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Torna la Fira de la Carbassa de Calaf
el dimarts 1 de novembre al matí
Serà de 10 h a 14 h a la plaça dels Arbres i inclourà activitats com una exposició de
carbasses; el Mercat de la carbassa, amb artesania i productes de proximitat; tasts
gastronòmics; jocs gegants de fusta tradicionals i una mostra de productes de tardor

P

er Tots Sants, el dimarts 1 de novembre, Calaf acollirà la VI Fira de
la Carbassa. El certamen tindrà
lloc a la plaça dels Arbres durant
el matí de 10 h a 14 h.
La programació inclourà a partir de les 10h:
Mercat de la carbassa, amb diferents parades amb productes fets amb aquest aliment
de tardor gustós i saludable i on també hi
trobarem parades d’artesania i de productes
de temporada i de proximitat com ara formatges, mel, embotits, coques, xocolates, castanyes...
Tasta la carbassa, que permetrà gaudir de
tastos gastronòmics a preus populars a càrrec de restaurants locals.
Exposició de carbasses i productes de
tardor, amb un ventall de carbasses de diferents varietats i mida, algunes decorades
pels infants de la Llar d’Infants “La Boireta”
de Calaf i pels alumnes d’educació infantil de
l’Escolta Alta Segarra
A partir de les 11h, serà el torn de les activitats i tallers per a tota la família amb:
Jocs de la fira, on hi haurà jocs gegants tradicionals de fusta per a gaudir-ne petits i grans.

Activitats complementàries
D’altra banda, el divendres 28 d’octubre a les
16.30h es realitzarà una tarda de cuina de
carbassa a l’Esplai de la Gent Gran a càrrec
de Folls Restaurant. Per participar-hi, caldrà
inscriure’s abans del 27 d’octubre al mateix
Esplai.
A més, el dimarts 1 de novembre, de 12h
a 14h, es farà una jornada de portes obertes
jardí de la Casa Bertran on hi haurà un tast de
panellets de carbassa elaborats per la pastisseria La Lionesa i un tast de magdalenes de
carbassa fets per la pastisseria La Carolina
amb música en directe.

els serveis a les persones

el ple municipal

L’Ajuntament aprova la compra de panells
fotovoltaics per valor d’uns 70.000 €
Durant el Ple d’octubre es va aprovar la
modificació de les ordenances fiscals per al
2023. Principalment, els canvis van ser de
redacció i no d’imports.
Els grups de l’oposició van argumentar
el seu vot en contra per 3 motius: no rebaixar l’IBI (Impost sobre Béns i Immobles)
per compensar la darrera revisió cadastral;
no reduir la taxa de la brossa o ajustar-la
segons generació; i no haver modificat el
coeficient de l’ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres) tot i haver pujat
sobre un 10% el model bàsic del Col·legi
d’Arquitectes.
Montse Mases va explicar que amb la regularització de l’IBI l’any passat, hi ha una
part de contribuents que havien estat pagant
més del que tocava i a qui ara se’ls ha reduït
al 100%. En canvi, els qui han de pagar més,
se’ls està fent la pujada de forma fraccionada: un 10% cada any. En aquest sentit, doncs,
l’Ajuntament deixa de percebre ingressos i si
no es vol retallar en serveis, de moment, no
es pot rebaixar la taxa de l’IBI de forma generalitzada. Respecte a la taxa d’escombraries,
Sergi Fitó va afirmar que és cert que amb el
Porta a Porta s’ha reduït part del cost de gestió. Tot i això, per aplicar una rebaixa a la taxa
estan esperant tenir prou historial i millorar
els contractes de recollida que es tenen ac-

