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Calaf commemora l’arribada de
l’aigua potable al municipi fa 50 anys

E

fotos antigues que recullen l’arribada de
l’aigua als anys setanta a través de diferents moments, espais i altres elements
protagonistes de l’esdeveniment.
Els dissabtes 7 i 21 de maig a les 12 h es
farà una visita guiada gratuïta als dipòsits
de Calaf i a la planta de neteja de nitrats.
Per poder-hi participar cal inscriure’s prèviament al 627 004 600.
El dissabte 28 de maig, a les 17 h a
la plaça dels Arbres es farà la Festa de
l’aigua, amb què es recrearà el moment de
l’arribada de l’aigua a Calaf i també es faran diferents jocs familiars.
Finalment, els actes es clouran el diumenge 29 de maig amb una caminada i
una bicicletada resseguint la canonada
de l’aigua. Les dues rutes sortiran des
de la plaça dels Arbres. La caminada començarà a les 08 h i arribarà fins a Calonge i tornarà (12 km aprox.) i la bicicletada
ho farà fins a Enfesta (18 km anada i tornada aprox. ).
Tots els actes són gratuïts.

l dissabte 29 d’abril de 1972
va ser la data de l’arribada i
distribució de l’aigua potable
a Calaf i enguany es commemoren els 50 anys d’aquesta
efemèride. Fins aleshores, el municipi no
disposava de cap xarxa d’aigua i les cases
i famílies havien de recórrer a pous, cisternes o fonts. En aquest sentit, l’arribada de
l’aigua va suposar una millora molt esperada per la qualitat de vida de la població
calafina. Per això, durant els mesos d’abril
i maig s’han organitzat un seguit d’actes
entorn aquesta fita històrica tan important.
El tret de sortida serà el mateix 29
d’abril, divendres, a les 19 h a l’Espai Carmen Arrojo Maroto on es farà una xerrada
col·loqui amb el títol Passat, present i futur
de l’aigua on, a través de testimonis en primera persona, s’explicarà el problema endèmic de l’aigua al municipi i al territori, alternatives i estratègies per fer-hi front, etc.
Seguidament, s’inaugurarà l’exposició de

L’entrega de premis dels Jocs Florals es manté, tot i la pluja, durant els
actes de Sant Jordi que es van celebrar a l’Espai Carmen Arrojo
El certamen literari dels Jocs Florals de Calaf ha arribat enguany a la seva 8a edició. En
total, s’han rebut setanta-una obres en les
diferents categories que es convocaven i,
d’aquestes, 57 han estat presentades per
infants i joves en la categoria de Flor Natural.
D’altra banda, s’han rebut 6 obres en la categoria de Viola d’or (poesia d’adults) i 8 en la
d’Englantina d’or (prosa d’adults).
L’acte d’entrega estava previst de fer-se
durant la tarda de la Diada de Sant Jordi a la
plaça dels Arbres, tot i que a causa de la pluja es va haver de desplaçar a l’Espai Carmen
Arrojo. Tot i això, es va poder fer l’entrega amb
normalitat i a més, va comptar amb la participació de diferents persones que es van animar a jugar al 1r concurs de Paraulògic, un joc
basat a construir paraules a partir de 7 lletres

proposades.
Les persones guanyadores dels Jocs
Florals van ser:
- Èric Noguera i Pérez, Wissal El Yahhaoui,
Natàlia Miquel i Navas i Yassine Ouchamkh,
en la categoria de Flor Natural cicle inicial.
- Xènia Sánchez i Bernabeu, en la categoria
de Flor Natural cicle mitjà
- Ingri Suñe i Campo, en la categoria de Flor
Natural cicle Superior.
- Anna Riba i Sánchez, en la categoria Flor
Natural batxillerat.
- Oriol Solà i Prat, en les dues categories
d’adults, Englantina d’or i Viola d’or.
Les guanyadores del Paraulògic van ser
Jorgina Badia Lloret, en la categoria infantil, i
Núria Nadal Domingo, en la d’adults.

