenebra del meu
cor. De fet, en aquells moments,
em semblà com si trobés les dues
coses. Com si la seva llum entrés
dins meu. Quelcom que no havia
percebut mai en cap de les nostres
vestals.
Vaig haver de fer-me violència per
dictar sentència. Era injust matar
aquell colom. De sobte, però,
m'agullonà un tirànic desig de saber
més d'aquella criatura, d'anar més
endins encara, de fer com els
nostres àugurs, que busquen en
les entranyes de les seves víctimes
senyals i auspicis. Vaig manar que
la serressin sobre el seu cor. Ni un
crit, ni un mot. Aquells ulls, clavats
al cel, s'entelaren de llàgrimes
lliscant sobre les seves galtes
verges, i els seus llavis es
contragueren en un rictus que

semblava més de joia que de dolor. Res
més. El seu cos de neu quedà tenyit de
sang. Fou llavors que vaig considerar
estúpid de retrinxar en aquell esvoranc
sangonós. Havia comès una monstruositat,
però ja estava fet.
Diví Cèsar!: estic acostumat a veure morir
homes i dones esquarterats, però mai no
havia vist morir a ningú així, com si aquella
víctima triomfés damunt meu, damunt el
dolor, damunt la sang, damunt la Roma
Imperial. Us escric en detall sobre aquestes
coses perquè sé que esteu, com jo, torturat
per la inquietud del més enllà de la mort.
Ni a vós ni a mi ens satisfan les
explicacions dels nostres àugurs. La
confiança que ens tenim em permet de
posar a la vostra consideració l'enigma
d'aquesta meva experiència. Cal
preguntar-se: ¿tenen realment aquesta
gent cristiana el secret que busquem vós
i jo? ¿Anem bé perseguint-los a mort o
seria millor escoltar-los, indagar i arribar
a conclusions? De Vós, Magne amic meu,
espero una resposta.
Salut i gaudi!
Cayo Calphuxni, Pretor d'Ascerris
Transcriptor: R.S.C.

Dibuix de Sta. Calamanda (Programa de Festa Major: 1985)
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Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2006
- S'aprova l'acta de la darrera sessió
ordinària de data 06/10/06, amb 6 vots
a favor de CIU, 2 en contra d'ERC i
l'abstenció de GIC. El Sr. Ramon Torra
que es vota en contra perquè l'acta
s'hauria d'haver aprovat pel Ple abans
de ser publicada al butlletí municipal. Li
respon el Sr. Antoni Puig dient que no
s'ha publicat l'acta, sinó que només s'ha
donat una breu informació de la sessió
plenària anterior.
- S'aprova provisionalment la modificació
de les ordenances fiscals per al proper
exercici 2007, amb el vot favorable de
CIU i l'abstenció d'ERC i GIC.
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- Es ratifica, amb el vot favorable de CIU
i l'abstenció d'ERC i GIC, el decret núm.
429 d'acceptació de la subvenció per
rehabilitar l'enllumenat públic del casc
antic i el barri nou, per un import de
32.200 euros.
- Amb el vot a favor de CIU i ERC, i
l'abstenció de GIC, s'aprova la proposta
de conveni entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, el
Departament de Cultura i l'Ajuntament
de Calaf, per a les obres de consolidació
i estintolament del convent de Sant
Francesc. El pressupost total de les obres
previstes és de 94.500  IVA inclòs, i
dins dels compromisos i obligacions que
adopta, l'Institut català del Sòl aportarà
47.250 , i el Departament de Cultura
també aportarà 47.250 .
- S'aprova per unanimitat el calendari
de sessions ordinàries del Ple per a l'any
2007, que queda de la manera següent:
19 de gener i 20 d'abril, a les 20.00
hores.

ARCA
Els dimecres al matí,
classes de patchwork
Des del passat mes de setembre,
l'associació ARCA ofereix classes de
patchwork.
Les classes es fan cada dimecres de
9.00 h a 11.00 h al local de l'entitat,
i s'hi pot apuntar tothom que hi estigui
interessat (no cal haver començat les
classes des del principi).
L'ARCA aprofita l'ocasió per a
desitjar-vos unes molt bones festes!

- S'aprova per unanimitat la proposta de
conveni amb l'Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona sobre el projecte
museològic del futur centre "Laureà
Figuerola i la Pesseta".
- S'aprova, amb el vot favorable de CIU
i les abstencions d'ERC i GIC, el Conveni
regulador del personal laboral al servei
de la Corporació, que regula les condicions
generals dels treballadors de l'Ajuntament
de Calaf així com els catàlegs retributius
que s'annexen al mateix.
- S'aprova per unanimitat l'adhesió al
conveni de col·laboració entre el
Departament de Justícia de la Generalitat,
la Federació de Municipis de Catalunya
i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques en l'execució de programes
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil, en què es fixen les línies de
col·laboració entre el Departament de
Justícia i les entitats locals en l'execució
de programes que són competència de
la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Re h a b i l i t a c i ó i J u s t í c i a J u ve n i l .
- S'aprova, amb el vot a favor de CIU i
les abstencions d'ERC i GIC, la modificació
de crèdit núm. 5/2006, per un import de
593.318,87 euros.
- S'aprova per unanimitat la proposta de
conveni amb el Departament d'Educació
i Universitats per al Pla Educatiu d'Entorn,
que té per objectius el foment de la
cohesió social, a partir de l'educació
intercultural, i la consolidació del català
com a llengua d'ús habitual en els centres
i en tot l'àmbit d'influència del Pla, així
com el disseny d'una acció coordinada
per a tot l'alumnat, posant un èmfasi

