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Calaf registra 13 nous casos de la
Covid-19 els mesos d’estiu

A

l’últim número de la revista
L’Altiplà publicat a finals de juny,
Calaf tenia acumulats 31 casos
positius i 156 sospitosos des
de l’inici de la pandèmia. Durant
els mesos d’estiu, tot i que no hi ha hagut
cap brot significatiu, les dades de contagi
han anat creixent de forma mesurada amb
una mitjana d’un o dos casos per setmana.
A data de 20 d’agost, les xifres totals són
de 47 casos positius acumulats i 277 de
sospitosos. Això vol dir que durant els mesos
d’estiu el municipi ha registrat 13 nous casos
positius confirmats amb proves PCR i que
121 persones en algun moment han mostrat
símptomes però no se’ls ha fet una prova
diagnòstica per garantir-ho.
En aquest sentit, des de mitjans de juliol,
l’Ajuntament participa en les reunions que es
fan cada dijous del Consell de Coordinació
Territorial Covid-19 a la Catalunya Central
on es comparteixen i analitzen les dades
de seguiment i evolució de la pandèmia per
tal de valorar la situació, prendre decisions
i reforçar eines de cooperació entre les
diferents administracions del territori. A la

darrera reunió es va apuntar que les dades a
la Catalunya Central són estables, sense que
hi hagi cap brot o perill a cap municipi. Tot i
això, hi ha algunes zones on s’està reforçant
el seguiment, ja que comencen a tenir un
nombre de casos significatiu perllongat en el
temps.
Pel que fa al nombre d’hospitalitzacions, hi
ha un nombre baix i no suposa cap risc pel
sistema sanitari de les comarques centrals.
El que sí que s’alerta des de les institucions
sanitàries és que es percep una mala praxi
pel que fa al seguiment de les quarantenes.
Així doncs, assenyalen que en el cas d’haver
estat amb un cas confirmat de Covid-19, cal
quedar-se a casa, ja que pots ser que no es
mostrin símptomes o que el primer test surti
negatiu però estar contagiat. Per tant, si es
continua fent vida normal, hi ha el perill de ser
un cas asimptomàtic i estendre el contagi a
amics propers i familiars, que són els casos
que detecten darrerament.
D’altra banda, el CAP de Calaf ha incorporat
la figura del gestor COVID que és clau per
contenir i identificar els brots de la infecció.
Aquesta persona serà l’encarregada de

posar-se en contacte amb una persona
sospitosa d’estar infectada per Covid-19 en
els casos en què un professional sanitari
prescrigui o faci una prova PCR. La seva
tasca consistirà a informar-la (per telèfon o
personalment) sobre el procediment que
s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació
de contactes.

Imatge: Casos positius de Covid-19 des de l’inici de la pandèmia al municipi de Calaf. Font Mapa interactiu de casos
per municipi de la Generalitat de Catalunya a data 21/08

L’aigua de la Llosa del Cavall arribarà
a Calaf l’any que ve

L

’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
i Aigües Ter-Llobregat (ATL) s’han
compromès a fer arribar l’aigua
de la Llosa del Cavall a mitjans del
mes de juny del 2021. Aquest mes

d’agost, s’ha finalitzat la redacció del projecte tècnic per completar la connexió amb els
dipòsits de Calaf i, properament, es licitaran
les obres necessàries. Segons el calendari d’ATL, l’aigua de la Llosa del Cavall hauria
d’arribar a la xarxa de Calaf cap a mitjans de
juny del 2021.
A banda, el govern municipal ha obtingut una
subvenció de l’ACA del 70 per cent del cost
per a la construcció d’una planta per a desnitrificar l’aigua que es capta dels pous propis.
El govern municipal preveu completar el 30
per cent restant amb una altra subvenció de
la Diputació.

