els grups municipals

L’acord frustrat amb
Aigües de Manresa

Hem aconseguit la retransmissió dels Plens!

Ja n’hi ha prou de prendre el pèl a la gent!

En el Ple de juliol vam portar a
ratiﬁcació l’acord amb Aigües
de Manresa per retornar el
préstec que havia fet el govern
anterior per pagar el deute acumulat durant
set anys. El conveni estalviava a l’Ajuntament
els interessos que queden per pagar d’aquí
al venciment del préstec i eximia als abonats
del pagament de 50.000 euros que fan a través de la factura, obtenint una rebaixa substancial en el rebut. L’acord era impecable.
Tanmateix, l’oposició el va frustrar. Creiem
que CiU i GIC-VV es confonen. Junts per
Calaf no es va presentar a les eleccions amb
cap intenció de fer política. No som polítics.
L’únic ànim que ens mou és el de treballar al
servei de les persones de Calaf. És una llàstima que no ho entenguin perquè amb la seva
actitud perjudiquen greument els veïns.

Han calgut més de tres anys
de reclamar-ho però ﬁnalment
tothom pot veure des de casa
què passa als Plens a través del
canal gratuït de Youtube de l’Ajuntament. Entenem que això és el mínim exigible en una
societat democràtica actual. Si s’hagués fet
des del primer dia, fa temps que tothom podria comprovar tot el que diem: quant ens
costa el sou de l’alcalde, quines subvencions
ha perdut o regalat sense motiu al Consell
Comarcal, i com ens enganya contínuament en assumptes com el deute o el servei
d’aigua, malgrat que s’entesti a defensar-se
en escrits que al capdavall ens donen tota
la raó en allò que diem. Li suggerim que faci
menys escarafalls i dediqui més temps a
fer alguna cosa útil per compensar els diners que ens costa una gestió tan nefasta.

En el darrer ple vam tornar a
viure un altre episodi surrealista -d’aquells que només l’actual
Equip de Govern és capaç de fer sense
que els pugin els colors- i, a sobre, donarne la culpa a l’oposició. El fet és que abans
del ple van fer un acte públic dient a la gent
que havien signat un conveni per solucionar
“el deute de l’aigua” -quan en realitat és una
concessió- i que baixarien els rebuts immediatament. La veritat és que -en comptes de
fer bé les coses-, van portar al ple un conveni
irregular que ni complia les garanties mínimes -com ja advertia l’informe del secretarini disposava del ﬁnançament oportú. De fet
volien recuperar la concessió ara i fer el pagament a mitjans del 2019 -coincidint amb
les eleccions?- mitjançant un suposat crèdit
a pagar amb la resta d’impostos municipals!

l’agenda 2018
agost
Dimecres 22
Sardanes a la fresca
Plaça de Barcelona 92’ —21.30 h
Organitza: Sardanistes de C alaf
Dimecres 29
Cloenda Sardanes a la fresca
amb la Cobla Contemporània
Plaça de Barcelona 92’ —21.00 h
Organitza: Sardanistes de C alaf
Divendres 31
Festa Major de Calaf
- Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Inauguració exposició “Mirades
trobades”
Capella del CRO —19.00h
Organitza: Ramon Puigpelat
Inauguració “exposició de fotograﬁa documental d’autor”
Casino de Calaf —19.30h
Organitza: Xavier Calvet

setembre
De dissabte 1 a dilluns 3
Festa Major de Calaf
Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 1
Teatre ATC: “Un aire de família”
Casal de Calaf —22.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Diumenge 3
Cinema: COCO
Casal de Calaf —11.30 h
Organitza: El Casal de Calaf

Dimecres 19
Club de lectura “Incerta Glòria”
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura Calaf

Diumenge 7
1r Musical solidari
Casal de Calaf— 18.30 h
Organitza: Pobles de l’Alta Segarra

