
21 
compromisos

Quants n’hem fet?



ÀREA TERRITORI



TANATORI

Equipament públic

Gestió privada

Funerària de Bellpuig

Construcció del tanatori, per tal de 
garantir als seus usuaris un servei 

immediat i pròxim.

compromís 2



PASSEIG

Primera fase acabada

Segona fase encomanada a la 

Diputació: execució el 2023

Implementació d’un passeig. Es 
redueix el nombre de camions per 

la principal artèria del poble. Es 
podrà anar d’una manera 

tranquil·la de punta a punta de la 
vila

compromís 16



ESPAIS PÚBLICS

Carrer del Carme, Mestre Manel 

Giralt (fase1 i fase 2)

Projecte carrer de la colònia

Pla de manteniment i millora dels 
espais públics per condicionar i 

endreçar Calaf. Garantir 
l’accessibiltat en el espais. 

compromís 9



ESPAIS VERDS

Projecte Ruta Saludable

Crear una anella verda amb el 
recorregut senyalitzat i segur per 
poder sortir a caminar, a córrer o 

anar amb bicicleta. 

compromís 17



L’AIGUA

Connexió Llosa del Cavall

Planta de desnitrificació

Municipalització del servei

Garantir-ne una bona gestió, una 
bona qualitat i fer-ne un ús 

responsable. 

compromís 18



TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA

Bonificació de l’IBI

Punt de recàrrega elèctric

Autoconsum

Aplicar vies per tal de tenir una 
Vila més sostenible 

compromís 19



PORTA A PORTA

S’ha passat del 28,29 per cent el maig 

al 88,26 per cent a l’agost

Implementació de la recollida 
d’escombraries a través del servei 

porta a porta. 

compromís 20



ÀREA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA



MERCAT DE 
CALAF

Activitats en clau de mercat.
Integració de  la restauració i el 
comerç en el mercat
Mercat segur
Potenciar la llegenda del mercat
Patrocini a la UE Calaf

Motor per dinamitzar les 
economies locals

compromís 1



EMPRESES

CRO -  COMERÇ 

Assessorament - subvencions - 
acompanyament - formacions.

CLSE - SLO -SOC

ODISEU - GARANTIA JUVENIL

Retenció de talent 
i arrelament juvenil

Suport i acompanyament 
a les iniciatives emprenedores. 

Suport a petites i 
mitjanes empreses.

 

compromís 5 i 7



FOMENT DEL 
TURISME

Botigues antigues: Visites guiades

Premis a la innovació turística i 
desenvolupament rural

Nous espais: 

Galeria de personatges i Castell en 
realitat virtual.

Turisme amb dificultat visual

Fer créixer el projecte de les 
Botigues antigues amb nous espais 

i més activitats.  

compromís 8



CONSERVACIÓ 
PATRIMONI

Ruta Literària 

Ruta de les escultures i de patrimoni

Cal Matrícules

Sant Sebastià   -  Façana Casa Felip

Preservar, donar a conèixer i donar 
valor el nostre patrimoni artístic i 

cultural.   

compromís 14



ÀREA SOCIAL



L’AJUNTAMENT 
ESCOLTA i RESPON

Posposat per la pandèmia, reprenem 

el projecte per tal de traslladar-ho a 

diferents barris del municipi. 

Per fer un poble més participatiu, 
volem portar l’Ajuntament us 

escolta i us respon a diferents 
punts de la Vila. 

compromís 4



BORSA 
D’HABITATGE

Adhesió  a la borsa habitatge 

comarcal

Pla de masoveria. A finals de 

desembre es signaran els primers 

contractes

Impulsem una borsa d'habitatge i 
creem el projecte de masoveria a 

les antigues Casetes dels mestres. 

compromís 6



CONSELL
DE LA VILA

Consell de la Gent Gran

Trobada amb joves 

Procés administratiu  necessari per a 

la constitució del Consell de la Vila

Trobar l’espai on tothom es senti 
representat per debatre, escoltar i 

sumar entre totes. 

compromís 12



VILA 
RESPECTUOSA

Formacions, xerrades, tallers, assemblees, 

murals, accions. 25N - 8M - 28J

Creació d’un  protocol contra les violències 

en els espais d’oci

Redacció del Pla d’Igualtat

Apliquem Polítiques Feministes on 
tothom visqui amb igualtat de 

condicions 

compromís 13



CONVIVÈNCIA I 
CIVISME

Augment del nombre de vigilants, fins a 3 
efectius

Coordinació amb els Mossos d’Esquadra

Sol·licitud d’una Oficina de Districte

Equitat, cohesió, justicia social, 
respecte. 

Calaf un poble per viure’l. 

compromís 21



CAMÍ DE 
l’ESCOLA

Reunió amb l’AFA i l’Escola Alta 

Segarra

Treballem per fer el camí a l’escola 
un itinerari segur per els nostres 

infants. 

compromís 10



JOVENTUT

Projecte de noves oportunitats 

Trobades amb el joves per parlar 
d’espais d’oci

Espais de consulta d’itinerari 
professional

Treballem perquè la joventut es 
senti orgullosa de la nostra Vila i 

en vulgui formar part. 
Donant oportunitats de feina, 

habitatge i oci. 

compromís 11



BIBLIOTECA

Concurs obert amb un jurat format 
per la Diputació de Barcelona, el 
Col·legi d’Arquitectes i l’Ajuntament

9 projectes presentats

Projecte guanyador decidit

Projecte Biblioteca Municipal 
 ‘1 d’octubre’ a l’antiga caserna de 

la Guàrdia Civil. 

compromís 15



RESIDÈNCIA

Projecte adaptat a la nova realitat 

creada per la pandèmia

Treballem per la construcció de la 
residència , per tal de donar 
recursos a les persones que 

decideixen envellir a la nostra Vila.  

compromís 3
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PREGUNTES



MOLTES GRÀCIES


