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L’objectiu de la iniciativa va ser educar i apro-
par l’art als infants a través de la seva partici-
pació directa en el plantejament i la creació 
del mural. 
Primerament, l’alumnat de l’Escola Alta Se-
garra, seguint les direccions de la Núria Martí 

Ninot, va proposar dibuixos que reflectissin 
temàtiques del seu interès. 
A més, l’artista va fotografiar escenes quoti-
dianes del centre educatiu per plasmar-les 
al mural, de manera que alguns membres de 
l’alumnat i el professorat se’n van convertir en 
protagonistes.
Després de la proposta de dibuixos, la Núria 
Martí Ninot va seleccionar i traçar un mural 
perquè hi sortissin tots els temes i els infants 
veiessin reflectides les seves peces. 
Finalment, el Casal del Poble va col·laborar 
en el procés de pintura del mural, utilitzant 
diverses tècniques pictòriques.

L’artista Núria Martí Ninot pinta un mural col·laboratiu 
amb l’Escola Alta Segarra i el Casal del Poble

L’Ajuntament de Calaf ha restaurat dos qua-
dres de l’artista calafí Ramon Sala Coy, que 
estaven ubicats a l’Ermita de Sant Sebastià.
Les obres s’havien deteriorat amb el pas del 
temps i també s’havien malmès a causa d’una 
plaga de lirons que va patir l’ermita durant el 
confinament del passat 2020. 
Gran part dels treballs realitzats s’han centrat 
en la reparació del forat i el tall que hi havia en 
un dels dos quadres. Així mateix, s’han dut 
a terme altres treballs de restauració en les 
dues obres, com l’envernissat de les zones 

de pèrdua de capa pictòrica o la reintegració 
cromàtica de tipus il·lusionista, entre d’altres.

Les dues obres restaurades van ser pintades 
l’any 1990 per Ramon Sala Coy i mostren mo-
ments i personatges clau en la història de la 
vila. 
‘La Pesta’ representa l’epidèmia que va as-
solar la vila el S. XVII i ‘Sant Sebastià’ té com 
a protagonista el patró del municipi i un gos, 
símbol de Calaf.

El consistori restaura els quadres de l’Ermita de 
Sant Sebastià

U
n total de 490 dosis es van 
administrar en la marató de 
vacunació que es va dur a 
terme el 6 de juliol a Calaf. 
Sense necessitat de dema-

nar cita prèvia, les persones interessa-
des únicament van haver de dirigir-se 
al poliesportiu del municipi, ubicació de 
la vacunació exprés, i identificar-se mi-
tjançant la targeta sanitària o el DNI. 
La marató va estar organitzada pel De-
partament de Salut, amb el suport dels 
professionals d’atenció sanitària de la lo-
calitat, i va tenir com a objectiu augmen-
tar la ràtio de cobertura l’Àrea Bàsica de 
Salut de Calaf.

Prop de 500 persones 
vacunades a la marató 
de Calaf

Calaf supera el 87% 
de reciclatge

D
es de la implantació del 
sistema porta a porta 
el passat 25 de maig, el 
percentatge de recollida 
selectiva al municipi ha anat 

creixent. Del 86,15% que es va assolir 
durant el mes de juny, es va arribar al 
88,82% en el mes de juliol. La mitjana 
del percentatge de recollida dels dos 
primers mesos va ser del 87,28%.
Aquestes dades contrasten amb les 
obtingudes durant l’any passat, quan en-
cara es recollien els residus mitjançant 
contenidors al carrer, i que situaven el 
tant per cent de recollida selectiva al vol-
tant del 30%.
Així mateix, la quantitat de residus gene-
rats al municipi es va reduir aproximada-
ment un 27% des de l’entrada en funcio-
nament del nou sistema de recollida.

