els grups municipals

La caserna de la Guàrdia Civil,
recuperada

QUE TOTHOM HO VEGI: VOLEM
RETRANSMISSIÓ DELS PLENS

Hem recuperat la caserna de
la Guàrdia Civil. Feia anys que
l’Ajuntament de Calaf maldava per
adquirir-ne la propietat. Les negociacions iniciades feia tretze anys s’havien trencat. No tenia
cap sentit tenir un edifici en un bon emplaçament
sense ús i en procés de deteriorament. En agafar
el govern municipal ens vam proposar resoldreho. El dia 26 de març ens en van donar les claus.
N’hem pagat 56.000€. Creiem que és un acord
satisfactori.La intenció és construir-hi la futura Biblioteca Municipal ‘1 d’Octubre’. Tenim l’acord de
la Diputació i la Generalitat. En els propers mesos,
n’elaborarem el projecte. La biblioteca, si el proper
govern municipal ho vol, pot ser una realitat cap a
l’any 2020. Mentrestant, estudiarem quin ús transitori podem donar a l’edifici. El que és segur és
que volem obrir l’espai i l’edifici al veïnat de Calaf.

Fa temps que demanem que es
retransmetin les sessions del Ple
de l’Ajuntament perquè tothom
les pugui veure. És una pràctica habitual i permet
conèixer en directe què fan alcaldes i regidors.
Però el Sr. Badia i el seu grup no volen que se sàpiga com es prenen els acords que ens afecten a
tots, se senten millor fent les coses d’amagat,
com a les dictadures, i després explicant la seva
versió. Tenen por que es vegi que a l’Ajuntament
de Calaf impera la Llei del Silenci, que sovint no hi
ha lloc per preguntes ni respostes, que no deixen
intervenir al públic ni donen al Ple la informació
que reclamem els regidors i hauria d’estar a l’abast
de tothom.
Volen desmentir això que diem? Tant la televisió
com internet ho posen molt fàcil: retransmetin
els Plens!

abril
Dissabte 21 - diumenge 22
i dilluns 23
Actes Sant Jordi
Cartell a part
Organitza: Ajuntament de Calaf Diables Alta Segarra i Coral Ressons
Diumenge 22
Ball amb Elisabet
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 29
“Ruta de les escultures”: Inauguració de la senyalització de les
escultures i caminada popular
Plaça dels Arbres —09.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Ball amb Premium Quartet
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dilluns 30
MEB: Funkystep & The sey sisters
Casino de Calaf —20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

maig
Dimarts 1
Aplec de Sant Sebastià
Turó de Sant Sebastià —
durant tot el matí
Organitza: Ajuntament de Calaf
Divendres 4
Concurs de monòlegs
Pub Skandol—23.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 6
Trobada de la cançó
Plaça Barcelona ‘92 —10.30 h
Organitza: Agrupament Escolta i Guia
Alexandre de Riquer
Sardanes enllaunades
Casal de Calaf —12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Ball amb Duet Dava
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 11
Concurs de monòlegs
Pub Skandol —22.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 12
MEB: Intana + Jorge da Rocha
Casino de Calaf —20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 13
Eco Fira Calaf
Raval de Sant Jaume — tot el dia
Organitza: Ajuntament de Calaf
Mostra de Swing
Plaça Barcelona ‘92 —12.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Homenatge i exposició a:
M. Àngels Pujol
Plaça de la Ravalet —12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
MCO: Ovidi4. Cuidem-nos
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Ball amb Glacé
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Participa...què?

Amb el pas dels anys ens hem anant
fent una idea del que significa “participació ciutadana” per al grup de
JxC.
En aquest sentit hem vist amb incredulitat com s’han
fet “enquestes” en les que s’han de facilitar les dades
personals (?), o a un simulacre de consulta als veïns
del poble que ha consistit -sense ànim de menystenir a ningú- en una entrevista al president/a d’escala,
o fins i tot a la convocatòria d’entitats per discutir el
reglament de civisme que fa més d’un any que es va
aprovar definitivament.
No sorprèn doncs que l’Equip de Govern hagi decidit
impedir la participació del públic a la finalització dels
plens, o que “no cal” seguir els procediments urbanístics i tràmits d’informació pública necessaris per
obrir un nou centre de culte.