De divendres 7 a dissabte 8
Fira Agro Alta Segarra
Camp adjacent al poliesportiu Municipal —Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 22
Taller: Maquillatge de fantasia
Casal de Calaf— de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb el grup Crystal
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 8
Baixada d’andròmines
Carrer Progrés —17.00h
Organitza: La Polseguera
Diumenge 9
Tancament piscina municipal
Piscina municipal — 20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 23
Inauguració de la nova sala al
Casino de Calaf
Casino de Calaf —
- Consultar programa a part
Organitza: El Casino de Calaf
Teatre musical: “Dolça illa”
Casal de Calaf— 18:00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Del dissabte 13 al diumenge 14
Jornades Europees de Patrimoni
Oﬁcina de Turisme de Calaf—
Consultar programació a part
Organitza: Oﬁcina de Turisme
Diumenge 12
Ball amb Pep i M.José Trio
Casino de Calaf— 19:00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 10
Actes commemoratius de la
Diada de Catalunya
- Sardanes amb la cobla Vents de
Riella d’Agramunt
Plaça dels Arbres — 18.30 h
- Acte institucional
A continuació
Organitza: Ajuntament de Calaf

Divendres 28
Teatre: “L’aigua ja no és blava”
Casal de Calaf — 20.00 h
Organitza: La Plana Teatre

De dilluns 15 a dissabte 20
Campanya : Recicla, redueix i
guanya!
Calaf— Consultar programes a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 29
Taller: Maquillatge de fantasia
Casal de Calaf— de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 20
TdeT: Cabareta
Casino de Calaf — 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 16
Caminada de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
Trobada a l’estació de tren a les
9:45h
Organitza: Ajuntament de Calaf

octubre

Diumenge 21
Ball amb Elisabeth
Casino de Calaf— 19:00 h
Organitza: El Casino de Calaf

MCO: Manu Guix en acústic
Casal de Calaf— 18:00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Dissabte 6
TdeT: Microteatre del Festival
Píndoles
Casino de Calaf — 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
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La ﬁra Agro Alta Segarra es dedicarà
a l’agricultura de precisió
La tercera edició tindrà lloc els dies 7 i 8 de setembre a Calaf
de l’assessorament per a les explotacions
de conreus extensius, dirigides als professionals del món agrari i organitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i Unió de Pagesos i que comptaran amb la presència de la consellera Teresa
Jordà.

La consellera Teresa Jordà
inaugurarà aquesta edició

C

om a novetat d’enguany, la ﬁra
estarà dedicada a l’agricultura de
precisió i, a banda de la gran varietat de tractors i altres serveis per
a l’agricultura, s’hi podran trobar exposicions
i demostracions de maquinària elèctrica, ISOBUS, etc.
Al llarg del matí del primer dia, es realitzaran les jornades tècniques d’avantatges

Les xerrades tindran lloc al restaurant
Bogart, on també es celebrarà un dinar de
professionals. Aquestes són gratuïtes però
cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Tàrrega o bé al telèfon 973 310 715
o via correu electrònica a: carles.pedros@
gencat.cat.
El certamen estarà obert al públic en
general interessat pel món agrari. El visitant
podrà gaudir de les demostracions i tindrà
l’oportunitat de passejar per una completa ﬁra de productes i serveis dedicats a
l’agricultura.
La principal diferència amb altres ﬁres
agrícoles de Catalunya i el que la fa única, és
el protagonisme de les màquines en moviment i treballant. Per això, l’Agro Alta Segarra

la festa major

La Festa Holi, la Kursa de Lokus Baby i el Correfoc,
novetats de Festa Major!

