els grups municipals

S’acaba el vostre temps:
On són els diners?

Tot controlat (o no)

Portem 3 anys i mig de govern.
Hem explicat l’Ajuntament que
ens vam trobar, però mai ens
n’hem queixat o hem apel·lat a
l’herència rebuda per justificar errades, que
n’hem comès, o impotències per complir algun punt del programa electoral, que també
n’hem trobat. Tanmateix, arriba un punt en
què aquesta actitud l’hem de canviar davant
dels intents de l’oposició de fer-nos responsables de la seva incompetència i la seva
deixadesa. Perquè massa sovint els portaveus del GIC-VV i CiU parlen públicament
i privada com si fossin nous a l’Ajuntament,
com si entre ells dos no haguessin governat
Calaf durant 36 anys!
La realitat és que, sense la seva actitud
d’obstrucció constant, el problema de l’aigua
estaria en vies de solució i hauríem resolt la
vergonya de no disposar d’un tanatori.

Fa tres anys i mig que governen
i encara no ens han explicat de
què són els més de 4 milions
d’euros de deute que van trobar a l’Ajuntament. Tampoc ens diuen per
què devíem un milió d’euros a Aigües de
Manresa. Desconeixem per què la piscina
de Calaf no està coberta si es va adjudicar
l’obra per 2 milions d’euros, així com ignorem per què s’han hagut de tornar subvencions de les obres del Castell per no justificar les despeses.
On són tots aquests diners?
Fem aquestes preguntes des del principi del mandat i la resposta de l’alcalde ha
estat, com a molt: és mala gestió!!! Potser
algú els haurà d’explicar que la mala gestió,
quan fa referència a tants milions d’euros, té
un altre nom i es dirimeix en els jutjats, i que
l’encobriment també es castiga.

A aquestes alçades de legislatura ja hi ha poques coses que
ens sorprenguin a la nostra tasca a l’Ajuntament. Un lloc que en comptes
de ser un espai de de diàleg i acord en benefici de Calaf ha acabat convertint-se en
una màquina de propaganda i manipulació
destinada a silenciar, desprestigiar i culpar
l’oposició del descontrol a l’Ajuntament
i alhora fer campanya per conservar “el
seient” de cara a les properes eleccions.
La darrera mostra la trobem en el ple
d’octubre -del que “casualment” no hi
ha penjat l’enllaç a la web- en que -entre
d’altres- li fèiem preguntes sobre els problemes de l’aigua potable provocats per les
pluges i l’Alcalde responia que estava “tot
controlat” però a l’endemà es feia públic
un avís desaconsellant-ne el consum...
Per això continua el control informatiu.

l’agenda 2018

El pes de l’herència:
36 anys contra 3

octubre
Dissabtes 6, 19 i 27
Taller: Narració de contes
per a petits i grans
Sala d’actes municipal
Consultar diferents horaris
Organitza: Bitxets14
Dissabte 27
Espectacle infantil: HATS
Casino de Calaf—18.00 h
Organitza: Bitxets14-El Casino de Calaf
Diumenge 28
Ball amb Ostras Ostras
Casino de Calaf —19.00h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimecres 31
Cinema: “Segon Origen”
Casal de Calaf —19.00 h
Organitza: Casal de Calaf

novembre
Drant tot el mes
Calaf contra les violències
Consultar programa a part
Organitza: Joves Calaf
Dijous 1
Fira de la Carbassa
Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 3
Tardor de teatre: The Little night
cabaret
Casino de Calaf —20.30h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 4
Sardanes enllaunades
Cafè del Casal —12.30 h
Organitza: Cafè del Casal

Tardor de teatre: Nine, les dones
de Guido Contini
Casino de Calaf —20.30h
Organitza: El Casino de Calaf

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

Diumenge 18
Concert vermut: Red Bombo
El Café del Casal —12.30 h
Organitza: El Cafè del Casal

Del dilluns 5 al dijous 15
Exposició: “Pedrolo, més enllà
dels límits”
Biblioteca municipal— de 09 a 19h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dimecres 7
Club de lectura: “Joc Bruc de
Manuel de Pedrolo”
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura Calaf
Divendres 9
Conferència de Lluís Calderer
“L’Univers Manuel de Pedrolo”
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura Calaf
Dissabte 10
Nocturna del terror
Programació a part
Organitza: Bike Calaf
Teatre infantil: Adéu Peter Pan
Casal de Calaf —18.00h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 11
Ball amb Stylette
Casino de Calaf —19.00h
Organitza: El Casino de Calaf