Amb aquestes dues mesures, el problema de
l’excés de nitrats a l’aigua de Calaf hauria de
quedar resolta definitivament en el transcurs
de l’any 2021.
El dimarts 18 d’agost, la companyia Aigües de
Manresa, que té la gestió integral del servei
municipal d’aigua, va declarar la no potabilitat
de l’aigua per a l’ús de boca per l’augment del
nivell de nitrats. La causa ha estat la reducció
del cabal de la riera del Mantellí amb què es
rebaixa l’excés de nitrats de l’aigua dels pous
de Calaf.

la seguretat ciutadana

el Ple municipal

El Ple nomena Teresa Maria Bujons com a nova
regidora

Δ
Δ

L’Ajuntament de Calaf va celebrar el dilluns
20 de juliol un nou Ple ordinari.
Després que a la darrera sessió el regidor
de cultura, Jordi Fitó, renunciés a la seva acta,
Teresa Maria Bujons - qui actualment estava
com a comissionada de l’Àrea Social assumint tasques vinculades amb serveis socials
i residència - ha entrat a l’equip de govern.
D’aquesta manera, l’actual regidora
d’Esports i Participació Ciutadana, Mercè
Biosca, assumirà Cultura i Teresa Maria Bujons assumirà Benestar Social, Salut i Gent
Gran.
La resta de punts de l’ordre del dia del Ple
van ser:
Δ Revisió anual del padró de Calaf amb
3.656 persones
Δ Aprovació de les festes locals de Calaf - divendres 5 de febrer i dilluns 6 de
setembre - per al 2021
Δ Aprovació del ROM (Reglament Or-

Δ

Δ
Δ

Δ

Δ

gànic Municipal) per incloure les sessions telemàtiques i el funcionament
amb què s’han de regir.
Adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia
Aprovació de les ordenances específiques de les beques culturals
Aprovació de l’ordenança reguladora
per la concessió d’ajuts excepcionals
destinats a estudiants de famílies que
no disposen de connexió wifi (Aprovat
per unanimitat)
Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-23
Aprovació de la sol·licitud de la pròrroga del conveni del Centre de Dia
(Casa Gimferrer) que actualment
gestiona la Fundació Auria d’Igualada
Aprovació de l’adjudicació de contracte de subministrament mitjançant
l’arrendament amb manteniment (rènting) d’un camió-compactador pel
servei de recollida de residus
Aprovació de la verificació del text refós del POUM del Barri Nou que proposa canviar una clau urbanística i suposa la cessió d’uns terrenys per part
d’un particular per a zona verda i vials

Ple extraordinari per derogar la taxa per aprofitament especial del domini públic local
El primer punt del Ple del 10 d’agost, proposava aprovar la derogació de la taxa per
l’aprofitament especial del domini públic
local, a favor de l’empresa transportista
d’energia elèctrica per tal d’evitar la conflictivitat judicial en aquest àmbit. Des del 2013,
l’empresa REDESA havia impugnat aquesta
ordenança i el Tribunal Suprem li havia donat
la raó amb diferents sentències. Tot i això, per
error, l’Ajuntament de Calaf havia continuat
incorporant aquesta taxa a les seves ordenances i aquest 2020, fins i tot, l’havia augmentat en un 2%. Un cop vist l’error, la proposta de secretaria va ser derogar aquesta
ordenança i plantejar en un futur una redacció que no sigui tan conflictiva jurídicament.
D’altra banda, també es va donar compte d’un únic decret. L’Oficina Antifrau ha
instat l’Ajuntament de Calaf a iniciar un procediment de revisió d’ofici d’un expedient
del 2012 - relacionat amb l’actuació urgent
per l’execució puntual d’actuacions a la coberta de la piscina municipal realitzada per
la Constructora Calaf SA -, per possibles
il·legalitats amb la Llei de contractes del sector públic i la normativa d’Hisendes locals vigent en aquell moment. Caballol va manifes-

tar sentir-se “desagradablement sorpresos”
per la notícia i va manifestar el seu malestar
pel que sembla una “persecució política”
contra l’exalcaldessa. També va demanar
poder consultar l’expedient original i aclarir
qualsevol “ombra de dubte”. Jaume Simó
del GiC va considerar que era una pena que
persones que havien estat al capdavant de la
institució, fent-ho el millor que van poder, ara
hagin de viure amb aquest patiment i es va
oferir a col·laborar amb allò necessari.
L’alcalde, Jordi Badia, va voler aclarir que
“no hi ha persecució” i que no hi ha hagut cap
“nova denúncia”, sinó que l’Oficina Antifrau
ho ha tornat a obrir d’ofici i l’Ajuntament, per
no incorre en cap falta, ha seguit el procediment sol·licitat. Finalment va manifestar que
no els agrada gens la situació ni el dolor que
pot causar aquesta investigació però que el
millor que pot passar és que serveixi per esvair qualsevol sospita.

