
l’a
ge

nd
a 

2
0

19

octubre
Divendres 25
Sopar cloenda - 
V Concurs fotografia Vila de Calaf   
Casino de Calaf — 21.00 h
Organitza: ANIFALAC 

Dissabte 26 
TdT: ‘MicroTeatre’   
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 27 
12 mesos 12 caminades a balmes 
de Catalunya - Mura (Bages) 8km
Sortida: plaça dels Arbres - 08.00 h
Organitza: MAS

MCO: Cor Juvenil del Conser-
vatori Municipal de Música de 
Manresa   
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Ball amb ‘Duet Ambient’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

novembre
Divendres 1
Fira de la Carbassa  
Programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

TdT: “Blanca Desvelada”j   
Casino de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

desembre
Diumenge 1
Sardanes enllaunades   
Casal de Calaf — 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Ball amb ‘Rico Rico’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 8
Ball amb ‘Stress Band’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 14
Concert Nadal EMM   
Sala d’Acte Municipal Teresa Escolà 
i Torra — 18.00 h
Organitza: Escola de Música Municipal

Festa del Soci   
Casino de Calaf — 21.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 15 
Concert Vermut - Red Pèrill   
Casal de Calaf — 12.30 h
Organitza: El Casal de Calaf

Cinema - Cicle Gaudí: “Litus”  
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Ball amb ‘Elisabeth’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 3 
Sardanes enllaunades   
Casal de Calaf — 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Actuació del grup artístic - 
‘Les Oliveres’ 
Sala d’Actes Municipal Teresa Esco-
là i Torra — 18.00 h
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Ball amb ‘Xarop de Nit’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 9 
La Xarxa Infantil - 
“Els músics de Bremen”  
Casino de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 10 
Teatre infantil - titelles: 
“El petit elefant ” 
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Ball amb ‘Alma Duet’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 16 
TdT: “Agència matrimonial 7 
d’amor”    
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 17 
Cinema - Cicle Gaudí: 
“Me llamo Violeta”     
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Ball amb ‘Elisabeth’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

De dilluns 18 a divendres 22
Campanya de recollida de jocs, 
joguines i contes.     
Cartell a part
Organitza: AMPA Escola Alta Segarra

Dissabte 23
Obertura del canal: Tv Calaf     
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

5è aniversari Bitxets   
Cartell a part
Organitza: Bitxets 14

Diumenge 24 
12 mesos 12 caminades a balmes 
de Catalunya   
Cartell a part
Organitza: MAS

MCO: 
Duet Massana - Bonjoch     
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Ball amb ‘Pep i M.José Trio’   
Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Jornada contra la violència 
masclista  
Consultar programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Divendres 30 
TdT: ‘Vides de gos’   
Casino de Calaf — 20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf
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Des de l’Ajuntament, en 
l’hora greu de Catalunya

UN PASSEIG, QUE ÉS UN 
PASSEIG

Pim, pam, POUM. 
L’escàndol que vindrà

És impossible abstreure’s 
del moment greu que viu 
Catalunya. Malgrat que des 
de l’Ajuntament no podem 

deixar d’ocupar-nos del dia a dia de la vila 
–i ja s’entén que no ho fem–, és clar que des 
que es va conèixer la sentència del procés 
contra el referèndum de l’1 d’Octubre, es fa 
difícil no tenir-la present tothora i tothora se-
guir les manifestacions i les reaccions que 
es van succeint.  L’endemà vam celebrar un 
ple extraordinari. Tots els grups municipals 
vam aprovar una moció en què no acceptem 
la sentència condemnatòria del Tribunal 
Suprem. Volem dir que ens mantenim a dis-
posició de la Generalitat i del Parlament per 
defensar les llibertats nacionals, individuals i 
col·lectives, de Catalunya. Fins on calgui.
Perquè aquesta hora greu es converteixi en 
l’hora gran i definitiva.