L’Ajuntament col·loca les darreres plaques amb els 
noms originals de cases del municipi
El consistori va col·locar, durant la primera 
quinzena de juliol, les últimes plaques amb el 
nom que rebien els habitatges del nucli antic 
de Calaf. 
La iniciativa es va emmarcar dins de la ‘Llei de 
Barris’ i es va impulsar des del Departament 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. A 
través del projecte, que es va dur a terme a 
partir d’una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya per la dinamització del nucli antic, 
el consistori va oferir al veïnat d’aquesta zona 

de la localitat la possibilitat d’instal·lar a la 
façana de les seves cases una placa amb el 
nom original de l’habitatge.
El maig del 2019 es van instal·lar les primeres 
plaques identificatives. Tot i que a finals del 
mateix any, la subvenció de la ‘Llei de Barris’ 
va finalitzar, el consistori va voler donar con-
tinuïtat al projecte i va ampliar el termini de 
sol·licitud fins al 30 de juny de 2021. Al llarg 
d’aquests anys s’han col·locat un total de 36 
plaques identificatives.

l’educació

la promoció econòmica

el patrimoni

la sanitat

el medi ambient

‘La Pesta’ i ‘Sant Sebastià’

ITV Agrícola a Calaf el 
10 de setembre

El Ple aprova una modificació de crèdit que permetrà 
destinar diners a l’arranjament de carrers

el Ple municipal 

El Ple de Calaf va aprovar una modificació de 
suplement i generació de crèdit amb set vots 
a favor, de l’equip de govern, i tres absten-
cions del GIC-VV i Junts per Catalunya. 
“Un cop adjudicada la construcció de la plan-
ta desnitrificadora, s’allibera una part del cost 
de la inversió amb la qual es realitzarà un 
canvi de destí per a inversions en carrers”, 
va detallar la Regidora d’Hisenda i Promoció 
Econòmica, Montse Mases.
La modificació també incorporava diferents 
subvencions de la Diputació de Barcelona i el 
Ministeri d’Igualtat, que s’invertiran en: les ca-
setes dels mestres, equips informàtics, l’àrea 
d’emergència de la deixalleria municipal i la 
incorporació d’un import de professionals in-
dependents per activitats comunicades. 
La regidora va matissar que l’import diferen-

cial es traurà del fons de contingència.

Altres punts del Ple
La resta de punts de l’ordre del dia van ser: 
- Primera pròrroga del contracte de conces-
sió de serveis del centre de dia (aprovat amb 
nou vots a favor i una abstenció de Junts per 
Catalunya).
- Bonificació de la taxa de l’ICIO de l’Institut 
Alexandre de Riquer (aprovat per unanimitat)
- Nou Conveni de col·laboració entre el De-
partament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Calaf sobre les 
comunicacions realitzades mitjançant la xar-
xa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals 
(aprovat per unanimitat).
- Moció per a la reorganització de la zona ta-
rifària a l’Anoia i que tots els pobles de la co-
marca siguin zona 1 fins a Igualada (aprovada 
per unanimitat).
- Moció en defensa de la unitat de la llengua 
catalana (aprovada per unanimitat).
- Festes locals de Calaf per a l’any 2022 
(aprovat per unanimitat).

D
es que el passat 25 de maig 
va entrar en funcionament, 
fins a finals de juliol, més 
de 170 persones han utilit-
zat el servei de transport a 

demanda de l’Alta Segarra. Així mateix, 
durant aquests primers mesos s’han dut 
a terme 129 viatges.
Gran part dels desplaçaments s’han rea-
litzat entre Calaf i Igualada (60%), segui-
dament dels viatges entre Calaf i la resta 
de pobles de l’Alta Segarra (30%) i entre 
Igualada i la resta de localitats de l’Alta 
Segarra (10%).
Així mateix, la durada mitjana dels tra-
jectes s’ha situat entorn els 20 minuts i la 
majoria dels viatges s’han reservat amb 
antelació (90%), davant el 10% que s’han 
reservat al moment.