Calaf incorpora un
nou vigilant municipal

L

’Ajuntament va convocar el
passat mes de gener una
plaça de vigilant municipal en
règim de funcionari interí pel
sistema de concurs oposició
on es van presentar quatre persones,
tots homes.
El procediment de selecció va constar
de diferents fases en què es van realitzar proves d’aptitud física, coneixement
de llengua catalana, un examen teòric i
un pràctic, un test psicotècnic, una entrevista i una valoració de mèrits.
Joan Josep Boquera i Herrera va estar
l’aspirant que va superar totes les proves
i divendres 24 de juliol va fer la presa de
possessió a la sala de Plens.
Un cop passat el període de prova inicial
i les baixes actuals de la plantilla, Calaf
disposarà definitivament de tres vigilants municipals.

la participació ciutadana

Finalitzen les darreres
obres de millora del
pati de la llar d’infants

A

quest estiu s’han realitzat
els treballs de millora al pati
de La Boireta per reduir el
grau d’humitat al nou paviment i al sorral. Les obres
corresponen a la fase 3 del projecte de
millora de tot el pati exterior de la llar
d’infants, presentat per l’AMPA durant
les darreres edicions dels Pressupostos
Participatius de Calaf.
Les actuacions que s’han realitzat
han estat:
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

La demolició d’una part del paviment i
del sorral
La construcció de la xarxa de drenatge
Nou paviment de sauló i de sorral
Una nova tanca de fusta al sorral
Col·locació de dos arbres a la zona del
sauló

El cost ha estat d’11.999,58 euros amb
IVA i ha permès posar en condicions el
paviment del pati que datava de la dècada dels anys 70 i que presentava patologies de l’edat a causa de la transpiració d’humitats del terreny per culpa de
l’efecte de les gelades.

l’habitatge

la via pública

L’Ajuntament de Calaf promou la Borsa d’Habitatge
per al Lloguer Social de l’Anoia
L’accés a l’habitatge també és un problema que es manifesta a Calaf, tant pel que fa
al preu del lloguer com a l’oferta de pisos o
cases buides disponibles. Per aquest motiu, des de la Regidoria d’Habitatge s’estan
desenvolupant diferents iniciatives vinculades amb la rehabilitació d’habitatges vells,
la masoveria urbana i el lloguer social, entre
d’altres.
Davant la dificultat d’accedir a un mercat de
lloguer accessible, el Consell Comarcal de
l’Anoia disposa d’una borsa de lloguer social, un servei per incentivar que els pisos
buits formin part del mercat i que joves, famílies monoparentals i persones grans amb
pensions petites hi tinguin accés. Per això,
l’Ajuntament de Calaf inicia una campanya
per donar a conèixer i promoure aquest recurs entre la població calafina.
Per als propietaris, la Borsa ofereix com
a avantatges un servei gratuït de gestió i
tramitació del contracte, assessorament
i seguiment de les incidències, garanties
de solvència econòmica dels futurs inquilins, assegurança multirisc i per garantir
la defensa jurídica gratuïtes, tramitació de

l’assegurança Avalloguer, avantatges fiscals,
inventari exhaustiu i reportatge fotogràfic i
tramitació d’ajuts a la rehabilitació.
Els avantatges per als llogaters són la selecció d’un habitatge que compleix les condicions mínimes d’habitabilitat, recerca de
l’habitatge adient a les seves necessitats i
possibilitats de pagament, servei gratuït de
gestió, assessorament i seguiment, formalització del contracte d’arrendament amb mediació de la Borsa, dipòsit de la mensualitat
de fiança estrictament obligatòria i control
del compliment de retorn, i tramitació d’ajuts
com les prestacions permanents per al pagament del lloguer o el Lloguer just.
Les persones interessades poden contactar amb la Borsa d’Habitatge per al Lloguer
Social de l’Anoia a través del 93 805 15 85 o
borsalloguerhabitatge@anoia.cat.

el medi ambient

Es busca qui no ho ha fet bé!, nova campanya de
sensibilització contra l’abandó de residus a Calaf

