els grups municipals

Hem retirat el projecte de Qui fa demagògia?
recollida porta a porta
Hem hagut de retirar el projecte de recollida porta a porta en
què hem estat treballant des de
finals del 2015 i que preteníem implementar
aquest 2017 amb sis municipis més a través
de la Mancomunitat de l’Alta Segarra.
Per dos motius. Primer, per la falta de consens amb els altres dos grups municipals. Ni
CiU ni GIC-VV hi han donat suport cap de les
tres vegades que l’hem portat a l’aprovació
del ple, abril, maig i setembre.
El segon motiu és la falta de temps. Els altres sis municipis que hi havien de participar
corrien el risc de quedar-se sense el servei
que ara els presta el Consell Comarcal de
l’Anoia. Vol dir que no podíem demorar més
la decisió.
La retirada és un ajornament. La recollida
porta a porta continua sent un projecte de
Junts per Calaf – AM.

octubre
Dissabte 7
Jornades Europees de Patrimoni
Oficina de Turisme — 10.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Inauguració: “El sentiment de la
urgència”
Sala Folch i Torres — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

En el darrer Altiplà denunciàvem que l’equip de govern
d’ERC regalarà al Ministerio de
l’Interior 56.823,46 € per l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil.
En el Ple d’octubre, després de condemnar
la violència exercida per l’Estat espanyol
durant el referèndum de l’1 d’octubre, vam
demanar a l’alcalde que no llenci els diners
i defensi que no hem de pagar res per la caserna, perquè Calaf va posar el terreny per
construir-la i els pobles veïns van contribuir
a pagar-la. A més, és un edifici en ruïnes,
que costarà més reparar-lo que fer-lo nou.
L’alcalde Jordi Badia va respondre que nosaltres fem demagògia, que pagarà la caserna al Ministerio costi el que costi, i que han
decidit fer-hi una biblioteca, que es dirà “1
d’octubre”. Això sí que és demagògia.
GIC - Grup d’Indepentents per Calaf

Diumenge 29
Cinema: El meu veí Totoro
Sala Folch i Torres — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Rico Rico Duet
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

novembre

Diumenge 8
Jornades Europees de Patrimoni
Oficina de Turisme — 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dimecres 1
Fira de la carabassa
Plaça dels Arbres — Consultar
cartell a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 12
TdeT Casino “Tardo de Teatre”
Al Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

TdeT Casino Jaume Pla
Al Casino de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 21
Entrega de premis “Concurs
Fotografia”
Sala d’actes municipal— 21.00 h
Organitza: ANIFALAC
Diumenge 22
Concert Vermut: Donallop
Café del Casal — 12.30 h
Organitza: Café del Casal
Dimecres 25
Presentació del llibre “Els estranys”
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura

Carreguem ben bé les
piles

Dijous 2
Constitució Consell d’infants
Sala de plens municipal — 18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 4
Visita gratuïta Castell de Calaf
Oficina de Turisme — 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
TdeT Casino Píndoles de treatre
Al Casino de Calaf — 21.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 5
Sardanes enllaunades
Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Dijous 9
Presentació del llibre “El secret
del meu turbant”
Biblioteca municipal — 18.30 h
Organitza: Club de lectura
Diumenge 12
Visita gratuïta Campanar de Calaf
Oficina de Turisme — 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 18
TdeT Casino Orgasmos
Al Casal de Calaf — 21.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 19
Concert: Mazoni
Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Cafè del Casal
Dissabte 25
3r aniversari Bitxets 14
Bitxets 14 — 12.30 h
Organitza: xxxxxxxxxxxx

Dissabte 2
Visita gratuïta Castell de Calaf
Oficina de Turisme — 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 3
Sardanes enllaunades
Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Casal de Calaf
TdeT Casino Barbes de Balena
Al Casino de Calaf — 21.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 10
Visita gratuïta Campanar de Calaf
Oficina de Turisme — 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimecres 20
Sessió Club de lectura: “Una
Conxorxa d’enzes”
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura

Entrega premis curt metratge
xxxxxxx — xxxxxx h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 26
Music Box
Sala de fusta — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

desembre
Divendres 1
El Sobrino del Diablo
El Cafè del Casal— 22.30 h
Organitza: Café del Casal
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Txarango, plat fort de la Festa Major

C

alaf va viure de l’1 al 4 de setembre
una gran Festa Major, amb una programació que incloïa activitats per a
totes les edats i que va ser ben rebuda pels
calafins. L’Ajuntament, que fa un balanç positiu de la Festa Major 2017, destaca la gran
afluència de gent que hi va haver en tots els
actes programats i es mostra satisfet amb el
civisme amb què es va viure la festivitat del
poble.
El concert de Txarango, dissabte 2 de setembre a la nit, va ser l’activitat més popular
i multitudinària. L’Ajuntament de Calaf, gràcies al codi tècnic per l’edificació i diverses
fotografies va fer uns càlculs que permeten
aproximar el nombre de persones que va
assistir al concert de Txarango.

