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L’acte de lliurament de premis
dels Jocs Florals se suspèn

L

’acte d’entrega de guardons dels
Jocs Florals, programat pel 23
d’abril, es va suspendre a causa de
l’empitjorament de les dades epidemiològiques al municipi. Des del consistori,
es vol agrair la participació, donat que enguany s’han presentat un total de 154 obres.
El jurat, format per Vanessa Grau, Montserrat
Isern i Teresa Pagès, va premiar les següents
obres:
FLOR NATURAL
Subcategoria cicle inicial:
Doble primer premi per la classe “Chichén
Itzá” amb “Un Viatge per Europa” i la classe
“Alhambra” amb “El bosc encantat”

Subcategoria cicle mitjà
Doble primer premi per Biel Alonso Martín
amb “La font de la joventut” i Ona Puerta
Maestre amb “El llibre perdut”.
Subcategoria cicle superior
Doble premi per Somaya Afqir autora de “La
bona sort” i Núria Vilaseca Sarri autora de
“La guerra de Síria”.
Subcategoria d’ESO
“Efímera eternitat” d’Anna Riba Sánchez.
ENGLANTINA D’OR
“Al lloc menys adequat en el moment menys
adequat”, d’Oriol Solà i Prat.
VIOLA D’OR
“El viatge més anhelat” d’Oriol Solà i Prat.

L’Espai Social i Cultural Carmen
Arrojo Maroto prepara la seva
obertura

L

’obertura al públic de l’Espai Social i
Cultural Carmen Arrojo Maroto estava prevista pel 23 d’abril, però es va
posposar a causa de la situació sanitària al municipi. Així doncs, l’acte està ajornat
a l’espera que millorin les dades de contagi a
la localitat.
El nou espai serà un lloc de trobada i relació,
on fer comunitat, teixir xarxa, generar moviment, tenir espais de debat i crear àgora.
En aquest sentit, l’objectiu és fomentar la implicació del veïnat en la vida comunitària i mi-

llorar les dinàmiques relacionals i de convivència, a través de la participació i la cultura.
Per aquest motiu, les activitats que s’hi oferiran estan orientades a enfortir lligams i generar cohesió social entre els participants, i
a la vegada, promoure la cultura participativa a través de la dinamització sociocultural i
comunitària.
L’espai porta el nom de la reconeguda activista republicana Carmen Arrojo i Maroto
(Madrid, 1918-2017), que durant una època
de la seva vida va ser mestra de literatura i
francès a Calaf.
El nom va ser escollit mitjançant un procés
participatiu obert a la ciutadania, en el qual
els habitants de Calaf van poder fer propostes. Posteriorment, la Comissió del Nomenclàtor va escollir i proposar al Ple Municipal
el nom elegit.
L’espai està ubicat al Carrer Doctor Llorens
nº 7 i estarà obert de dilluns a divendres de
16.00 h a 20.00 h.

L’alcalde de
Calaf entrega
al conseller
d’Interior
més de mil
signatures per a
una comissaria
de Mossos
d’Esquadra
a la vila

E

l conseller d’Interior, Miquel
Sàmper, va visitar aquest abril
l’Ajuntament de Calaf. Al consistori,
l’alcalde de la localitat, Jordi Badia,
li va entregar 1071 signatures que la ciutadania i comerços calafins van recollir el passat
mes de febrer, amb l’objectiu d’instal·lar una
comissaria de Mossos d’Esquadra a la població.
El conseller va reconèixer la problemàtica
i es va comprometre a estudiar l’obertura
d’una Oficina d’Atenció Ciutadana a l’antic

parc de bombers de la localitat.
Durant la visita, el conseller va signar el
Llibre d’Honor. També hi van assistir el director dels Serveis Territorials d’Interior a
la Catalunya Central, Eduard Freixedes, el
responsable de l’Oficina de la delegada de
la Delegació Territorial de la Generalitat a
la Catalunya Central, Pep Mas, i l’inspector
cap de l’Àrea Bàsica Policial Anoia, Ramon
Roig.

la gent gran

el Ple municipal

El Ple de Calaf aprova una moció sobre igualtat de
drets i una altra sobre energia

E

l dilluns 26 d’abril es va celebrar la
darrera sessió plenària ordinària de
forma telemàtica, que va contenir
un total de 15 punts a l’ordre del dia.
El Ple va aprovar per unanimitat una moció en
favor de la igualtat de drets i no discriminació
de les persones amb diversitat funcional visual en l’àmbit de l’ocupació pública.
També va aprovar per unanimitat una moció
en suport de les energies renovables i per la
implantació de criteris de racionalitat, proporcionalitat, integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret
16/2019.

