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1. Introducció
El desenvolupament local s’ha d’encarar des d’una perspectiva transversal, no només des del
vessant econòmic. Els governs locals hem de fugir d’enfocaments que ens empenyin a
competir amb els municipis del nostre entorn més que no pas a cooperar-hi. Perquè els reptes
a què ens afrontem els pobles, les viles i les ciutats són d’una dimensió tan excessiva que
només des de la cooperació i la col·laboració els podrem superar o pal·liar si més no. L’atur,
especialment el que afecta els joves i el de llarga durada, les desigualtats socials cada vegada
més creixents i extremes o el canvi climàtic són reptes tan majúsculs que és una il·lusió volerlos abordar de manera individual i descoordinada. Així doncs, totes les polítiques locals s’han
d’impregnar de transversalitat i perspectiva multidisciplinària per poder ser econòmicament
eficients i socialment justes i igualitàries.
D’uns anys ençà, els governs locals han adoptat la planificació estratègica com a
instrument per estimular la participació de la societat civil i el lideratge polític.
Vol dir que el govern municipal assumeix el seu paper rellevant en la promoció de les
polítiques locals públiques, alhora que reconeix la impossibilitat d’implementar-les de manera
aïllada i que, per tant, necessita de la participació i col·laboració amb els altres actors
econòmics, socials, culturals i polítics del seu àmbit d’actuació. I, més encara, que s’ha
d’adaptar a la complexitat de la societat i la interdependència de les seves esferes, territorial,
econòmica, cultural..., complexitats i interdependències sorgides del procés de globalització,
que ha de preveure actuacions de naturalesa diversa amb l’objectiu de reaccionar, anticipar-se
i definir línies estratègiques amb què afrontar els reptes col·lectius.
Darrerament, la planificació estratègica local viu un moment de revisió i renovació. S’ha
observat que la magnitud de les problemàtiques que dèiem més amunt (l’atur, les desigualtats
o el canvi climàtic) s’ha d’abordar des de models de desenvolupament que relacionin les tres
dimensions econòmica, social i ambiental, incloent-hi els aspectes físics que es deriven de
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l’ordenació urbana, per exemple. És a dir, que totes les polítiques locals que es proposin han
de partir d’una visió global del territori.
Amb aquest document, Junts per Calaf presentem un primer informe dels treballs que
hem fet un equip de persones preocupades pel futur de la nostra vila.
Des de l’experiència que ens ha donat els quatre anys de mandat transcorreguts, la
documentació sobre desenvolupament local elaborada per institucions com les Nacions
Unides, la Generalitat de Catalunya o la Diputació, sobre la nova agenda urbana o els model de
desenvolupament local, un equip de vint-i-cinc persones han estat treballant a partir d’una
pregunta inicial: en quin Calaf voldrem que visquin els nostres fills d’aquí a deu anys?
Amb aquest Pla Estratègic per a Calaf 2019 – 2029 pretenem donar respostes plausibles
a una pregunta tan complexa, però tan necessària de fer-nos.
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2. El diagnòstic: On som?
a. DAFO General de Calaf
Les fortaleses
La posició central del municipi a Catalunya i la bona comunicació a través de la C-25 i,
secundàriament, amb l’A-2. Aquests dos eixos ens connecten amb les tres capitals del país,
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
La disponibilitat d’un estoc important de sòl no urbanitzable, amb potencial per a ús
agrícola.
El creixement del nombre d’explotacions agrícoles en els darrers 20 anys.
L’existència d’un sistema d’elaboració i comercialització de productes agrícoles. Les fires
periòdiques i el mercat setmanal té potencial per créixer i diversificar-se.
El patrimoni històric, arquitectònic i cultural.
El mercat local tradicional ben qualificat.

Les debilitats
La sobredimensió del sector de la construcció en l’ocupació del municipi.
El baix nivell formatiu de la població.

Les oportunitats
La cooperació intermunicipal per a la gestió de serveis.
L’existència de vies i camins que es poden adequar per a la preparació de senders
turístics o activitats esportives de muntanya i lleure familiar.
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La possibilitat d’aprofitar la biomassa que en resulti de la cura dels boscos, alhora que
se’n minimitza el risc d’incendis.
El projecte d’integració del producte local agrícola amb el producte cultural, pedagògic i
turístic, sota la marcat Mercat de Calaf.
Noves infraestructures per atraure nova activitat industrial, com la construcció d’un
baixador ferroviari en el polígon industrial, i l’ampliació de l’oferta de sòl industrial a partir del
polígon de Solanelles.
El desenvolupament de les activitats industrials i els serveis que hi vagin associats en la
mesura que es recupera la indústria a tot el país.

Les amenaces
Falta de llocs de treball per als residents, en especial els joves i les dones que, sovint,
agreugen el despoblament.
La població aturada amb baix nivell de qualificació i competencial.
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b. Territori
Situació geogràfica: capital de l’Alta Segarra
El municipi de Calaf té una extensió de 9.35 Km2 i un cens de població de 3.535
habitants (1 de gener de 2019), de la qual el 50,27 per cent (1.777) són homes i el 49,73 per
cent (1758) són dones. La mitjana d’edat és de 42,87 anys.
La vila es troba situada al sector septentrional de la comarca de l'Anoia, a la qual pertany
administrativament, però és al centre de la comarca geogràfica de l'Alta Segarra.
El municipi limita amb Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, els Prats de Rei, Sant
Martí Sesgueioles i Pujalt.
El paisatge és territori de secà.
El municipi de Calaf forma part de la unitat de paisatge Costers de la Segarra. Aquesta
unitat ocupa part de les comarques de l’Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el
Solsonès i l’Urgell, entre les Comarques Centrals i les Terres de Lleida. És una unitat més lligada
a la Segarra que a l’Anoia, a la qual pertany administrativament.
Es trets distintius de la unitat són:
Paisatge molt contrastat, de grans planes cerealístiques interrompudes per diferents
elevacions cobertes de bosc mediterrani.
L’altiplà calafí, també anomenat la Calma de Calaf, està situat a 680 m sobre el nivell del
mar. És una plataforma calcària que forma part de la depressió central catalana separant les
conques de l’Ebre i del Llobregat, perllongant-se en una dorsal que forma els alts relleus de la
Segarra i de bona part del Solsonès.
Hi dominen els conreus de secà, els masos escampats i petits nuclis de població ben
distribuïts, destacant al nord la població de Calaf que acull la major part de població del sector.
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A causa de la seva continentalitat i altitud, l’altiplà calafí presenta un clima més
extremat que les zones interiors de l’Anoia, pertanyents a un clima de transició entre el
mediterrani típic (barrat per la serralada Prelitoral) i la influència continental. Les
precipitacions són escasses, però un xic més elevades que a la Conca d’Òdena.
Les temperatures mostren grans oscil·lacions (amplitud tèrmica de 30ºC), amb mitjanes
que es situen als 9,8º a Calaf, amb estius curts i calorosos propers als 40º i hiverns llargs i molt
freds que arriben als -10º amb freqüents glaçades (70 dies a l’any).
L’aridesa i l’escassetat d’aigua ha estat un problema endèmic de molts pobles de la
unitat. Els darrers anys s’han portat aigües de fora, ja que l’aigua del subsòl moltes vegades no
és de qualitat a causa de la constitució del terreny.
La coberta vegetal de la unitat és força minsa, particularment a causa de la històrica
expansió dels conreus a les zones més planeres. Així, a la rodalia de Calaf, les formacions
vegetals es redueixen a comunitats arvenses i ruderals de marges de camps i de camins.
Els conreus predominen en aquesta unitat, arribant gairebé al 60% de la seva superfície.
La majoria són camps de secà, de blat i ordi en general, i colza. Hi ha també un petit
percentatge de conreus de regadiu, generalment zones d’horta properes als nuclis de pobles i
també es troben fruiters de secà, com oliveres i ametllers.
Hi ha set nuclis de població, dels quals Calaf, al nord de la unitat, destaca respecte a la
resta de poblacions que presenten una població disseminada amb nuclis reduïts.
Predomina el poble castral, on l’assentament s’organitza al voltant del castell. Les
poblacions s’estructuren en nuclis compactes i amb elements destacats de l’època medieval
com muralles, torres i castells.
Les rutes més transitades són l’A-2, que creua pel sud de la unitat i la C-25 o Eix
Transversal, que travessa la unitat d’est a oest des de Pujalt, població que també és la porta
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d’entrada d’aquesta via a l’àmbit de les comarques centrals, fins a Sant Pere Sallavinera. En
aquest tram es poden observar els camps de cereals, el nucli de Calaf, la seva zona industrial i
les serres veïnes cobertes de pins. Una altra ruta d’accés és la carretera C-1412a, que surt de la
N-II i per Copons segueix cap al nord, entre serres i revolts fins a Sant Pere de Vim, a l’altiplà.
D’allí segueix creuant els extensos camps de secà per Prats de Rei i Calaf. Les vistes des
d’aquesta via ofereixen principalment un mosaic d’estrets boscos de pins i extenses terres
conreades de cereals i alguns nuclis agrupats.
Part del perfil de la unitat es troba dibuixat per la silueta d’aerogeneradors. Hi ha quatre
parcs eòlics a la unitat. El de l’Alta Anoia, situat entre el municipis de Pujalt, Veciana, Prats de
Rei i Calonge de Segarra, el del Turó del Magre, entre Pujalt, Veciana, Copons, Argençola i Sant
Guim de Freixenet, el de Veciana, al municipi del mateix nom i el de Pujalt, entre Pujalt,
Veciana i Prats de Rei. La producció de noves energies és convenient tot i que caldria
desenvolupar estratègies per aconseguir que el seu impacte visual no sigui tant gran. Cal una
gestió acurada d’aquests elements, que poden trencar l’harmonia rural d’aquest paisatge.
L’existència d’àrees afectades per activitats extractives devalua els valors del paisatge
sobretot en els casos en què encara no s’ha aplicat un programa de restauració.
La unitat presenta cert potencial per acollir usos logístics, a causa de la gran
disponibilitat de sòl i la facilitat de comunicació amb l’Eix Transversal i l’A-2. Cal ser molt
prudent a l’hora de localitzar aquest tipus d’aprofitaments, procurant una bona ubicació i una
instal·lació integrada i proporcionada.
El risc d’incendi pot augmentar amb l’abandonament dels conreus i la recuperació de la
vegetació forestal.
Existència de la pràctica de l’excursionisme, la bicicleta de muntanya, així com noves
modalitats respectuoses amb el paisatge associades al turisme esportiu i de natura. Aquesta és
una modalitat de les activitats de lleure que incideixen positivament en el manteniment de la
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xarxa de senders i camins i que, a la vegada, són la forma d’aproximació al paisatge
respectuosament.