tualment. Un cop resolt aquests dos temes,
es recalcularà de nou la taxa. Finalment, Jordi Badia, va destacar que tot i que els costos
al consistori s’estan disparant per l’augment
dels preus, l’Ajuntament ha apostat per mantenir les taxes i no pujar-les.
Un altre punt destacat de l’ordre del dia
va ser una modificació de crèdit per la compra de panells fotovoltaics per valor de
73.187,51€ a través de dues subvencions que
s’han aconseguit.
Està previst que durant els 3 anys vinents l’Ajuntament faci una inversió de fins
a 290.438 € en plaques. Aquesta primera
instal·lació es col·locarà als dipòsits d’aigua
per aprofitar-la per al bombament i emmagatzemar-la amb bateries. L’any que ve,
està previst instal·lar-ne al CRO i a l’Escola
que podran subministrar altres equipaments
situats fins a un radi de 500 m. Finalment,
també se n’instal·laran al magatzem de la brigada, el parc de bombers i la Casa Gimferrer.

Josep Casulleras, nou
regidor del GIC-VV
En aquest Ple, va prendre possessió un
nou regidor del GIC-VV, Josep Casulleras,
en substitució a Jaume Simó, qui va morir el
passat mes de maig.

Calaf rebrà més d’un milió d’euros dels fons Next
Generation per a la renovació de l’enllumenat públic

Reversió de la titularitat d’alguns nínxols
del cementiri

E

n data 9 de març de 2022,
l’Ajuntament de Calaf va iniciar l’expedient de reversió
de titularitat d’alguns nínxols
del cementiri municipal dels
quals no en tenim dades, mostren signes
d’abandonament i no estan liquidant les
corresponents taxes.
El llistat de nínxols afectats per
aquest expedient són:
8 – 16 – 52 – 96 – 97 – 112 – 115 – 116 – 188
– 339 – 342 – 431 – 432 – 451 – 495 – 546
– 782 – 785 – 880 – 883 – 945 – 946 –
2.220.
Si sou o coneixeu als titulars d’aquests
nínxols, cal que us poseu en contacte
amb l’Ajuntament (Tel. 938698512 – ext
8) per tal d’interrompre el procés.
En cas que no aparegui cap persona
interessada, es revertirà la titularitat a
favor de l’Ajuntament. En aquest cas, les
restes que pugui haver-hi seran traslladades a la fosa comuna municipal.

l’educació

La llar d’infants gaudeix d’una nova aula reformada
Durant el mes
d’agost s’han executat les obres
de millora a una
classe de la llar
d’infants situada a
la part més antiga
de l’escola, a l’oest
de l’edifici. L’aula
presentava humitats i revestiments
en mal estat i per
això, s’han fet diferents treballs en aquesta línia.
Aquests han consistit primerament a retirar tot el paviment, sòcols i rajoles malmeses.
Posteriorment, s’ha allisat la superfície de
paret i terra i s’ha impermeabilitzat. Finalment, s’ha muntat un nou paviment vinílic - de
color i disseny tipus fusta - i s’ha col·locat uns
panells verticals a les parets amb una estructura de llistons de pi de fins a 2,5 m d’alçada.
D’altra banda, les reformes també han tin-

Activitats de foment de la lectura a l’Esplai de la
Gent Gran durant el novembre i el desembre
L’Esplai de la Gent Gran acollirà espectacles
de petit format durant tres divendres de noembre i desembre a les 17h:
4 de novembre. Concert presentació del
disc ‘De foc i de vellut’, amb Miquel Pujadó.
18 de novembre. Sessió de contes humorístics ‘Contus interruptus’, amb Joan de Boer.
2 de desembre. Sessió de “Contes amb gust
de xocolata’, amb Susagna Navó
Les activitats es realitzen a través d’una
subvenció de la Diputació de Barcelona del
fons de prestació per a suport a la programació d’activtats de promoció de la lectura.