Altres punts del Ple
La resta de punts de l’ordre del dia van ser:
- Aprovació de sis modificacions de crèdit relacionades amb:
1. Despeses derivades del festival Desfolca’t i
les entitats Unió Calafina i els Diables.
2. Finançament de les eleccions de Catalunya, que van tenir lloc el passat febrer.
3. La realització d’una galeria de personatges
il·lustres a Cal Matrícules a través de la subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER).

4. Les partides derivades del Pla Educatiu
d’Entorn.
5. Dotació del pressupost pel projecte de millora de l’eficiència energètica de l’Ajuntament
i sol·licitar la subvenció de l’Institut Català
d’Energia (ICAEN)
6. Despeses vinculades a atencions
protocol·làries i comunicació.
- Ratificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat, en el qual es fixen les condicions de la connexió de la Llosa de Cavall.

- Compatibilitat de l’auxiliar administrativa
adscrita a l’Àrea d’Intervenció.
- Modificació de la plantilla de personal 2021,
a través de la qual queda vacant la plaça de
tècnic superior d’arquitecte i es canvia la
d’enginyer de mig A2 a superior A1.

L’Ajuntament de Calaf i diferents entitats impulsen
un casal d’estiu conjunt

E

L

’Ajuntament de Calaf busca fotografies de persones de més
de 65 anys quan eren infants per
una exposició/joc que es farà
durant la setmana de la Gent Gran. Per
participar, només has de portar una fotografia on surtis tu sol/a impresa abans
del 13 del maig a: l’Esplai de la Gent
Gran, l’Oficina de Turisme, l’Ajuntament
o l’Espai Carmen Arrojo Maroto. Per
qualsevol dubte, envia un correu a lamourfs@calaf.cat o un whatsapp al
677190049.

- Sol·licitud de pròrroga per al 2022 del conveni de col·laboració interadministrativa amb
el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la prestació del servei de Centre de Dia Casa Gimferrer per a la gent gran
depenent.

la infantesa

l consistori municipal, l’AFA Escola
Alta Segarra, el Casino de Calaf,
Bàsquet Calaf, Tennis Taula Calaf,
Cal Graells i l’Espai Benestar, han
sumat forces per a oferir un casal d’estiu conjunt a la població.
El Casal del Poble, que és el nom d’aquesta
iniciativa, disposarà de 60 places.
Estarà destinat a nens i nenes d’entre 3 i 12
anys.
Tindrà una durada de cinc setmanes, del 28
de juny al 30 de juliol, i l’horari serà de dilluns a
divendres de les 09.00 h a les 13.00 h.
A més, es preveu oferir, sota demanda, un
servei d’acollida dels infants per a les famílies
de 08.00 h a 09.00 h i de 13.00 h a 14.00 h.
Per tal de garantir les mesures de protecció
sanitària i minimitzar el risc de contagi, el casal s’organitzarà en grups bombolla, formats
per deu infants (sempre adaptant-se a les
mesures que vagin sortint de Procicat).

QUI ÉS QUI?

Cada grup bombolla anirà a un espai diferent on hi haurà un monitor especialitzat en
l’activitat a realitzar.
Cada activitat es farà a les instal•lacions de
cada una de les entitats participants i seran:
bàsquet, tennis taula, pilates i teles, cinema,
hípica, art plàstic i lleure.
En aquest sentit, el casal serà una oportunitat perquè els infants puguin fer un tast de
diferents activitats i descobrir noves aficions.
La inscripció es farà virtualment i podrà ser
per tot el casal complet o per setmanes individuals.
El preu per a tot el casal sencer serà de 250€
i el d’una setmana serà de 55€.
Així doncs, el Casal del Poble se suma a
l’actual oferta de casals: el Campus de futbol
organitzat per la Unió Esportiva de Calaf i,
durant les tardes, els Campus tecnològics de
Codelearn.

S’obre el període de
presentació de candidatures pel Consell de
la Gent Gran

D

urant aquest segons trimestre
de l’any, des de la Regidoria
de Gent Gran, es treballa per
formar el Consell de la Gent
Gran, òrgan consultiu, espai de diàleg i
de participació de les persones grans
de la nostra vila.
Aquest Consell estarà format per una
persona representant de la Junta de
l’Esplai de la Gent Gran, una persona
representant de l’Associació ARCA, una
persona representant del Centre de Dia,
i per dues persones a partir de 65 anys i
no vinculades a cap d’aquestes tres entitats.
Per aquest motiu, i des d’aquestes línies,
volem convidar-vos a aquelles persones
que tingueu ganes de formar part del 1r
Consell de la Gent Gran de la vila de Calaf, que us adreceu a l’Ajuntament, al telèfon 938698152, i feu arribar les vostres
dades per formar-ne part.

