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Les inversions per a
l’exercici 2017
augmenten un 600%
La quarta sessió de ‘L’alcalde respon’,
celebrada el passat diumenge 22 de gener,
va servir per presentar el pressupost del
consistori per a l’exercici 2017, aprovat en
el ple de desembre gràcies a l’acord entre
l’equip de govern i el grup de Convergència
i Unió. La presentació en detall de les xifres
va anar a càrrec de la regidora d’Economia i
Finances, Montserrat Mases.
El pressupost presenta un superàvit inicial, amb un import total d’ingressos previstos de 5.328.868,72 euros i de 5.162.086,90
euros de despeses. Les inversions previstes
creixen gairebé un 600% respecte el darrer
pressupost aprovat de l’any 2015. En total,
769.973,70 euros dels quals gairebé la meitat estan destinats a la Llei de Barris, amb
l’objectiu d’arranjar una part dels carrers del
nucli antic i per l’adequació de la Unió Calafina.
Un 60% d’aquestes inversions estan subvencionades per la Generalitat de Catalunya
i per la Diputació de Barcelona. És el cas de
la partida de 198.000 euros per als projectes subvencionats a través de les Meses de
Concertació de la corporació provincial, com
l’adequació de la Sala d’actes municipal o la
utilització dels solars en desús.

La Promoció Econòmica, amb un augment del 60%, és una altra de les columnes
vertebrals del nou pressupost amb actuacions previstes per gairebé 728.000 euros
Inclouen l’estudi topogràfic i mediambiental
per al polígon de Solanelles, la potenciació
d’empreses existents i la dinamització del
comerç local, entre altres. En l’àmbit social,
els ajuts a les famílies passen de 15.000 a
30.000 euros, el que suposa un increment
del 100%.
En el darrer punt de l’exposició, la regidora Montserrat Mases va parlar del
deute del consistori destacant l’increment
d’amortització que figura en el pressupost
de 2017. La previsió és finalitzar aquest any al
85,68% del deute, tenint en compte el deute
financer i el no financer.
A més de detallar les xifres del pressupost, la quarta sessió de ‘L’alcalde respon’
va servir perquè els ciutadans poguessin
plantejar diferents qüestions que els preocupen. Es va parlar de la millora de la recollida selectiva de residus, que passa per la
implantació del sistema porta a porta, dels
problemes amb els guals i de la resolució
del deute amb Aigües de Manresa.

D
Els projectes vinculats
als Pressupostos
Participatius
comencen a caminar
—

urant els actes de la Festa Major
d’Hivern s’ha estrenat un nou equip
de so i llum. Es tracta d’una de les propostes que va obtenir més punts en els primers Pressupostos Participatius promoguts
per l’Ajuntament de Calaf. En paral·lel, s’ha començat a treballar amb els altres sis projectes i per això, regidors i tècnics s’estan reunint
amb les entitats promotores de les iniciatives
per tal de marcar el full de ruta a seguir.
Durant aquest procés s’executaran els
set projectes que van obtenir més punts en
les votacions celebrades durant la primera
quinzena de gener d’aquest 2017. El que va
situar-se en primera posició va ser el projecte de millores al barri de La Pineda. Se-
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guidament es va situar el ‘Projecte pati’, per
l’adequació del pati de l’Escola Alta Segarra,
la millora de l’enllumenat de la pista de bàsquet del Pavelló poliesportiu municipal, la rehabilitació de la façana de l’edifici de la Unió
Calafina, l’actuació al bosc del Rentador i
l’adquisició, ja realitzada, del nou equip de so
i llum per a diferents esdeveniments.
656 calafins van participar en les votacions, el que representa un 19,5% del cens
electoral. La majoria d’aquestes votacions
van fer-se a través del portal on-line creat especialment per a aquestes votacions.
El consistori destina 50.000 euros per
realitzar els projectes dels primers Pressupostos Participatius.

el ple municipal

l’any Laurà Figuerola

Aprovada un nova
ordenança de civisme

Adhesió a la campanya
‘Casa nostra, casa vostra’

En el ple municipal de febrer va aprovarse, provisionalment, una nova ordenança de
civisme amb el compromís d’actuar en favor
de la convivència i la cohesió social de Calaf.
Durant l’actual fase d’al·legacions el consistori
enviarà aquesta ordenança a les entitats del
municipi per tal que hi puguin fer aportacions.
Una vegada aprovada definitivament
es farà una campanya per informar i conscienciar la ciutadania sobre els drets i deures que recull. Alhora, malgrat no neixi amb
voluntat sancionadora, es donaran a conèixer les conseqüències que pot comportar
l’incompliment de la norma.