Ball amb Elisabeth
Casino de Calaf —19.00h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimecres 21
Club de lectura: Visita de
l’escriptor Miquel Desclot
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura Calaf
Dissabte 24
Aniversari Bitxets14
Casino de Calaf— 18:00 h
Organitza: Bitxets14
Diumenge 25
Torneig solidari
Pavelló poliesportiu —matí
Organitza: EFSAS

desembre
Dissabte 1
Xerrada Miriam Tirado
El Casino de Calaf—11.00h
Organitza: Bitxets14-AMPA la Boireta
Tardor de teatre:
Per si no ens tornem a veure
Casino de Calaf —20.30h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 2
Sardanes enllaunades
Cafè del Casal —12.30 h
Organitza: Cafè del Casal
Diumenge 9
Ball amb Grup Cristal
Casino de Calaf —19.00h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 15 i Diumenge 16
Cap de setmana del soci
El Casino de Calaf
Consultar programa a part
Organitza: El Casino de Calaf

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

Dissabte 15
Concert de Nadal EMM
Sala d’actes municipal —18.30 h
Organitza: Escola de Música Municipal

Dijous 29
Taller: Música en família
Sala Exposicions Casal de Calaf
a les 17.15 h i a les 18.15 h
Organitza: Bitxets14

Diumenge 16
Concert vermut:
Buckets Brothers
Casal de Calaf —12.30 h
Organitza: Casal de Calaf
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La Fira de la Carbassa arriba a la
seva 4a edició
La gastronomia de proximitat tornarà a ser la gran protagonista l’1 de novembre
a la llar, així com estands relacionats amb el
cultiu de la carbassa. Totes es activitats es
desplegaran a la plaça dels Arbres i al llarg
del raval Sant Jaume.

Concurs de
carbasses gegants

C

alaf celebrarà, el dia de Tots
Sants, la quarta edició de la Fira
de la Carbassa, un certamen
dedicat, de manera exclusiva, al
cultiu i l’artesania d’aquest fruit
de tardor, tradicional de l’Alta Segarra. Des
de les 10 del matí i fins a les 3 de la tarda, els
visitants tindran un ampli ventall d’alternatives
per gaudir d’aquesta fira anual.
L’Ajuntament de Calaf, com a organitzador de la fira, aposta fort per les innovacions
fent d’aquesta fira un certamen de referència
a la Catalunya Central.
Enguany, la fira torna amb un format molt

dinàmic, apostant fermament per la gastronomia de proximitat amb l’espai anomenat
“Tasta la carbassa” on es podran degustar
tastos de carbassa tant per esmorzar com
per dinar a preus populars.
Com a activitats complementàries, diversos artistes locals crearan obres d’art
relacionades amb la carbassa al llarg de tot
el matí, a la plaça dels Arbres. També s’hian
programat jocs i tallers pels més petits que
començaran a les 11.00 hores.
Com ja és costum, els visitants podran
trobar parades d’artesania feta amb carbassa, com objectes de decoració o utensilis per

l’ agro alta segarra

Calaf consolida la Fira Agro Alta Segarra amb èxit
de participació al primer Tractor Festival

L

’Agro Alta Segarra s’ha posicionat
en aquesta edició com un aparador de maquinària elèctrica. Al llarg
del divendres i dissabte s’hi van poder veure exhibicions en directe de
maquinària totalment automàtica treballant.
El Tractor Festival va convertir-se en
l’acte estrella de la fira i va comptar amb un
total de 15 participants. Els inscrits havien de
superar 5 proves d’habilitat amb el tractor i un
circuit de velocitat. Les proves eren diverses
i es puntuaven com en un campionat de trial,

cada error puntuava, així que l’objectiu era
no cometre’n cap i no sumar punts. Les cinc
proves consistien a fer ziga-zagues entre
bidons, tombar una ampolla de cava de dalt
d’un bidó, transportar mig litre d’aigua en una
galleda, enfilar argolles i apilar bales de palla.
Després de les proves, s’havia de realitzar un
circuit de velocitat cronometrat amb corbes
pronunciades per tal que els conductors demostressin la seva habilitat amb el volant.
Els guanyadors van ser Jordi de Solà,
Jordi Marsiñach i Francesc Massana.