D

es de l’1 d’agost al 3 de setembre Calaf celebrarà la seva Festa
Major. Al juny, es va avançar els
caps de cartell de la programació
d’aquest any com: Els Catarres, Hoffmaestro,
Judit Nedeerman, Dàmaris Gelabert, La principal de la Bisbal, La Banda del Coche Rojo,
New Marabú o Excel.
Com a novetats proposades per les entitats, trobem la Kursa de Lokus Baby, organitzada per La Polseguera el dissabte 1 de
setembre a les 12h a la plaça dels Arbres; la
Festa Holi, organitzada pels joves del curs de

premonitors el diumenge 2 de setembre a les
18h; i el Correfoc organitzat pels Diables de
l’Alta Segarra, el diumenge a les 22.30h en
substitució de l’Engardelada.
D’altra banda, us compartim la primera
imatge del màping Calafany, un espectacle
basat en videoprojeccions, música i pirotècnia molt original que tindrà lloc a la façana de
l’església el 3 de setembre a les 22h.
L’espectacle està dirigit per Eloi Fonoll,
qui fa més d’un any que treballa en el projecte.

s’ha convertit en la primera mostra de maquinària agrícola multimarca i dinàmica de
Catalunya.
En aquest sentit, també s’han obert les
inscripcions per a expositors que es poden realitzar a través del formulari de la web
ww.ﬁrescalaf.cat on s’hi poden inscriure diferents marques comercials i/o proveïdors de
serveis i productes del sector agrícola.

1a gimcana de tractors
de l’Agro Alta Segarra

U

na de les altres novetats d’aquesta
tercera edició, és la realització el
dissabte al matí d’una gimcana de
tractors on els participants hauran
de mostrar les seves habilitats sobre el tractor. Els conductors hauran de realitzar un circuit amb diferents proves i es puntuarà tant la
seva habilitat com el temps.
L’Agro Alta Segarra és una proposta ﬁral que
va néixer a Calaf amb la voluntat de reivindicar el caràcter agrícola del municipi i de la comarca de la qual n’és capital.

la formació

el ple municipal

L’oposició desestima en el Ple l’acord de l’equip de
govern amb Aigües de Manresa per liquidar el deute

Nous cursos de formació subvencionada

treballadors de l’Ajuntament i per regularitzar la situació laboral de dos tècnics; i es va
aprovar la compatibilitat de l’alcalde per fer
de professor associat a la UAB.

es del passat juliol, ja es poden
veure els plens de l’Ajuntament de
Calaf en directe a través del canal
de YouTube. Aquests es retransmeten en “streaming” i es queden guardats
perquè es puguin consultar sempre que es
vulgui des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet: mòbil, ordinador, tauleta, etc.

Aquesta tardor, el Centre de Recursos
per l’Ocupació presenta una atractiva
oferta de formació subvencionada tant
per a persones desocupades com en
actiu.
Dins d’aquest ampli ventall, destaquem
formacions curtes d’interès per a diferents col·lectius:
• Intel·ligència emocional (30 h)
• Mindfulness (20 h)
• Del currículum a l’entrevista (15 h)
• Preparació per la prova d’ACTIC Mitjà
(40 h)
• Com ser un bon emprenedor (30 h)
• Autònoms: Com reduir costos (8 h)
• Anglès bàsic (60 h)

Per veure el Ple del 9 de juliol, podeu entrar
a www.youtube.com i buscar Ajuntament de
Calaf o a través de l’enllaç que trobareu a la
web www.calaf.cat.

També es continuaran realitzant els
cursos de preparació per a les Proves
d’Accés als CFG Mitjà (440 h) i Superior
(390 h)

