Teníem raó, seguim

DEDICACIÓ, O ABSÈNCIA EXCLUSIVA?

Per un trist 2%

La Comissió Jurídica Assessora (CJA) de la Generalitat ha
informat favorablement sobre
la nul·litat de ple dret del contracte entre l’Ajuntament de Calaf i Aigües de
Manresa. L’informe va arribar el dia 7 i el 10
vam aprovar-ne en el Ple la nul·litat deﬁnitiva.
Hem tancat un procés que vam iniciar entre
ﬁnals del 2015 i començaments del 2016.
Teníem raó quan vam concloure que aquell
contracte, que resolia el deute de 685.000
acumulat pel govern de CiU, no s’hauria
d’haver signat perquè es podia considerar
Aigües de Manresa com a mitjà propi.
La futura relació amb Aigües de Manresa
s’haurà de basar en la conﬁança mútua i el
control de les decisions i el coneixement
de la xarxa per part de l’Ajuntament. Si no
fos possible, assumirem la gestió directa de
l’aigua.

L’equip de govern és molt
bo per aprovar-se decrets
d’augment de sou. Se’ns repeteix constantment que l’alcalde
té “dedicació exclusiva” per a desenvolupar
les tasques que del càrrec es desprenen.
Però, realment és així? Posem-hi un parell
d’exemples: - És “dedicació exclusiva” no
presentar-se a les comissions informatives amb la resta de regidors municipals?
- Amb “dedicació exclusiva” és admissible
que no s’assisteixi a reunions convocades per la Unió Empresarial on es parla
dels serveis bàsics que com a comarca podem exigir a altres administracions.
Si no hi ha dedicació, no cal que ens plantegem de si és o no exclusiva. Això sí, el sou
que sí que és “exclusiu”, i encara ho serà
una mica més. Un 2% exactament.

El passat dilluns es va fer el
primer ple de l’any, amb temes tan importants com el
servei d’aigua, cessions de
vials i locals, el retorn dels Mossos de trànsit, ordenances, l’augment de sou del personal de l’ajuntament i el de L’Alcalde, que
s’incrementa –set mesos després- en un
2% ﬁns a arribar als 43.318,61 €. Tot i que
podria semblar que aquest darrer punt no
era el més important va resultar ser un dels
temes “estrella” del ple -per decisió de
l’Alcalde- que va aproﬁtar per fer un discurs
llarg, confús i crispat en contra del nostre
grup ﬁns a arribar a l’insult... Ens sembla
molt trist que s’hagi arribat a aquest punt i
que el ple sembli més aviat el plató de “Sálvame” que un espai de discussió política i
de gestió, en que el govern i oposició contraposin les seves idees des del respecte als
regidors i als electors que representen.

febrer
Divendres 14
Presentació del llibre: Oriol Junqueres, ﬁns que siguem lliures
Casino de Calaf —19.30 h
Organitza: Free Junqueras
Assemblea oberta – La sororitat
IMFP —21.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Dissabte 15
Xarxa Infantil “Circus”
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 16
Ball amb Joan Vilandeny
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 22
Cicle de debat de menjadors
Plaça dels Arbres — 10.30 h
Organitza: MAS
Jornada informativa - Restauració dels vitralls de l’església
Parròquia de Sant Jaume —17.00 h
Organitza: Parròquia de Sant Jaume
Festival MEB
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge 23
Ball amb Raül
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 28
Carnaval a les escoles amb concert de Jaume Ibars
Calaf —durant el matí

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

Divendres 28 i dissabte 29
Festa del Pellofa
Consultar programació a part
Organitza: La Polseguera

Dissabte 21
Xarxa Infantil “Tinc un paper”
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

febrer a
l’espai jove

Festival MEB
Casino de Calaf —
20.45 h / 23.00 h
Organitza: Casino de Calaf

Divendres 14, 21 , dimecres 19 i
dilluns 24.
Consultar programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

març
Diumenge 1
Ball amb Sol de Nit
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 7
Festival MEB
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge 8
Dia Internacional de la Dona
Consultar programació a part
Organitza: Assemblea La Sororitat
Ball amb Mediterrània
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 15
Circ Cric ‘Que bèstia’
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Diumenge 22
Ball amb Pep i M. José Trio
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Dissabte 28
Titelles: Els tres porquets
Casino de Calaf —11.30 h
Organitza: AMPA la Boireta

abril
Dissabte 4
Festival MEB
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: Casino de Calaf
Diumenge 5
Eco Fira
Consultar programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf
Teatre: Bruixes de Salem
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf
Ball amb Alma Gemelas
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
Diumenge 12
Caramelles
Consultar programació a part
Organitza: A.C.E. Calamanda