l’ocupació

la igualtat

L’Escola Alta Segarra i l’Institut Alexandre de
Riquer obtenen el distintiu “Camí al Violeta”

L

’associació Forgender Seal i la Plataforma Unitària Contra les Violències
de Gènere han atorgat a l’Escola
Alta Segarra i l’Institut Alexandre de
Riquer el distintiu “Camí al Violeta”. Ambdós
centres educatius van fer una prova pilot per
saber en quin punt es troben i cap a on poden avançar per tal d’aconseguir la igualtat
en l’àmbit de l’educació. Amb unes pautes i
objectius concrets a anar assolint, el certificat reconeix la voluntat dels dos centres de

seguir treballant per aconseguir els criteris
d’igualtat social, gènere i diversitat necessaris per assegurar una educació igualitària per
a tothom.

el medi ambient

Canvia la gestió de voluminosos al municipi

D

es d’abril, Calaf ha començat a gestionar la recollida de voluminosos
amb el sistema que es continuarà
fent amb la implantació del porta
a porta: el primer dilluns de cada mes - i si és
festiu, el dimarts.
Els residus voluminosos són aquelles deixalles que, com que tenen unes dimensions
considerables, no es poden posar en els

contenidors i són difícils de transportar fins a
les deixalleries.
Per fer ús d’aquest servei, que és gratuït, cal
trucar prèviament a l’Ajuntament, al 93 869
85 12 (ext. 4), per apuntar-se a la llista no més
tard del dimecres abans del dia de la recollida. A més, s’han de deixar els voluminosos al
carrer davant de casa, on no molestin, la nit
abans de la recollida.

Nova senyalització de la ruta literària de Calaf

L

E

l Centre de Recursos per
l’Ocupació (CRO) celebra enguany deu anys d’història. Des
que van obrir les seves portes
el març del 2011, han dut a terme formacions, han sigut partícips de les insercions laborals i creixements professionals dels seus usuaris i han aconseguit
nous reptes. De fet, en aquest primer trimestre, 10 persones usuàries del CRO
s’han inserit al mercat laboral en sectors
tan diversos com la construcció, els estudis arqueològics o les tasques administratives.
el transport

el turisme

a senyalització consisteix en una sèrie de discs circulars que permeten
ubicar 14 racons d’aquest itinerari
basat en textos d’autors calafins o
altres fragments de la literatura catalana on
apareix el municipi.
A la ruta, hi apareixen textos i autors locals
com Alexandre de Riquer i Ynglada, Ramon
Sala i Coy o Isidre Vilaró i Codina, Josep Vilaseca i Colell o Josep Maria Solà Bonet, impulsor d’aquesta ruta.
Però també altres tan rellevants com Vicent
Andrés i Estellés o Jaume Cabré i Fabré.
Amb motiu de la diada de Sant Jordi l’any
2018, es va promoure la “Ruta literària per
Calaf”, una caminada on a través de 14 autors
es van donar a conèixer diferents racons i
fragments de la literatura catalana on apareix
Calaf.
La iniciativa va tenir tan bona acollida per
part de la ciutadania que des de l’Àrea de Turisme es van elaborar uns tríptics informatius
en format paper per proposar també com a
activitat als turistes que visiten el municipi.
Aquests fulletons es poden trobar a l’Oficina
de Turisme.

El CRO celebrà el seu
desè aniversari

D’altra banda, l’any passat, es va geolocalitzar la ruta amb totes les informacions i imatges a l’aplicació municipal, per tal de donar
aquesta segona opció.
Aquest 2021, amb el finançament del 100%
per part de la Diputació de Barcelona, s’ha
creat aquesta tercera senyalització per terra, feta a través d’uns discs de llautó gravats
que facilitaran encara més la ubicació exacta
dels diferents punts i que de forma original
permetrà resseguir també l’itinerari pels diferents punts.
A partir d’ara doncs, Calaf oferirà tres formes ben senzilles per seguir les indicacions
d’aquesta ruta: la de vianants per terra, a
través del tríptic en paper i la digital amb
l’aplicació.