Model urbanístic i habitatge: un nucli concentrat
Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) el nucli urbà de Calaf
és el nucli a potenciar dins del sistema urbà de Calaf, conformat pels municipis de Calonge de
Segarra, Sant Pere Sallavinera, els Prats de Rei, i les conurbacions de Sant Pere de l’Arç, el
Soler, Dusfort, Aleny, Mirambell, la Fortesa, la Llavinera, i la Manresana.
Aquest nucli juga el rol de polaritat subcomarcal a l’extrem Nord-Oest de la comarca de
l’Anoia. Aquest paper és compartit a la comarca amb els municipis de Vilanova del Camí (al
costat d’Igualada), i Piera, ambdues a l’extrem Sud-Est de la comarca, i conformant el nucli de
la Conca d’Òdena.
Veiem que el 70% de la població de la comarca es troba localitzada a la Conca d’Òdena, i
el 30% restant queda dispers a la resta de la comarca. De la resta de la comarca, l’únic nucli
amb polaritat a potenciar és precisament el de Calaf.

Planejament urbanístic
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calaf de 2005, la distribució del sòl
del municipi era:
Sòl urbà

110,18

ha 11,72%

Sòl urbanitzable

109,51

ha 11,65%

Sòl no urbanitzable

720,59

ha 76,64%
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Total

940,28

ha 100,00%

Model de creixement i dimensionat del Pla
El model de creixement que proposava el Pla, era un model compacte però de
desenvolupament, basat sobretot en el fort creixement dels sòls destinats a usos industrials i
logístics. La superfície total dels nous sectors urbanitzables delimitats i no delimitats era de
109,51 hectàrees davant de les 110,18 hectàrees que el mateix Pla classificava com a sòl urbà.
Per tant, els nous creixements que es van delimitar permetien doblar la superfície urbana del
municipi.

Regulacions del sòl no urbanitzable
La superfície que el Pla classificava com a sòl no urbanitzable era de 720,59 hectàrees;
més d’un 75% de la superfície del terme municipal.
S’establien cinc zones o claus reguladores. Una primera clau 13, referent al sòl rústic, on
també s’incloïa la subclau 13a que feia referència a sòls rústics amb protecció d’arbrat. A
continuació s’establien tres claus referents a diferents àmbits de protecció: clau 14 de
protecció agrícola, clau 15 de protecció paisatgística i clau 16 de protecció forestal on també
s’incloïa la subclau 16a referent a la restauració paisatgística. Finalment la clau 17 que servia
per delimitar els diferents espais vinculats a les servituds dels sistemes.
El Pla incorporava els documents del Catàleg específic de masies, amb cinc elements
identificats, i l’Inventari d’edificacions en el sòl no urbanitzable, amb cinquanta-quatre
construccions.
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Distribució i tipologia dels assentaments
Tal i com s’observa en l’esquema gràfic del terme municipal de Calaf, per usos del sòl,
bona part del terme municipal es troba protegit, definint-se com a sòl rústic, agrícola, forestal
o de protecció paisatgística. El sòl no urbanitzable suma més del 75% del terme municipal.
Els assentaments urbans es localitzen al nucli de Calaf, el qual al POUM de 2005 se li
donava una capacitat de creixement de quasi el 100%, doncs al sòl urbà se li podia afegir un
estoc igual de sòl urbanitzable.
Finalment, les comunicacions del municipi són força bones. Per una banda, hi ha la
connexió ferroviària que uneix el municipi amb Barcelona (via Manresa). I, per l’altra banda, hi
ha la connexió per carretera, amb l’eix transversal C-25 (Lleida-Girona) que passa pel terme
municipal i l’accés a l’autovia A-2 (Lleida-Barcelona) que es troba a 15 minuts. Com a últim
element comunicatiu, també passa pel terme municipal la carretera C-1412 que uneix Igualada
amb la Seu d’Urgell.
Es pot veure com Calaf es constitueix com un node de connexió de la Catalunya central,
si bé ja queda una mica allunyada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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COREMA del terme municipal de Calaf:

Bens immobles per usos
La classificació dels bens immobles per usos, ens fa veure la predominança de l’ús
residencial, seguit d’una important dotació d’immobles amb ús de magatzem i de l’industrial.
La resta d’immobles es divideixen en els que estan en situació de vacant i els que tenen un ús
comercial.
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Aquests usos dels immobles ens donen una foto de l’activitat del municipi amb una forta
especialització en el sector de la indústria i la logística, i amb una baixa disponibilitats per a la
localització de nova activitat. Caldrà veure si aquest segon fet pot ser causa de dificultats per al
creixement de l’activitat econòmica al municipi.

Habitatges per tipus
Si analitzem la tipologia d’habitatges per usos, podem veure la total inexistència
d’habitatges censats com a segones residències. Això ens fa veure que el perfil productiu del
municipi és poc turístic, o com a mínim amb molt pocs estiuejants.

Un segon element a tenir en compte és el baix percentatge d’habitatges buits (17%),
posant el municipi a la franja mitjana - baixa en comparació als de la resta de les comarques
barcelonines.
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Edificis amb habitatge per nombre d’immobles

Si analitzem la tipologia dels edificis pels nombre d’habitatges inclosos, podem veure el
predomini de l’habitatge unifamiliar. Aquest creixement en forma d’urbanització dispersa
suposa una doble dificultat: per una banda, es produeix un consum del poc sòl disponible de
forma poc sostenible i, per una altra, encareix tant l’accés a l’habitatge de les generacions més
joves, com també encareix la prestació dels serveis públics del tipus urbà
La tipologia d’edificacions del municipi, també queda reflectida en el consum d’aigua,
que augmenta en els municipis d'urbanització de baixa densitat amb jardins i espais particulars
com piscines. Per contra, disminueix en els entorns més densos i compactes. Sorprenentment,
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en el cas de Calaf, amb un consum de menys de 30 m3 per any, es troba a la franja més baixa
en comparació al de la resta de municipis de la demarcació de Barcelona.

Espai agrari
Tal i com s’ha analitzat en el COREMA del municipi del Calaf, aquest compta amb un
gran estoc de superfície potencialment agrícola. Tot i això, el municipi no compta amb
varietats autòctones o Denominacions d’Origen.
A més, la producció agrícola i ramadera es troba en creixement en els darrers 20 anys.
Aquest fet, que dona potencial al desenvolupament de l’activitat agrícola, no treu que
caldrà un important esforç per part del municipi, si es vol promoure l’activitat agrícola.
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Infraestructures i accessibilitat: al centre de Catalunya
Calaf és un nus de comunicacions en què s’encreuen els eixos principals, la C-1412, eix
nord-oest sud-est, que va d’Igualada a la Seu d’Urgell, i la C-25, l’eix transversal. Disposa també
de carreteres comarcals i locals que uneixen les diferents poblacions entre elles, amb Calaf i
també amb Igualada situada al sud de la unitat. La via del tren passa per Calaf provinent de
Manresa en direcció a Lleida.

La posició privilegiada de Calaf amb l’eix central la situa com a nucli pivotant
connectant-la amb bona part de les destinacions de Catalunya, de Lleida a Girona, de Lleida a
Barcelona i, directament, a Tarragona. Si bé, aquesta posició privilegiada resta minoritzada per
la no molt bona connexió amb l’Àrea de Barcelona, ja que el municipi de Calaf es troba a una
distància d’entre 60 i 75 minuts de la ciutat de Barcelona.
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Per altra banda, la bona connexió amb Tarragona, permetria accedir al seu port per al
trasllat de mercaderies, suplint el port de Barcelona, davant d’un eventual col·lapse.

Infraestructures
●

Polígons d’activitat econòmica
El municipi de Calaf compta amb un polígon industrial en ple funcionament, que és el de

Les Garrigues, amb una superfície total de 25,6 hectàrees, si bé no disposa de capacitat per a
localitzar-hi noves empreses.
Dins del pla de construcció de noves infraestructures per atreure nova activitat
industrial al municipi, es preveu la construcció d’un baixador de mercaderies ferroviari en el
polígon industrial existent, i la projecció de dos nous polígons industrials al municipi. El fet de
tenir un polígon industrial amb accés directe a la via del tren, i l’augment de la superfície
disponible amb dos polígons serà molt atractiu per a les indústries.

●

Cobertura telefonia mòbil
L’anàlisi de la cobertura de telefonia mòbil permet veure com aquesta es concentra al

nucli de Calaf, i ressegueix les principals vies de comunicació, la C-15, la C-1412, i la BV-1001.
Es

constata

manera

d’aquesta

com

bona part del

terme

municipal

troba

desocupat per

ser

no

urbanitzable.
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Patrimoni natural i cultural: una riquesa per explotar
Patrimoni històric
El municipi de Calaf disposa actualment de quatre elements declarats BCIN (Bé Cultural
d’Interès Nacional): el castell de Calaf, els portals i les muralles de Calaf, Cal Ferrera i la Plaça
Gran.
El castell de Calaf s’ubica a la part més alta del nucli, i després d’anys de restauració, el
2011 van finalitzar les obres i es va poder obrir al públic. La visita és del tot recomanable, no
solament per conèixer aquest bé patrimonial, sinó per també contemplar les vistes del nucli de
Calaf.
Els portals i els murs de Calaf. Diferents historiadors assenyalen l’any 1584 com la data
en la qual es van reconstruir els portals de la vila i, per tant, les muralles. Tot fa suposar que no
sols es va tractar d’una reconstrucció, sinó que també hi va haver un eixamplament de les
muralles per encabir el creixement urbanístic que s’havia produït al llarg de la centúria.
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La casa fortificada de Ferrera. Ubicada a dalt d’un turó, a quasi 800 metres d’alçada, es
presenta aquesta antiga casa forta, documentada ja al segle XI. Actualment es troba en ruïnes,
però encara és ben visible la seva monumentalitat albirant el territori.
Casa fortificada de Castelltort. Tot i estar situada al límit del terme municipal de Calonge
de Segarra, també declarada bé cultural d'interès nacional. Documentada el 1146, potser ja
compareix el 989. El que és segur però és que s'esmenta des del segle XII amb l'apel·latiu de
castrum infeudat al vescomte de Barcelona Reverter. Edifici rectangular amb finestrals i
elements dels segles XIII i XIV. Es tracta d'un casal fortificat, possiblement l'ampliació d'una
fortificació anterior, aixecat a la vora del marge i, per tant, té planta quadrangular irregular
amb un dels murs esbiaixats en forma de proa.
La Plaça Gran destaca pels seus porxos i edificis com Cal Mensa, la Casa Felip o Cal
Martorell. La delimitació del conjunt històric inclou les parcel·les de l'església de Sant Jaume,
del seu campanar i de l'Ajuntament
Lligat a la plaça hi ha el projecte Les botigues de la plaça Gran, un tresor perdut que
converteix els petits comerços de la Plaça Gran, ara tancats, en un projecte museològic que
exposa les botigues tal com eren abans de tancar-les i les ha convertides en un atractiu més
del patrimoni de Calaf.