Vist el poc espai que ens au-
toritzen per donar la nostra 
opinió, hem decidit parlar d’un 
únic tema a cada article. En 

aquesta ocasió farem una reflexió sobre les 
obres “faraòniques” del Passeig de la Ctra. 
de Manresa. Prèviament a aquest projecte 
potser caldria donar accés a altres punts, 
com la pota sud. Un projecte ja acordat i 
consensuat amb les empreses i organis-
mes afectats des de fa molt temps. La pri-
mera fase de l’obra de la Ctra. de Manresa 
té un cost de 173.490,98€ pel Consistori i 
389.807,50€ per la Diputació! A l’Alta Se-
garra disposem de prou camins i espais de 
lleure per passejar i pedalar, que amb una 
mínima inversió podrien millorar molt, sense 
haver de perjudicar comerços i indústria. 
És aquesta obra realment prioritària per Ca-
laf?

L’Equip de Govern va “aprofi-
tar” el ple ordinari de setembre 
per incloure –per procediment 
d’urgència- la modificació del 

Pla Urbanístic (POUM) de manera “irregu-
lar”. De fet el propi secretari de l’Ajuntament 
va fer un “informe” en què deia que no havia 
tingut temps per elaborar el dictamen pre-
ceptiu de manera que no es pronunciava so-
bre la legalitat del document. Vàrem dema-
nar que no es procedís a la seva aprovació 
inicial i que es fes seguint els procediments 
establerts i amb absoluta transparència, 
advertint també dels riscos de votar un do-
cument sense garanties. Però van tornar a 
passar el seu corró i van aprovar un docu-
ment que suposa –de fet- la renúncia a sòl 
industrial i a la construcció de la Ronda Sud, 
l’eliminació de zones verdes i la venda de 
patrimoni sense passar per concurs públic 
entre altres despropòsits.

els grups municipals

Actes subjectes als descomptes 
de #CalafCulturaJove per a 
més informació consulteu: 
www.calaf.cat
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Arriba la V Fira de la Carbassa de 
Calaf, una cita ineludible de la tardor

P
er Tots Sants, el divendres 1 de 
novembre, Calaf acollirà per cin-
què any consecutiu la Fira de la 
Carbassa. El certamen tindrà lloc 
a la plaça dels Arbres  i el Raval 

de Sant Jaume de 10 h a 14 h. El programa 

mantindrà el format de l’any passat i inclourà 
activitats com:

Tasta la Carbassa, que permetrà gaudir 
de tastos gastronòmics a preus populars a 
càrrec de restaurants locals per tal que els 
assistents puguin esmorzar, fer el vermut o 
dinar. 

Jocs de la Fira, on hi haurà un Sonàrium -  
un espai amb instruments de so fets amb pro-
ductes reciclats -  i un rocòdrom amb tirolina. 

Exposició de productes de Tardor,  amb 
diferents paradistes productes de tempo-
rada i de proximitat com ara formatges, mel, 
embotits, coques, xocolates, castanyes, i 

també artesanies de bijuteria, roba... 
La Carbassa i l’art,  que comptarà amb di-

versos artistes locals que crearan obres d’art 
relacionades amb la carbassa.   

A partir de les 11 h, es realitzaran els tallers 
infantils, on els més petits podran decorar la 
seva pròpia carbassa. 
La Fira també inclourà el 7è Concurs de Car-
basses Gegants on ja s’ha confirmat la par-
ticipació d’una carbassa de més de 400 kg. 

A partir de les 08 h, tothom qui vulgui concur-
sar podrà inscriure la seva carbassa perquè  
sigui pesada i verificada. 

Els premis s’entregaran a partir de les 13h 
i hi haurà dues tipologies: general i de l’Alta 
Segarra, amb premis d’entre 50 a 200 euros. 
Les carbasses guanyadores seran aquelles 
que tinguin més pes. 

A l’edició passada la carbassa guanyado-
ra va pesar 502 kg  vinguda des de Corbera 
d’Ebre. 

Repetint la fórmula que cada any atreu més persones, la fira inclourà: tasts gastronò-
mics, jocs i tallers infantils, una exposició de productes de tardor i el concurs de car-
basses gegants. 