El primer punt del Ple de dilluns 9 de juliol
era l’aprovació del conveni amb Aigües de
Manresa que havia signat l’equip de govern per reﬁnançar el deute de l’aigua d’uns
534.000 € actualment. L’acord preveia que
fos l’Ajuntament qui, a través del pressupost, afrontés el pagament i així, els calaﬁns
no l’haurien de continuar assumint a través
de la seva factura. A més, el conveni preveia
una rebaixa global del 16,70% de la tarifa, que
pels abonats seria directament del 13,83%, ja
que es destinarien 10.000 € de la rebaixa a
incrementar la partida d’inversions anuals en
el clavegueram.
CiU va trobar l’acord un “risc per l’Ajuntament”
i un problema per a un futur equip de govern
després de les eleccions municipals, ja que
són uns diners que considera que no es tenen.
GiC-VV va recordar que “la gent de Calaf no
té cap deute d’aigua” i que per això, mai aprovaran una modiﬁcació de crèdit que suposi
acceptar-lo i van insistir a dir que cal saber
“on han anat a parar els diners” i “portar el
tema on calgui”.
L’acord no es va aprovar per 5 vots a favor per
part de Junts per Calaf, 3 en contra per part
de GiC-VV i 3 abstencions per part de CiU, ja
que en aquest cas, es necessitava majoria.
En aquest Ple, també es va aprovar una modiﬁcació de crèdit per a realitzar campanyes
mediambientals; es va desestimar una modiﬁcació per augmentar el sou un 1,75% als

Segueix els plens en
directe!

D

Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web www.crocalaf.cat,
a través del telèfon 93.869.82.49 o bé a
calaf.ocupacio@calaf.cat

la promoció econòmica

Mig miler de persones
al ‘Tasta la plaça!!!’

la participació ciutadana

Al setembre, tornen els pressupostos participatius!
Durant el mes de setembre, es faran públiques les bases de la nova convocatòria dels
pressupostos participatius que arribaran a la
seva tercera edició.
Com a novetat, es vol apostar per un
sistema híbrid. Això vol dir que, a banda dels
projectes presentats per particulars o entitats – com ﬁns ara –, també s’inclouran alguns
projectes presentats pels serveis tècnics de
l’Ajuntament perquè entrin a votació popular.
A més, es potenciarà la comunicació i milloraran algunes fases del procés. En aquest
sentit, s’elaborarà material gràﬁc propi com
cartells i tríptics informatius que es faran arri-

bar a totes les cases i comerços.
D’altra banda, també està prevista fer una
presentació pública perquè la gent que hi
assisteixi pugui conèixer el funcionament
i resoldre dubtes. Amb aquestes millores,
es pretén potenciar la participació d’alguns
col·lectius i garantir més varietat i diversitat
dels projectes.
Finalment, gràcies a un recurs de la Diputació de Barcelona des de la secció de participació ciutadana, s’estrenarà un nou portal
web que facilitarà l’accés, transparència i
seguiment dels pressupostos participatius i
permetrà realitzar altres consultes i processos de participació als calaﬁns i calaﬁnes.

El passat 21 de juliol la plaça Gran va
acollir per quart any consecutiu el Tasta
la plaça!!!, consolidant-se com una iniciativa gastronòmica a l’Alta Segarra. La
música en directe i la cultura també van
tenir un paper important amb aquesta
edició.
Amb motiu del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, Calaf va voler col·laborar amb els actes
d’homenatge realitzant diverses lectures i una il·lustració a càrrec de Maribel
Franco, artística local, que ﬁnalment es
va sortejar entre el públic assistent.
A partir dels vals servits al llarg de
la nit, es calcula que hi van assistir mig
miler de persones i es van consumir uns
2.000 tastos.

el medi ambient

RECICLA, REDUEIX I GUANYA!
Campanya de foment del reciclatge i la prevenció de residus

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Calaf aquest any 2018 ha impulsat una àmplia campanya de sensibilització ambiental
anomenada “Calaf Vila Verda”.
Al llarg de tot l’any, s’estan duent a terme
un seguit d’activitats amb la voluntat de fomentar l’educació i la sensibilització sobre
les problemàtiques i les alternatives per viure
d’una manera més sostenible i respectuosa
amb el Medi Ambient.
En aquesta línia, el pròxim mes d’octubre, de
dilluns 15 al dissabte 20, començarà la campanya “RECICLA, REDUEIX I GUANYA!”
amb l’objectiu de conscienciar a la població
calaﬁna de la importància de reciclar i de la
necessitat de reduir considerablement la
quantitat de residus que generem.
Entre les diverses d’accions que es realitzaran, hi haurà la recollida de telèfons mòbils
en desús i la seva bateria. Per acceptar-los
no caldrà que funcionin. Tampoc es recollirà
ni la targeta SIM, ni el carregador, ni altres
elements. A canvi, es donarà un bock’n’roll