De dilluns 14 a diumenge 20
Setmana de la Gent Gran
Programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dilluns 14
EMM: 50 Milions de Segons
Casal de Calaf—19.00 h
Organitza: EMM – Escola Alta Segarra
Divendres 18
Final concurs de monòlegs amb
Victor Parrado
Casino de Calaf —23.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 19
Taller Montessori a casa
Seu social Bitxets14 —10.00 h
Organitza: Bitxets14
Festival Havaneres de Secà
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 26
Espectacle infantil: Berta la Caputxet, 3a generació
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: Casino de Calaf i Bitxets14
Diumenge 27
Seguint les passes de Pedrolo –
12km - inscripció a l’O.T
Sortida: Casal de Calaf —08.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
MCO: Cor Trinvant + Trio segarrenc: Memòria de Poetes
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

juny
Dissabte 2
Mostra d’entitats
Plaça dels Arbres —10.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Nit de Swing
Casino de Calaf —21.00 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge 3
Arrela’t
Plana del Castell de Calaf —11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Sardanes enllaunades
Casal de Calaf —12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Dissabte 9
3r. Aplec de la Sardana Vila de
Calaf
Plaça Barcelona’92 —19.00 h
Organitza: Sardanistes de Calaf
Divendres 15
Festa final de curs
Escola Alta Segarra —18.00 h
Organitza: Escola Alta Segarra
Dissabte 16
3 x 3 Bàsquet CB Calaf
C/Mestre Manel Giralt — tot el dia
Organitza: C.B Calaf
Trobada de puntaires
Plaça dels Arbres —10.00 h
Organitza: ARCA
Diumenge 17
Inauguració 2a fase Botigues de
la plaça Gran
Plaça Gran —12.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
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Calaf celebrarà Sant Jordi amb tres
dies d’activitats literàries

A

quest any, Calaf allargarà fins a
tres dies les activitats entorn la
diada de les lletres catalanes.
Els actes començaran el dissabte 21 d’abril de 10 h a 13 h, amb
la realització de diferents tallers per a infants
a càrrec dels Diables de l’Alta Segarra a la
plaça dels Arbres.

A les 18 h de la tarda al Casino, tindrà lloc la
presentació de la “Topografia Mèdica del
Dr. Llorens” a càrrec de Josep Maria Ustrell, Doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Estomatologia i Professor Titular
d’Universitat, responsable de l’Ortodòncia,
l’Ètica i la Història de l’Odontologia, entre

d’altres. L’obra, publicada per primer cop el
1904 pel Doctor Ignasi Llorens, consisteix
en un estudi d’aspectes topogràfics de la vila
i descriu com era Calaf tant des del punt de
vista físic com social.
El diumenge 22 d’abril a les 11 h del matí està
programada la “Ruta literària per Calaf”, una
caminada on a través de 14 autors es donaran a conèixer diferents racons i fragments
de la literatura catalana on apareix Calaf. La
ruta és oberta a tothom i no cal inscripció
prèvia. Aquesta començarà a la plaça dels
Arbres i s’obsequiarà als participants amb un
recull dels textos seleccionats que es llegiran al llarg del recorregut.
El diumenge a la tarda serà l’hora de la música i, com ja és habitual en els actes de la diada, la Coral Ressons oferirà el seu concert
“Calaf canta a Sant Jordi” a les 18 h al Casal
de Calaf. La Coral estarà acompanyada per
l’Associació Calamanda i per l’Orfeó Renaixença de Mollerussa -dirigit per Robert Solé
i amb el pianista Dani Aniés -. A més, també
comptarà amb la col·laboració de Marina Torra que actuarà acompanyada pel pianista
Miquel Villalba.

El 23 d’abril, Jocs Florals
a la plaça dels arbres

Com a novetat d’aquest any, l’entrega dels
premis dels Jocs Florals de Calaf serà a la
plaça dels Arbres i es farà paral·lelament amb
el “Dictat català”. L’objectiu és fer un acte
més obert i participatiu i donar a conèixer a
tota la ciutadania les obres guanyadores del
certamen. En total s’han presentat seixanta obres a les tres categories: Flor natural,
Englantina d’Or i Viola d’Or. Només ha quedat deserta la subcategoria de 3r i 4t d’ESO.
Aquest any els Jocs Florals tenen un
premi especial Manuel de Pedrolo que
el jurat atorgarà, si és el cas, a aquella obra on es valori algun tret vinculat a
l’obra i/o figura de Manuel de Pedrolo.

Isaac Gabarró i Jorgina Miquel seran
el nou Hereu i Pubilla de Calaf
Els nou Hereu i la nova Pubilla, l’Isaac Gabarró i la Jorgina Miquel, estaran acompanyats
per tres fadrins, Gerber Fonoll, Adrián Rafael
Fernandez i Oriol Pérez, i per dues dames,
Núria Marsinyach i Berta Almonacid.
Tal com marcava la convocatòria, tots ells
van néixer l’any 2011 i estan empadronats a
Calaf. Durant el pròxim any, l’Hereu i la Pubilla, acompanyats pels fadrins i les dames,
representaran Calaf en diferents actes com
l’Eco Fira, la festa de l’Arrela’t, la Festa Major
d’estiu i Santa Calamanda i com ja és tradició, seran presents a la Fira d’Igualada.