Carbasses de més 
de 400 kg a concurs



El Ple de l’Ajuntament de Calaf aprova per unanimitat el Reglament Orgànic 
Municipal i el de Participació Ciutadana

el ple municipal 

l’educació 

El passat 23 de setembre, Calaf va celebrar 
el primer Ple Ordinari d’aquest nou mandat 
2019-2023 en què es va estrenar el nou sis-
tema de vídeo acta digital.

El Ple va aprovar definitivament i per una-
nimitat el Reglament Orgànic Municipal i el 
Reglament de Participació Ciutadana.

Els grups de Junts per Catalunya 
(JUNTS) i Grup d’Independents per Calaf – 
Veïns amb Veu (GIC-VV) van agrair a la regi-
dora d’esports i participació ciutadana, Mer-
cè Biosca, per haver-se reunit amb els seus 
grups, haver estat receptiva i haver acceptat 
la majoria de les esmenes que aquests grups 
van presentar.

El punt cinc, corresponent a l’expedient 
510/2019 per a l’aprovació del Compte Ge-
neral del Pressupost de l’exercici 2018, va ser 
aprovat amb 7 vots a favor (JxC-AM) i 3 en 
contra (JxC-AM i GIC-VV).

El portaveu de JUNTS, Joan Caballol, va 
argumentar el seu vot negatiu afirmant que 
no posen en dubte que formalment els nú-
meros siguin correctes, però d’altra banda no 
es podem fer responsables de les vincula-
cions i moviments de les partides municipals. 
D’altra banda, el portaveu de GIC-VV, Jaume 
Simó, va afirmar que el seu grup no tenia les 
dades suficients per votar-hi favorablement.

El punt número set de l’ordre del dia, que 
va ser introduït d’urgència amb els vots de 
Junts per Calaf, consistia en l’aprovació ini-

cial de la modificació puntual del POUM en 
els sòls urbanitzables SUD-1, SUD -2, SUD-3 i 
SUND-7.  L’objectiu d’aquesta modificació és 
dotar de sòl industrial Calaf. Va ser aprovat  
per 7 vots a favor, els de JxC-AM, i els vots en 
contra dels grups de Junts i GIC-VV.

El portaveu de JUNTS, Joan Caballol, va 
plantejar una sèrie de qüestions a tenir en 
compte en relació al futur del polígon indus-
trial de Calaf i va posar en dubte els informes 
de la secretaria de l’Ajuntament de Calaf. 
Caballol va afirmar que aquesta modificació 
dels terrenys urbanitzables va en contra dels 
interessos dels vilatans. També va acusar 
l’equip de govern de poca transparència en el 
procediment.

El portaveu de GIC-VV, Salvador Prat, va 
afirmar que no estaven a favor de la modifica-
ció puntual, tal com havien manifestat en re-
unions anteriors amb l’equip de govern, atès 
que no veuen clar el sentit de les compres 
vendes de terrenys públics.

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va justifi-
car la modificació del POUM proposada, de 
delimitar el sector de Solanelles i desquali-
ficar-ne una part del Rentador, per el millor 
accés al sector de Solanelles. També va jus-
tificar l’eliminació de la càrrega que hi havia 
pel pagament de la futura ronda perquè s’ha 
demostrat com un factor que desincentiva 
l’arribada de noves empreses

L’equip de govern va considerar que havia 
estat un tema tractat de manera totalment 
transparent des del 2015, i molt treballat amb 
el Departament d’Urbanisme de la Gene-
ralitat i Incasol. L’alcalde va explicar que els 
terrenys del Rentador no quedaran desqua-
lificats per complet i que ha estat una decisió 
tècnica, presa des d’Urbanisme i no des d’un 
vessant polític.

D’altra banda, el vuitè punt, que tam-
bé va ser introduït d’urgència, es referia a 

l’adjudicació del contracte de concessió de 
serveis del centre de dia Casa Joan Gimfe-
rrer de Calaf. Es va aprovar amb 7 vots a favor 
(JxC-AM) i 3 abstencions (Junts i GIC-VV). 
Àuria Grup va ser l’empresa guanyadora del 
concurs.