a cada col·laborador, un porta entrepans
de tela que permet abandonar l’ús de paper
d’alumini o altres embolcalls d’un sol ús.
Dimarts 16 d’octubre, es farà la presentació oﬁcial de la “Guia de reciclatge i prevenció de residus”, una guia que proposa bones
pràctiques de reciclatge per tal d’intentar
arribar al 60% l’any 2020 en matèria de recollida selectiva.
També es podrà assistir a diverses conferències i sessions informatives relacionades amb diversos factors del medi ambient.
Com a activitats, es podran realitzar tallers de compostatge casolà, taller d’higiene
personal, neteja de la llar i cosmètica residu
zero, taller de reparació de petits electrodomèstics i inﬂables pels més petits per reciclar jugant.

CAMINADA POPULAR
Data: Diumenge 16 de setembre
Hora: 9.45 h - trobada a l’estació de tren
de Calaf per anar a Sant Pere Sallavinera
a càrrec d’Antonino Mestres
A part, amb motiu de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible, s’ha organitzat una
caminada popular des de Sant Pere a
Calaf (8km - 2,5 h aprox. apta per totes les
edats).
No cal inscripció prèvia, bitllet de tren a
càrrec dels caminants.

els esports

Finalitzen els cursets de natació de Calaf d’aquest
2018

Des de l’Àrea d’Esports s’ha organitzat novament aquest any, cursets de natació a la
piscina municipal des del 2 al 27 de juliol on
hi han participat una seixantena de nens i
nenes d’entre 4 a 12 anys - deu més que l’any
passat -.
En un principi, els cursets s’havien plantejat per edats: Nemos, 3 anys; Doﬁns, de 3
a 12 anys i Taurons, de 9 a 12 anys. Finalment,
però, aquests s’han organitzat a partir de nivells, independentment de l’edat de l’infant,
després de la primera classe de contacte.

Els cursets s’han realitzat tots els migdies a
les 14.45 h, 15.30 h i a les 16.15 h i el passat divendres 27 de juliol, es va realitzar l’exhibició
de ﬁ de curs i l’entrega de diplomes.
D’altra banda, l’Àrea d’Atenció a les
Persones enguany ha impulsat l’activitat
d’aquagym, gratuïta pels socis de l’Esplai
de la Gent Gran, de l’11 de juliol i ﬁns al 31
d’agost, cada dimecres i divendres a les
instal·lacions de la piscina municipal.

Incendi al polígon Les
Garrigues

El dimarts 31 d’agost a mitjanit es va declarar un incendi a l’exterior de l’antiga nau
de Discapa, ubicada al polígon Les Garrigues, on s’hi acumulaven des de feia temps
diversos residus i deixalles.
En concret, el foc es va originar en uns
bidons i una dotació de 9 camions de Bombers i Mossos d’Esquadra hi van treballar
ﬁns a controlar-lo a les 07h del matí.
Durant la nit, per prevenció, es va demanar al veïnat tancar les ﬁnestres, ja que
es desconeixia la toxicitat dels productes
que cremaven. Tot i això, no va ser necessari
desallotjar ningú, ni hi va haver cap ferit.
L’Ajuntament de Calaf ha enviat a examinar al laboratori mostres dels residus que es
van cremar i els mossos estan investigant si
l’incendi va ser provocat. Tot i això, des de
l’Agència Catalana de Residus ja s’ha procedit a retirar tots els residus abandonats per
evitar que torni a passar.