Més de 170 persones 
han utilitzat Clic.Cat 
Alta Segarra

el transport

L’any 2019, l’Ajuntament de Calaf va fer 
l’encàrrec per a la regularització general del 
cadastre amb l’objectiu d’actualitzar el valor 
real dels immobles de manera individual.
L’última revisió cadastral s’havia fet l’any 
1989, tot i que aquesta regularització general  
s’hauria  d’efectuar màxim cada 10 anys per 
actualitzar els valors reals dels immobles i 
que el pagament dels impostos sigui just per 
a tothom. 
Actualment, un 38% de calafins i calafines 
estan pagant per sobre del que els corres-
pon, segons les dades del cadastre. En el 
moment de fer l’encàrrec, Calaf estava a un 
35% per sota del valor de referència del mer-
cat. S’havia d’arribar al 50%.  
A partir del 3 de setembre, tots els titulars 
de béns immobles, tant rústics com urbans, 
rebran unes cartes informant que s’ha realit-
zat una modificació del valor cadastral dels 
seus immobles. Aquesta modificació pot ser 

superior, inferior o igual que l’actual. Aquest 
document l’haurà de descarregar electròni-
cament cada propietari.
L’Ajuntament posa a disposició un horari 
d’atenció al públic per aquells propietaris que 
no tinguin manera de poder descarregar-se 
el document electrònicament. Podran dirigir-
se per fer el tràmit a l’Oficina de Turisme:
- Dilluns 13 de setembre de 11.00 h a 13.00 h i 
de 17.00 h a 20.00 h.
- Dimecres 15 de setembre de 09.00 h a 
13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
- Divendres 17 de setembre de 09.00 h a 
13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
També es podran sol·licitar hores de visita 
per a rebre més informació.
El nou valor cadastral s’aplicarà a partir del 
2022, i no afecta el rebut de l’IBI del 2021.
Aquells immobles que hagin pujat de valor, 
tindran una bonificació esglaonada de l’IBI 
entre els anys 2022 i 2030, de manera que 
la pujada de l’import serà progressiva a cada 
anualitat, fins al 2031 on ja no tindran bonifi-
cació. 
Els immobles que baixen el seu valor cadas-
tral i que, per tant, redueixen l’import de l’IBI 
se’ls aplicarà la reducció en el mateix exercici 
2022.

Es regularitza el cadastre de Calaf 

E
l proper de 10 de setembre 
es duran a terme inspec-
cions tècniques de vehicles 
agrícoles (ITV) de 09.00 h 
a 10.30 h al c/ Alcalde Mas i 

Domènech, situat davant del Poliespor-
tiu Municipal. 
Les persones interessades hauran 
de reservar dia i hora per a la inspec-
ció, trucant abans del 7 de setembre a 
l’Ajuntament de Calaf al 938 69 85 12 en 
horari de 08.30 h a 14.00 h. Convé tenir 
en compte que les hores s’assignaran 
per ordre correlatiu. En el moment de 
la sol·licitud s’haurà d’indicar el nom del 
propietari, la matrícula i la classe de ve-
hicle.
El dia de la inspecció caldrà presen-
tar la següent documentació: la targe-
ta d’inspecció tècnica de vehicles, el 
permís de circulació i l’acreditació de 
l’assegurança en vigor.

la hisenda



Festa Major, altre cop Una flor no fa estiu No ofèn qui vol...

Fa mesos el nostre grup instava 
l’equip de govern a fer un esforç 
per fer aplicar les ordenances 
de civisme i estètica urbana.

El cert és que s’ha notat considerablement 
en un dels carrers més transitats del poble, 
però en molts d’altres i especialment en al-
gunes places densament poblades, no.

Per què sempre només ens quedem en la 
cosa fàcil, que és fer una única actuació vis-
tosa i no continuem amb tenacitat, esforç 
i perseverança la tasca començada?