els serveis i via pública

el Ple municipal

El Ple de Calaf aprova l’adjudicació del contracte
del subministrament i servei de l’aigua potable
El dilluns 25 d’abril es va realitzar la sessió plenària de l’Ajuntament de Calaf.
L’adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei de l’aigua potable i el conveni entre l’Ajuntament de Calaf i l’Ajuntament
de Sant Pere Sallavinera per la connexió a la
xarxa de clavegueram del sector UA2 de Sant
Pere van ser dos dels punts destacats.
En el cas de l’adjudicació del contracte
de l’aigua a l’empresa TRANSPARENTA, els
dos grups de l’oposició hi van votar en contra.
Junts per Catalunya va expressar que no els
semblava bé la manera amb què s’havia fet
sobretot pel greuge causat a una persona
en concret. Per la seva part, Salvador Part
del GiC va qualificar l’adjudicació de “jugada
mestra” i va defensar haver mantingut la gestió amb Aigües de Manresa. L’alcalde, Jordi
Badia va aclarir que l’únic que s’havia fet és recuperar la gestió de l’aigua i, entre les tasques
que això implica, una és la de manteniment i
aquesta, no la podia assumir la brigada i, per
tant, s’havia hagut de licitar. Per la seva part,
el regidor de Medi Ambient, Sergi Fitó, va defensar que tot s’havia fet sempre amb criteris
tècnics i de secretaria i que s’havia establert
un contracte d’un any prorrogable a 1 més per
no condicionar a futurs governs.

Pel que fa a facilitar la connexió a la xarxa
de clavegueram de Calaf a una empresa privada ubicada a Sant Pere, JUNTS va abstenir-se. Segons Joan Caballol, tot i ser positiu
que una empresa s’instal·li a la zona, troben a
faltar un informe de l’ACA (Agència Catalana
de l’Aigua) que determini que pot suposar en
l’àmbit mediambiental l’abocament de residus. D’altra banda, el GiC hi va votar en contra
perquè consideren inacceptable “regalar res”
a una empresa privada i menys quan el polígon de Calaf està “destrossat”. Sergi Fitó va
aclarir que l’Ajuntament de Sant Pere sí que ha
demanat un informe a l’ACA i que la signatura
del conveni està condicionada a l’acceptació
d’aquest. L’alcalde va explicar que s’havia
ofert el polígon de Solanelles a l’empresa fa 1
any mentre s’estaven fent els tràmits per regularitzar-lo, però que l’empresa tenia pressa.
En tot cas, el benefici que aportarà a la zona
- amb la possible creació de 50 llocs de treball
- serà positiu també per Calaf, va afegir Badia.
L’aprovació del conveni entre l’Ajuntament
i l’Organisme de Gestió Tributària per la delegació de funcions de recaptació de tributs i ingressos públics; l’aprovació d’una modificació
de crèdit i una moció conjunta per denunciar
el “catalangate”.

el turisme

Les botigues antigues de Calaf escenaris del
rodatge de la pel·lícula Escanyapobres

C

alaf va acollir la setmana
del 4 d’abril el rodatge de la
pel·lícula Escanyapobres, sota
la direcció d’Ibai Abad, una
adaptació lliure de la novel·la
L’Escanyapobres de Narcís Oller. El film, protagonitzat per Àlex Brendemuhl i Mireia Vilapuig, també compta amb Quim Àvila i Laura
Conejero en el seu repartiment.
La merceria de Cal Garriga, la impremta
Joan Oller i l’Ultramarins de Cal Feu van ser
els escenaris interiors escollits per rodar algunes de les escenes d’aquest western i a la
plaça Gran també s’hi van localitzar a algunes
escenes exteriors.
Escanyapobres és una producció de
Sàpiens, Mayo Films i Nakamura Films, amb
la col·laboració de TV3, ICEC i IVC, que ens
recorda la vigència del missatge d’aquest
clàssic sobre els inicis grisos del progrés: les
ombres del capitalisme salvatge continuen
avui dia.
Està ambientada a finals del segle XIX,
quan Europa viu un moment de transformació i el capitalisme pertorba la tranquil·litat de
la Catalunya rural amb l’arribada del primer

tren, símbol de la Revolució Industrial.
A banda de Calaf, Escanyapobres també es roda a altres localitzacions rurals
d’Alacant, el Pallars Jussà, el Segrià i la Ribera d’Ebre, amb elements icònics del nostre
imaginari col·lectiu associat al western, com
les estampes infinites de camps de blat, les
llargues línies de vies del ferrocarril cap a terres salvatges o les coves i mines.

