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El comerç de Calaf es suma a la campanya ‘Barris antics. Compra i guanya’

D

urant tot el mes d’octubre,
prop de 2.000 botigues dels
31 municipis organitzadors
de la campanya COMPRA I
GUANYA, participaran en la que
serà ja la seva desena edició i que confirma
el creixement progressiu i la consolidació
d’aquesta iniciativa.
Aquesta desena edició tindrà un caràcter
especial per la conjuntura actual marcada
per la pandèmia, però mantindrà intactes els
seus quatre objectius: dinamitzar el comerç
de proximitat, promoure turísticament els
territoris organitzadors, premiar als compradors i agrair la participació dels comerciants.
A Calaf s’hi han adherit quarta-sis comerços superant amb èxit les edicions d’altres
anys. Aquests són:
Aluminis Almansa · Bar Casino · Barberia
David Burgès i Regí · Bon Àrea · Cal Gatells
· Calaf llar · Calçats L’Escarpí · Caprici · Carnisseria Laura · Carnisseria Mercè · Coaliment Casa Florentina · Condis Supermercat
· Congelats El Gebre · Dietètica l’Espigol · El
Quiosc del Passeig · Farmàcia Font Sabala ·
Ferreteria Riera · Forn de pa Fitó · Cal Fidel

· Forn de pa i cafeteria el Tast de Ca la Florentina · Graphics · HORTUM, la floristeria ·
Imatge, bellesa i benestar · Immobiliària Rústico Masia · KeDivi! · Restaurant · La Cuina
del Mercat · La Senalla · La Vedella · L’Home
· Lilula · Loteria El Mercat· Mobles Bacardit ·
Modes Maria · Òptica Calaf · Papereria Anna
· Pastisseria La Lionesa · Perruqueria Anna
Roldan · Perruqueria Arrels · Perruqueria
Elvira · Quemposo · Restaurant La Coppe ·
Stylers Perruqueria · Supermercat Prat · Supermercat SuperT· ToT PunT · Vailets

ments adherits, també es sortejarà un premi
destinat als comerciants per municipi.
Podeu consultar la informació de municipis
adherits i premis a: www.xarxabarris.cat

El dissabte 31 d’octubre a les 12h, coincidint amb el mercat de Calaf, tindrà lloc el
sorteig de les 32 experiències que han
ofert cadascun dels municipis i que tenen
un valor de 2.859 €. Així doncs, entre tots els
membres de la Xarxa es repartiran més de
91.400 € en 992 experiències per a dues persones que fins al juny de 2021, viuran i gaudiran de la cultura, la gastronomia i el patrimoni
dels 31 municipis organitzadors, sempre
amb les màximes garanties de prevenció del
contagi de la Covid-19. A més, per premiar la
participació i col·laboració de tots els establi-

La UAB reconeix la transparència de
l’Ajuntament de Calaf amb un segell

E

l Consistori aconsegueix complir el 81,25% dels 48 indicadors que avalua el Laboratori de
Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural de la UAB,
basats en la Llei de Transparència 19/2014 de
29 de desembre de 2014, sent una de les 122
administracions catalanes guardonades.
La cerimònia de lliurament de la setena
edició del Segell Infoparticipa es va realitzar
el passat dilluns 21 de setembre a les 16.30
hores a la sala d’Actes del Rectorat de la

Universitat Autònoma de Barcelona on hi va
assistir Bernat Solé Barril, conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat.
Enguany, les mesures de prevenció davant la crisi sanitària generada per la COVID-19 van obligar a restringir la presencialitat
i limitar -la als 36 ajuntaments que han aconseguit el 100%, els 5 guardonats amb el Premi
extraordinari, les tres diputacions i els 6 consells comarcals. L’acte es va poder seguir en
directe per streaming.

la participació ciutadana

el Ple municipal

El Ple de Calaf aprova per unanimitat la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació
del president de la Generalitat de Catalunya