Torna la campanya
comercial el Gran
Laureanu

L

’Ajuntament de Calaf va celebrar
el passat dilluns 26 de setembre la
sessió ordinària del Ple.
D’entre els punts de l’ordre del
dia, cal destacar la incorporació
d’una partida de 25.363,30 € per iniciar
la part tècnica delprojecte de reforma de
tot l’enllumenat públic de Calaf. La renovació de la lluminària pública tindrà un cost
d’1.449.047,61 € que seran finançats en un
85% gràcies a la subvenció que el consistori
va presentar als Fons Next Generation dins
del Programa DUS 5000 i que ha estat concedida per un valor d’ 1.231.690,46 €. Aquest
punt es va aprovar amb l’abstenció dels dos

grups de l’oposició. En aquesta línia, també
es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau,
obligatori per les administracions que reben
subvencions europees.
D’altra banda, van quedar aprovades per
tots els grups de forma definitiva la bonificació de l’IBI a l’Associació Unió Calafina i la
modificació de l’ordenança fiscal de la llar
d’infants per incloure la gratuïtat del servei
d’Infantil 2.
Finalment, es van aprovar dues mocions
per unanimitat també: una per l’acord social
per l’amnistia i l’autodeterminació i una altra
de suport a la campanya No a la MAT de l’Alt
Penedès.

gut un objectiu pedagògic i estètic. S’ha volgut crear un espai amb
tonalitats més neutres
que recordin als colors i materials naturals
com la fusta per tal de
disposar d’un ambient
més relaxat on els estímuls visuals estiguin
més controlats i destaquin els diferents materials i jocs.
En total, el cost de les obres ha estat de
21.555,74 € i han durat un mes. S’ha coordinat
la fabricació i l’entrega de materials per encàrrec per tal de poder executar els treballs durant el mes d’agost, quan la llar no funciona,
garantint així l’obertura amb normalitat de la
llar d’infants a principis de setembre pel curs
2022-23.

la Gent Gran

la promoció econòmica

Des de principis de desembre torna
per quart any consecutiu: el ‘Gran Laureanu’, la campanya de Nadal que es
promou des de Calaf Comerç Actiu amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Des del
5 de desembre, per la compra a qualsevol dels establiments comercials adherits a la campanya, es podrà aconseguir
bitllets ‘laureanus’ amb un número per
entrar al sorteig del ‘Gran Laureanu’. Els
premis seran: Gran Laureanu d’or (500
€) Laureanu de plata (300 €) i Laureanu
de bronze (100 €).
A més, amb cada una de les butlletes
no premiades es podran obtenir descomptes a les futures compres per valor
de 0,10 €. El 2021 es van repartir fins a
35.000 butlletes.

l’ocupació

Torna el programa
Noves Oportunitats
al CRO de Calaf
Està adreça a joves d’entre 16 i 24 anys
que no comptem amb cap titulació i ofereix de forma 100% subvencionada:
- Itineraris flexibles a mig i llarg termini adaptats als requeriments de cada
jove.
- Itineraris vinculats a l’entorn productiu, amb un ampli ventall d’opcions
professionals i amb una orientació inicial
que ajuda a conèixer les ocupacions
abans de triar-les.
- Itineraris que incorporen tant formació professionalitzadora com de
competències bàsiques i transversals.
- Acompanyament intensiu i proper
al llarg de tot l’itinerari, fins i tot en els
primers mesos d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu.
A la Catalunya Central, el programa
es promou a través d’Ampans Intermedia i el CRO n’és centre col·laborador
des de l’any passat, on hi van participar
un total de 14 alumnes amb un resultat
molt positiu, ja que es van aconseguir 5
insercions en sectors com l’hosteleria, la
metal·lúrgica i l’empresa ordinària.
Si us interessa apuntar-vos, podeu
contactar amb el CRO al 938 69 82 49
o calaf.ocupacio@calaf.cat
la participació ciutadana

Concurs fotogràfic
Calendari Calaf 2023

el medi ambient

Entre 2020 i 2023 es bonificaran més de 12.500€
de l’IBI per instal·lacions fotovoltaiques
L’Ajuntament de Calaf bonificarà un total
de 12.895,40€ de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), entre els anys 2020 i 2023, per
les catorze instal•lacions d’energia fotovoltaica existents fins a la data. L’import mitjà de
la bonificació concedida per cada instal•lació
és de 366,75€ anuals; que suposa un estalvi
d’uns 1.833,75€ en els cinc anys que s’aplica.
La bonificació per instal•lacions fotovoltaiques és del 30% de l’import de l’IBI i es concedeix per un període de 5 anys; sempre que
la potència instal•lada sigui com a mínim un

30% de la contractada, que es disposi d’un
contracte de manteniment de mínim 5 anys i
que no es tingui l’obligació d’instal•lar-la.