Patrimoni cultural
●

Els pastorets de Calaf: expressió teatral, tradicional de Nadal, representada a

Calaf des del 1925 a partir del text de Josep Maria Folch i Torres: Els Pastorets o
l'Adveniment de l'Infant Jesús. Es tracta d'un dels més ben valorats per la fidelitat al text
original i per l'espectacularitat de la presentació.
●

Fires:
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o

EcoFira: fira dedicada al producte ecològic de l'Alta Segarra i de

l'Anoia, es celebra el segon cap de setmana d’abril, amb expositors vinculats a
l'ecologia i el medi ambient amb propostes d'alimentació, energies renovables, i
salut ambiental.
o

Fira Agro Alta Segarra: espai firal del món agrícola de Calaf, que es

celebra coincidint amb la Festa Major del municipi, el primer cap de setmana de
setembre. Es dirigeix als professionals de l'agricultura, amb demostracions de
maquinària, i ponències sectorials.
o

Fira de la Carbassa. Es celebra per Tots Sants. És un certamen que està

dedicat de manera exclusiva al cultiu i l'artesania d'aquest fruit de tardor,
tradicional de l'Alta Segarra.
●

DesFOLCa’t! Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf: fomenta la

presència de la música d'arrel i tradicional en els actes festius de la població. Va néixer
l'any 1992 com una trobada d'acordionistes i amb la finalitat de potenciar l'acordió
diatònic, tocat antigament en els balls de muntanya.
●

Mercat de Calaf: Des de l'any 1226 se celebra cada dissabte, amb quasi un

centenar de parades de tota classe de productes: fruites i verdures, articles d'artesania,
pastisseria, marroquineria, música, roba, sabates, etc.

Patrimoni natural
No consta l’existència de cap element de patrimoni natural d’especial interès. Cal fer
esment, que tot i el nucli de Calaf és important, no hi trobem parc o jardins a destacar-hi, on
podria haver-hi especies botàniques singulars o zones verdes amb espècimens botànics
interessants.
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En tractar-se d’un municipi amb poca extensió, sense cap curs fluvial, amb un nucli urbà
i industrial important, grans camps de conreu, industries extractives, i sense zones boscoses o
cursos fluvials, no es veu fàcil encabir-hi espais verds promoguts urbanísticament.
Aquesta funció la podria jugar la zona del Rentador, o al voltant del Castell, les quals es
podrien enjardinar. Tot i que, com ja s’ha comentat, cal recordar que Calaf es troba en zona de
secà, cosa que dificulta i faria artificiós, promoure-hi espais excessivament verds o frondosos.

c. Economia
Economia de l’àrea d’influència: impacte de la dinàmica global
A l’hora d’analitzar l’economia del municipi de Calaf, és interessant iniciar l’estudi
ampliant el focus d’atenció a l’àrea d’influència en què es troba inserida l’economia del
municipi. En aquest cas estem parlant del sistema territorial de Calaf.
Per a portar a terme aquesta tasca s’ha emprat la tècnica d’anàlisi shift-share. Amb
aquesta tècnica es busca analitzar l’ocupació (nombre d’assalariats i autònoms) del sistema
territorial de Calaf, per sectors d’activitat, observant-ne la seva evolució en un període
determinat (2008-2014).
S’ha analitzat quina part d’aquesta evolució (positiva o negativa) ha estat deguda a la
dinàmica global de l’economia de Catalunya (en endavant dinàmica global), quina part ha estat
deguda a la dinàmica pròpia de l’economia dels sistema territorial de Calaf (en endavant
dinàmica pròpia), i quina part ha estat deguda a l’estructura productiva per sectors pròpia del
sistema (en endavant estructura productiva).
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Tota la informació d’aquest apartat s’ha obtingut de l’estudi Els components del
creixement a les economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share, de la
Diputació de Barcelona 2015. Es per aquest motiu que no s’aporten dades més actualitzades al
respecte.
El sistema territorial de Calaf està integrat per 4 municipis: Calaf, Calonge de Segarra, Els
Prats de Rei i Sant Pere Sallavinera. La població el 2014 és de 4.376 persones, un 2,2% (-97)
inferior a la de 2008.

En el període on la crisi va ser més dura, entre 2008 i 2012, el sistema Calaf va perdre
222 ocupats, mentre que en el bienni 2012-2014 en va perdre 59.

Treballadors
afiliats. Diferència 4t
2008 –

4t

2014

subperíodes

22

i

Ens trobem doncs amb un sistema que ha sofert de forma important la darrera crisi
econòmica en l’àmbit de l’ocupació.

Treballadors afiliats. Diferències interanuals 1r 2009 – 4t 2014

La descomposició dels tres components del shift-share del 4t trimestre del 2008 al 4t
trimestre del 2014 mostra una pèrdua de 560 afiliats i una generació de 279. La dinàmica
global explica el 39% de l’ocupació destruïda i el 15% de la generada. La dinàmica pròpia
explica l’11% de l’ocupació destruïda i el 85% de la generada, mentre que l’estructura
productiva explica el 50% de la destruïda i no aporta cap lloc de treball nou.
La dinàmica global és negativa fins el 2013, molt especialment el 2009. En el 2014 es
recupera i és determinant per a la generació d’ocupació.
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La dinàmica pròpia és l’únic component que crea ocupació fins el 2012. El 2013 en
destrueix i en els trimestres centrals del 2014 en genera i en el primer i quart en destrueix.
L’estructura productiva contribueix a la destrucció d’ocupació en tota la sèrie, tot i que
el darrer any aquests valors negatius es moderen.
Caldrà veure en l’anàlisi sectorial quins són els subsectors específics del municipi de
Calaf que en beneficien o en dificulten el seu creixement.

Estructura productiva: agricultura, indústria i construcció
Passem a analitzar l’estructura productiva centrant-nos en el municipi de Calaf, i
comparant-la en aquest cas amb l’estructura productiva de la comarca, i la de la demarcació
de Barcelona.
Com es pot veure en el gràfic següent, el municipi de Calaf es caracteritza per tenir un
sector industrial lleugerament superior al de la comarca, i molt superior al de la mitjana de la
demarcació. Això a priori és força positiu, ja que el sector industrial es caracteritza per ser un
sector que ofereix bones condicions laborals d’estabilitat, remuneració i qualificació del capital
humà. El fet de tenir-ne amb un pes important pot ser d’ajuda al desenvolupament de
l’ocupació del municipi.
Cal recordar, però, que Calaf és un municipi amb falta d’espai urbanitzable, i on tot i
l’existència d’un polígon industrial consolidat, aquest no pot oferir sòl disponible per a acollir
noves empreses.
Tot això ens portar a pensar que, tot i que l’activitat industrial pot ser una activitat
interessant a promoure, això requerirà d’un important esforç per part del municipi.
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Tornant a l’anàlisi per grans sectors, podem veure que el segon sector que presenta
importants diferències comparatives és el de l’agricultura, el qual mostra uns valors superiors
als de la comarca i, sobretot, uns valors netament superiors als de la mitjana de la demarcació
de Barcelona. Si a aquest fet hi sumem la important disponibilitat de sòl agrícola, ens pot fer
pensar que l’activitat agrícola si pot ser interessant de promoure.
A més, cal fer esment del creixement en el nombre d’explotacions agrícoles, doncs
segons el cens agrari per al municipi de Calaf, s’ha passat de 23 explotacions l’any 1999 a 38 el
2009. Caldrà veure els resultats per a l’any 2019, però sembla que poden ser positius.
A aquesta situació, però, s’hi ha d’afegir la necessitat de reforçar el sistema d’elaboració
i comercialització de productes agrícoles, que permetés fer el salt a una activitat de més valor
afegit i, per tant, de major rendiment.
El tercer sector d’interès a ressenyar, és el de la construcció, el qual té valors superiors
tant als de la comarca com als de la demarcació de Barcelona. Aquesta sobredimensió del
sector de la construcció no és una dada en principi positiva, ja que aquest ha estat un sector
molt afectat per la darrera crisi econòmica, a més de ser un sector que no ofereix bones
condicions laborals d’estabilitat, ni de qualificació del capital humà.
Finalment, cal remarcar el molt menor pes del sector serveis, comparat amb la mitjana
de la demarcació, i a la de la comarca. Aquest sector lligat sobretot a activitats de comerç al
detall i de serveis a les empreses, s’analitza en més detall en l’apartat de dinàmiques
sectorials, següent.

Estructura productiva: Calaf (cercle exterior), Anoia (cercle intermedi) i demarcació de
Barcelona (cercle interior).
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Dinàmica sectorial: construcció, metall i comerç al detall
Si observem la dinàmica sectorial del municipi, analitzant el pes de cada subsector en
llocs de treball, i l’evolució soferta durant el període 2008 – 2016, podrem veure com
s’estructuren actualment les activitats econòmiques en el municipi, i sobretot, com s’està
sortint de la crisi econòmica.
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Els subsectors amb més pes en l’economia local són la construcció i les immobiliàries
(22,71%), però amb una caiguda important (-25%), el metall (18,48%) amb un creixement
important (53%), i el Comerç al detall (8,54%) amb un creixement moderat (7%).
Altres subsectors més minoritaris, però amb una presència important, són els serveis a
les empreses (5,64%) amb un creixement molt important (89%), i l’automoció (5,40%) i un
creixement important (41%).
Els subsectors amb més creixement en l’economia local són les altres manufactures
(2.600%), però amb un pes reduït (2,11%), l’educació (110%) però també amb un pes reduït
(1,64%), el ja citat servei a les empreses (89% de creixement i 5,64% de pes), i les TIC (69%)
però amb un pes molt reduït (2,11%).
Els subsectors estratègics per a apostar-hi, segons el seu comportament els darrers 8
anys, són el metall i l’automoció, el comerç al detall i els serveis a les empreses, pel seu pes i
bon comportament. I cal tenir en compte la molt positiva evolució de les altres manufactures i
l’educació.

Una comparativa amb la resta de la demarcació de Barcelona
Si analitzem en quin tipus d’activitats està especialitzat Calaf, i la comparem amb la resta
de municipis de la demarcació, veiem que són les activitats del tipus residencials les que
predominen en el municipi.
Les activitats residencials estan formades per activitats de comerç, serveis socials,
educació, salut, administració pública i de lleure, principalment. Com podem veure en el
següent mapa, aquestes activitats ocupen al municipi de Calaf més de 150 llocs de treball per
cada 1.000 habitants, posicionant el municipi en la franja mitja - alta en relació a la resta de
municipis de la demarcació.
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Perfil de l’empresa: petit comerç

Sector serveis
De 1 a 5 treballadors
Comerç al detall

L’empresa tipus del municipi de Calaf es situa en el sector serveis (66,67%) o, en menor
mesura, en el sector de la indústria (21,75%). Cal destacar la diferència respecte a la mitjana de
la demarcació, on el sector serveis acull el 80,98% de les empreses, mentre que la indústria
només agrupa el 10,11% de les empreses.
La mida més comuna de les empreses és de 1 a 5 treballadors (80,62%), i la següent és
de 6 a 10 treballadors (17,05%). En aquest cas no hi ha divergències respecte a la mitjana de
Barcelona on el percentatge d’empreses de 1 a 5 treballadors és del 74,29%, i el de les
empreses de 6 a 10 és de 11,01%.
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El subsector amb més empreses és el del comerç al detall amb 25, seguit del de venda i
reparació de vehicles de motor i motocicletes amb 10, el de serveis de menjar i begudes també
amb 10, i el d’activitats especialitzades de la construcció amb 9.