El consistori calafí estima que el grupo català va tenir un públic d’entre 10.000 i 16.000
persones. Per calcular-ho, es van tenir en
compte les referències del codi tècnic per
l’edificació i es va considerar que per metre quadrat podien estar-hi o dues o tres
persones. La música, amb Txarango com
a ‘plat estrella’ va ser la protagonista destacada de les festes municipals. Ramon
Mirabet, DJ Sendo, La Principal de la Bisbal
o Karaokes Band també van venir a la Festa
Major de Calaf.
L’agenda cultural de la festivitat del poble va
estar marcada per la presentació per part
dels Geganters de Calaf del nou Gegantó,
que ret homenatge a l’il·lustre calafí Laureà
Figuerola. Els Geganters i Grallers de Copons i Prats de Rei també van presenciar
el moment i van participar a la Cercavila de
Gegants del dissabte 2 de setembre.
Per la seva banda, l’esport calafí també va
jugar un paper important a la Festa Major,
amb diversos campionats amistosos al llarg
dels quatre dies. La competició de tennis

taula, els partits de futbol de l’EFSAS i la
UE Calaf, el campionat de frontó o el quadrangular d’escacs, que van reunir a gent
de tota la comarca, van formar part de la
diversa Festa Major d'enguany.
Activitats com la cursa de Lokus, el torneig
de FIFA o la Plaça dels Jocs, destinada a l
públic infantil, van repetir cartell en aquesta
edició de la Festa Major per la bona rebuda
que van tenir pel públic en anys anteriors.
El calafí Miquel Puigpinós va ser l’encarregat d’obrir la festivitat amb la lectura del
pregó i el Piromusical de dilluns 4 de setembre va cloure una nova edició de la Festa Major.

projecció econòmica

Calaf viu la segona edició de l’Agro Alta Segarra durant la
seva Festa Major
Es va gaudir de la presència de la conselleió de productes, també van poder participar

C

alaf va acollir els passats 1 i 2 de setembre la segona edició de l’Agro Alta
Segarra, on els pagesos van poder
posar en funcionament la seva maquinària
agrícola per demostrar la seva funcionalitat.
L’Agro Alta Segarra és una de les poques
mostres de la Catalunya Central que compta amb un certament dedicat al món de
l’agricultura amb el factor afegit del dinamisme de les màquines. Enguany, ha acollit un
total de 19 empreses, una de les quals portuguesa, convertint-se així, en internacional.

ra d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, que va inaugurar la
mostra i va parlar amb diversos empresaris
del sector que exposaven maquinària.
La membre parlamentària va afirmar que
“l’Agro Alta Segarra ha d’afavorir l’interès
dels joves perquè vegin que el primer sector
és capdavanter, dinàmic i innovador”.

“L’Agro Alta Segarra ha
afavorit l’interès dels joves”
L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, que va confirmar que l’Agro Alta Segarra tindrà continuïtat. A més, el batlle calafí va matisar que
“Calaf és agrícola i el nostre futur social i
econòmic demana reconèixer-ho”.
Els pagesos, empresaris i tots els visitants
de l’Agro Alta Segarra a més de les demostracions de la maquinària agrària i l’exposic-

en les jornades de conreu extensiu d’hivern,
que la Generalitat de Catalunya ha traslladat
al marc de l’Agro Alta Segarra.
S’hi van tractar temes d’actualitat, com són
el pagament de la declaració única agrícola i
l’assegurança agrària davant les condicions
climàtiques d’aquest any. A més a més, la
Xarxa Televisions de televisions locals va
acudir-hi per emetre, en directe, el seu programa “País Kilòmetre 0”.

ciutadania

participació ciutadana

Hem votat

Pressupostos
participatius
2017

D

esprés d’una llarga jornada sense
aldarulls i amb la gent de la vila totalment implicada, Calaf va poder
celebrar les votacions del referèndum amb
els dos col·legis electorals oberts. A migdia, informats per les actuacions policials
que es van esdevenir a Sant Martí i a Fonollosa i la imminència d’una probable acció
policial a Calaf, els dos col·legis electorals
van tancar les seves portes i es van amargar les urnes. Finalment a Calaf no va partir
cap assetjament policial.