La Mancomunitat de
l’Alta Segarra impulsa
un servei de transport
a demanda

C

alaf i els altres municipis que
formen la Mancomunitat de
l’Alta Segarra estan impulsant
un servei de transport a demanda. A través d’una app, les persones
usuàries podran reservar el servei per
desplaçar-se entre les diferents poblacions de l’Alta Segarra, i també, fins a
Igualada. Pel que fa a l’horari, el servei
funcionarà de dilluns a divendres en
horari de matí i tarda i també dissabte al
matí.
La previsió és que el servei comenci a
funcionar a finals del mes de maig. Durant els primers sis mesos es farà una
prova pilot que compta amb el suport de
la iniciativa Smart Catalonia, ja que el sistema en què es basa l’app fou guardonat
amb un premi a la innovació. Un cop passat aquest període, i a partir de les dades
d’utilització del servei, la Mancomunitat
decidirà si es manté el servei o no.

els grups municipals

El malson del covid

Modificació puntual
POUM

Descontrol absolut i
absolutista

Les darreres setmanes la pandèmia s’ha disparat a Calaf.
Gairebé 150 casos nous en els
darrers quinze dies, a dimarts
27 d’abril. El seguiment diari de l’evolució a
Calaf ens situa l’inici d’aquesta quarta onada
pel Carnestoltes. Des de llavors, el degoteig
de casos va ser constant. Vam arribar a la
Setmana Santa sense haver fet net, moment
en què es va flexibilitzar la mobilitat. L’eclosió
de casos d’ara s’explica així. Els focus no són
l’Escola i l’Institut, encara que Salut Pública
els identifiqués per fer-hi cribratges amb
l’objectiu de trencar les cadenes de contagi.

El 22 de març se celebrà un ple
per aprovar la modificació al
POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) dels sòls urbanitzables sud per tal d’afavorir la promoció
econòmica i la dinamització del sòl industrial
del poble.

Hi ha un increment alarmant
dels casos de COVID a Calaf
i el govern municipal adopta
una posició conformista mentre des de l’oposició es reclama l’adopció de mesures urgents.

Vol dir que són els nostres comportaments
el que transmet el virus. I haver-lo passat o
estar vacunat potser ens immunitza, però no
ens estalvia ser-ne transmissors. La fatiga
pandèmica no justifica la irresponsabilitat.

Per promocionar i dinamitzar econòmicament el municipi no té cap sentit desqualificar sòl industrial ja existent.

Es va aprovar el conveni amb ATL per
l’abastament d’aigua de la Llosa del Cavall
amb un informe desfavorable de secretària i
el secretari -que l’havia escrit- el va desautoritzar en el mateix ple.
Ens adjudiquen subvencions per serveis socials, joventut o comerç i no ens saben dir en
quines accions concretes es traduiran.

Simplement es tracta d’aplicar la llei de
l’oferta i la demanda. No és tan difícil.

Per adjudicar el contracte de la “biblioteca”
s’han demanant 3 pressupostos a 3 empreses “independents” -però no ho eren- i ningú
en sap res?

Estaria bé preguntar-nos quin model de municipi volem i per qui el volem?

El descontrol és més que evident però la
majoria absoluta també!

l’agenda 2021
maig
Diumenge 2
Concert amb Alma Duet
Casino de Calaf —18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dimecres 5
Xerrada telemàtica: “Educar-los
sense servir-los: fills autònoms i
segurs” amb Alba Castellví
En línia—19.00 h (plataforma a
concretar)
Organitza: AFA Escola Alta Segarra

juny
Dies 21 i 28
Jornades d’intel·ligència
emocional amb Assumpció Salat.
Acompanyament al piano per
Marta Roig Closa
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 23
Espectacle “Impro Side
Story” de la CIA Impro
Casino de Calaf —18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 9
Tast de Lied amb Marina
Torra i Miquel Villalba
Casino de Calaf —18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 29
Concert: “Volem, sí volem”
Casino de Calaf —20.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dies 14, 15 i 16
“Monólogos de la vagina”
(Producció pròpia)
Casino de Calaf —20.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 30
Teatre: “Els Gossos” de
Nelson Valente
Casino de Calaf —18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dies 18 i 19
29é festival desFOLCa’t
Plaça Gran
+ informació programes a part
Organitzen: Comtcase
		
Ajuntament de Calaf
Dissabte 19
26a Trobada de Puntaires Vila de
Calaf
Plaça dels Arbres —10.00 - 13.00 h
Organitza: Associació ARCA
Diumenge 20
Teatre: “Mamaaaa!!!” de la
CIA Teatròlics
Casal de Calaf—18.00 h
Organitza: Casal de Calaf
Diumenge 27
Cinefòrum amb motiu del
dia de l’orgull LGTBI+ amb
la pel·lícula “Pride”
Posterior debat
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Col·labora: Casal de Calaf
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La pregunta és: Cal desqualificar terrenys
públics ja existents, adquirits per INCASÒL
des de fa molts anys, a preu industrial, per
requalificar terrenys privats dels quals en
desconeixem el preu? Qui els promocionarà
i qui ho gestionarà tot plegat?