Perfil del treballador: assalariat de la indústria o del comerç

Home
Assalariat
Sector serveis o indústria
Nou contractat:
Home
De 30 a 44 anys
Sector serveis
Temporal

El perfil de persona ocupada del municipi no aporta importants diferències del que ja és
comú a la resta de la demarcació. El sexe no és gaire determinant (home 59,08%), assalariat
per compte aliena (80,53%), en el sector dels serveis (39,38%), però seguit molt de prop pel del
sector industrial (37,33%).
Per subsectors el que té més treballadors és el de la construcció d'immobles (212),
seguit del de la fabricació de maquinària i equips (143), i el del comerç al detall (104).

Com elegir un sector per a apostar-hi?
Si volguéssim elegir un sector econòmic per al qual apostar a nivell de municipi, podríem
analitzar la dinàmica dels subsectors del municipi, i comparar-la amb els pesos sectorials
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comarcal i de la resta de la demarcació. L’objectiu seria detectar subsectors amb potencial de
creixement a nivell municipal, i amb diferències competitives a nivell comarcal i provincial.
En el gràfic de bombolles, ens interessa rescatar tres tipologies de subsector econòmic:
●

Aquells que tenen un alt nivell d’ocupació (bombolles grosses), i que han

crescut en el període 2008-2016, als quals anomenarem consolidats:

●

o

Metall

o

Comerç al detall

o

Serveis a les empreses

o

Automoció

Aquells que tenen un baix nivell d’ocupació (bombolles petites), però que han

crescut en el període 2008-2016, als quals anomenarem emergents:

●

o

Altres manufactures.

o

Educació.

o

TIC.

I aquells que tenen un alt nivell d’ocupació (bombolles grosses), però que han

perdut ocupació en el període 2008-2016, als quals anomenarem d’atenció preferent:
o

Construcció i immobiliàries

Si comparem l’estructura econòmica del municipi amb la de la comarca, i la de la
demarcació, podem veure que l’element diferencial més important és l’alt pes relatiu del
sector agrícola al municipi, en relació tant amb la comarca com amb la demarcació.
Aquest sector que no té reflex en l’evolució dels subsectors consolidats, emergents o
d’atenció preferent, ja que el seu pes absolut és igualment baix. Però com s’ha analitzat al llarg
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del capítol, aquest pot ser un sector estratègic a desenvolupar al municipi. Tant pel que fa a
l’increment de la producció, com sobretot el desenvolupament de l’elaboració i
comercialització de producte elaborat, el que seria el subsector de Productes alimentaris i
begudes.
La recuperació d’activitats agrícoles, requerirà estratègies diferenciades, com per
exemple bancs de terres, formació de nous productors, o promoció de fires i mercats agrícoles.
(Aquestes possibilitats s’analitzen en més detall a l’apartat d’estratègies de desenvolupament.)
El segon element diferencial entre l’estructura econòmica del municipi amb el de la
comarca, i la de la demarcació, és l’alt pes relatiu del sector industrial al municipi, en relació
tant amb la comarca com amb la demarcació de Barcelona.
En els subsectors consolidats lligats a la indústria tenim el metall i l’automoció. Caldrà
veure com promoure el desenvolupament d’aquestes activitats, amb les carències de sòl
disponible. Serà necessari reprendre les actuacions en favor dels polígons industrials del
municipi, que havien estat abandonades anteriorment.
Dins del mateix àmbit de promoció industrial serà interessant veure aquestes activitats
manufactureres, que en el cas de Calaf inclou principalment la indústria del paper, tot pensant
en noves vies de diversificació productiva.
En l’àmbit dels serveis a les empreses, l’activitat principal són els serveis jurídics i
comptables, els quals actuen de suport a la resta d’activitat econòmica.
Un darrer subsector en el grup dels consolidats és el del comerç al detall, el qual té un
pes important, i un creixement moderat. Caldrà veure com promocionar l’activitat comercial al
municipi, que pot ajudar a revitalitzar el nucli urbà, tot promovent nova activitat econòmica.
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Una de les actuacions que ja s’està portant a terme al municipi per promoure el sector
de comerç al detall, és el projecte Mercat de Calaf que busca promoure la integració del
producte local agrícola amb el producte cultural, pedagògic i turístic, sota la mateixa marca.
Finalment, tenim l’apartat dels subsectors d’atenció preferent, en el qual només s’hi
troben activitats lligades a la construcció i immobiliàries les quals, per la seva naturalesa de
poc valor afegit i el seu paper de focus en la darrera crisi econòmica, fan pensar més en un
interès per deixar decréixer i recol·locar els contingents de persones aturades a altres sectors,
més que no una oportunitat per promoure el seu creixement.

d. Societat

Població: creixement estabilitzat i repunt de les migracions
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Una primera observació de l’evolució històrica de la població del municipi de Calaf ens
permet veure com el municipi ha viscut una gran estabilitat els darrers 40 anys, amb lleus
oscil·lacions des de l’any 1975.
Amb un màxim amb 3630 habitants l’any 2009, ha sofert un lleuger descens
posteriorment, però arribant a la quasi estabilitat total els darrers anys, amb tendència a l’alça.
La població a 1 de gener de 2019 era de 3.535 habitants.
La següent figura mostra la piràmide de població del municipi de Calaf, aquesta està
composta per 18 segments que representen la població censada al municipi, repartida per
grups d’edat de cinc anys. A la base es mostra els habitants del municipi de 0 a 5 anys,
ordenant-se de forma creixent, fins arribar al 18è segment superior, on s’hi expressen els
habitants del municipi de 85 a 89 anys.
Una primera anàlisi ens mostra com s’han produït al municipi de Calaf quatre
dinàmiques demogràfiques diferenciades en els darrers 45 anys:
1.

En la meitat superior de la figura, del segment 9è al 18è segment, es percep

una piràmide poblacional clàssica, en la que la base és superior a la punta, en forma de
piràmide, on queda reflectida l’evolució d’una població on la taxa de creixement vegetatiu
és positiva (cada individu té més d’un fill), i la mortalitat fa reduir els segments de població
a mida que augmenta l’edat. Aquesta primera dinàmica estaria conformada per les
persones nascudes durant el període 1972-1976, i anteriors.
2.

La segona dinàmica estaria expressada pels segments 5è al 8è, la qual pren la

forma d’una piràmide invertida, on la base és inferior a la punta. En aquest cas estaríem
davant l’evolució d’una població amb el creixement vegetatiu negatiu (on cada individu té
menys d’un fill), mostrant-se aquí els canvis socioculturals i econòmics produïts durant el
període 1977-1996.
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3.

La tercera dinàmica, expressada amb els segments 3è i 4art, tornaria a mostrar

una piràmide clàssica, reflex d’una taxa de creixement vegetatiu positiu, conformada per
les persones nascudes en el període 1997-2006.
4.

La quarta dinàmica, expressada amb els segments 1er i 2on, repeteix el

comportament del període 1977-1996, amb una creixement vegetatiu negatiu, i una
piràmide invertida, mostrant a les persones nascudes en el període 2007-2016.

Comparant les piràmides del municipi de Calaf amb les de la comarca de l’Anoia, podem
veure com el comportament és exactament igual amb les quatre dinàmiques, si bé en el
municipi de Calaf es produeix un comportament més suau.
És curiós observar com en els períodes centrals de persones nascudes entre els anys
1972 a 1986, es produeix una important pèrdua de població femenina, si es compara amb la
tendència comarcal. Seria interessant saber perquè han marxat aquestes dones, i quin efecte
ha tingut en el municipi.
Finalment, es pot veure com la suma de les segona, tercera i quarta dinàmiques, no
igualen els resultats obtinguts per la primera, cosa que pot portar a mig termini un risc de
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despoblació del municipi, si no és compensat el creixement demogràfic vegetatiu negatiu amb
un augment significatiu de la immigració.

Moviments migratoris interns.

Si analitzem els moviments migratoris del període 2006-2016, podem veure com el saldo
positiu s’havia anat reduint des de l’any 2006, fins arribar a l’any 2010, en que el saldo va ser
netament negatiu, en tots els moviments migratoris per lloc d’origen - destí.
És a partir de l’any 2011 que comença a recuperar-se el saldo migratori pel que fa la
resta de la demarcació, fins que al 2015 el saldo global és positiu.
Finalment l’any 2016, tots els saldos migratoris tornen a ser positius.
Caldrà veure si aquesta recuperació del saldo migratori és suficient per compensar la
caiguda de la natalitat.
Aquesta evolució de la població té un efecte en el mercat de treball. Així podem veure
com aquesta disminució en el nombre de naixements comporta un envelliment de la població,
que en el cas del municipi de Calaf fa que no s’arribi a la taxa de reemplaçament, entre les
persones que s’han de jubilar, i les persones que s’integren en el mercat de treball.
35

En la següent gràfica podem veure com aquesta taxa ha passat de més del 110% el 2001
a menys del 90% el 2016.

Si analitzem el nivell d’instrucció de la població, veiem que el col·lectiu que predomina
és el de l’ESO, EGB i Batxillerat elemental, amb quasi la meitat de tota la població (66,10%). El
poc pes de la població amb estudis mitjos (20,37%) i superiors (8,72%) sobre el total.

Aquest baix nivell formatiu de la població, pot ser una dificultat afegida de cara a la
recuperació de l’activitat econòmica.
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Mercat de treball: atur per sota de la mitjana comarcal

Si s’observa la taxa d’atur registral del municipi, el nombre de persones registrades com
a persones en situació de recerca d’ocupació, i es compara amb les dades de la comarca de
l’Anoia, es pot veure com la taxa d’atur municipal sempre ha estat per sota de la comarcal, des
de l’any 2008, exceptuant el final del 2013, en que es varen solapar.
S’observa també com ambdues gràfiques han seguit una tendència paral·lela. I com el
moment més àlgid es va viure l’any 2013, a partir del qual mai ja no ha deixat de decréixer. Si
exceptuem l’any 2016 en que el municipi de Calaf va viure un repunt momentani.
Com a conclusió es pot dir que la valoració és força positiva, ja que actualment es
compta amb una taxa d’atur del 10,97%, sent quasi quatre punts percentuals millor que la
mitja comarcal.
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Si analitzem l’evolució de la contractació registrada a Calaf per sectors d’activitat,
podem fer dues observacions: per una banda, es detecta la total terciarització de l’economia
local, en què el sector serveis genera quasi el 90% de tota l’ocupació. I, per una altra banda,
com des de l’any 2010 s’ha produït una important estabilitat en els nivells de contractació, al
voltant dels 550 contractes anuals durant aquest darrer període, si exceptuem el gran pic
viscut aquest darrer any 2016.