Diumenge 29
Ball amb Duo Mediterráneo
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Sardanes
Plaça Barcelona’92 —17.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

març a
l’espai jove

Ball amb David de Vic
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dilluns 2, 16, 23, 30, dimecres 4,
11, 25 i divendres 6 i 20.
Consultar programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 18
Presentació: Ruta literària
Casino de Calaf—20.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
Diumenge 19
Ruta Literària
Sortida: Plaça dels Arbres —11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf
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La Nit de l’Esport i la Cultura entrega
setze guardons en una gala musical

E

l passat divendres 7 de febrer el
Casal de Calaf va acollir la quarta
edició de la Nit de l’Esport i la Cultura amb l’objectiu de reconèixer
a les persones i entitats locals
que han destacat pels èxits assolits o per la
promoció que han fet de l’Esport i la Cultura
l’any 2019.
La gala ha estat presentada un any més per
Pilar Guardiola i Eloi Hernández que, sota la
direcció de Neus Quer, enguany han fet un
pas més i s’han atrevit amb el gènere musical.
A partir de l’adaptació de la cançó Another
Day of Sun, de la pel·lícula La La Land, han
interpretat la seva versió La boira de Calaf
acompanyats de diferents persones del públic que han pujat també a cantar i ballar dalt
de l’escenari.
Els set premis esportius han estat per David
Sererols i Torras com a millor esportista; Sara
Rubio i Pérez com a millor esportista infantil;
David Martínez i Gutiérrez com a trajectòria

esportiva; 3 x 3 de bàsquet com a millor iniciativa esportiva; participants calaﬁns al Marroc Challenge com a millor iniciativa social
lligada als valors de l’esport; Fabià Subirana
i Dalmau com ambaixador calafí i Abril Pamblanco i Roca com a premi Alta Segarra.
D’altra banda, també s’ha entregat un Premi
Especial al primer equip de la Unió Esportiva Calaf per l’èxit històric aconseguit durant
la temporada 2018-19 en guanyar la lliga a
tercera catalana sense perdre cap partit i ascendint a segona.
Finalment, el jurat també ha volgut distingir
amb una menció especial als calaﬁns Ramon
Catalan i Miró, Josep Bacardit i Paradell, Jose
Castillo i Garcia, Ramon Colell i Vilaseca, Ramon Colell i Costa, Oriol Lladó i Isart, Josep
Martí i Soteras, Manolo Rodriguez i Villamayor i Jordi Badia i Perea per haver participat
a la París Brest 2019.

com a millor iniciativa cultural, infantil o juvenil
a l’Escala en Hi-Fi de La Pineda; premi a la trajectòria cultural a Conxita Solà i Cabellud; millor aportació cultural per a la promoció de la
cultura a Calaf a Josep M. Solà i Bonet; millor
aportació cultural en l’àmbit social o pedagògic al viatge acadèmic de l’Institut Français
de Calaf (Annie Bellot); millor ambaixador
cultural calafí al món a Xavi Torra i Xuriguera
i premi Alta Segarra als Pastorets de Calaf. A
més, en la categoria d’efemèride s’ha entregat un premi ex aequo i els guanyadors han
estat la Colla Gegantera i Grallera de Calaf
pels seus 25 anys i la Trobada de Puntaires
de Calaf que també celebrava el 2019 el seu
vint-i-cinquè aniversari.
Jordi Badia ha tancat l’acte felicitant a tots
els nominats i reivindicant més recursos en
aquests àmbits, ja que a Catalunya la despesa en Cultura i Esport no arriba ni a l’1% i es
troba molt per sota de la d’altres països europeus. “Creiem que la Cultura i l’Esport són salut, educació, formació personal, esperit crític, benestar social, cohesió social, projecció
com a vila, economia i, per damunt de tot, un
dret que ha de ser accessible per a tothom”,
ha aﬁrmat Badia.

En l’àmbit cultural s’han repartit vuit premis

L’Eco Fira et necessita. Explican’s la teva experiència!

T

ens plaques fotovoltaiques o tèrmiques instal·lades a casa teva?
O una instal·lació de biomassa?
L’Ajuntament de Calaf busca
calaﬁnes i calaﬁns que expliquin la seva experiència personal amb les
energies renovables a l’Eco Fira del dia 5
d’abril, la qual estarà dedicada a la transició
energètica.