Fins el 24 de novembre, podeu fer
arribar les vostres imatges per al Concurs fotogràfic del Calendari de Calaf
del 2023 a través del correu electrònic
participacio.calaf@gmail.com.
La temàtica d’enguany és: “Calaf, un
poble actiu”, i es busquen fotos que hagin estat preses en qualsevol activitat o
acte celebrat al municipi de temàtica social, cultural, esportiva, ambiental...
Els premis consistiran en 12 vals de
50€ per gastar als comerços adherits a
la campanya.
Consulteu les bases a www.calaf.cat

els grups municipals

Esforç fiscal
En el ple d’octubre, hem aprovat
les ordenances fiscals de 2023.
L’oposició ens va criticar que no
apliquéssim cap rebaixa a l’IBI i a
la taxa de la recollida de la brossa. És fàcil parlar
des de la ignorància i la irresponsabilitat de qui
no es preocupa del pressupost municipal –al
novembre hi votaran en contra sense presentar-hi una sola esmena, a no ser que canviïn la
pràctica dels set anys transcorreguts des que
som a govern–.
A l’Ajuntament patim les mateixes dificultats que
tenen famílies, comerços i empreses per fer
front als pagaments mensuals i als estralls que
provoca la crisi energètica i l’increment desbocat dels preus. També hem d’assumir, amb pressupost tancat, l’increment de l’1,5% addicional
que el govern espanyol ha acordat per a tots els
treballadors amb efectes 1 de gener del 2022.
I, malgrat tot, conscients de la situació econòmica greu,hem decidit mantenir congelades taxes
i impostos, i no aplicar-hi l’IPC anual. Des del coneixement, la responsabilitat i l’estima.

l’agenda 2022

octubre
Divendres 28
Cinema, Cicle Gaudí:
“Toscana”
Casino de Calaf —21.00 h
Socis: 3€ / General: 4,5€
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 29
Nocturna solidària amb
sopar. En bicicleta, corrent i
caminant
Plaça dels Arbres —19.00 h
Socis: 8€ / General: 10€
Organitza: Bike Calaf
Diumenge 30
Ball amb Solistes Duet
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

novembre
Dimarts 1
Fira de la carbassa
Vegeu programació a part
Plaça dels Arbres —10.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

La ciutadania ho ha fet,
l’equip de govern no.
Que el sistema porta a porta,
en termes generals funciona
correctament és una obvietat.
Felicitats!
La ciutadania ha fet la seva feina. Tothom
s’ha esforçat per organitzar-se la gestió dels
residus de la llar per adaptar-se al nou sistema de recollida.
Ho hem fet perquè calia, perquè el reciclatge
és cosa de tots i perquè reciclar és vital si volem viure de forma sostenible.
Però… on són els beneficis fiscals que
se’ns va prometre?
Teòricament, l’aplicació del “porta-a-porta” implicava bonificacions fiscals per
l’augment dels percentatges de separació
de residus, però això no ha estat així.
Si repassem les ordenances fiscals que
s’han aprovat tots aquests anys veurem que
les quotes tributàries per aquest concepte o
s’han mantingut, o han pujat!