També es portava a votació la moció en 
suport a la Llei 24/2015 contra el tall de sub-
ministrament elèctric a les famílies amb deu-
te, per part d’Endesa i altres companyies. La 
regidora d’Educació, Polítiques Feministes i 
Igualtat, Cooperativisme i Habitatge, Bet Mi-
quel, va argumentar que recentment Endesa 
i altres companyies elèctriques havíen enviat 
cartes a alguns ajuntaments catalans, entre 
els quals el de Calaf, amenaçant d’incomplir 
amb la Llei 24/2015 i tallar el subministra-
ment a les persones i famílies amb informes 
de vulnerabilitat que tinguin deutes de con-
sum, reclamant a les administracions locals 
que paguin el 50% del cost del deute abans 
de l’1 d’octubre. El ple municipal va aprovar la 
moció per unanimitat. A la moció s’exigia la 
condonació, per part de les empreses sub-
ministradores, del deute acumulat per les 
persones i famílies per la Llei 24/2015.

En el torn de precs i preguntes el grup 
de Junts per Catalunya – Calaf va demanar 
explicacions sobre diverses qüestions rela-
cionades amb les obres de la travessera de 
la carretera de Manresa i també, juntament 
amb el grup de GIC-VV, van preguntar sobre 
el procediment que s’ha fet servir pel concurs 
del tanatori i saber si es farà un negociat.

Pel que fa a la licitació del tanatori, l’alcalde 
de Calaf, Jordi Badia, va respondre que al 
primer concurs no s’hi havia presentar cap 
empresa i que en aquests moments s’està 
fent un segon concurs amb unes bases mo-
dificades.

La Biblioteca Municipal de Calaf amplia horaris

La Biblioteca Municpal de Calaf, situada a 
l’edifici de l’IES Alexandre de Riquer al carrer 
Joan Baptista de la Salle 6, ha ampliat l’horari 
d’obertura al públic amb l’objectiu de facilitar 
l’accés a tots i totes les usuaries. Dins de les 
mateixes instal·lacions, cada dimecres a les 
19.30 hores es reuneix el Club de Lectura, 
aquest està obert a tothom que l’hi agradi lle-
gir i compartir experiències.  

L’Ajuntament de Calaf, té la voluntat de 
fer de la Biblioteca Municipal una biblioteca 
oberta, obrint tots els dissabtes i fer-la sala 
d’estudi algunes tardes entre setmana.

Nou horari Biblioteca Municipal: 

Matins
Dilluns, dimecres i dissabte de 10 a 13 hores

Tardes
De dilluns a dijous de 15.30 h a 20.00 h i di-
vendres de 15.30 h a 19.00 h

Per estar al cas de totes les activitats que es 
duen a terme a la Biblioteca Municipal de Ca-
laf, seguiu el perfil d’Instagram:
@bibliocalaf



Fa un any i mig que l’ERA, el Col·lectiu Femi-
nista de Calaf, es mobilitza per poder oferir 
un punt lila dintre dels espais d’oci nocturns 
per tal de vetllar per unes festes lliures 
d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques.

Aquest any, l’ERA i l’Ajuntament de Ca-
laf han unit forces per oferir un Punt Lila de 
qualitat, informatiu i resolutiu, amb l’objectiu 
d’atendre de manera òptima les possibles 
agressions i de sensibilitzar la consciència 
ciutadana sobre com són els nostres espais 
d’oci i com ens agradaria que fossin.

El Punt Lila, format per dues professio-

nals, una vigilanta i 40 voluntàries calafines, 
va estar obert de 23 h a 6 h de la matinada 
de divendres, dissabte i diumenge. I durant 
aquest període es van detectar 10 agres-
sions masclistes i LGTBIfòbiques, les quals 
van ser ateses i gestionades pels formants 
del Punt Lila.

Altrament, més de 200 persones van pas-
sar per la carpa del Punt Lila, buscant infor-
mació i material de sensibilització.