Calaf s’ha sumat a la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’ a través d’una moció aprovada per tots els grups en el ple d’aquest febrer. L’objectiu és denunciar la situació que
viuen les persones refugiades i migrants,
sensibilitzar i mobilitza la ciutadania i demanar polítiques reals a les institucions. Prèviament, el consistori s’havia inscrit a través del
departament d’Afers Socials per acollir una
família refugiada.
En el mateix ple, arran de la nova vegueria del Penedès, es va aprovar unànimement
una moció per reivindicar el reconeixement
de l’Alta Segarra. En la moció s’insta al Parlament i a la Generalitat a iniciar els tràmits
per al reconeixement urgent i efectiu de la
comarca, es reclama als partits amb representació parlamentària el suport explícit al
territori i a les seves reivindicacions, així com
una reunió amb el departament de Governació per trobar una solució definitiva.
La darrera moció aprovada serveix per
adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum.

l’urbanisme

Un estudi de la Diputació
planteja transformar
la carretera de Manresa
en un passeig
La Diputació de Barcelona ha realitzat un
estudi de millora de la carretera de Manresa al seu pas per Calaf. El document fa una
proposta per pacificar aquesta via generant
un passeig i apostant per una mobilitat segura i sostenible. El diputat d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va lliurar
l’estudi el passat gener a l’alcalde, Jordi Badia.

El document preveu la transformació
de la travessera en un passeig continu per
als vianants amb arbrat, voreres amples i
contínues, ombrejat, accessible, permeable,
segur, ben il·luminat i atractiu. El futur traçat
del passeig es projecta afavorint al màxim
els espais per als vianants i ciclistes.

Nova intervenció
al camí del Rentador

Cuplet d’homenatge
a Laureà Figuerola

C

oincidint amb la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a Calaf i als seus
Pastorets, es va estrenar durant aquella
representació un cuplet dedicat al bicentenari del naixement de Laureà Figuerola. L’acció s’emmarca dins el reguitzell
d’activitats que l’Ajuntament està organitzant en memòria del reconegut economista, instaurador de la pesseta, nascut
a Calaf l’any 1816.

el deute

Foment deixa
el deute del castell
en 133.286 euros

L

’ Ajuntament de Calaf ha rebut la
resolució del ministeri de Foment
relativa a la reclamació que feia
per les obres de rehabilitació del castell,
un procés iniciat l’any 2013. Finalment,
el ministeri ha estimat les al·legacions
presentades per l’equip de govern, el
desembre de 2015, i ha accedit a rebaixar la reclamació de 261.151,21 euros
a 133.286,66 euros.
L’actual equip de govern es va trobar
la reclamació tot just després de la seva
presa de possessió. Des de llavors ha
seguit els passos oportuns per resoldre
la qüestió de la millor manera possible.
la joventut

La Diputació de Barcelona destinarà
46.471,75 euros per seguir millorant el camí
dels Prats de Rei, conegut popularment com
el camí del Rentador. Aquest ajut forma part
del programa de millora i manteniment de
camins municipals de l’ens provincial a través del qual, a l’Anoia, s’arranjaran 71 camins
,gràcies als 1.434.877,69 euros previstos per
a aquest mandat.
La presentaó d’aquest programa a
l’Anoia va tenir lloc a Calaf al gener. Va comptar amb la participació de l’alcalde, Jordi Badia, i del diputat d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, Jordi Fàbrega, que va remarcar la
seva importància ja que l’objectiu és “facilitar
l’assentament de la gent al territori, mantenint unes infraestructures bàsiques que
garanteixin la mobilitat dels veïns a diferents
nuclis, urbanitzacions, masies disseminades i explotacions agrícoles, per un millor
equilibri del territori i l’accés a l’economia
productiva en l’àmbit rural”.