Així com reconeixem l’esforç, sobretot dels 
veïns que han aconseguit la millora, tam-
bé hem d’exigir i denunciar que aquesta no 
s’hagi produït a tot el poble. Tots hi hem de 
posar el nostre granet de sorra, i l’equip de 
govern també.

Tornem a allò de sempre, molta façana i poc 
treball de fons.

En el darrer punt del ple de 
Juliol l’Equip de Govern va de-
cidir “desitjar-nos unes bones 
vacances” dedicant-nos un 

llarg discurs buit de propostes, ple de re-
trets  i mancat del més mínim respecte en el 
que s’establien paral·lelismes entre el nostre 
grup amb el dirigent nazi Goebbels i el PP 
entre d’altres “floretes” titllant-nos alhora de 
mentiders i de manca de col·laboració  per el 
darrer mini-escrit que vàrem publicar al but-
lletí municipal. 

El cert és que –encara que els molesti- tot 
el que vàrem dir en aquell article és ben cert 
i que tot i que portin 6 anys governant –per 
uns quants-, i que intentin estigmatitzar-nos 
i difamar-nos per distreure’ns de la nostra 
feina des de l’oposició no aconseguiran min-
var el nostre compromís amb Calaf i la seva 
gent.

Bona Festa Major!

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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Tornem a fer Festa Major. L’any 
passat vam haver de suspen-
dre-la per culpa del covid. 

Enguany, malgrat que som enmig d’una cin-
quena onada i que ja es parla d’una sisena, 
l’hem tornat a programar amb totes les me-
sures que fan el cas. Mantenim la prudència 
amb què hem actuat des del primer dia. 

Esclar que, per damunt de les dades diàries 
de la pandèmia, decebedores i preocupants 
encara, hi ha l’esforç de vacunació amb uns 
resultats excel·lents. Tothom s’ha de vacu-
nar. És l’única via que tenim per recuperar 
la normalitat, per tornar a fer Festa Major, 
encara que sigui amb una programació limi-
tada, la que podem fer en les circumstàncies 
actuals, i tornar al nostre quefer diari i sor-
tir d’una vegada per totes d’aquest malson 
que mai ens havíem imaginat.

Bona Festa Major a tothom!

setembre
Del dimecres 1 al dilluns 6 
FESTA MAJOR DE CALAF
Consultar programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf  

Del dimecres 1 al dijous 30
Exposició: “Mares adolescents”  
d’Oriol Segon Torra
Centre social i cultural Carmen 
Arrojo Maroto
De dilluns a divendres de 16.00 h a 
20.00 h
Excepte del 4 al 6 (Festa Major) que 
l’horari serà de 18.00 h a 21.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Del divendres 3 al diumenge 12
Exposició: “Traç, dibuix i gravat”  
de Ramon Puigpelat
Capella de la Santa Creu
Feiners de 19.00 h a 21.00 h 
Dissabtes i festius de 12.00 h a 
14.00 h i de 19.00 h a 21.00 h

Dissabte 23 
Concert:
Carles Cases “Morricone”
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 24
Concert:
Raül
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 3€ / General: 5€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 30 
Concert: Blaumut
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 15€ / General: 18€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 31
Teatre: “Els Brugarol”  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

  

Del dissabte 4 al diumenge 12
Exposició: “El Casino” 125 anys 
d’història  
Dissabte 4 d’11.00 h a 13.00 h 
Del 5 al 12 Matí d’11.00 h a 13.00 h
Tarda de 18.00 h a 20.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 26 
Concert:
Coral Sant Jordi “Arrels”
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

octubre
Dissabte 2
Microteatre
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 3
Concert: Pep i M. José
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 3€ / General: 5€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 9
El Pot Petit
Casino de Calaf —17.00 h i 19.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ / de 0 a 2 
anys Gratuït! 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 10
Teatre: “Mexicatas”  
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 17 
Concert:
Orquestra Maravella
Casino de Calaf —16.00 h i 19.00 h
Socis: 15€ / General: 18€ 
Organitza: El Casino de Calaf
 