el ple municipal

l’atenció a les persones

El Ple de Calaf aprova provisionalment el reglament
d’ús i la taxa dels horts urbans

Amb 5 vots a favor per part de Junts per Calaf, 3 abstencions de CiU i 2 vots en contra
de CiG-VV es van aprovar el reglament i les
ordenances que regularan l’ús i el preu del
projecte d’horts urbans de Calaf. CiU va demanar incloure una parcel·la reservada per
a la gent gran i revisar el reglament de forma
més participada. Sobre la taxa van manifestar estar satisfets perquè s’havien inclòs propostes seves. GiC-VV va votar-hi en contra
perquè consideraven verd el reglament en
relació a la tipologia de parcel·les i usuaris. La
regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Teresa
Torrijos, va respondre que la informació del
reglament i les taxes es va enviar amb temps
per permetre als dos grups de l’oposició fer

aportacions i que GiC-VV no ho va fer a diferència de CiU. D’altra banda, va acceptar la
proposta de la parcel·la per a la gent gran i va
garantir que el reglament es podria revisar i
fer participatius.
Desafectació del parc de bombers nou
A causa d’un error tècnic heretat de fa anys
amb els registres de la propietat, la Generalitat utilitza el parc nou de bombers sense
que en sigui propietària i l’Ajuntament utilitza
el parc vell com a magatzem tot i que és de
la Generalitat. Per això, les dues administracions havien arribat a un acord per permutar
un per l’altre. Tan CiU com GiC-VV van votarhi en contra perquè consideren que això suposa una pèrdua de patrimoni i demanaven
fer una cessió d’ús. L’alcalde va recordar que
la Generalitat no acceptava cap altre acord i
que, al no ratificar aquest per Ple, s’hauria de
mantenir la via judicial amb el perill de perdre i que surti molt més car comprar l’edifici.
Finalment, no es va aprovar la desafectació
perquè l’oposició va votar-hi en contra.

La Guàrdia Civil entrega les claus de l’antiga caserna
Des de l’any 2005 que els diferents equips
de govern municipal feien tràmits per tal de
recuperar el terreny i les instal·lacions de
l’antiga caserna sense èxit. Es demanava al
Ministeri de l’Interior que en fes una cessió,
però aquest, a través de l’empresa GIESE,
havia posat els habitatges a la venta i en reclamava la compra.
Finalment, el govern de Junts per Calaf, va
ser arribar a un acord pel preu, aprovant una
modificació del pressupost el passat Ple del
17 de juliol, i va poder comprar l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
El preu acordat amb el Ministeri de l’Interior
va ser de 56.823,46 euros, fixat a partir
de l’estudi encarregat per l’Ajuntament i
fet per l’empresa Arkus, que va valorar les
instal·lacions amb 79.785,22 €, dels quals

se’n van descomptar 22.961,76 € equivalents a les 88.000 pst de donació que els
ajuntaments van fer el seu dia per a la construcció de la caserna.
L’objectiu és aprofitar l’antiga caserna per a
la futura biblioteca pública municipal. A més,
simbòlicament, aquesta tindrà el nom
“1 d’octubre”, ja que aquesta va ser la proposta que va fer la Comissió del Nomeclàtor
de Calaf i aprovada pel Ple.

Calaf reclama 347.360 € a la Generalitat per les subvencions pendents per la Boireta

L’Ajuntament de Calaf ha presentat un requeriment al Departament d’Ensenyament

perquè aboni la quantitat que deu pel funcionament i escolarització de la llar d’infants “La
Boireta” dels cursos 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 i 2017.
L’import s’ha establert tenint en compte que
hi va haver un total de 267 alumnes matriculats al llarg d’aquests anys i que el darrer conveni signat per l’Ajuntament i el Departament
establia una aportació de 1.300 euros per
alumne per part de la Generalitat.

S’amplia el conveni
d’aparcament gratuït
a l’Hospital d’Igualada
amb tractaments
especials
Al 2014 l’Ajuntament va signar un conveni amb SIMA (Societat Igualadina
Municipal d’Aparcaments S.L.U.) per
oferir aparcament gratuït a persones
ingressades a l’Hospital d’Igualada a
causa d’una intervenció quirúrgica. Ara,
s’amplia aquest acord a pacients que
hagin de fer tractaments d’hemodiàlisi o
d’oncologia.
Com demanar-la?
Els pacients que es trobin en alguna
d’aquestes situacions, hauran de demanar a la Unitat d’Atenció al Ciutadà
de l’Hospital d’Igualada un certificat justificant el tractament i després l’hauran
de presentar a les oficines de SIMA de
l’aparcament.
Posteriorment serà SIMA qui de forma mensual passarà la facturació a
l’Ajuntament de Calaf.