P

er sisè any, Calaf organitza el seu
concurs de carbasses gegants.
Qui hi vulgui participar haurà de
portar la seva carbassa gegant,
a les 8 del matí, a la plaça dels
Arbres de Calaf perquè sigui pesada i verificada. Seguidament, es col·locaran totes les
carbasses de manera que tothom qui vulgui
les pugui admirar sent les de més pes les
guanyadores del concurs.
Els premis s’entregaran a partir de les
13.00 hores a la plaça dels Arbres. Al concurs
hi haurà dos tipologies de premis, el general i
l’Alta Segarra.
A l’edició passada, la carbassa guanyadora de la categoria Alta Segarra va aconseguir un pes de 272 kg, mentre que la de la categoria general, que també havia estat rècord
d’Espanya, pesava 441 kilograms.

la formació

el ple municipal

El Ple aprova les ordenances fiscals i el pla
d’ordenació de recursos humans
El primer punt de l’ordre del dia proposava
la modificació de tres ordenances, dues de
les quals eren tan sols correccions de text
per adaptar-les a les proposades a les noves
ordenances de la Diputació de Barcelona.
Montse Mases, regidora d’hisenda, va explicar que l’única modificació política que incorporava la proposta del 2019, era la bonificació de l’impost de circulació per als cotxes
clàssics en un 90%, acreditats per part d’un
club o entitat de vehicles històrics.
El grup municipal de CiU va abstenir-se
per facilitar l’aprovació de les ordenances,
però va considerar-les insuficients. “Caldria
revisar a fons les ordenances relatives a
l’activitat econòmica, a les activitats sedentàries com el mercat i a les fires i atraccions
de Festa Major”, va concretar Joan Caballol.
Finalment, va proposar fer una revisió a la
baixa de l’IBI.
D’altra banda, GiC-VV va manifestar que
no aprovarien res de caràcter fiscal o de
contingut econòmic. “Continuem esperant
explicacions dels 4 milions que faltaven a
l’Ajuntament quan van arribar, dels 2 milions
de l’adjudicació de la piscina coberta, del milió d’euros que es deu a Aigües de Manresa i
del perquè hem hagut de tornar subvencions
que concedides per restaurar el castell de
Calaf”, va especificar Neus Aparicio.
Finalment, es van aprovar les noves ordenances amb 5 vots a favor de Junts per Calaf,
2 abstencions de CiU i 3 vots en contra de
GiC-VV.
Tira endavant l’ordenació del personal
L’altre punt de l’ordre del dia era un pla
d’ordenació de recursos humans pactat amb
la representació sindical.

CiU va considerar la proposta “poc seriosa” i de “maniobra electoral” i va alertar que
podia “posar en risc els llocs de treball”, ja
que exigiria als treballadors fer un concurs
oposició de funcionariat amb el perill de perdre la plaça. Tot i això, no s’hi van oposar i van
abstenir-se.
GiC-VV tampoc va estar d’acord amb com
es plantejava aquesta ordenació, tot i considerar que la situació de precarietat i manca
de funcionariat de l’Ajuntament de Calaf és
irregular. “Aquest procediment està mal plantejat, ja que hi ha una sentència del Tribunal
Suprem de setembre que considera que el
personal dels ajuntaments és laboral indefinit no fix i per tant, això té unes conseqüències que ningú s’ha llegit”, va exposar Aparicio. En aquest sentit, el GiC-VV va proposar
ajornar el tema i va demanar un dictamen de
l’organisme corresponent i un llistat descriptiu de llocs de treball per treballar-ho amb el
comitè i aprovar-ho en un futur ple.
L’alcalde, Jordi Badia, va recordar que això
era una proposta d’inici d’un llarg procés “absolutament necessari” per donar resposta a
la demanda plantejada pel comitè d’empresa
i que no representava cap acord tancat. “Només volem resoldre una situació irregular
extrema i ho fem seguint els procediments
legals i assessorats sempre per la Diputació i
secretaria”, va dir Badia. A més, va aclarir que
només es faran funcionaris aquells llocs de
treball on la feina realment ho impliqui, en el
cas per exemple de tècnics que redactin informes.
Amb 5 vots a favor per part de Junts per
Calaf, 2 abstencions per part de CiU i 3 vots
en contra per part de GiC-VV, finalment es va
aprovar iniciar el pla d’ordenació de personal.