El poble de Calaf unit com mai,
grans i petits als carrers lluitant per
un objectiu comú: fer el referèndum d’autodeterminació
Al llarg de tot el dia, les portes dels col·legis
electorals van estar plenes de persones
que protegien la integritat de les urnes i els

vots emesos.
Un cop tancats els col·legis, els vilatans
en lluita per la democràcia, van esperar
impacientment a la plaça dels Arbres
l’escrutini final:

Sí – 1251
No – 47
Blanc – 20
Nul - 9
Total 1327 vots

Durant tota la jornada es van viure a tota
Catalunya moments de violència desmesurada, provocant més de 800 ferits. Des
de l’Ajuntament de Calaf denunciem efusivament aquests actes, on es va vulnerar
els drets fonamentals i les llibertats de tots
els ciutadans.
el ple municipal

S’aprova la modificació de
pressupost per fer front a la reparació de l’ascensor del Casal de la Gent Gran

Es declara persona no grata
al municipi de Calaf al Delegat del Govern de Espanya a
Catalunya

El consistori calafí va aprovar al ple del
passat mes de setembre una transferència
de crèdit en els Pressupostos de l’Ajuntament.
Un total de 13.000 euros de la partida de Pla
Director de l’Arbrat es van traslladar a la partida, de capítol dos, de la Reparació de la Casa
Bertran (Casal de la Gent Gran), on s’ha de
reparar l’ascensor. La mesura va ser aprovada amb els vots de Junts per Calaf i CiU. El
Grup d’Independents de Calaf – Veïns amb
Veu (GIC-VV) es va abstenir, en manifestar
que desconeixia la intervenció que requeria
l’ascensor i va acusar el consistori de “poca
transparència i secretisme”.
La regidora d’hisenda i promoció econòmica, Montserrat Mases, va explicar que “és
urgent reparar-ho tenint en compte l’edat de
les persones que hi ha al centre”. L’edil calafina
també va dir que l’empresa KONE Elevadores
S.L ha guanyat el concurs públic i ha presentat l’oferta més econòmica, que ascendeix a
15.536, 40 euros amb IVA. Els 2.000 euros
restants, s’utilitzaran del Fons de contingència municipal.

L’Ajuntament de Calaf va aprovar per
unanimitat la moció de rebuig a la violència
policial durant la celebració del referèndum
d’autodeterminació de Catalunya el passat
1 d’octubre. La dura repressió que es va
exercir l’Estat Espanyol i la dura violència
que es va exercir a uns ciutadans indefensos a portat a aquest consistori a declarar
persona no grata al Delegat del Govern de
España a Catalunya, Sr. Enric Millo, com a
responsable polític i institucional de la repressió i danys físics, materials, morals i psíquics ocasionats a nombrosos pobles de
Catalunya durant la celebració del referèndum.

16 són les propostes que ha rebut
l’Ajuntament de Calaf per ser incloses
en els primers pressupostos participatius, un dels màxims exponents de
la participació municipal. Els projectes
d’inversió, la majoria presentats per
entitats, responen a diferents necessitats i iniciatives. Hi ha iniciatives vinculades a l’àmbit educatiu, arranjaments
d’equipaments esportius i culturals, i
també projectes de millora als barris.
El proper pas serà l’avaluació dels
tècnics de l’Ajuntament de Calaf. Ells
seran els encarregats d’aprovar o bé
descartar aquells projectes que ja sigui perquè no s’adeqüen a la legalitat
vigent, no siguin d’interès general o bé
perquè superen els 12.000 euros de
pressupost.
A través de diferents canals
d’informació, les iniciatives que superin aquest filtre es presentaran als ciutadans del municipi que, a través d’un
procés participatiu, seran els encarregats de fer la tria final dels projectes
que s’acabaran. Els projectes validats
pels tècnics es publicaran al butlletí
municipal del mes de desembre on hi
haurà una butlleta per tal de participar
en les votacions, que seran entre el 1 i el
13 de gener de 2018.

medi ambient

El CEIP Alta Segarra
implanta el reciclatge
L’escola d’educació primària de Calaf començarà a fer recollida selectiva
de residus, per aquest motiu, han dut a
terme una sèrie de tallers relacionats
amb el reciclatge per tal de conscienciar als alumnes sobre com s’ha de reciclar, com reduir la quantitat de residus
l’impacte de les escombraries al medi
ambient.