L’Ajuntament cedeix
l’antic parc de bombers
pel servei de prevenció
d’incendis forestals

E

l Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural ha instal·lat una base
del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals
(GEPIF) a Calaf per executar treballs de
prevenció d’incendis a les comarques
de la Catalunya Central. Aquest reforç
està format per 11 persones i per vehicles específics per fer tasques de prevenció i primera intervenció en incendis
agrícoles i forestals.
La ubicació a Calaf és gràcies al conveni aprovat entre l’Ajuntament i Forestal
Catalana per la cessió parcial d’espais
de l’antic parc com el garatge, el vestidor i el bany compartit. L’empresa pública forestal adequarà provisionalment
l’equipament i es compromet a fer-hi les
inversions necessàries per a legalitzarhi l’activitat. La cessió es fa sense perjudici de la instal·lació en un futur del cos
de vigilants municipals i de l’Oficina de
Districte dels Mossos d’Esquadra.

Millores a la xarxa 4G i
5G a Calaf
Les operadores de telefonia mòbil realitzaran al municipi el procés d’implantació
dels serveis de telefonia mòbil de nova
generació, 4G i 5G, sobre les bandes de
800 i 700 MHz, respectivament, cosa
que permetrà a la ciutadania de Calaf
gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat amb una millor cobertura a l’interior
dels edificis i més extensió geogràfica.
Per garantir la compatibilitat de la nova
tecnologia amb la televisió digital terrestre (TDT), Llega700 és l’entitat que solucionarà qualsevol afectació a la recepció
del senyal de televisió i qui s’encarregarà
d’atendre els usuaris afectats gestionant
i resolent possibles incidències sense
cap cost.
S’ha habilitat un telèfon d’atenció
gratuït (900 833 999) i una pàgina web
www.llega700.es.

la promoció econòmica

el Medi Ambient

L’Ajuntament bonificarà una desena d’instal·lacions
fotovoltaiques

L

’Ajuntament bonificarà l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) a una
desena de llars i empreses que
han instal·lat panells fotovoltaics.
Amb totes les sol·licituds d’obra
per a plaques fotovoltaiques des del 2019,
l’Ajuntament ha elaborat un cens, en el qual hi
consten 19 instal·lacions en procés de construcció o ja construïdes, essent la majoria de
particulars.
La potència del conjunt plaques és de
gairebé 240 kW. A més, els seus propietaris
cobriran, de mitjana, el 63% de la seva potència contractada.
La resta d’instal·lacions seran susceptibles de rebre la bonificació quan hagin es-

tat implantades i presentin la documentació
oportuna.
Des del 2020, l’Ajuntament de Calaf bonifica les instal·lacions fotovoltaiques:
- Bonificació a l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) del 30% durant 5 anys.
- Bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del 95%.
L’Ajuntament ofereix suport per facilitar
la implantació de noves instal·lacions i dels
beneficis que comporta. Per a més informació, es pot consultar l’ordenança fiscal núm.
1 i 2 o dirigir-se a l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament trucant al 938 698 512 Extensió
4 o arenascm@calaf.cat.

Es detecten 60 habitatges que no pagaven la
taxa de residus
Des de la implantació de la recollida de residus porta a porta, s’ha detectat que una
seixantena d’habitatges no estaven tributant
per la taxa de residus.
La regularització d’aquests habitatges
amb caràcter retroactiu permetrà liquidar la
taxa de residus dels últims quatre anys, de
manera que l’Ajuntament percebrà un ingrés
per aquest concepte de 28.000 €. A més,
aquesta regularització suposarà un ingrés
anual addicional de 7.000 € en concepte de
la taxa de residus. Gràcies al mateix procés
de revisió, s’ha detectat la necessitat de legalitzar la situació de diversos habitatges, i així

actualitzar el registre per tal que coincideixin
el nombre d’habitatges al cadastre i al padró.
Amb aquesta finalitat, les persones afectades rebran un requeriment amb la documentació necessària que cal presentar per regularitzar la situació.
El sistema de recollida porta a porta, que
utilitza cubells amb xip, permet tenir més
informació sobre la tipologia i volum de residus que generen tant els habitatges com
les activitats econòmiques. El tractament
d’aquesta informació facilita tant la detecció
d’irregularitats com la millora del servei