les entitats

Les entitats de Calaf organitzen activitats i tallers
gratuïts d’àmbit cultural

A

l llarg del passat mes de setembre i durant els pròxims mesos
d’octubre i novembre, diverses
entitats calafines com el Casal de Calaf, Bitxets14 i l’INS
Alexandre de Riquer, han organitzat tallers i
activitats formatives de caire cultural obertes
a tot el municipi.
Pintar cares com un professional, narració de contes per a petits i grans, música en
família i foto creativa: trucs per Instagram,
són els tallers i activitats escollides per les
entitats. Les activitats es troben incloses dins

del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per tant, són subvencionades en un
un 85% i el 15% restant l’afegeix l’Ajuntament
de Calaf, d’aquesta manera, les activitats són
totalment gratuïtes.

Iniciats els cursos de
preparació a les proves d’accés
Els cursos de preparació a les proves
d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà
(CFGM) i Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que ofereix el Centre de
Recursos per a l’Ocupació (CRO) de
Calaf van començar les classes el dia 15
d’octubre tot i que encara es troba obert
el període d’inscripció.
El CRO fa set anys que realitza cursos de preparació a les proves d’accés
a grau mitjà on un 73% dels 72 alumnes
matriculats i examinats han aprovat. La
preparació a les proves de grau superior, fa cinc anys que es realitza i un 69%
dels 36 alumnes matriculats i examinats
han superat les proves.
Les proves d’accés són una porta a
la formació professional reglada, la qual
ofereix un gran ventall de formacions
que preparen als alumnes per accedir
al món laboral. A més, són una equivalència entre títols del sistema educatiu:
l’ESO i Batxillerat, respectivament.
les beques

S’amplia el període
per demanar les beques culturals
Els ajuts estan destinats a alumnes infants i adolescents (de 3 a 17 anys) de
famílies amb una situació socioeconòmica desafavorida. L’ajut es destinarà a
la realització d’activitats culturals en el
curs 2018-2019.
Per optar a la convocatòria, cal estar
empadronat a Calaf i realitzar una activitat cultural constituïda legalment a la vila.
Els pares o tutors podran presentar una
sol·licitud per optar a la beca -fins a esgotar la partida pressupostària prevista.
Cal fer-ho a les oficines de l’Ajuntament
de Calaf entre les 9.00 i les 14.00 hores.
Les activitats culturals són una
pràctica que afavoreix la integració i la
prevenció d’aquells col·lectius d’infants,
adolescents i joves en risc d’exclusió social, així com una millora de convivència
en el seu entorn i una transmissió positiva de valors personals i socials. Es pot
demanar ajut per a realitzar activitats
musicals que ofereix l’Escola de Música
Municipal, pintura i treballs manuals de
l’entitat “Pinta la lluna” o de teatre ofertes
pel Teatre La Plana o l’Escola de Teatre
Musical de la Unió Calafina.

la participació ciutadana

Obert el període per presentar les propostes dels
Pressupostos Participatius 2019

Pressupostos
participatius 2018

Qui pot proposar projectes?
- Qualsevol persona empadronada a Calaf
- Associació o grup estable del municipi registrat al directori d’entitats de l’Ajuntament

L

’Ajuntament de Calaf, per tercer
any consecutiu, promou els pressupostos participatius per tal que
els ciutadans, a escala individual
o a través d’una entitat o col·lectiu,
puguin proposar projectes d’inversió a fer al
municipi.
La voluntat és destinar un import de
60.000 euros a la partida destinada als
pressupostos participatius, que estarà
condicionada a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Ajuntament del 2019
respecte als primers convocats fa dos
anys. Cada una de les propostes, no podrà
superar els 12.000 euros del pressupost
(IVA inclòs) i haurà de ser d’interès general.