especial en l'alumnat nouvingut o en risc
de marginació.
- S'aprova, amb el vot a favor de CIU i
les abstencions d'ERC i GIC, atorgar a
Josep Maria Closa Busquets la llicència
d'obra major per a la construcció d'un
edifici (6 habitatges i 6 places
d'aparcament), al carrer de Francesc
Casajoana, 37, en base al projecte
redactat per l'arquitecte Valentí Solé
Estany.
- S'aprova, amb el vot a favor de CIU i
les abstencions d'ERC i GIC, atorgar a
Andrés Fortea Sánchez la llicència d'obra
major per a la reforma d'un edifici entre
mitgeres per a 5 habitatges plurifamiliars,
local i aparcament, al carrer de Laureà
Figuerola, 9, en base al projecte redactat
pels arquitectes Miguel Blanco i Jordi
Cuní.
- S'acorda, amb el vot a favor de CIU i
ERC i l'abstenció de GIC, atorgar a Miquel
Àngel Belando la llicència d'obra major
per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar en testera, al carrer d'Alcalde
Mas Domènech parc. 20, en base al
projecte redactat per l'arquitecte Valentí
Solé Estany.
- S'aprova, amb el vot a favor de CIU i
ERC i l'abstenció de GIC, atorgar a Tricots
Calaf SL la llicència d'obra major per a
la supressió de caixa d'escales i forats,
al carrer de Joan Oró parcel·les 39-45,
en base al projecte redactat per l'enginyer
Prudenci Sardà Roig.
- Es dóna compte dels decrets d'alcaldia
dictats des del 04/07/2006 (núm. 279)
fins al 29/09/2006 (núm. 428).

Associació de Veïns del Casc Antic
L'Associació de Veïns del Casc Antic
desitja a tots els calafins i calafines unes
bones festes i un bon any nou 2007, que
sigui molt ple de joia per a tots. També
voldríem recordar, en aquestes dates, a
les persones estimades que
malauradament ja no poden compartir
amb nosaltres aquests dies tan
assenyalats. Des de l'Associació ens
produeix un gran goig poder-los felicitar.

Esperem amb molt de gust que totes les
activitats que tenim en marxa siguin del
seu gust i les pugueu gaudir molt. També
volem felicitar la Unió de Botiguers i
Comerciants, les agrupacions, els
Escoltes, els geganters, les puntaires,
etc. A l'excel·lentíssim Ajuntament de
Calaf per la seva tasca que fa, amb orgull
per a tots els calafins. Des de l'Associació,
una abraçada ben forta.

Bones Festes!
Joan Carles Carrillo, President de l'Associació de Veïns del Casc Antic

Grups municipals
Grup municipal de CIU
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Grup municipal d'ERC
A vegades pensem, pels comentaris
que s'escolten pels carrers o per les
maneres com es fan les coses, que
vivim en una zona regulada per
persones que, intencionadament o no,
provoquen que s'acabi veient el que
passa al poble i a la societat en general
sota un filtre que ens el distorsiona, i
que ens sembli que Calaf no forma
p a r t d e l ' e n g ra n a t g e d e l p a í s .
Per exemple: els comentaris que
desperta la composició del nou govern
de la Generalitat. No agrada. Però en
realitat és més per un boca a boca
intencionat i provocat per defensar
uns interessos particulars, que no per
una qüestió de benestar general i de

llarg termini. Els recursos econòmics
que la Generalitat ha destinat a l'àmbit
local han millorat molt des que tenim
un govern amb una clara orientació
social i municipalista. I això es tradueix
més per una voluntat del govern català
que per mèrits dels propis ajuntaments.
La política municipal no va deslligada
de la política pública del país. La millora
dels serveis en sanitat, educació i
benestar social de les persones, el
desenvolupament del mercat laboral i
la promoció econòmica, l'acolliment
dels immigrants i la cohesió social, la
cultura i el lleure depenen, d'una
banda, del model de societat que es
vol tenir, i per tant d'una perspectiva

de futur, i de l'altra banda, dels
recursos econòmics per a fer-ho
possible.
En aquests moments a Calaf hi ha
recursos econòmics, però continuem
sense tenir un projecte municipal i de
comarca.
Una vegada més ens adonem que
encara som una jove democràcia a
tots els nivells, i com a poble hem
viscut en una bombolla durant molts
anys sense adonar-nos de les
oportunitats perdudes. I no ens ho
podem permetre. Cal repensar la
nostra societat i, amb ella, el nostre
poble.

Agraïment als monitors i monitores del casal d'estiu
Ens agradaria adreçar unes breus
ratlles per agrair la tasca dels nois i
les noies que van organitzar lescola
destiu denguany. Els nens i les nenes
que van participar de les activitats sho
van passar dallò més bé i els pares
també estan molt satisfets de com es
van dur a terme les activitats del casal

destiu. Creiem que no està de més
escriure aquestes paraules per animarvos a seguir endavant en la tasca
deducar els nostres fills en el temps
de lleure i poder tornar a fer-nos passar
una estona agradable, veient els
nostres fills gaudint juntament amb
els monitors, ensenyant-nos als pares

el que han après al casal: ens vau fer
passar una tarda molt divertida en la
festa de cloenda!
Ànims i fins lany que ve!

Col·lectiu de mares

HORARI DE TRENS:

Al vostre servei

RENFE

TELÈFONS D'UTILITAT
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BARCELONABARCELONA
SANTS

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
Centre de dia Casa Joan Gimferrer........................93 8680863
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
URGÈNCIES 061
Centre obert les 24 hores del dia
Per demanar hora de visita cal trucar 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

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

connecta't a Calaf!

www.calaf.cat
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