Perfil de la persona aturada: edat avançada amb estudis bàsics

Dona
De 40 a 54 anys
Amb educació general
Provinent del sector serveis
Darrer lloc de treball ocupat del tipus ocupacions
elementals.
Beneficiària de prestacions per desocupació del tipus
contributiu o assistencial.
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El perfil de la persona aturada del municipi de Calaf és quasi idèntic al que es presenta a
la comarca de l’Anoia i a tota la demarcació de Barcelona: estem parlant d’una dona (55%), de
40 a 55 anys, (40%), amb educació general (72%), provinent del sector serveis (49%), provinent
d’ocupacions del tipus elemental (40%).

Mobilitat: important connexió amb igualada i Manresa
Si observem la taula de mobilitat obligada per motius laborals, podem veure com la
primera destinació dels habitants del municipi cap a altres municipis és el municipi d’Igualada,
seguit de Barcelona i Manresa. Per altra banda, el primer emissor de persones que han d’anar
a Calaf des d’un altre municipi per treballar és Manresa, seguit dels Prats de Rei i Barcelona.
Un element a tenir en compte és el fet que és quasi idèntic el nombre de persones que
s’han de traslladar a Calaf per treballar (408), a les persones de Calaf que han de marxar del
municipi per treballar (403).
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D’aquí es pot deduir que el municipi de Calaf es troba amb un equilibri quasi perfecte
entre persones que van a treballa fora i persones de fora que van a treballar a Calaf.
Sent el mercat de treball força adequat per la població del municipi, doncs a més de
tenir una molt alta taxa d’autosuficiència (69,77%), residents que treballen al municipi
respecte el total de llocs de treball del municipi, també tenen una molt alta taxa
d’autocontenció (70,03%), residents que treballen al municipi respecte el total de residents
que treballen.

e.

Governança

Hisenda municipal: forta reducció del deute
La situació patrimonial del consistori presenta uns comptes força sanejats que permet
confiar en la possibilitat d’endegar accions en pro del desenvolupament local del municipi.
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Si s’observa l’evolució del deute viu de l’ajuntament els darrers 8 anys, es pot veure com
l’important endeutament sofert en la segona fase de la darrera crisi econòmica, ha estat força
eixugat. Mostrant-se l’important esforç de contenció realitzat en els darrers 5 anys.
Si es compara la situació del municipi de Calaf amb la resta de municipis de la
demarcació, es pot veure com el municipi es troba a la banda dels municipis amb un
endeutament per sota de la mitjana, si bé es troba força lluny del valor de la mediana.

Es pot veure com l’esforç realitzat posiciona el municipi en un terme mig, lluny dels
municipis més endeutats, però lluny també del grup de municipis amb un deute nul o quasi
nul.
Si mirem l’estructura d’ingressos de l’ajuntament, veiem que el principal ingrés són les
transferències corrents, ingressos que es reben d’altres administracions, xifra que a més és
força superior a la de la mitjana dels municipis amb una magnitud d’habitants similar. La
segona font d’ingressos són els impostos directes, la qual es troba però 9 punts percentuals
per sota de la mitjana dels municipis amb una magnitud d’habitants similar.
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Sembla doncs, que el municipi de Calaf necessita de la participació d’altres
administracions per a poder equilibrar els seus comptes, i fer front a les necessitats de serveis
dels seus habitants.

La primera despesa, en proporció, de l’Ajuntament és la remuneració del personal, la
qual es troba 13 punts percentuals per sobre de la mitjana de municipis amb una magnitud
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similar. I la segona despesa més important són les despeses de béns i serveis, la qual a més es
troba 11 punts percentuals per sota de la mitjana de municipis amb una magnitud d’habitants
similar.
Això ens dona una imatge d’un Ajuntament amb poca capacitat de despesa i d’inversió
en benefici dels seus ciutadans, doncs percentualment bona part de les despeses van cap a
pagar els costos fixos del seu personal.

Pla de mandat: forta implicació amb el desenvolupament local
El pla de mandat de l’ajuntament de Calaf, que es va presentar sota el títol Els 25
compromisos, els quals havien de regir la tasca del consistori per a la legislatura 2015-2019.
D’aquests 25 compromisos, es detallen els que treballen dins l’àmbit del
desenvolupament econòmic local eren:

1-

Rebaixar el deute i la despesa financera per poder fer les inversions que el

poble necessita: rebaixa assolida segons informació de l’Ajuntament, cosa que permès
sortir de la tutela financera de la Generalitat.
2-

Fomentar la creació de la unió d’empresaris i comerciants i protegir i impulsar

el teixit comercial i empresarial.
3-

Crear un viver d’empreses o espai de coworking, i integrar-hi el Centre de

Recursos per a l’Ocupació.
4-

Impulsar els programes de garantia juvenil per a l’orientació, formació i

inserció dels joves del municipi.
5-

Fomentar l’ocupació per a majors de 45 anys en situació d’atur.
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6-

Potenciar la marca Mercat de Calaf: mitjançant la dinamització de diferents

sector de Calaf i l'Alta Segarra a través de fires temàtiques com l'EcoFira, l'Agro Alta
Segarra i la Fira de la Carbassa.
7-

Posar en valor el patrimoni cultural de Calaf.

8-

Fomentar la creació d’una agrupació d’entitats.

9-

Elaborar pressupostos participatius.

Serveis municipals de DEL: el CRO
El municipi compta amb un Servei Local d’Ocupació que s’anomena Centre de recursos
per a l’ocupació de Calaf, que dona suport a les persones en cerca de feina, i ofereix activitats
formatives i de desenvolupament competencial. El servei està obert de dilluns a divendres,
matí i tarda.

Altres actuacions de l’Ajuntament en l’àmbit del desenvolupament econòmic del
municipi són:
La promoció de la marca Mercat de Calaf que busca promoure la integració del producte
local agrícola amb el producte cultural, pedagògic i turístic, sota la mateixa marca.

Sociograma del DEL: actors del desenvolupament
Un sociograma dels diferents actors implicats en el desenvolupament econòmic de
Calaf, ens permet veure qui són, i quin posicionament prenen respecte el desenvolupament
econòmic local del municipi.

44

S’han pres en consideració 4 possibles tipologies d’actors que poden incidir a nivell local:
Les empreses privades, actuant agrupades en sectors productius o individualment, les
administracions públiques, les associacions cíviques o ciutadanes, i aquells agents individuals
que per la seva situació estratègica puguin incidir en el DEL de forma individual.
En el cas de Calaf, el municipi compta, tal i com es desprèn de la informació disponible,
amb els 4 tipus d’actors.
Per a definir el posicionament dels actors en el DEL, s’ha analitzat a partir de 3 variables:
El potencial o voluntat que puguin tenir els actors per participar en la definició del model de

desenvolupament local (eix d’ordenades de la gràfica), el nivell d’afectació que poden rebre els
actors pel model de desenvolupament local definit (eix d’abscisses de la gràfica), i la capacitat
d’impacte que puguin tenir aquests actors (mida de les esferes).

45

En el cas del teixit empresarial, la capacitat d’impacte s’ha mesurat a partir del nombre
de treballadors (contractats i autònoms) ocupats en cada subsector, prenent en consideració
aquells sectors amb una capacitat d’impacte petita (entre 100 i 200 treballadors), mitjana
(entre 201 i 500 treballadors), o gran (més de 500 treballadors). Quan s’han analitzat empreses
privades com a agents individuals, s’ha mesurat l’impacte mitjançant el volum de facturació de
les empreses, prenent en consideració aquelles empreses amb una capacitat d’impacte petita
(entre 10.000.000€ i 20.000.000€), mitjana (entre 20.000.001€ i 100.000.000 € de facturació) o
gran (més de 100.000.000 € de facturació).
Per altra banda, en el cas de les associacions cíviques i el de les administracions
públiques, s’ha intentat donar una magnitud a cada un dels actors que reflectís la seva
capacitat d’impacte percebuda, sense entrar a prendre cap valor quantitatiu per definir-la.
Com a resultat s’obté una distribució en 9 quadrants, en que en el primer quadrant
(extrem dret superior) s’hi localitzen aquells actors amb un alt interès per intervenir en la
definició del model de desenvolupament local, i un alt nivell d’afectació pel model de
desenvolupament que resulti definit.
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Com a exemple, en aquest primer quadrant hi trobem els serveis municipals de
l’Ajuntament de Calaf, i també hi trobem el sector de les empreses del metall, el sector de
productors agroalimentaris, i els sector del comerç al detall.
Un segon element a ressaltar del municipi de Calaf és que disposa d’un teixit associatiu
molt nombrós i actiu: associacions ciutadanes, però també s’estan desenvolupant associacions
d’empresaris i de comerciants, o també de productors agrícoles (quadrant 2).
Un altre aspecte a tenir en compte en el quadrant 2 són les fires que s’estan organitzant
al municipi, i que promouen una bona imatge de Calaf, alhora que faciliten la comercialització
dels productes agroalimentaris: Eco fira, Fira Agro Alta Segarra, i Fira de la carabassa.
Un actor a tenir en compte són els visitants i turistes del poble. Doncs cal conèixer les
seves opinions i punts de vista (quadrant 4).
Cal tenir present també el paper de les empreses del municipi (quadrant 5), on ressalta
el paper de l’empresa Constructora de Calaf SA, i Maquinària Agrícola Solà SA, i on també s’hi
ha afegit a l’entitat Bike Calaf que com a organitzadora de la cursa Powerade està portant a
terme una diversificació estratègica cap a noves activitats en el territori.
Finalment, es vol senyalar dos actors que s’ha volgut incloure, i que són els municipi
d’Igualada i Manresa com a agents individuals amb un alta capacitat d’impacte, ja que les
evolucions que prenguin aquests actors afectaran de forma substancial l’esdevenir del
municipi de Calaf i el seu model de desenvolupament, si bé se’ls ha situat al quadrant 9.

f. Balanç de factors de desenvolupament
Els factors de desenvolupament són aquells aspectes sobre els quals es pot incidir des
de l’escala local i que expliquen (en funció de la seva presència i la forma com es combinen
entre si) la dinàmica del territori, és a dir, perquè uns territoris tenen més èxit que uns altres.
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En la figura següent es presenta un balanç de l’estat actual d’aquests factors i el potencial que
podrien adquirir per al desenvolupament local, a partir de la diagnosi i la comparació amb
altres municipis.
S’han pres en consideració els principals factors de desenvolupament del municipi de
Calaf. A continuació es poden consultar les variables que s’han pres per a conformar els
indicadors, i s’han intentat respondre dues preguntes:
Per una banda, es vol saber quins són els punt forts i punts febles del municipi de Calaf, i
per una altra banda, es vol analitzar en quins aspectes pot ser complementari Calaf amb els
municipis veïns de Igualada, i Manresa.
L’elecció d’aquests municipis no és casual: Igualada és la capital de la comarca de l’Anoia
i, juntament amb Manresa, són les ciutats amb què Calaf té més lligams

i sinergies

econòmiques. És interessant saber en què es diferencien, per veure en què es poden
complementar.
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Els factors de desenvolupament s’han analitzat a partir de les següents variables:
●

●

●

Accessibilitat
o

Accessibilitat des de Barcelona. Minuts

o

Accessibilitat carreteres

Urbanisme i habitatge
o

Preu lloguer, 2016

o

Treballadors de comerç al detall per 1.000 ha.