Emancipació,
participació,
convivència i accés a
informació, eixos
principals del nou
Pla Local de Joventut

R

ecentment s’ha aprovat el Pla
Local de Joventut 2017-2020 de
Calaf després d’haver-hi estat
treballant des de finals del 2015. El nou
pla presenta tres línies d’acció principals
que es basen en l’accés a la informació,
l’emancipació i la participació i la convivència juvenils. Aquestes tres línies
estratègiques s’han extret després de
detectar, a través de diversos processos de participació, les principals necessitats i interessos del jovent calafí. Algunes de les accions plantejades ja s’han
començat a implementar.

la Festa Major d’Hivern

Èxit de participació en els actes
de Santa Calamanda

L

a primera ‘Nit de l’Esport i la
Cultura 2016’ va donar el tret de
sortida als actes per celebrar la
Festa Major d’Hivern de Calaf.
Un bon inici que ja apuntava la
bona resposta dels calafins en totes les
propostes d’aquell cap de setmana llarg.
Bona part de l’èxit de la festa i de l’atractiva
programació es deu a la col·laboració entre
l’Ajuntament de Calaf i la desena d’entitats
del municipi que van organitzar una quinzena d’actes.
El concert de Manel va ser l’acte més
multitudinari. 500 persones van omplir, el
dia de Santa Calamanda a la tarda, la Sala
Folch i Torres del Casal per gaudir d’un
fantàstic concert durant el qual el grup barceloní va presentar el seu darrer disc ‘Jo
competeixo’. Durant gairebé dues hores
el grup va repassar les cançons d’aquest
nou treball, però no es va oblidar dels seus
grans hits com ‘Benvolgut’, ‘Boomerang’ o
‘Teresa Rampell’ que van fer posar dempeus tota la sala que va acabar ballant al
ritme de les seves cançons.
Aquell mateix dia havia arrencat, al
matí, amb la missa solemne i la ballada de la

Metredansa, un ball típicament calafí recuperat durant els últims anys. Van ser molts
els calafins i forans que es van apropar a
l’església de Sant Jaume per participar en
la ballada col·lectiva d’aquesta dansa. Se-

Bona part de l’èxit i de
l’atractiva programació
es deu a la col·laboració
entre l’Ajuntament
i la desena d’entitats
que van organitzar
una quinzena d’actes
guidament, hi va haver sardanes que van
comptar amb la participació d’un gran nombre de balladors de totes les edats, deixant
petita la Sala d’actes municipal.
Durant aquest cap de setmana festiu
també es va presentar en societat la nova
‘Associació Cultural i Educativa Calamanda’ i es va poder gaudir d’una variada oferta
cultural i festiva amb teatre per a diferents
públics, cinema, balls i una nova edició de
l’Escala en hi-fi.

Miquel Puigpinós, l’entitat Bike Calaf, l’equip
calafí que va participar a la Trailwalker Intermón Oxfam 2016, l’Associació esportiva
Wushu Wudang Pai Catalunya i al coponenc
Francesc Solé Duocastella. A més, es van
fer dues mencions especials a Ramon Colell
i a l’Escola de Futbol Sala de l’Alta Segarra.

En total es van lliurar
14 guardons, dos dels
quals ex-aequo, i dues
mencions especials

Calaf celebra la primera
‘Nit de l’Esport i la Cultura’
300 persones van assistir, el 3 de febrer,
a la primera ‘Nit de l’Esport i la Cultura’ que
convocava l’Ajuntament de Calaf per tal de
posar en valor els èxits assolits, per entitats
o persones, durant l’any 2016 tant en l’esport
com en la cultura. En total, es van lliurar 14
guardons, dos dels quals ex-aequo, i dues
mencions especials.
La gala, presentada per Pilar Guardiola i

Eloi Hernàndez, va comptar amb la presència d’una convidada molt especial que va
participar en l’entrega de guardons, l’actriu
Lloll Bertran. Jordi Badia, alcalde de Calaf, i
Rosa Narbona, alcaldessa de Sant Martí de
Sesgueioles, van acompanyar-la en aquest
lliurament.
En l’àmbit esportiu es va premia l’atleta
Paula Blasco, els germans Jordi i Eloi Estany,

En l’apartat de cultura els guardons van
recaure en ‘Els Pastorets Infantils’, Ferran
Villalba, les entitats Unió Calafina i Sardanistes de Calaf, La Plana, Aula teatral de Calaf i
l’Escola de teatre musical del Casino. A més,
Celdoni Fonoll va ser guardonat com ambaixador cultural calafí i les Nits Cultural de
Sant Pere Sallavinera i l’Agrupació Cultural
Recreativa Sigarra dels Prats de Rei van rebre el Premi, ex-aequo, Alta Segarra de Cultura.
Al web calaf.cat es poden consultar en
detall tots els premis.

els grups municipals

Calaf,
vila d’acollida

Aquest és tot l’espai que
l’alcalde deixa al GIC en
aquest Butlletí:

Sempre és bo
escoltar l’oposició

En el ple de febrer hem aprovat l’adhesió
a la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’
per l’acollida dels milers de refugiats que
fa anys s’amunteguen en platges i camps
improvisats. Les mocions i les declaracions
són part de la política.
Però el que compta és l’acció. Per això, fa
mesos ens vam oferir a acollir una família.
El compromís és donar-li allotjament i feina
com a pont per retrobar una vida digna.
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Si fa un temps es va confirmar el que dèiem sobre la correcta gestió econòmica durant els nostres mandats, en els darrers dies s’han confirmat
dues més de les nostres afirmacions que evidencien, novament, que parlem amb coneixement
de causa i que només ens mou -ja sigui al govern
o a l’oposició- defensar l’interès general. Estem
contents que la nostra persistència suposi un estalvi per a les arques municipals d’uns 150.000€!
Seguirem insistint per si ens volen escoltar.

febrer

març

Divendres
Sopar concert:
‘Pol Cruells i la banda’
El Cafè del Casal — 22.00 h
Organitza: Sismes - El Cafè del Casal

Divendres 3
Festa del Pellofa - Carnaval
de Calaf. Torneig de duro i
Concurs Miss i Mister Jamona
Sala d’actes municipal — 22.30 h
Organitza: La Polseguera

Dissabte 25
Concert: ‘El petit de Cal Eril’
Casal de Calaf — 22.00 h
Organitza: Músiques a Cau d’Orella
Diumenge 26
Mostra de Teatre V
 ila de Calaf:
‘Toc Toc’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball amb ‘Elisabet Mayoral’
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino

Dissabte 4
Festa del Pellofa - Carnaval
de Calaf. Gran Rua del Pellofa
Casal de Calaf — 16.30 h
Inici de la XI Mamada
Plaça dels Arbres — 20.00 h
Gran ball de disfresses
Envelat al pàrquing de l’antiga
serradora — 23.00 h
Organitza: La Polseguera
Diumenge 5
Sardanes enllaunades
El Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Sasrdanistes de Calaf
Festa del Pellofa - Carnaval
de Calaf. Espectacle infantil
Sala d’actes municipal — 17.00 h
Organitza: La Polseguera - Bitxets 14
Enterrament de la sardina
Sala d’actes municipal — 18.00 h
Organitza: La Polseguera – El Casino
Ball amb el duet ‘Rico Rico’
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino
Mostra de Teatre Vila de Calaf:
‘El Tartuf’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Dissabte 11
Experimentació amb la música
amb Núria Planell
Sala de fusta del Casal — 11.30 h
Organitza: Bitxets 14

abril
The Chanclettes: ‘#DPUTUCOOL’
Sala de festes Bogart — 22.30 h
Organitza: El Casino
Diumenge 12
Concert vermut: ‘Raimon,
Garfunkel i el Piltrafilla’
El Cafè del Casal — 12:30 h
Organitza: Sismes - El Cafè del Casal
Mostra de Teatre Vila de Calaf: ‘El
pescador d’estels’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Ball del Casino
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino
Dissabte 18
‘Indepaciència’ amb David Sas
Pub Skandol — 23.30 h
Organitza: El Casino
Diumenge 19
Cinema familiar:
‘Com entrenar el teu drac’
Casal de Calaf — 11.30 h
Organitza: Sismes Cine Club
Cinema: ‘La plaga’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Sismes Cine Club
Ball amb ‘Josep M. Avinyó’
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino
Diumenge 26
Espectacle de màgia infantil:
‘Tea time’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Xarxa Calaf

Dissabte 1
Xerrada d’Alba Castellví
Sala de fusta del Casal — 11.30 h
Organitza: Bitxets 14
Aniversari ‘El Cafè del Casal’
El Cafè del Casal — 14.00 h
Organitza: Sismes
Diumenge 2
Concert vermut: ‘Luthea Salom’
El Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Sismes - El Cafè del Casal

Concert ‘Acústics’ i ‘Cor Trinvant’
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino
Divendres 7
Espectacle infantil: ‘La petita puça’
Casal de Calaf — 19.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf i CRO
Diumenge 9
EcoFira de Calaf
Al centre de Calaf —Tot el dia
Organitza: Ajuntament de Calaf
Sardanes enllaunades
El Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
‘(des)CONCERTO’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Músiques a Cau d’Orella
Ball del Casino
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino
Diumenge 16
Caramelles
Per carrers i places —Tot el matí
Organitza: Associació Calamanda
Ball del Casino
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino
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