La directora general
d’Indústria visita Calaf
i es reuneix amb representants del sector

El dijous 24 de març, l’Ajuntament de
Calaf va rebre la directora general
d’Indústria, Natàlia Mas Guix. En una
primera reunió on hi van participar la
regidora de Promoció econòmica i
ocupació, Montserrat Mases i Sala, i el
regidor d’Urbanisme i Via pública, Jordi
Biosca i Pou, es va traslladar a la directora l’aprovació definitiva del nou planejament urbanístic del municipi. Amb els
canvis fets al POUM, es disposa de nou
sòl industrial a Calaf amb l’objectiu de
captar noves empreses i permetre a les
ja instal·lades a la vila i ampliar en cas de
necessitat.
Posteriorment, a la sala Felip, es va
fer una trobada oberta on van participar
representants del sector empresarial
del Calaf. En aquesta, la directora general va explicar els eixos principals de
l’estratègia del Departament d’Indústria
i també va escoltar als empresaris assistents que li van fer arribar algunes de les
seves necessitats.
la gent gran

Del 22 al 29 de maig
torna La Setmana de la
Gent Gran

A

quest 2022 es continuarà
la programació de tota una
setmana d’activitats que
inclourà un dinar popular,
visites guiades, tallers i el
Festival d’Havaneres de Secà, entre
d’altres. Una de les novetats d’enguany
serà la celebració de les Olimpiades per
a la Gent Gran, ja que fa 30 anys que
Barcelona va celebrar aquest esdeveniment.
En els propers dies rebreu a casa el
programa de mà amb tots els actes.

els grups municipals

La municipalització de
l’aigua
En el ple d’abril vam aprovar
cedir a l’Organisme de Gestió
Tributària la recapta-ció de la
taxa de l’aigua i vam adjudicar
el contracte de manteniment de la xarxa
d’aigua potable i clavegueram. Eren dos
passos necessaris per recuperar la gestió
directa del servei d’aigua municipal a què
ens vam comprometre. Les dues propostes no van rebre el suport dels dos grups de
l’oposició amb uns arguments que no tenen
res a veure amb la literalitat del que s’aprova i
que es basen en perjudicis, fòbies i querelles
antigues. Tant se val.
La qüestió de l’aigua ens ha preocupat des
del primer dia, en la seva integritat. Ens ha
costat anys, però avui podem dir que som a
punt d’haver assolit el que ens vam proposar, resoldre la qualitat de l’aigua i recuperar
la gestió del servei. Una bona manera de
commemorar els 50 anys de la portada de
l’aigua a Calaf.

La forma i el fons de la
sala de vetlles
Que avui en dia encara hàgim
d’estar vivint en un poble sense
tanatori no té nom.
Al programa electoral de quin any ens el van
prometre? Quants anys es necessiten per
construir-lo?, quatre?, vuit?, dotze?, setze?,
dinou?
A inaugurar-lo sí que s’hi van afanyar, tant
que fins i tot ho van fer abans de tenir-lo legalitzat ... i van haver de tancar-lo de pressa
i corrents cautelarment.
Això quant a formes, si anem al fons de la
qüestió, al moll de l’os, ens adonem que no
estem parlant d’un tanatori, el què tenim és
una simple sala de vetlles.
Sense permisos, però una sala de vetlla ... o
sigui que, les coses pel seu nom.
“Un vaso es un vaso y un plato es un plato”
que diría “el mestre” Rajoy ... que no ens vinguin ara a fer creure el que no és.