fires

3era edició de la fira de la Carabassa
Calaf celebrarà, el dia de Tots Sants,
la tercera edició de la Fira de la Carbassa, un certamen que gira entorn al cultiu i
l’artesania d’aquest fruit de tardor. Enguany
la fira arribarà plena de novetats, la gastronomia guanyarà terreny, els artistes locals i els
jocs per infants. L’Ajuntament de Calaf, com
organitzador de la fira, aposta fort per les innovacions i vol que es converteixi en una fira
de tardo de referència a la Catalunya central.
Per això, hi haurà un espai dedicat a la gastronomia àmbit anomenat “Tasta la carbassa” on es podran degustar tastos de carabassa durant tot el matí a preus populars. La
intenció es promoure d’aquesta manera els
productes gastronòmics de proximitat d’una
manera molt especial.

A més de les parades, no faltarà el Concurs
de carbasses gegants, que enguany arribarà a la cinquena edició.

Concurs de carbasses
gegants

Qui hi vulgui participar haurà de portar la
seva carbassa gegant, de bon matí, a la plaça
dels Arbres de Calaf perquè sigui pesada i
verificada. Seguidament, es col·locaran totes les carbasses de manera que tothom qui
vulgui les pugui admirar.
Les carbasses amb més pes seran les guan-

yadores. Hi haurà dues categories de premis, la general i la de l’Alta Segarra.
2ona fira de la Carbassa
En l’edició passada, la carbassa guanyadora
de la categoria Alta Segarra va aconseguir
un pes de 112 kg, mentre que la de la categoria general, que també havia estat rècord
d’Espanya, tenia l’espectacular pes de 631,6
kg.

La gastronomia de proximitat
protagonista de la tercera fira de
la carbassa
I com sempre, els visitants podran trobar parades d’artesania feta amb carbassa, com
objectes de decoració o utensilis per a la llar,
així com estands relacionats amb el cultiu de
la carbassa. Totes elles es desplegaran al
llarg del carrer Raval de Sant Jaume.
benestar social

Calaf acull una família de refugiats

U

na família de refugiats del Kurdistan
sirià de cinc membres, un matrimoni
amb tres fills, ha arribat avui al matí
a Calaf, on viuran en una casa de lloguer
social. Jordi Badia, l’alcalde de Calaf, els ha
donat la benvinguda i s’ha dirigit a ells dientlos que “estic content que sigueu aquí. Volem que refeu la vostra vida i que recupereu
la dignitat com a persones. Us hi ajudarem”.
La família prové de la ciutat d’Alep i és kurda,
una nació sense estat propi que viu repartida a la zona fronterera de diversos estats
com Turquia, Síria, l’Iraq i l’Iran.

És la primera i l’única família que acull
l’Ajuntament de Calaf, que es va comprome-

El municipi compleix el compromís
que va aprovar a un ple del passat
febrer
tre a allotjar-los en un habitatge de protecció
oficial, del qual la família en pagarà el lloguer
i els consums i les taxes.
El compromís també s’estén a donar feina a
un dels seus membres. El pare de la família
s’incorporarà a treballar a la Brigada Municipal de Calaf amb un contracte de dos anys,
en format d’1+1. El nouvingut té experiència

professional en diverses de les tasques que
esenvoluparà quan treballi a la brigada. Els
nens estudiaran P3 i 5è de Primària a l’escola
CEIP Alta Segarra, que visitaran demà.
Els progenitors han assistit a un curs de
català i aviat en faran d’un altre d’integració
a la societat catalana. De cara als nens,
Jordi Badia ha aconsellat que formar part
d’entitats esportives o culturals del poble és
també una gran eina d’integració. La família
de refugiats s’ha mostrat molt agraïda per “la
dolça rebuda” que han tingut i ja han formalitzat la signatura del contracte de lloguer.
L’Ajuntament de Calaf s’havia inscrit a
l’inventari de recursos per a persones refugiades, del departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, Calaf s’oferia com
un municipi acollidor per una família de refugiats, que mig any després de l’aprovació de
la moció, ja ha arribat al poble. Calaf ja havia
demostrat prèviament la seva solidaritat
amb els refugiats. L’any passat va haver-hi
una recollida de roba que es va enviar al
camp de refugiats d’Idomeni, que va tenir
una gran resposta per part dels calafins.

