
Benvolguts Reis Mags, 

 

Des del Consell Municipal d’Infants de Calaf us llegirem aquest seguit de propostes de millora 

que ens han demanat els nostres companys i companyes per la nostra estimada Vila. 

Voldríem que ens escolteu atentament i feu la vostra màgia perquè moltes d’aquestes propostes 

es facin realitat i els habitants més petits de Calaf podem gaudir plenament del nostre poble. 

Sabem que molta feina passa per escoltar-nos tots, prendre consciencia i treballar plegats per 

aconseguir un poble més net, més segur i que disposi de tots els elements i recursos que ens 

facin còmode la vida a Calaf. 

Creiem que seria molt important adaptar millor el nostre poble per aquelles persones que tenen 

mobilitat reduïda. Eliminar totes les barreres arquitectòniques que els dificultin l’accés als 

espais, equipaments i serveis del municipi. Pensant en els més petits, també seria bonic que hi 

hagués als parcs, gronxadors i altres jocs adaptats per ells i es puguin divertir igual que fan tots 

els nens i nenes quan hi juguen 

Últimament s’han produït bastants actes vandàlics i robatoris i per això volem més vigilància. 

Per viure més segurs ens agradaria tenir més vigilants, més il·luminació en punts del poble que 

queden una mica foscos i també creiem que és important aprendre a fer servir els DEA que tenim 

en diferents indrets de Calaf. 

Una cosa també a millorar és el transport públic, horaris i més freqüència de pas. 

Calaf disposa d’un gran nombre d’espais públics i equipaments on ens anem a divertir però és 

important que els millorem i els mantinguem nets i en bones condicions per poder-los desfruitar. 

Algunes coses que milloraríem i afegiríem són: més jocs en els parcs com una tirolina ben llarga, 

arreglar la gespa i calefacció del camp de futbol, també la gespa i les rajoles de la piscina, reparar 

les pistes de tenis i sobretot fer alguna cosa per que no hi hagi goteres al poliesportiu. Ah! 

Important també disposar de més libres nous a la biblioteca. 

Aquells terrenys que semblen abandonats, es podrien reconvertir per que tinguessin un ús. S’hi 

podrien fer parcs infantils o pistes per jugar coses o practicar esports que normalment no fem 

com són el volei, el hockey, el patinatge, l’ skate o el bàsquet entre d’altres. 

Per donar un millor ús també a aquells edificis que estan abandonats i que es van fent malbé 

amb el pas dels anys, seria bo fer alguna cosa perquè els poguessin habitar persones que ho 

necessitessin. 

A part de tot el que ja tenim també ens agradaria disposar de nous equipaments com són el 

gimnàs i la ludoteca. I continuem demanat el carril bici que ja fa anys que ens agradaria tenir. 

El poble és bonic i hi ha moltes coses a veure! Creiem que això ho hem d’aprofitar i fer que sigui 

encara tingui més encant posant moltes flors als carrers, balcons i finestres dels pisos i cases. De 

fet, sabem que això ho hauríem de demanar als vilatans i les vilatanes de Calaf. Vosaltres només 

veniu un cop a l’any, però som nosaltres les que hi estem 365 dies de l’any. Hauríem de cuidar 

Calaf, mimar-la i vestir-la com cal. Us imagineu lo bonica que seria la nostra vila si cada persona 

guarnís el seu balcó i tingués cura del seu trosset de borrera i carrer? 



Aquest any hi ha moltes obres, sabem que són necessàries i cal millorar l’estat dels carrers i 

voreres de Calaf però demanem si us plau, que es facin més ràpid perquè sembla que no s’acabin 

mai….. 

El medi ambient també és un tema que ens amoïna i seria important realitzar més xerrades i 

formació per conscienciar la població dels riscs del canvi climàtic i com prevenir-lo. Altres petites 

actuacions que es podrien fer en aquest sentit són: posar més contenidors de reciclatge o 

desplegar ja el porta a porta, controlar els abocaments de deixalles en espais públics i posar 

plaques solars en diferents edificis. 

Com que a l’escola també ens hi passem gran part de la nostra infància, també proposem 

algunes coses que ens faria il·lusió que es complissin: Tenir més armaris i estanteries, una sala 

per jugar a jocs de taula, un pati cobert per poder jugar tot i que plogui i per no estar carregant 

tot el dia els libres que pesen tant, Amunt i avall, preferirem digitalitzar-nos i tenir tauletes. 

  

Ho deixem aquí i guardem noves propostes per la propera carta. 

Si us plau, escolteu-nos, som petits però tenim molt bones idees! 

Us desitgem un feliç 2020 a tothom. 

 

Atentament, 

Consell Municipal d’Infants de Calaf. 