Espais d'activitat econòmica
o

Treballadors industrials per cada 1.000 habitants. Desembre 2016

o

Tipus de municipi segons superfície de sòl urbà (superfície residencial /

superfície d'activitat econòmica)
●

Sostenibilitat
o

Llocs de treball en economia verda per cada 1.000 habitants (Des.

o

Consum anual domèstic d'aigua. 2014(m3/habitant)

2016)

●

●

Estructura econòmica
o

Especialització

o

Índex de diversificació

Cultura empresarial
o

Taxa de creació d'empreses. Empreses creades (SA i SL) per cada 1.000

habitants. 2016
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o

Treballadors de serveis a les empreses per cada 1.000 habitants.

Desembre 2016
●

●

Capital i finances
o

% IAE respecte total ingressos

o

RBFD, 2015 (€/habitant)

Educació i coneixement
o

Taxa d'escolarització als 17 anys

o

Treballadors coneixement i mitja/alta tecnologia per cada 1.000

habitants. Desembre 2016
●

●

●

●

Diversitat cultural
o

Patrimoni

o

Treballadors creatius per cada 1.000 habitants. Desembre 2016

Cohesió social
o

Pensions no contributives per cada 1.000 habitants. 2015

o

Taxa Atur femení

Participació comunitària
o

Associacions per cada 10.000 habitants

o

Participació eleccions locals (1999 - 2015)

Qualitat de les institucions públiques
o

Despesa en polítiques de promoció econòmica per càpita, 2015

o

Llocs de treball Administració Pública per cada 1.000 habitants
50

En què és bo Calaf?
Si ens fixem en aquells factors en que el municipi de Calaf ha obtingut millor puntuació,
veurem que aquests són:
●

Urbanisme i habitatge: Aquí ha jugat a favor el preu del lloguer, ja que es troba

a la meitat de la mitja de la província.
●

Espais d'activitat econòmica: en aquest cas ha jugat a favor el nombre de

treballadors industrials per cada 1.000 habitants, el qual dona com a resultat 131, quan la
mitja provincial és 86.
●

Sostenibilitat: El que ha determinat el bon resultat en aquest àmbit ha estat el

molt baix consum d’aigua per ús domèstic, sent 29 quan la mitja provincial és 42.
●

Participació comunitària: En aquest cas a puntuat positivament tant el nombre

d’associacions per cada 10.000 habitants, com la participació en eleccions locals (1999 2015), donant una imatge de municipi amb una forta presència ciutadana en l’activitat
pública.
●

Qualitat de les institucions públiques: Aquí el que ha marcat realment la

diferència ha estat la despesa en polítiques de promoció econòmica per càpita,
demostrant el gran interès del municipi en el seu desenvolupament i benestar dels
ciutadans, ja que el valor resultant ha estat 169€ per habitant, quan la mitja provincial és
68€.

En què es complementa amb les veïnes Igualada i Manresa?
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Els elements que millor complementa Calaf a les veïnes Igualada i Manresa són l’accés a
l’habitatge comptat pel preu del lloguer, el potencial d’activitat industrial, la qualitat
institucional referida a l’interès de l’Ajuntament en l’àmbit del desenvolupament econòmic, i la
riquesa associativa del municipi.
Aquests fets, sumats a les bones predisposicions del municipi en sectors com
l’agricultura, o subsectors industrials com el del Metall i l’Automoció, i subsectors dels serveis
com el del Comerç al detall i el dels Serveis a les empreses (tal i com veiem en el DAFO realitzat
pels 4 àmbits d’anàlisi: territori, economia, societat i governança). Ens fan pensar en la
possibilitat de promoure un model de desenvolupament pròxim a una de les 4 tipologies que
es mostren a continuació:
● Model resilient
● Model lent
● Model col·laboratiu
● Model cooperatiu
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3. Les línies estratègiques i accions del PEC
A) Àrea social: Calaf, vila amb valors i transparent
La desigualtat social està augmentant a tots els nivells fins a extrems insostenibles i
inacceptables, i els hàbitats urbans en són un reflex immediat i proper. Malgrat que els efectes
de la polarització són més visibles i dramàtics en les ciutats més grans, les viles i pobles no en
som immunes. Per això, a Calaf hem d’estar-hi amatents i prendre mesures per corregir i
pal·liar les desigualtats socials que es poden expressar en l’entorn local.
Un dels efectes que està tenint la creixent globalització dels espais urbans en les
ciutats de referència, com Barcelona i el seu àmbit metropolità, amb fenòmens com la
gentrificació o la mercantilització del patrimoni i el turisme de masses, és l’expulsió dels seus
habitants més vulnerables cap a d’altres viles i pobles atrets pels preus de lloguer més baixos.
Aquest desplaçament s’aprecia a Calaf des de fa uns quants anys.
En conseqüència, des del govern municipal s’han d’elaborar polítiques tranversals
que tinguin en perspectiva la justícia social, la igualtat, la cohesió i la inclusió.

I. Calaf, una vila amb valors
Volem fer de Calaf un poble amb valors de civisme i respecte.
A través de les entitats i de totes aquelles persones que a títol individual vulguin
formar part del projecte, es debatran i consensuaran sis valors que formen part del nostre
tarannà i que expressin la manera com volem treballar i viure a la nostra vila.
D’aquest debat en sorgirà el Pacte pels valors de la convivència, que ha de ser el
marc per a la nostra convivència i una perspectiva vinculant a l’hora d’elaborar les polítiques
municipals.
Es definiran els valors que ens uneixen i que són provocadors i generadors de
convivència i cohesió.
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Es crearà un comitè impulsor que tindrà com a missió vetllar per la creació i el
funcionament del projecte Calaf, una vila amb valors.
N’han de formar part totes les entitats de Calaf, culturals, esportives, d’oci, els
agents educatius, les associacions de veïns i veïnes, i aquelles persones individuals que estiguin
motivades per a formar-ne part.

II. Millorar la governança
Els Ajuntaments som l’administració més propera al ciutadà. Això ens obliga a
garantir la millor gestió possible de les polítiques municipals, acostant-les a les necessitats dels
nostres veïns i veïnes, fent-los partícips de les decisions, per aconseguir una vila més inclusiva i
transparent.
Aquesta millor de la governança s’assenta sobre tres pilars. En primer lloc,
l’eficiència. Això implica garantir els principis de descentralització i subsidiarietat, enfortir i
estructurar les àrees de governança per apropar-les als veïns i veïnes i adequar-les a les seves
necessitats públiques. Vol dir garantir l’eficiència de la despesa, mancomunar serveis per
obtenir-ne una eficiència major i un estalvi significatiu, simplificar la tramitació administrativa,
etcètera.
En segon lloc, la participació i la transparència per fomentar la presa de decisions
per part dels nostres vilatans, establint eines i processos per a la participació directa. Un
mecanisme per a promoure la transparència ha de ser la implantació de canals de control de la
despesa pública.
I, en tercer lloc, un finançament adequat.

Una aposta per la participació
Partim de la premissa que la gent s’estima la seva vila quan en forma part activa i se
sent coresponsable de les decisions que s’hi prenen i li afecten.
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Considerem que l’òrgan actiu que ha de servir per fomentar a la participació, el
debat, la canalització de queixes i suggeriments, per fer propostes i per, en definitiva, implicar
els vilatans és el Consell de Vila.
Dins d’aquest Consell de Vila hi han de ser presents, entre d’altres membres, un
representant del Consell d’Infants, del Consell de Joves i del Consell de la Gent Gran.
En conseqüència, proposem la creació del Consell de Joves i del Consell de la Gent
Gran que ara mateix no existeixen a Calaf.
El Consell de Vila ha de ser el màxim òrgan municipal consultiu de participació i
deliberació vilatanes. Aquest Consell s’haurà de descentralitzar en comissions d’àmbit
sectorial.
Les seves funcions primordials han de ser participar i deliberar, emetre informes,
estudis i propostes, crear i fomentar procediments de participació vilatana.
Un altre instrument per afavorir la participació i la transparència és la figura de
L’alcalde respon, que va implantar a partir de l’any 2015 el govern de Junts per Calaf. Es
tractarà d’apropar-lo als vilatans, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia i l’abast, amb sessions
descentralitzades a la diverses zones de Calaf (La Pineda, el Barri Nou, el Casc Antic, La Plana,
La Colònia, la zona centre).
També es proposa l’establiment d’un Telèfon d’atenció amb l’objectiu que els
vilatans puguin comunicar-se directament amb l’Ajuntament per informar d’incidències o per
fer-hi suggeriments.

III. Benestar
Els Ajuntaments ens hem de comprometre en garantir viles que siguin segures, que
estiguin cohesionades, i que siguin diverses i inclusives. Aquests objectius s’han promoure a
través d’espais públics que millorin la interacció entre els nostres vilatans, la promoció i el
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recolzament de l’art, la cultura i la pràctica esportiva i del lleure, i l’eradicació de l’exclusió, la
discriminació i la vulnerabilitat.

Inclusió social
Calaf ha de vetllar pel benestar de tots els seus veïns i veïnes, però ha de prestar
una atenció especial envers els col·lectius més vulnerables, com és el cas de la gent gran, en un
context d’envelliment demogràfic.
En els darrers quatre anys, més d’11.000 persones amb dependència van morir
mentre esperaven obtenir una plaça en una residència, segons dades del departament de
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat. La llista d’espera per aconseguir una plaça
pública superava, segons el mateix Departament, les 18.400 persones.
Aquestes necessitats denoten la necessitat d’actuar a nivell local i, per tant, de
dotar Calaf d’una residència pública per a la gent gran. Aquesta necessitat és més urgent atès
el paper de capital que exerceix Calaf respecte dels municipis més petits de la seva àrea
d’influència de l’Alta Segarra.
El lloc més adequat per ubicar la residència són els terrenys existents al darrera de
l’actual Centre de Dia.
La futura residència s’haurà de construir seguint la normativa del Departament de
la Generalitat, amb qui serà imprescindible concertar-hi el màxim nombre de places possibles.
Caldrà fer un estudi sobre el nombre de places més adequat per a poder cobrir les
necessitats de Calaf i l’Alta Segarra i la seva tipologia.
Igualment, s’haurà d’estudiar el model de gestió i la viabilitat d’ajuntar-hi el Centre
de Dia i el Servei d’Atenció a Domicili.