Aigua tèrbola
Ara fa un sis anys que vàrem
dir que s’estava preparant una
campanya de desprestigi per
justificar davant l’opinió pública el canvi d’operador en el servei d’aigua de
Calaf.
Doncs aquest moment ha arribat, i en el ple
del mes d’abril s’han acomplert les prediccions que ambdós grups de l’oposició havíem fet en el seu moment.
De ben segur que no tenim poders paranormals ni dots de clarividència, però si que
tenim clares quines són les dinàmiques que,
des d’un principi, es porten a terme des de
l’Ajuntament per aconseguir els seus objectius i també la seva nul·la capacitat per durlos a terme sense destruir la honorabilitat
dels que pensen de manera diferent.
Arribats a aquest punt potser caldria que
ens preguntéssim; era necessari fer tot el
mal que han fet per aconseguir el que volien?
Per nosaltres – i afortunadament per moltes
persones- la resposta és clara; NO!

l’agenda 2022
abril

maig

Divendres 29
Xerrada-Col·loqui: Passat,
present i futur de l’aigua i
Inauguració de l’exposició de
fotos antigues
Espai Carmen Arrojo —19.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 1
Aplec de Sant Sebastià
Consultar programes a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 30
Concert amb The Thyets
Casino de Calaf — 22.00 h
Socis: 17€ / General: 20€
Amb Calaf Cultura Jove:
Socis del Casino i UE Calaf: 8,5€
General: 10€
Organitza: El Casino de Calaf
Teatre:
“Bodas de sangre”
Amb Xavi Torra
Casal de Calaf — 19.00 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casal de Calaf
Cursa Limits Land
Cursa BTT
Més informació programes a part
Organitza: Open Natura,
Ajuntament de Calaf i
La Bacicleta

Ball amb Raül
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 6
Presentació del cartell del
DesFolca’t i concert d’El Pony
Pisador
Casino de Calaf —21.00 h
General: 12€
Organitza: COMTCASE i
El Casino de Calaf
Dissabtes 7 i 21
Visita guiada gratuïta als
dipòsits de Calaf i a la planta
de neteja de nitrats
Plaça dels Arbres —12.00 h
Inscripció prèvia al 627004600
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb Duet d’Ambient
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 9
Sorteig Hereu i Pubilla 2022
Sala de Plens Municipal —18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dies 13, 14 i 15
Teatre:
La jaula de las locas
Casino de Calaf —21.00 h
Socis: 15€ / General: 18€
Organitza: El Casino de Calaf
Divendres 20
Concert: Escolania de
Montserrat
Església de Sant Jaume —20.30 h
Socis: 17€ / General: 20€
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 21

Cabaret “Agárrate!” de
Roberto G. Alonso
Casino de Calaf — 20.00 h

Diumenge 22
Musical:
“Ja us he reconegut”
amb la CIA The Feliuettes
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 9€ / General: 12€
Organitza: El Casino de Calaf

juny

Del 22 al 29
Setmana de la Gent Gran
Calaf — Programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 12
Ballada de Country
Plaça Barcelona ‘92— 10.00 h
Organitza: Bar la Coppe

Dissabte 28
Festa de l’aigua,
Recreació del moment de
l’arribada de l’aigua a Calaf
Plaça dels Arbres —17.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Del 17 al 19
DesFolca’t
Programes a part
Socis: 9€ / General: 12€
Organitza: COMTCASE
i Ajuntament de Calaf

IV Festival d’havaneres de
Secà

Dijous 23
Revetlla de Sant Joan
Consultar programes a part

A càrrec de Grup Arjau i
Grup Havaneres Barcarola
Casino de Calaf — 19.00 h

Dissabte 4
XXVII Trobada de puntaires
Plaça dels Arbres —10.00 h
Organitza: Associació ARCA

General: 5€
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 29
Caminada i bicicletada
Diumenge 8
resseguint la canonada de
XXI Caminada popular de l’Anoia Visita teatralitzada a Cal
l’aigua
Plaça dels Arbres — Entre les
Matrícules
Plaça dels Arbres
7.30 i les 9.00 hores
Carrer de Sant Jaume 18 —
Caminada—8.00 h
Anticipada: 11€/ El mateix dia: 13€ 21.00 h
Bicicletada—9.00 h
Inscripció: www.gruplaclau.org Inscripcions a l’Oficina de Turisme Organitza: Ajuntament de Calaf
Organitza: Grup de lleure La Clau Organitza: Ajuntament de Calaf
Socis: 12€ / General: 15€

Organitza: El Casino de Calaf
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