L’Ajuntament de Calaf posa en marxa la campanya “Es busca qui no ho ha fet bé!” amb
l’objectiu de conscienciar a la ciutadania i evitar que es continuïn abandonant voluminosos al carrer sense previ avís, ja sigui al costat
dels contenidors de la brossa o en qualsevol
indret.
La campanya consisteix a posar en evidència aquesta actitud incívica precintant
durant uns dies els trastos abandonats al carrer i col·locant diferents adhesius tant al lloc
on s’han deixat els residus com a habitatges
propers que denuncien l’acció.
El missatge de l’adhesiu que s’enganxa als
trastos abandonats diu: “Algú no ho ha fet bé!,
i recorda que l’abandonament incontrolat de
voluminosos no està permès i que la ciutadania té a la seva disposició el servei gratuït

de recollida porta a porta de voluminosos
(prèvia concertació telefònica) o el servei
de deixalleria. A més, també especifica que
aquesta acció pot ser motiu de sanció amb
una multa d’entre 50 a 600 euros. D’altra
banda, a les zones properes s’hi col·loquen
uns cartells que diuen: “Es busca qui no ho ha
fet bé” per tal de demanar als veïns i veïnes de
la zona col·laboració per poder identificar qui
és la persona que ha actuat incívicament.
L’objectiu de la campanya és fer visible la
molèstia que suposa aquesta mala pràctica
que, a més d’estar prohibida, pot ser motiu de
sanció econòmica i recordar a la ciutadania
quina és la gestió correcta d’aquest tipus de
residus. Els abocaments indeguts de voluminosos són continuats i ben visibles a molts
punts del municipi i suposen un sobrecost
que acaba repercutint en el funcionament
general del servei de recollida de residus.

Horari deixalleria
Durant el mes de setembre es mantindrà
l’horari d’estiu de la deixalleria. Dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte d’11 h a
13 h i dimecres a la tarda de 17.30 h a 20 h.

Es reobre el tram
de carretera de
l’avinguda Josep Miró
que estava en obres

E

l passat 16 de setembre de
2019 es van iniciar les obres
de l’avinguda Josep Miró
(tram urbà de la carretera N141b) que tenen per objectiu
transformar l’antiga carretera de Manresa en un passeig i permetre la prohibició
de vehicles pesants de +3,5 T.
Després de diversos mesos, on s’han
hagut d’interrompre els treballs a causa
de la Covid-19, aquesta setmana s’han
acabat les obres i es tornarà a obrir el
trànsit rodat que fins ara es desviava per
un itinerari alternatiu.
Els treballs realitzats s’han centrat en
el tram de l’N-141b ubicat entre les cruïlles amb la carretera Llarga i el passeig
Santa Calamanda i han consistit en: la
construcció d’una vorera continua en
el marge dret, la implantació de passos
de vianants accessibles a la cruïlla amb
la carretera Llarga, la millora del sanejament de la xarxa d’aigua, la renovació de
l’enllumenat públic i la plantació d’arbrat
i arbustives per a buscar la imatge d’un
passeig al llarg de tota la travessera.
A mitjans de juliol, l’Ajuntament de Calaf
va acordar amb la Diputació de Barcelona la redacció del projecte del següent
tram de carretera que compren des de
la rotonda de l’Estació fins a la cruïlla del
carrer d’Isidre Vilaró.

la cultura

S’anul·la la Festa
Major de Calaf

L

’Ajuntament va anunciar a finals de juliol la suspensió de la
Festa Major. El motiu principal
és la situació sanitària d’arreu
del país, ja que les dades manifesten que el nombre de contagis segueix actiu i amb rebrots.
L’equip de govern prioritza la salut pública i ha pres la decisió de suspendre tots
els actes per prudència i sent coherents
amb el que han anat fent des de l’inici de
la pandèmia.

els grups municipals

Respostes a la qüestió
de l’aigua

La Covid-19 no és l’únic
problema.

Maniobres de distracció

Hem hagut de tornar a declarar la no potabilitat de l’aigua.
Això, a més de preocupació
i enuig, genera preguntes de
per què no es resol el problema endèmic
dels nitrats de l’aigua de Calaf i quan es resoldrà.
Primer, perquè tot i voler connectar amb la
Llosa de Cavall des del primer dia, l’ACA no
ha estat en disposició d’oferir-nos la connexió fins aquest any. Segon, perquè l’anterior
govern no va completar l’obra.
Aigües Ter-Llobregat ja n’ha iniciat els treballs. Però, és un procés lent. El seu compromís és haver-los enllestit el juny del 2021.
En paral·lel, hem treballat la construcció
d’una planta de desnitrificació. L’ACA ens
ha concedit una subvenció de fins al 70 per
cent. També hauria d’estar llesta l’any que ve.
Amb la Llosa del Cavall i la planta, el problema de l’aigua de Calaf quedarà resolt per
molt de temps.