Cultura i diversitat
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El govern municipal ha de promoure, fomentar i protegir la diversitat i el patrimoni
cultural de la vila, així com totes les expressions artístiques, com a eina per prevenir tota mena
de discriminació i per garantir la igualtat d’obligacions i oportunitats entre tots els vilatans. Per
això cal que totes les polítiques municipals incorporin la perspectiva de gènere i facin atenció a
la migració, fomentin el diàleg intercultural i intergeneracional i la cohesió.
Per a la difusió del patrimoni històric i cultural, Calaf disposa del Pla Educatiu
d’Entorn i el voluntariat intergeneracional amb l’intercanvi de coneixements i experiències
entre els avis del Casal de la Gent Gran i el Centre de dia i els alumnes de l’Escola i l’Institut.
La futura Biblioteca Municipal seguirà els models i requisits de la Diputació de
Barcelona i s’integrarà a la seva xarxa, i estarà gestionada per l’Ajuntament de Calaf.
Estarà ubicada en l’antiga caserna de Guàrdia Civil, que l’Ajuntament de Calaf ha
recuperat per al patrimoni municipal. Aquesta ubicació farà que la futura Biblioteca estigui
situada en una zona cèntrica de la vila i de fàcil accés, i a prop de l’illa educativa que
conformen l’Escola, l’Escola de Música, la Llar d’Infants i l’Institut Municipal de Formació
Permanent.

Seguretat pública
Els Ajuntaments tenim l’obligació de garantir entorns urbans que siguin segurs i
estiguin lliures de qualsevol mena de violència. Els nostres veïns i veïnes tenen dret a viure en
viles ètiques i justes.
Una eina per a aconseguir aquesta vila segura i educativa que pretenem és el camí
escolar. Es tracta d’un itinerari senyalitzat que facilitarà que els infants vagin i tornin a peu a
l’escola de manera segura. Ha de ser reconegut per aquells que l’utilitzaran, però també per la
resta de ciutadans que en fan ús.
El disseny dels carrers, les voreres, la senyalització... són elements que tenen un
important paper en la gestió de la seguretat viària.
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També és fonamental el paper dels voluntaris que supervisaran la circulació i
mobilitat en els passos de vianants més crítics.
Aquest projecte s’haurà d’implementar en dues fases.
Fase 1: inici del projecte
1. Conscienciació de la comunitat escolar sobre la necessitat de canviar els hàbits
de mobilitat i les característiques dels camins a l’escola. S’ha de presentar el projecte a
associacions de pares amb la presència de representants de l’equip docent i municipal.
2. Aplicar tallers d’educació vial.
Fase 2: desenvolupament
1. Implicació de la policia local sobretot en encreuaments perillosos, tallant el
trànsit si fos necessari.
2. Revisió dels senyals de trànsit, tant pel que fa la visibilitat i l’adequació per, si fos
el cas, procedir a la seva substitució per d’altres més que siguin més aclaridores.
3. Reparació de les voreres i passos de vianants.
4. Intentar fer passos elevats als carrers propers a l’escola i l’institut per aconseguir
reduir la velocitat dels cotxes.
5. Demanar una concessió del solar que hi ha davant de l’escola per tal de fer un
pàrquing públic destinat als pares i les mares que porten els seus fills i filles a l’escola.
6. Senyalització: s’ha de crear un logo de camí escolar i situar-lo en voreres i passos
de vianants per marcar la ruta de l’itinerari segur, així com senyals verticals. D’aquesta
manera, els conductors es veuran interpel·lats a reduir la velocitat.
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B) Àrea econòmica
Entenem que les dues amenaces més grans que han d’afrontar de manera urgent les
societats industrials són el canvi climàtic i les desigualtats econòmiques i socials creixents i
extremes.
Són dos reptes majúsculs que no només amenacen el nostre model de vida
capitalista, sinó que atempten i posen en qüestió la convivència i la dignitat humanes.
La resposta, per a què sigui efectiva, haurà de venir des dels estats i les institucions
supranacionals amb una acció coordinada. No obstant això, creiem que els passos que es
poden fer des dels comportaments individuals i des de les corporacions locals, per més
modestos que siguin, seran necessaris i imprescindibles.
Hem d’adequar els actuals models de producció i trobar-ne de nous que aprofitin les
potencialitats territorials de què disposem i que es deriven de l’anàlisi de la situació en què ens
trobem en relació al nostre entorn més proper. Hem d’aprofitar les noves tecnologies de la
informació, que ja han deixat de ser noves per esdevenir quotidianes, i les xarxes de
comunicació.

I. Prosperitat econòmica
Hem d’abordar la prosperitat de la vila des de tres vessants.
En primer lloc, des de la recerca de nous models de negoci disruptius, que es basin
en l’aprofitament de les nostres potencialitats. L’objectiu ha de ser el desenvolupament
econòmic, l’augment de la productivitat, l’estímul a l’emprenedoria i dels sectors disruptius, la
priorització de l’economia sostenible, col·laborativa i basada en els noves tecnologies.
En segon lloc, des del coneixement i la innovació. L’objectiu ha de ser convertir-nos
en un focus centre formador i educatiu d’aquells sectors en què Calaf té una situació
d’avantatge i es complementa amb el seu territori d’influència natural.
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I, en tercer lloc, des de l’economia i circular. Cal incorporar en totes les polítiques
municipals la perspectiva de l’eficiència en l’ús dels recursos en la producció i el consum.
L’objectiu ha de ser la transició d’una economia lineal a una de circular verda i de consum
responsable.

II. Qualitat urbana
Des del govern municipal s’ha de garantir un entorn urbà que sigui accessible i
amable per a tots els seus habitants. Vol dir la igualtat d’accés als béns, els serveis i les
oportunitats i una vila ben equipada pel que fa les noves tecnologies, el transport, l’energia i la
qualitat dels seus espais.
La qualitat urbana s’ha d’abordar des de tres vessants.
En primer lloc, des de les infraestructures i la mobilitat. El compromís ha de ser
treballar per connectar Calaf amb el seu entorn a través d’un transport públic de qualitat, que
sigui segur, sostenible, eficient i intel·ligent.
En segon lloc, des d’un habitatge adequat i assequible. La llar és el centre de la vida
dels nostres veïns i veïnes. És el lloc des d’on les persones es desenvolupen i és la base de la
seva dignitat i per a la integració en la societat. En conseqüència, des del govern municipal
hem de promulgar normatives i polítiques perquè les persones tinguin accés a un habitatge
digne, accessible i de qualitat, i que sigui eficient en termes d’ecologia i de reducció de
l’impacte ambiental.
I, en tercer lloc, el model urbà. El desenvolupament de la vila ha d’anar enfocat a
crear un model compacte, que eviti els sectors aïllats, amb una densitat adequada i amb usos i
serveis mixtos per evitar la mobilitat innecessària. S’ha de procedir a un planejament
estratègic més racional i dimensionat a la realitat actual i al model de vila que es pretén assolir
en l’espai d’una dècada, amb l’objectiu de dotar-la d’espais públics inclusius.
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Quin model de territori
Volem un model de territori de tipus tranquil, on es prioritzin solucions que
permetin el gaudi d’un poble amb alts nivells de qualitat ambiental i d’arrelament territorial
en què el benestar de les persones, en el seu conjunt, sigui la prioritat principal.
Volem un model de territori que prioritzi els usos urbans i industrials que fomentin
la transició cap a activitats amb menor presència de combustibles fòssils.
Volem un territori on la prosperitat econòmica i ambiental siguin compatibles.
Volem iniciar el camí per esdevenir, en 10 anys, un Ecoterritori1, amb tot el que
aquest propòsit comporta de canvis estructurals i culturals.
Volem iniciar el camí per esdevenir en 10 anys un territori de talent2, augmentant el
grau de coneixement i l’oferta educativa i de formació.

1

Un ecoterritori és un entorn urbà dissenyat amb uns principis ecològics. La idea sorgeix com a una
nova aproximació al desenvolupament sostenible. Una vila ecològica pot proveir-se a si mateixa amb
una mínima dependència de les zones que l’envolten, i genera la menor petjada ecològica possible pels
seus residents. En el cas de Calaf, hauríem de parlar d’una ecoaldea, segons la literatura especialitzada.
En aquest cas, es tracta d’un assentament, generalment rural, amb una filosofia comuna relacionada
amb els recursos naturals i la sostenibilitat, i en la qual cada membre se sent implicat i participatiu. Està
formada per un grup de persones afins a una ideologia ecològica que, per mitjà de la màxima
autosuficiència, procuren tenir una vida alternativa a la que ofereix el sistema. Algunes de les filosofies
que regeixen una ecovila estaven ja vigents antigament en molts pobles, en els quals es realitzaves
tasques comunes, com per exemple construccions de cases, cultius, etc.
2
Els territoris de talent són un model especialitzat, amb elevades capacitats per desenvolupar
determinades activitats econòmiques així com fomentar la iniciativa empresarial. Hi té un pes molt
important la creació de coneixement i l’atracció de talent especialment de caràcter científic-tecnològic i
experiencial. Són territoris força cosmopolites o la integració i el benestar social hi tenen un pes
relativament important. La participació ciutadana i les accions comunitàries hi tenen un protagonisme
més aviat escàs, en canvi, pot haver-hi una dotació elevada de capital social que s’orienta la producció.
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Què proposem per aconseguir-ho?
Objectius bàsics
Ens proposem aconseguir en els pròxims 10 anys 15 objectius bàsics
1. Coordinar i millorar les potencialitats del Mercat de Calaf perquè
esdevingui marca i motor de múltiples iniciatives turístiques i
comercials de la vila.
●

Promovent la participació del comerç i la industria
locals en el mercat setmanal

●

Sectoritzant el mercat actual per diferenciar els
productes, locals, de proximitat, ecològics, etc

●

Promoure un mercat d’intercanvi i antiguitats mensual
en el mateix mercat.

●

Promoure mercats temàtics periòdics.

●

Millorar les ubicacions i els espais

●

Augmentar la promoció

2. Promocionar el sector agrari, alimentari i ecològic
●

Prioritzar

i

facilitar

la

implantació

d’activitats

relacionades amb el sector agroalimentari i ecològic
per tractar-se d’un sector estratègic a l’alça que s’adiu
a les nostres potencialitats.
●

Fer créixer l’ECO Fira i la Fira Agro Alta Segarra

●

Aconseguir formació agrària reglada ubicada a Calaf,
encara que sigui en col.laboració amb qualsevols de
les Escoles actuals del Departament d’Agricultura.

●
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3. Donar suport i consolidar les activitats econòmiques actuals
(autònoms, comerç, indústria)
●

Crear mecanisme d’avaluació periòdica de necessitats
amb participació de tots els agents

●

Facilitar la presència física o promocional de totes les
activitats locals en un espai específic al Mercat
Setmanal

●

Impulsar la reedició de la Unió de Botiguers i
Comerciants.

●

Creació d’un espai de Coworking

4. Fomentar l’arrelament juvenil, el foment de l’emprenedoria i la
retenció de talent.
●

Promoure una oferta laboral Diversificada

●

Promoure una oferta Educativa i Formativa diversa i
adequada al territori i a les noves tecnologies.