Torna la Setmana de
la Gent Gran !
Del 14 al 20 de maig, se celebrarà la 3a
Setmana de la Gent Gran de Calaf.
Una desena de propostes gratuïtes
dirigides especialment a majors de 65
anys però on tota la població està convidada. S’està elaborant un tríptic que
inclou activitats culturals, xerrades, sortides i balls. Es farà arribar a casa dels
majors de 65 anys. Per participar al dinar
i a la sortida caldrà inscriure’s del 2 a l’ 11
de maig, a l’Ajuntament de Calaf o a al
Casal de la Gent Gran. La reserva es farà
amb rigorós ordre d’inscripció.

la promoció econòmica

el turisme

L’Eco Fira s’ajorna al 13
de maig!

L

a predicció meteorològica de pluges generalitzades que es preveia per tot el cap de setmana de
la data inicial de la fira (8 d’abril)
impossibilitava l’èxit d’aquesta i el
bon funcionament de les activitats plantejades.

S’amplia el període
d’inscripció a nous
expositors
Davant el canvi de data i el creixent interès
dels darrers dies, la Fira Ecològica de l’Anoia i
l’Alta Segarra ampliarà el període d’inscripció
a nous expositors i programació fins al maig.

L’Eco Fira és un certament dedicat al producte ecològic, les energies renovables i el
Medi Ambient únic a l’Anoia i l’Alta Segarra.
Aquest any, la temàtica escollida és l’aigua i
la sequera per això, a banda de realitzar diferents ponències i tallers entorn aquesta
temàtica, s’obsequiarà als participants amb
airejadors per l’aixeta que redueixen el cabal
de l’aigua que en surt. Els visitants podran
trobar estands d’alimentació, gastronomia,
energies renovables, bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes elèctriques, roba orgànica, artesania
del reciclatge, salut ambiental, reciclatge
d’oli i pneumàtics, assessorament mediambiental, exposicions, tallers i ponències i
altres propostes vinculades a l’ecologia i el
Medi Ambient.

les festes

La cultura popular i les tradicions són les protagonistes de la Pasqua calafina

L’Oficina de Turisme
rep la certificació
“Biosphere”

Calaf va rebre el distintiu “Compromís de sostenibilitat Turística Biosphere” per a l’Oficina de Turisme de Calaf.
Aquest distintiu reconeix la qualitat, la
sostenibilitat ambiental i social de Calaf
com a destinació turística.
L’acte d’entrega dels distintius va ser
el passat 13 de març, impulsat per la
Diputació de Barcelona conjuntament
amb l’Institut de Turisme Responsable i
la cambra de Comerç de Barcelona.
També van ser guardonades 245 empreses i serveis de la demarcació de
Barcelona amb el distintiu “Biosphere”.

S’ inaugura la “Ruta
de les escultures”
El 29 d’abril a les 09h a la plaça dels
Arbres, tindrà lloc la caminada popular
que inaugurarà la nova senyalització de
la “Ruta de les escultures”.
Per aquesta ocasió tan especial,
comptarem amb l’assistència d’alguns
escultors que ens explicaran les obres
i la seva experiència a les trobades internacionals d’escultors que es feien
durant els mesos d’estiu a Calaf des de
l’any 1993 al 1996.
En finalitzar la caminada popular, gaudirem d’una sèrie d’actes participatius
on col·laboraran diverses entitats calafines.
la salut i el medi ambient

C

om ja és tradició, les caramelles van acolorir amb les seves
barretines i faixes la diada de
Pasqua de Calaf. A les 09h del
matí, un centenar de cantaires i dansaires van començar a recórrer els
carrers i places del municipi, actuant en diversos emplaçaments. Un d’aquests, va ser
l’església de Sant Jaume després de missa,
on els assistents van poder gaudir d’una de

les novetats del repertori d’aquest any, la
cançó “Agafant l’horitzó”, creada per Txarango el 2017 en senyal de suport al referèndum,
que va emocionar a petits i grans. A la tarda
va ser l’hora de les sardanes, la cobla Lo Castell va ser l’encarregada de posar música als
balladors que es van aplegar a la plaça Barcelona 92.El dia de Pasqua es va cloure amb
el ball al Casino amb el conjunt Rico Rico.

S’ implanta un sistema ètic de control de
coloms
L’Ajuntament ha instal·lat dos dispensadors d’alimentació per a coloms, un
al campanar i un a l’antiga fàbrica Saina.
Aquests aparells subministren blat de
moro recobert de nicarbazia, un fàrmac
anticonceptiu, que frenarà la natalitat
dels coloms i permetrà disminuir-ne així
la població.