Aquelles persones interessades a fer sentir
la seva veu han de dirigir-se a l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Calaf. Disposaran d’un espai de 10-15 minuts per explicar
què els va motivar a fer la instal·lació, els beneﬁcis que n’han obtingut i, en general, compartir la seva experiència amb aquella font
d’energia renovable.

les obres

el Ple municipal

El Ple aprova d’urgència fer la revisió d’oﬁci del
contracte amb Aigües de Manresa
El dilluns 10 de febrer es va realitzar el Ple
ordinari de l’Ajuntament de Calaf on es portaven a votació 11 punts a l’ordre del dia.
L’equip de govern va entrar amb caràcter
d’urgència un punt on constatava la necessitat de procedir a fer una revisió d’oﬁci del
contracte de l’aigua amb Aigües de Manresa
i la declaració de la nul·litat de mitjà propi.
L’alcalde va justiﬁcar la urgència després
que la Comissió Jurídica Assessora (CJA) de
la Generalitat fes arribar el passat dijous 6 de
febrer al consistori un informe favorable sobre la nul·litat de ple dret del contracte entre
l’Ajuntament de Calaf i Aigües de Manresa.
Junts per Catalunya-Calaf es va abstenir
argumentant que no sabien quina era la intenció de l’Ajuntament a partir d’ara i el GiCVV va votar-hi en contra perquè consideren
que ara mateix el municipi té problemes més
importants amb l’aigua, després de l’últim incident amb els nitrats.
La intenció de l’equip de govern és “establir una futura relació amb Aigües de Manresa basada en la conﬁança mútua, el control
de les decisions i el coneixement de la xarxa
per part de l’Ajuntament. Si no fos possible,

assumirem la gestió directa de l’aigua”, va
aﬁrmar l’alcalde.
La resta de punts que es van aprovar al Ple:
- Sol·licitud de cessió del tram de la Carretera
B-300
- Aprovació de la gestió del padró informatitzada per part de la Diputació
- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
i del Servei Català de Trànsit per infracció de
les normes de circulació en vies urbanes
- Declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat econòmica de la ﬁnca de
Cal Matrícules
- Adhesió a l’Associació de Municipis Catalanes per a la recollida selectiva porta a porta
- Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal
reguladora de la neteja de tancament de solar si terrenys i de la pavimentació i rebaix de
voreres
- Aprovació de la desafectació del parc de
bombers
- Adequació de les retribucions de l’exercici
2020
- Modiﬁcació del ple del cartipàs per increment de retribució de càrrecs electes
- Modiﬁcació de crèdit 1/2020

els Pressupostos Participatius

La renovació del vestuari de Reis és el projecte més
votat dels Pressupostos Participatius
Del 10 de gener al 3 de febrer estava obert el
període de votacions als Pressupostos Participatius de Calaf on es podia escollir entre
12 propostes i on hi han participat un total
de 404 persones, el que suposa un 14% del
cens.
Aquestes s’havien de realitzar a través de
la plataforma https://decidim-calaf.diba.cat/
des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador i
també es van habilitar diferents punts de votació amb suport ﬁtxes i itinerants.
Amb una partida total de 60.000 euros
els projectes que han obtingut més vots i que
per tant, es podran realitzar han estat:
- Renovació total dels vestuaris de la cavalcada de Reis (Comissió de Reis) - 7.000 €
- Projecte “Tots som Escola” de l’Escola
Alta Segarra (AMPA EAS) - 12.000 €
- Millora del paviment del pati de la llar
d’infants(fase 3) (AMPA La Boireta) - 11.900 €
- Adquisició d’un elevador unipersonal
per les associacions calaﬁnes (Casino de
Calaf) - 11.797 €
- Pintar les tres sales de l’Esplai de la Gent
Gran (Esplai Gent Gran) - 2.202 €
- Grada desmuntable per esdeveniments
al poble (Penya Barcelonista de Calaf i Comarca) - 11.900 €

El cost total d’aquests sis projectes suma
56.799 euros, ara bé, a mesura que s’executin
les propostes, hi pot haver petites variacions
en l’import - a l’alça o a la baixa -. Per això, el
projecte d’instal·lació d’un sistema d’osmosis
i descalciﬁcador al camp de futbol, presentat
per la U.E Calaf, amb un import de 3.768 euros, es queda a la reserva. Un cop realitzades
les sis actuacions guanyadores, es valorarà
quina partida queda deﬁnitivament i si es pot
realitzar una part o íntegrament aquesta setena proposta.

Participació en augment
En aquesta edició dels Pressupostos Participatius de Calaf s’han tornat a assolir unes
bones xifres de participació amb un total
de 402 vots, el que suposa un 14% del cens.
Aquest percentatge és molt positiu i es troba per sobre de la mitjana tenint en compte
que els índexs de participació en processos
participatius d’aquestes característiques a
altres municipis i ciutats del país se situen
entre el 5% i el 10% i només un de cada deu
aconsegueix superar el 12% segons les dades del Xè Nanobaròmetre.

Les obres del carrer
del Mestre Manel
Giralt es prorroguen
ﬁns al 29 febrer

C

auses meteorològiques i
imprevistes han fet endarrerir les obres ﬁns al 29 de
febrer.