L

’Ajuntament de Calaf va celebrar
el passat dilluns 28 de setembre
un nou Ple ordinari on es va aprovar per unanimitat la urgència de
la moció de rebuig a la decisió del
Tribunal Suprem d’inhabilitació del president
Quim Torra. El portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va recalcar que cal
donar suport al president però també va fer
un recordatori a en Jordi Pesarrodona, exregidor, a qui també s’ha inhabilitat i multat amb
2.100 € i a l’Adrià i la Tamara Carrasco dels
CDR. El portaveu del GIC-VV va demanar
“una mica de justícia en aquest país”.
La resta de punts de l’ordre del dia van
ser:
· La incorporació de la nova regidora de
l’Àrea Social, Salut i Gent Gran, Teresa Maria Bujons, com a vocal suplent al plenari de
la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l’Anoia i
com a membre de la Comissió Especial de
Comptes respectivament. Aprovat per unanimmitat.

·

Aprovació definitiva del Compte General
del Pressupost de l’exercici 2019. Aprovat
amb els vots en contra de l’oposició.

· Aprovació del Conveni de col·laboració en-

tre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calaf sobre
les comunicacions realitzades mitjançant la
xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals. Aprovat per unanimitat.

·

Moció per a la suficiència financera dels
Ens locals presentada pel grup Junts per
Calaf - AM . Aprovat per unanimitat.

motiu d’una subvenció d’11.165,01 € atorgada
per la Generalitat de Catalunya per la reparació i manteniments de camins, en aquest cas
destinats al camí del Pou. Aprovat per unanimitat.
Al torn de l’activitat de control els grups
de l’oposició van fer qüestions sobre convocatòries i contractacions de personal,
projectes d’obres, pagaments a la Mancomunitat de l’Alta Segarra, indemnitzacions
dels regidors, pagaments de serveis, el punt
de recàrrega dels vehicles elèctrics de Calaf, pagaments a comissionats, la subhasta
de parcel·les del carrer Lleida, el reglament
de xarxes socials, pagaments a empreses
davant la Covid-19 i línies d’ajudes, l’aplicació
de comerç, el pla de contingència davant la
Covid-19, entre d’altres.

Els vigilants municipals aixequen una desena
d’actes per incivisme relacionades amb la Covid-19

E

T

ens hort i has cultivat carbasses aquest estiu? Si ets
de Calaf o l’Alta Segarra i
en tens una de ben grossa,
original, curiosa...participa a
l’exposició de carbasses de Calaf.
Envia’ns un correu a salsenchba@
calaf.cat amb les teves dades fins al 23
d’octubre. L’exposició coincidirà amb el
Mercat de Calaf el dissabte 31 d’octubre
de 9h a 14h a la plaça dels Arbres.

· Aprovació d’una modificació de crèdit amb

la seguretat ciutadana

l darrer mes de setembre, els
vigilants municipals han començat a aixecar actes per
incompliments
relacionats
amb la Covid-19. En total, han
redactat una desena d’actes a persones que
no complien les mesures de seguretat establertes a la via pública, principalment, per no
portar la mascareta o portar-la de forma inadequada.
Les persones que han rebut les denúncies
eren joves d’entre 15 i 20 anys que ja havien
estat avisades amb anterioritat. Aquestes
actes es transferiran als Mossos d’Esquadra
per tal de tramitar la corresponent multa que
pot arribar fins als 100 euros de sanció.
Des de l’Ajuntament, s’apel·la a la responsabilitat ciutadana i es recorda que cal seguir
les mesures de seguretat per tal de garantir
la salut de tota la ciutadania i el control de
possibles rebrots.