Calaf té molts problemes, i
molts es poden solucionar independentment de les afectacions per la Covid-19.
Per exemple: Des del maig molts veïns s’han
queixat formalment de la plaga d’insectes
de corc del cereal que afecta els habitatges.
Després de gairebé mes i mig d’espera els
afectats només han rebut una carta comunicant-los que l’Ajuntament va demanar als
cerealistes municipals que: “tinguessin cura”
amb aquest tipus de plagues.
Cap resultat.
No s’ha evitat que el “morrut” entri a les cases de Calaf (sobretot al Passeig Santa Calamanda i a l’Alexandre de Riquer), i a més el
seguiment que s’ha fet des de l’Ajuntament
d’aquest problema ha estat nul. Ningú ha
comprovat que el problema encara no s’ha
resolt!
Amb la burocràcia no n’hi ha prou!

El dia 10 vàrem assistir a un ple
extraordinari sota l’excusa de
modificar una ordenança fiscal que afecta les xarxes de la
llum. Diem excusa perquè el que realment es
volia era tornar a empastifar el bon nom de
persones honestes reobrint una denúncia
que havia estat arxivada en dues ocasions
(2013 i 2017) i que “casualment” s’ha tornat a “activar” al 2020 (?). Si a això li afegim
que falten papers a l’expedient i que no ens
permeten consultar tota la documentació
disponible fa tot l’efecte de què ens tornem
a trobar davant d’una maniobra de distracció per tapar la incompetència de l’actual
Govern. Mentre haurem passat l’estiu amb
piscines tancades, parcs precintats de
dia i ocupats de nit, casals d’estiu anul·lats,
augment de la delinqüència i –com és habitual- amb la prohibició de consumir aigua de
l’aixeta... Sort que ens queda la Festa Major!
(Ah, no, que aquest any ni això...)

setembre
Dissabte 5
Teatre: El Crèdit
Casal de Calaf —A les 18.00 h i a les 22.00 h
Organitza: ATC Calaf

Divendres 18
Calaf participa en els seus protocols
Jornada de formació i presentació diagnosi
Protocol contra violències masclistes
Capella CRO (o online)— de 10.00 a 13.00 h
Organitza: Dones Amb Empenta

octubre
Diumenge 4
Ball amb Pep i M. José Trio
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 19
Setmana de la Mobilitat Sostenible
Caminada popular amb Antonino Mestres*
Sortida: Plaça dels Arbres — 08.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 10
TdeT: Microteatre
Casino de Calaf — 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Teatre: El Crèdit
Casal de Calaf — 19.00 h
Organitza: ATC Calaf

Presentació del llibre de Gemma Sala Grau Secretos de tu cerebro
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 11
Ball amb Raül
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 7
Missa de difunts
En sufragi de tots els difunts durant l’any
Església de Sant Jaume — 12.00 h
Organitza: Parròquia de Calaf

Diumenge 20
Setmana de la Mobilitat Sostenible
Gimcana en bicicleta*
Sortida: Plaça dels Arbres — 09.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 18
Ball amb Joan Vilandeny
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dimecres 16
Setmana de la Mobilitat Sostenible
Conferència online sobre vehicles elèctrics i el
punt de recàrrega de Calaf
Online — 19.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dijous 24
Calaf participa en els seus protocols
Jornada de treball: Planificació de propostes i
d’accions - Protocol contra violències masclistes de propostes
Capella CRO (o online)— de 19.00 a 21.00 h
Organitza: Dones Amb Empenta

Diumenge 6
Missa
Església de Sant Jaume — 11.30 h
Organitza: Parròquia de Calaf

Dijous 17
Calaf participa en els seus protocols
Jornada de formació i presentació diagnosi
Protocol contra violències masclistes
Capella CRO (o online)— de 18.30 a 21.30 h
Organitza: Dones Amb Empenta

Divendres 25
Calaf participa en els seus protocols
Jornada de treball: Planificació de propostes i
d’accions - Protocol contra violències masclistes de propostes
Capella CRO — de 10.00 a 12.00 h
Organitza: Dones Amb Empenta

Dilluns 19
Inici Curs Preparació Proves d’Accés a CFGM
i CFGS 2020-2021
CRO — de dilluns a dijous de 16:30 a 21:00 h
Organitza: CRO

*Cal inscripció prèvia trucant a les oficines de
l’Ajuntament de Calaf al 93 869 85 12 de dilluns a divendres de 8.30 a 14 .00 h
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