Ja es poden veure algunes de les accions
que s’han executat amb els pressupostos
participatius de 2018 al llarg de l’any.
- Millora d’accés al camp de futbol: 3.591,11 €

-Serveis tècnics i àrees de l’Ajuntament de
Calaf

- Material escola Alta Segarra: 12.000 €

Les propostes es poden presentar fins
al 15 de novembre de manera
presencial, via e-mail o mitjançant el
formulari que es pot trobar a
www.calaf.cat.

- l·luminació Casino de Calaf: 12.000 €

És molt important aportar un pressupost
el màxim detallat possible, amb l’IVA inclòs.
Tot i això, si és necessari, les
per-sones
interessades
poden
dema-nar ajuda als tècnics
municipals per tant de presentar una
millor proposta.

- Construcció d’un rocòdrom: 10.883,73 €

- Millores al patí de la Boireta: 12.000 €
- Millores al barri de la Pineda: 11.913,01 €

l’any manuel de pedrolo

Calaf amplia els actes de l’Any Pedrolo amb activitats per tota la família

C

alaf continua commemorant
el centenari del naixement de
l’escriptor Manuel de Pedrolo
amb activitats ben variades i
per a totes les edats fins a finals
d’any. La programació vol enaltir la seva figura
i especialment, donar a conèixer i elogiar la
seva tasca d’escriptor de ciència-ficció.
El pròxim dimecres 31 d’octubre el Casal
de Calaf acollirà la sessió de cinefòrum amb
la projecció de la pel·lícula “Segon origen”,
dirigida per Bigas Luna i Carles Porta, basada en la novel·la de ciència-ficció, romàntica
i d’aventures d’en Manuel de Pedrolo “Mecanoscrit del segon origen”.

La projecció de la pel·licula
“Segon origen” entre els
actes més destacats que
finalitzen l’Any Pedrolo
Del 5 al 15 de novembre la Biblioteca Municipal acollirà una exposició itinerant i gratuïta sobre l’univers de l’escriptor, “Pedrolo,
més enllà dels límits”.
D’altra banda, La Biblioteca Municipal
acollirà dos actes. En el marc de la trobada
del club de lectura de Calaf, dimecres 7 de
novembre a les 19 h es comentarà la lectura
de “Joc Brut”, un llibre que permetrà descobrir el dramaturg, el narrador, el poeta i, alho-

ra, la persona compromesa, creativa i intensa
que era Manuel de Pedrolo. El divendres 9
de novembre, a les 19.30 hores el professor i
escriptor manresà Lluís Calderer oferirà conferència “L’Univers Manuel de Pedrolo”.

Activitats pel jovent
Els nois i noies de l’Institut Alexandre de Riquer podran conèixer la figura d’en Pedrolo a
través del concurs de dibuix anual, vinculat al
conta contes del 26 de desembre.
Enguany, la il·lustració haurà d’estar inspirada en la figura d’en Manuel de Pedrolo.

Sobre l’escriptor
Manuel de Pedrolo és un dels escriptors més
prolífics i fecunds de la història de la literatura
catalana, autor de més de 120 obres de tots
els gèneres i guanyador d’una vintena de premis literaris, entre ells el Víctor Català (1956),
el Sant Jordi (1962) o el Prudenci Bertrana
(1968). El 1979 va ser guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes.
Aquesta celebració vol donar a conèixer
l’autèntica dimensió de la figura de Manuel de
Pedrolo, un dels noms clau de la literatura catalana del segle XX i que per motius diversos,
ha estat un autor poc reconegut acadèmicament.
Any Manuel de Pedrolo a Calaf
Al llarg de l’any 2018, Calaf, ha realitzat diversos actes que han inclòs accions o s’han
vinculat a la figura d’en Pedrolo: el concurs de
cartells de Festa Major, la lectura de relats i
sorteig d’una il·lustració al “Tasta la Plaça!!!”,
el text del dictat català a Sant Jordi, un premi
especial Manuel de Pedrolo als Jocs Florals,
una caminada popular a l’Aranyó i Concabella, entre ‘altres.
L’Ajuntament de Calaf amb la
col·laboració de diverses entitats locals i una
comissió, s’ha sumat a aquesta celebració,
promoguda pel Departament de Cultura de
la Generalitat, la Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació Pedrolo – Espai Pedrolo.