Es busca carbassa!

el transport públic

Es recuperen tots els
horaris d’autobusos

D

urant el confinament, les
companyies que operen a
Calaf van deixar de prestar
el servei o el van mantenir
a mínims. Amb la tornada a
l’etapa de represa però, alguns horaris
no es van recuperar.
Des del 21 de setembre, la línia CalafManresa-Calaf que presta Sagalés ha
recuperat i ampliat els horaris de les
línies 703 i 725. A més, ha afegit un nou
servei de transport a demanda (TAD)
que inclou parades a municipis intermedis entre Calaf i Manresa.
D’altra banda, la companyia ALSA
també havia deixat de prestar un dels
dos horaris de la seva línia La Seu-CalafIgualada-Barcelona . Des del 7 d’octubre,
ja els torna a oferir amb normalitat en els
següents horaris de dilluns a diumenge:
de Calaf a BCN a les 08:14h i 18:20h
de BCN a Calaf a les 07:30h i les 15h
Al proper Altiplà llarg de desembre
actualitzarem els horaris. També els trobareu publicats a la web de calaf:
www.calaf.cat (al menú de la guia del
municipi) o a les webs de les companyies d’autobusos.

l’aigua de Calaf

Aigües de Manresa, l’Agència de Salut Pública i
l’Ajuntament de Calaf exposen la situació actual de
l’aigua davant la ciutadania
els valors de contaminants han pujat de mica
en mica. Això fa que els episodis en els quals
l’aigua deixa de ser apta per al consum cada
cop siguin més freqüents i s’hagin d’activar
els protocols de detecció d’anomalies més
sovint, tot i que no suposoen una gravetat
molt superior a abans.

Des del 18 d’agost, el municipi de Calaf torna a estar sense aigua potable a causa de
la reducció del cabal a la riera del Mantellí
que ha fet elevar el nivell de nitrats per sobre els 50mg/l. Durant aquest període però,
no s’ha aconseguit estabilitzar la situació i
per això, davant el neguit de la ciutadania,
l’Ajuntament de Calaf va demanar als responsables de l’Agència de Salut Pública i de
l’empresa adjudicatària del servei, Aigües de
Manresa, realitzar una reunió oberta a tota la
població per donar explicacions i resoldre
dubtes. Aquesta es va realitzar el dimecres
30 de setembre al Casino de Calaf i hi van
assistir una setantena de persones.

La clau del problema, la
mala qualitat en origen
Aigües de Manresa va explicar que actualment el municipi de Calaf obté l’aigua de dos
pous i de la riera del Mantellí. En el cas dels
pous, aquests tenen nitrats i en el cas de la
riera del Mantellí, l’aigua registra trihalometans i per tant, cap de les dues aigües soles
té bona qualitat. En aquest sentit, és gràcies
a la barreja de les dues fonts que Calaf pot
disposar d’aigua potable, tot i que la qualitat
està sempre fregant els límits que marquen
les directives per al seu ús com a aigua de
boca.
En el cas en què una de les dues fonts tingui problemes, es desequilibren els valors de
la qualitat de l’aigua i aquesta perd la seva potabilitat. Si plou molt, els nitrats s’escampen
cap a l’aigua subterrània dels pous i si plou
poc, la riera del Mantellí baixa amb poca aigua i s’eleva l’índex de trihalometans.
Segons va explicar Aigües de Manresa,
aquest estiu, hi ha hagut una situació climatològica desfavorable que ha fet augmentar els
nitrats per sobre els 50 mg/l i de moment, no
s’ha pogut tornar a estabilitzar. L’empresa va
assenyalar que des de sempre s’han seguit
protocols de detecció d’anomalies de la qualitat de l’aigua basats en analítiques periòdiques però va explicar que al llarg dels anys,

El consum en excés, un
possible risc per a la salut
a llarg termini
Des de l’Agència de Salut Pública van voler
aclarir que quan els valors superen els 50
mg/l de nitrats o 100 micrograms/l de trihalometans l’aigua no és apta pel consum i no
es pot fer servir per beure ni cuinar.
Tot i no ser apta, si se n’ha begut per desconeixement, això no suposa un problema a
curt termini, però encara que no hi hagi una
afectació immediata, no es descarta que
amb els anys puguin aparèixer dolències derivades per un consum en excés de nitrats i
trihalometans.
També van voler aclarir que dermatologicament, una aigua amb un nivell de nitrats o
trihalometans elevats no té cap afectació a la
pell i es pot utilitzar sense por per dutxar-se.