●

Augmentar l’oferta turística, cultural i de lleure,

●

Dimensionar adequadament l’oferta d’habitatge

●

Vetllar per la millora dels mitjans de transport

●

Potenciar i difondre la Borsa de Treball del CRO

●

Crear grup d’experts per fer l’acompanyament de
noves iniciatives d’emprenedoria

●

Fixar avantatges en la implantació d’activitats
d’emprenedoria.

5. Fomentar l’economia circular (reduir, reutilitzar, reciclar).
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●

Campanya de sensibilització i informació per a una
eventual implantació del servei de recollida portaporta.

●

Organització de mercats d’ocasió i/o intercanvi

●

Creació d’una borsa digital destinada a donació o canvi
sense transacció econòmica, destinada exclusivament
a residents.

6. Promocionar i dinamitzar el comerç local.
●

Recuperació de la Unió de Botiguers

●

Promoure la participació en el Mercat Setmanal

●

Ofertar formació per a l’adaptació al món digital i
noves tecnologies

●

Campanyes de sensibilització per a la introducció
gradual del producte ecològic

7. Donar suport a l’activitat industrial.
●

Prioritzar la implantació d’economia diversificada

●

Crear la figura del dinamitzador industrial per portar a
terme un pla de màrqueting Industrial basat en les
nostres

potencialitats

prioritàries

i

avaluar

periòdicament necessitats del sector..
●

Creació del premi anual a la iniciativa industrial que
millor fomenti el medi ambient.

8. Promocionar el turisme cultural i lúdic, atès que considerem que el
lleure és una de les activitats econòmiques de futur.
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●

Creació d’itinerari per anella verda com a atractiu
lúdic-esportiu per conèixer la vila i alguns dels seus
punts d’interès.

●

Promoure i implantar festes de caràcter anual en què
determinats col·lectius en siguin els dissenyadors a
l’estil de: La festa organitzada pels calafins que han
complert 18 anys o 50 anys, o similar.

●

Promoure la organització de la Gran diada del Mercat
de Calaf, espectacle coral, participatiu i anual que
englobi diferents expressions artístiques amb un únic
objectiu: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE TOTES LES
EDATS POSSIBLES.

●

Fomentar l’oferta hotelera.

●

Disseny de pàgina web amb l’oferta turística global de
la vila

●

Potenciació de l’espai botigues

●

Potenciació de noves tecnologies adaptades a l’oci i la
cultura com per exemple : Geocaching, Plafons QR,
etc.

9. Promocionar el turisme comercial i sostenible.
●

Fer créixer el Mercat de Calaf donant-li personalitat
pròpia amb la incorporació de les activitats locals i del
món de l’ecologia agroalimentària.

10. Recuperar per a l’ús turístic i comercial els antics locals, ara tancats.
●

Potenciar la cessió puntual d’espais tancats del barri
antic per a esdeveniments ocasionals.
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●

Creació de la festa anual de la “ Botiga Antiga”

●

Ubicació dels artistes locals en espai proper a la zona “
Botigues” com oferta complementària a les visites.

11. Millorar i ampliar l’oferta formadora i educativa.
●

Treballar perquè Calaf pugui disposar a mig termini,
d’una Escola Agrària.

●

Dissenyar l’oferta formadora del CRO orientant-la
segons les potencialitats del nostre entorn i evitant
una excessiva dispersió.

●

Intentar atendre les noves demandes de formació que
puguin suposar desplaçaments innecessaris.

12. Millorar la qualitat ambiental.
●

Millorar el servei i la qualitat de l’aigua de
subministrament

●

Polítiques de discriminació positiva per a vehicles
híbrids o elèctrics

●

Adhesió al projecte: “ Viles Florides”

●

Sensibilització i informació del sistema recollida porta
a porta

13. Promocionar els productes de proximitat, com a mesura per a
potenciar els comerços i els productors locals i, alhora, per avançar
cap a la seguretat i la sobirania alimentària i la sostenibilitat
ambiental.
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14. Concentrar-se en el servei a les persones per garantir-ne el seu
benestar i protegir-ne la seva dignitat, entès també com a una
activitat econòmica de futur.
●

Promoure formació al CRO destinada a l’obtenció de
Certificats

de

Professionalitat

en

l’Atenció

Sociosanitària.
15. Millorar el transport públic.
●

Participar en totes les plataformes, taules de diàleg o
iniciatives encaminades a millorar el servei de l’actual
línia de tren Lleida-Barcelona.

●

Fer les accions necessàries per aconseguir parada a
Calaf de l’Eix Bus.
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C) Àrea ambiental: Calaf, un poble per viure’l
L’amenaça del canvi climàtic, ben real i present, ens obliga a dissenyar i aplicar
estratègies que donin un suport ferm i contundent a la transformació d’un model energètic
basat, en la seva major part, en fonts d’energies no renovables. Hem d’iniciar mb urgència una
transició cap a un model de generació d’energia post-carboni, basat en energies verdes
renovables.
En aquest sentit, des dels Ajuntaments hem de promoure i incentivar la construcció i
la reforma dels nostres edificis perquè siguin autosuficients des del punt de vista energètic,
hem d’introduir canvis en les ordenances fiscals per oferir bonificacions per a la seva aplicació
en les llars i dur a terme els canvis estructurals i d’infraestructura que seran imprescindibles.
A més, hem de dissenyar i aplicar estratègies que recolzin estils de vida que
consumeixin menys energia i generin menys residus. Els canvis en la mobilitat han de ser
dràstics. En especial, s’ha d’eliminar la mobilitat innecessària amb vehicles contaminants i
emissors de CO2, i afavorir les alternatives sostenibles, com els desplaçaments a peu, en
bicicleta i en transport públic.

I. Una vila de qualitat i saludable
Una vila de qualitat i saludable és aquella que està lliure de contaminació. Aquest
hàbitat saludable s’ha d’obtenir a través de serveis municipals eficients i sostenibles i amb l’ús
d’energies renovables produïdes en el medi ambient local.
S’ha de dissenyar una estratègia des de tres vessants.
En primer lloc, el cicle de l’aigua. Hem de garantir una gestió integrada dels nostres
recursos hídrics, per millorar-ne la qualitat i amb la vista posada en els períodes de sequera
que, degut als efectes del canvi climàtic, cada vegada seran més freqüents.
Cal avançar en el tractament de les aigües residuals a partir de dues línies
d’actuació. D’una banda, amb l’aplicació de mesures i normes que en prevegin la
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contaminació, i, d’una altra banda, en la seva reutilització i el reciclatge i manteniment
adequat dels llots de tractament.
Aquestes polítiques han de centrar-se, també, en el subministrament de l’aigua, el
sanejament, la protecció dels ecosistemes propis i la promoció i la incentivació de consums
eficients i sostenibles.
En segon lloc, la qualitat de l’aire. Hem de garantir un aire net de contaminació i
reduir els efectes nocius de la contaminació i el soroll en la salut i en el medi ambient.
L’estratègia bàsica en aquest apartat és la promoció i l’estímul d’una mobilitat que sigui
sostenible.
I, en tercer lloc, l’energia sostenible. Hem d’implementar un model energètic basat
en les energies renovables, en les xarxes energètiques intel·ligents i el consum racional
d’energia.

II. La dimensió territorial
La dimensió territorial apel·la a la necessitat de connectar la vila amb el seu territori
i àrea d’influència, per preservar-ne mediambientalment els seus espais naturals com a via per
a millorar la vida dels nostres habitants, i a adaptar els territoris als efectes del canvi climàtic.
S’ha de dissenyar una estratègia que té tres vessants.
En primer lloc, s’han d’establir polítiques que articulin el territori. Això vol dir
establir vincles entre la vila i el seu entorn agrari amb l’objectiu d’avançar cap a la sobirania
alimentària.
En segon lloc, s’ha de treballar per a la preservació dels ecosistemes. Això vol dir
fomentar i preservar les infraestructures verdes. Una via és la preservació del sòl de la
urbanització.
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I, en tercer lloc, la resiliència vers el canvi climàtic. En aquest sentit, cal millorar la
gestió del risc a través de l’increment de les nostres capacitats d’adaptar-hi els sectors
socioeconòmics, la població i els espais més vulnerables.

Què proposem per aconseguir-ho?
Ens proposem aconseguir en els pròxims deu anys 15 objectius bàsics.
1.

Millorar l’estat i la imatge, tant dels espais públics i les
infraestructures, com la dels edificis particulars perquè aquests
espais públics convidin a fer-ne ús i esdevinguin espais de
convivència per als vilatans.

2.

La rehabilitació progressiva dels habitatges del nucli antic a través
d’un pla urbanístic integral, que també ha d’incloure mesures per
a la dinamització comercial i polítiques que n’afavoreixin el
lloguer.

3.

La creació d’un servei d’informació i assessorament jurídic
d’habitatge. Aquest servei s’ha d’acompanyar d’una borsa
d’habitatge i la promoció del cohabitatge.

4.

Mesures fiscals per incentivar les reformes encaminades a millorar
l’eficiència energètica dels habitatges i projectes que tendeixin a
l’autoconsum.

5.

Conscienciar la població sobre els beneficis particulars i col·lectius
de l’ús de vehicles no contaminants, com els cotxes elèctrics i la
bicicleta, i facilitar-ne l’ús amb la instal·lació de punts de recàrrega
elèctrica i d’aparcaments i l’aprovació de bonificacions en les
ordenances fiscals.
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6.

Prioritzar la millora dels espais públics actuals, més que no pas
generar-ne de nous, amb el propòsit de fer-los agradables i
perquè es converteixin en espais de convivència.

7.

Millorar l’aspecte de la vila a través d’incentivar l’arranjament de
les façanes i dels edificis desocupats, la senyalització, el paviment
dels carrers i les voreres, i la recuperació per a l’ús públic dels
solars buits.

8.

El condicionament i la potenciació dels nostres espais verds, com
són l’espai de l’ermita de Sant Sebastià i el Rentador.

9.

Pel que fa el cicle de l’aigua i el clavegueram, ens proposem
recuperar-ne la gestió integral i analitzar la viabilitat de connectarnos, quan sigui possible, amb l’abastament de la Llosa del Cavall
en comparació amb d’altres alternatives que ens permetin
mantenir la independència municipal.

10. Fer campanyes de sensibilització i de foment de la cultura
energètica en tots els sectors (domèstic, comercial i industrial) a
través de jornades, cursos i d’un servei d’informació i
assessorament en l’habitatge.
11. Dissenyar una estratègia de transició energètica amb l’objectiu de
contractar els 100 per 100 de l’energia elèctrica municipal amb
garantia d’origen 101 per 100 renovable.
12. Dissenyar i implantar accions d’eficiència energètica en les
instal·lacions municipals.
13. Lluitar contra la pobresa energètica a través de tallers de formació
en eficiència energètica, la difusió i tramitació del bo social, i
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l’afavoriment d’inversions per a la millora dels aïllaments en els
habitatges.
14. Dissenyar i executar totes les obres municipals amb criteris de
consum d’energia nul (eficiència energètica, gestió intel·ligents i
ús d’energies renovables).
15. Substituir tot el parc mòbil municipal per vehicles elèctrics.
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