Entre aquestes, destaca l’existència de
la instal·lació de l’escomesa elèctrica
de l’Escola Alta Segarra (feta durant la
reforma de l’any 2009) que incomplia la
normativa (passant per dins la claveguera). Per resoldre aquest incompliment,
ha calgut esperar la intervenció de la
companyia Endesa per desplaçar-la.
A més, un cop iniciats els treballs s’han
introduït canvis de millora en el projecte original, com afegir dues orelles en
el pas de vianants elevat de l’Escola de
Música, per millorar-ne la seguretat.
D’altra banda, i a petició dels veïns, es
col·locaran arbres en el costat del carrer
on hi ha els diversos equipaments municipals. Com que no estaven previstos
dins del projecte, es preveu col·locar-los
en uns escocells de forma circular en la
zona d’aparcament.
A demanda del veïnat també s’ha reduït l’amplada de la vorera en l’orella de
vianants de la cantonada del carrer de
Francesc Casajoana amb el carrer del
Mestre Manel Giralt, per tal d’adequarla a l’amplada de la zona d’aparcaments.
El fet que la vorera, en aquest punt,
sobresortís de la zona d’aparcaments
comportava un problema de seguretat
pels vehicles que circulaven en el sentit
descendent del carrer de Francesc Casajoana.

Nou horari d’atenció
de l’Ajuntament

la igualtat

la joventut

L’espai jove amplia l’horari i realitza una programació d’activitats amb una temàtica diferent cada mes
Des de gener l’Espai Jove ha ampliat el seu
horari i ha passat d’obrir només dimecres a
obrir dilluns de 17-20 h, dimecres de 1619 h i divendres de 16-20 h. Per tal de poder dinamitzar l’equipament s’ha contractat
una dinamitzadora que, conjuntament amb
la tècnica, organitzen i gestionen activitats
a l’equipament. És per això, que des del febrer s’ha començat a fer una programació
d’activitats més concreta. Com a activitat
repetida cada mes es duu a terme “Crispetes al sofà”, on es visualitza i es fa un debat
d’una sèrie i/o pel·lícula relacionada amb la
temàtica escollida aquell mes. Cada mes es
treballa una o dues temàtiques i totes les activitats realitzades estran relacionades amb
la temàtica escollida. Durant el febrer es va
treballar la sexualitat i el carnaval, i de cara al
març les activitats aniran lligades amb el gènere, aproﬁtant que el 8 de març és el dia de
la dona treballadora. L’agenda d’activitats i la
temàtica mensual a treballar es publiquen a
les xarxes socials, tant a l’Instagram de

@calaf_jove com el de l’@ajcalaf.
Per a més informació també podeu contactar via WhatsApp amb el 679964662 o
enviar un correu electrònic a:
espaijovecalaf@gmail.com

Neix una nova associació de dones a la
comarca

E

l’habitatge

L’Ajuntament treballa per promoure un projecte de
masoveria urbana a les casetes dels mestres

l passat 1 de desembre diferents pobles de l’Anoia i l’Alta
Segarra es van trobar per
dur a terme activitats per recaptar diners per la Marató
de TV3. Aproﬁtant l’esdeveniment, es va
celebrar una assemblea amb les assistents, per tal de tirar endavant una associació de dones a la comarca. D’aquesta,
va sortir una junta, formada per una dona
de cada poble participant.
El mes de gener, es van reunir a Calaf
per començar a posar ﬁl a l’agulla: nom
de l’associació, estatuts, acta fundacional... Seguidament, es van reunir amb el
consistori per sol·licitar-ne la raó social
per donar d’alta l’associació.
T’animes a formar part d’aquesta iniciativa? Fica’t en contacte amb:
associaciódonesanoiasegarra@gmail.com
l’esport

El municipi de Calaf pateix la problemàtica
de la manca d’oferta d’habitatges de lloguer
a preus assequibles i socials, fet que contribueix a la marxa del col·lectiu de gent jove a
altres municipis de la comarca i província.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Calaf és titular d’un conjunt de vuit habitatges, que es
coneixen com les “casetes dels mestres”,
dels quals dos es troben rehabilitats i cedits a
tercers i els altres sis, que requereixen actuacions de rehabilitació, es troben desocupats i
podrien ajudar a ampliar el parc d’habitatges.
En aquest sentit, des de la Regidoria d’Habitatge es va sol·licitar a l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona realitzar un estudi de

viabilitat per la gestió en règim de masoveria
urbana en lloguer assequible i lloguer social
de les casetes dels mestres.
L’estudi ja s’ha entregat i recull totes les
consideracions arquitectòniques, juridicopatrimonials, econòmiques i de gestió per tal
de poder-lo tirar endavant amb garanties.

les festes

La Festa del Pellofa torna a Calaf el 28 i 29 de febrer

T’ho estàs perdent

L

es entitats esportives calaﬁnes s’adhereixen a la campanya #thoestasperdent per
promoure l’esport femení.