La solució definitiva: connectar amb la Llosa del
Cavall i una planta
per eliminar els nitrats
L’Ajuntament de Calaf va explicar les dues
opcions amb què està treballant i que preveu
que estiguin a punt a partir del juny del 2021.
Per una banda, la concessió amb el ramal
de la Llosa del Cavall, que no està en funcionament per diversos motius:
1.Els processos per canviar de titularitat
privada a pública i un altre cop a privada
d’Aigües Ter Llobregat (ATL), gestora de La
Llosa del Cavall.
2.Que la canonada es va quedar a 50m de la
connexió amb la xarxa d’aigua de Calaf.
3.Que els processos per a donar el servei i la
licitació d’obres d’ATL, en ser una empresa
pública, requereixen molt temps.
La segona, una planta per extreure els nitrats de l’aigua freàtica de Calaf mitjançant un
sistema de desnitrificació biològica pioner al
nostre territori. Ja s’ha redactat el projecte
i s’ha signat el seu contracte. Podria estar
operativa durant l’estiu del 2021.

El DOGC publica el
projecte d’execució
de les obres de connexió de Calaf a la Llosa
del Cavall

E

l dijous 1 d’octubre el Butlletí
Oficial de la Generalitat de
Catalunya, el DOGC, va publicar l’anunci d’informació
pública referida al projecte
d’execució de les obres de derivació
de la canonada de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) al municipi
de Calaf, que suposarà la connexió a
l’embassament de la Llosa del Cavall.
El projecte es pot consultar a la notícia publicada a www.calaf.cat i recull
una llista concreta i individualitzada
dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària. Per tant,
tal com estableix la llei vigent, durant
trenta dies hàbils, estarà en exposició
pública per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions oportunes, corregir
possibles errors o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació. Les
al·legacions s’hauran de presentar presencialment a:

· Oficines de l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat, Carrer Sant Martí de
l’Erm, 30, 08970 Sant Joan Despí.

·

Ajuntament de Calonge de Segarra,
Carrer Escoles Dusfort, s/n, 08281 Calonge de Segarra.

·

També de forma telemàtica a www.
gencat.cat amb una petició genèrica
L’actuació dona compliment a les finalitats previstes que s’inclouen en el Pla
d’inversions i reposicions de l’ATL per al
període 2019-2023 aprovat pel Consell
de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat
de l’Agència Catalana de l’Aigua el 2 de
juliol de 2019 i que permetrà a Calaf poder connectar amb la Llosa del Cavall.

Sigueu molt prudents,
davant la Covid - 19

Aigua de La Llosa del
Cavall: 15 anys de retard

Per a què serveix
l’Ajuntament?

Les dades referents a la Covid – 19 han empitjorat les últimes setmanes, a Catalunya i,
també, a Calaf. A tot el món, de
fet. La situació és molt preocupant. Som a
les portes de la tardor i l’hivern, les èpoques
propícies per a la contracció de la grip. Una
i altra malalties col·lapsaran el sistema sanitari català. Les conseqüències d’aquest
col·lapse fan que els professionals sanitaris
no pugin atendre tothom. I ja en coneixem
els tràgics efectes: els vam viure a la primavera, en el pic de la pandèmia.
Des de l’Ajuntament hem prioritzat la salut
de les persones que viuen a Calaf i les ajudes pels efectes devastadors que aquesta
pandèmia té, econòmiques i socials.
Tanmateix, la protecció contra el virus de la
covid és individual, sobretot, amb el benentès que si ens protegim individualment ens
protegim col·lectivament. Sigueu molt prudents, sisplau.