El passat 20 de setembre, des dels 
col·lectius feministes, s’ha convocat una tro-
bada d’emergència per denunciar a través 
de la protesta la magnitud dels feminicidis 
que pateixen les dones. És per això que tro-
bem de total necessitat fer pública aquesta 
informació. Durant la nostra festa major, van 
ser detectades 10 agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques. El nostre objectiu, un objec-
tiu que hauria de ser comú per tots i totes les 
vilatanes de Calaf, és portar aquest nombre a 
0 i construir un Calaf segur per a totes.

10 agressions masclistes i LGTBIfòbiques detecta-
des durant la Festa Major de Calaf 

L
’idCAT Certificat és un identifica-
dor digital que garanteix la iden-
titat de les persones a Internet. 
Permet operar amb diferents 

administracions i, a més, assegura la in-
tegritat de les dades que envieu, així com 
la seva confidencialitat, ja que està emès 
pel Consorci Administració Oberta de 
Catalunya - Consorci AOC.
També permet fer altres operacions, 
com ara signar correus, documents 
electrònics i formularis web. Sense la 
signatura electrònica els tràmits tele-
màtics no tenen validesa, ja que la xarxa 
electrònica no ofereix el nivell de segu-
retat necessari per garantir les vostres 
dades.
Hi ha dues maneres d’obtenir l’idCAT 
Certificat:
- A través del web www.idcat.cat, des 
del punt 1. “Sol·licitud del certificat”. En 
aquesta pàgina trobareu un formula-
ri que us permetrà introduir les dades 
necessàries per obtenir la identitat di-
gital: nom, cognoms, document acre-
ditatiu d’identitat, adreça electròni-
ca, etc. Un cop introduïdes les dades 
s’emmagatzema la petició per tal que pu-
gui ser validada per qualsevol de les enti-
tats de registre idCAT, i des d’ara també, 
des de l’es Oficines d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament de Calaf.
El ciutadà també té una segona for-
ma d’obtenir el seu idCAT Certificat; 
personant-se directament a l’OAC de 
l’Ajuntament.
L’horari per sol·licitar el idCAT Certificat 
tant per validar-lo com per fer tot el tràmit 
és de dilluns a divendres de 9 a 14h i els 
dijous de 17h a 20h.

Ja podeu sol·licitar 
l’IdCat Certificat a 
l’Ajuntament de Calaf

l’administració electrònicala cultura 

Manel en concert per les festes de Santa Calaman-
da a Calaf
Diumenge 2 de febrer de 2020 en el marc 
dels actes de Santa Calamanda, Calaf rebrà 
al grup Manel en concert. El quartet barce-
loní presentarà a les 18.00 hores al Casal de 
Calaf el seu nou disc “Per la bona gent”, pu-
blicat el 4 d’octubre.  

La venda d’entrades anticipades es va ini-
ciar el dia 11 d’octubre a la web del Casal de 
Calaf entrades.casaldecalaf.cat.

 Manel, després de tancar la seva gira més 
llarga i exitosa, la de “Jo competeixo” (2016), 
el quartet va decidir posar en marxa el seu 
propi segell discogràfic, Ceràmiques Guz-
mán. La llargament esperada reedició en vinil 
d’”Els millors professors  europeus” (2008) 
i “10 milles per veure una bona armadura” 

(2011) són el pròleg perfecte per al llança-
ment  del seu nou àlbum,

 El grup va rebre un enorme impacte amb 
el single d’avançament on ratifiquen la seva 
aposta pel pop contemporani. 

la igualtat

la  solidaritat 

L’AMPA de l’Escola Alta Segarra recull joguines, 
jocs i llibres  de forma solidària 
La setmana del 18 al 22 de novembre l’AMPA 
de l’Escola Alta Segarra de Calaf farà la tra-
dicional recollida solidària de jocs, joguines i 
contes.

Les persones que hi vulguin col·laborar 
hauran de portar els materials a la mateixa 
escola en algun d’aquests horaris:

Dilluns 18, dimecres 20 o divendres 22 de 
novembre de 9 a 12 h

Dimarts 19 i dijous 21 de novembre de 15 h 
a 18 h

S’accepten joguines noves i de segon ús 
en bon estat i que continguin totes les peces. 
Aquestes es donaran a la mateixa escola.