Convida l’Ajuntament...
En el darrer ple s’han aprovat les ordenances fiscals de
l’Ajuntament per l’any vinent
sense que cap del tres grans impostos que paguem s’hagin reduït.
Ens diuen que la recent revisió cadastral –que
havia de suposar una baixada del coeficient
i, per tant, del rebut de l’IBI- no es pot reduir
perquè l’Ajuntament té moltes “despeses”...
Que la taxa de la brossa –amb el porta a porta- tampoc es pot ajustar a l’ús real que en fa
cada llar perquè els cal un programa informàtic... I que el mòdul de càlcul de l’ICIO augmenta un 15% per l’IPC...
Potser no saben –o els és igual- que els contribuents també tenen despeses i els afecta l’IPC?
Mentre la població s’estreny el cinturó,
l’Ajuntament continua amb les “anomalies” en
la contractació, el descontrol en els serveis i la
despesa supèrflua...
Farien de bé de recordar que quan
l’Ajuntament “convida” els que paguem
som NOSALTRES.

Dissabte 5
Teatre: Un Déu salvatge
Casal de Calaf —21.30 h
Socis: 10€ / General: 12€
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 20
Teatre: “El nom” (ATC)
Casal de Calaf —18.30 h
Socis: 10€ / General: 12€
Organitza: Casal de Calaf

Dijous 8
Concert: LleidArt ensemble
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Preestrena Pastorets (1a
part) a benefici de la Marató
de TV3
Casal de Calaf —17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Ball amb Duo Mediterraneo
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Ball amb Raül
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Ball amb Xarop de nit
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 7, 14 i 21
Cicle de tallers sobre
eficiència energètica i
energies renovables
Sala Felip —19.30 h
Inscripcions a bit.ly/3VwwXF9
Dia 7: Estalvi i eficiència
energètica a la llar i a la
comunitat
Dia 14: Autoconsum a la llar
i a la comunitat
Dia 21: Sistemes de
climatització. Biomassa i
aerotèrmia
Organitza: Ajuntament de Calaf

Divendres 25
Actes del dia contra la
violència vers les dones
Vegeu programació a part
Organitza: Ajuntament de
Calaf i altres entitats calafines

Dissabte 10
Concert: Heroïnes amb
Neus Mar i Nito Figueras
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 13
Ball amb Sol de Nit
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Del caos a l’èxtasi, L’univers
poètic de David Jou
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 18
Màgia i comèdia a l’Ateneu
de Gerard Borrell
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 9€ / General: 12€
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 4
Xerrada: Com acompanyar
la sexualitat dels infants
Escola Alta Segarra—18.00 h
Organitza: AFA Escola Alta
Segarra

Dissabte 19
Concert: Daniel Lumbreras
“Cinematic”
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 26
Teatre: “El nom” (ATC)
Casal de Calaf —21.30 h
Socis: 10€ / General: 12€
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 27
Concert:
20 anys de Cançons
Casal de Calaf —18.30 h
> 12 anys: Socis: 10€ / General: 12€
< 12 anys: Socis: 5€ / General: 7€
Organitza: Coral Ressons
Ball amb Elisabet Majoral
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

desembre
Diumenge 4
Ball amb Joan Vilandeny
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 11
Ball amb Stress Band
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 25
Representació dels
Pastorets
Casal de Calaf —19.00 h
Socis: 12€ / General: 17€ /
Menors de 12 anys: 8€
Organitza: Casal de Calaf

Dissabte 17
Fira de Nadal
Vegeu programació a part
Plaça dels arbres —09.00 h
Organitza: Ajuntament de
Calaf

Dilluns 26
Lliurament de cartes als
patges reials
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Comissió de Reis

Concert: Namina
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 9€ / General: 12€
Organitza: El Casino de Calaf

Concert de Sant Esteve:
Terres de marca
Casino de Calaf —19.00 h
Socis: 15€ / General: 18€
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 18
Pedalada solidària per la
Marató de TV3
Vegeu programació a part
Organitza: Bike Calaf
Concert vermut solidari
per la Marató de TV3 amb
Mazoni
Vestíbul del Casal —12.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Dissabte 31
Sopar de Cap d’any
i Ball amb Raül
Vegeu programació a part
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf
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