El GIC va fer que la Generalitat
executés les obres per tenir
l’aigua que necessitem i els
ajuntaments posteriors l’han
aturat a 50 metres del dipòsit. La realitat és
aquesta.

Portem més de mig any suportant una pandèmia, terrible per
la salut i l’economia dels nostres veïns, en què l’Ajuntament
ha fet poc més que brindis al sol i propaganda mediàtica en comptes de preocupar-se
per emprendre mesures reals que ajudin a la
ciutadania, el comerç i les empreses...
Prop de tres mesos en el que va d’any en què
no es pot beure aigua de l’aixeta per “motius
tècnics” –que algun dia s’hauran d’explicar-,
sense ni senyalitzar les fonts (fins fa quinze
dies), ni haver pres alguna mesura per facilitar l’accés a l’aigua potable a la població i ni
tan sols s’hagi fet el gest de bonificar el rebut
per “compensar” als consumidors...
Tampoc sembla que hi hagi resultats amb
l’augment de la inseguretat que dia rere dia es
fa més evident a la nostra vila amb l’augment
de robatoris i vandalisme... Arribats a aquest
punt és ben lògic que molts ens preguntem;
per a què serveix l’Ajuntament?

Sense anar més lluny, el 2017 l’Agència Catalana de l’Aigua va posar per escrit a l’alcalde
Badia que per connectar amb la Llosa del
Cavall només cal pagar 14.326€ l’any durant
25 anys, però això no s’ha fet perquè els cacics que manen prefereixen un poble sense
serveis ni indústria, com demostra el fet que
també han desqualificat tot el sòl industrial
de Calaf, que la Generalitat havia adquirit per
3 milions d’euros. Bravo!
Pregunteu als avis per quina raó Calaf no
va tenir aigua corrent fins el 1973, ni polígon industrial fins el 1995, i tindreu la resposta al que passa ara.

l’agenda 2020

octubre

Dissabte 17
BiblioCine: Una amistat inoblidable
Biblioteca de Calaf — 11 h
Organitza: Biblioteca de Calaf
Diumenge 18
Concert Amazing Gospel
Casino de Calaf — 19 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 24
TdeT: La Mary i la Sant Pere
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 25
Le Voyage- espectacle JAM
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Diumenge 25
Concert amb Pep i Maria José
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 31
Exposició de carbasses gegants i interessants de cultivadors locals
Mercat de Calaf — de 09h a 14 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
BiblioCine: Viatge màgic a Àfrica
Biblioteca de Calaf — 11 h
Organitza: Biblioteca de Calaf

TdeT: La ciutat llunyana
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

novembre
Diumenge 1
Música ambient - Música per al repòs
Cementiri de Calaf —
Passes del 30 min a les 11 h, 12h i 13 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 7
TdeT: Monólogos Wooman
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 8
Concert espectacle: Duet Ambient
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 15
TdeT: Tributo a Pepe Rubianes
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 21
TdeT: Una altra estrena
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dimecres 25
Dia internacional contra la violència masclista
Pintada Mural 25N a càrrec de Marta Bellvehi
Lloc: c/ Mestre Manel Giralt, paret propera a la
sala d’actes municipal Teresa Escolà i Torras
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 28
TdeT: Vida de peix
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

desembre
Dissabte 12
Concert - Gala els tres tenors Dia del Soci i Patrocinadors
Casino de Calaf — 21.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Del divendres 18 al 30 de desembre
Exposició - ANNA de Ramon Puigpelat
Capella del CRO — Feiners: 19.00h a 21.00h
Dissabtes i festius: 12.00h a 14.00h a 19.00h a
21.00h
Organitza: Ramon Puigpelat
Dissabte 26
Concert de Sant Esteve amb l’Orquestra del
Reial Cercle Artístic de Barcelona
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
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