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1 Actuació al bosc 
del Rentador

8.526,64 €
Habilitar un espai d’oci familiar i juvenil 
equipat amb barbacoes i bancs al 
bosc del Rentador. Instal·lació de 
tanques a la vora del riu i piques al 
costat de les barbacoes.

2 Espai per a 
infants

4.000 €
Instal·lació i adequació d’un espai de 
trobada i joc per a infants i famílies a 
l’antic Institut Municipal de Formació 
Permanent. Condicionament d’una 
aula i dotació  de mobiliari i joguines. 

3 Dispensadors 
de bosses

1.000 €
Instal·lació papereres amb dispensadors 
de bosses per recollida d’excrements 
de gossos. Aquest nou equipament 
aniria acompanyat d’una campanya 
de sensibilització i informació. 

4 Millores a La 
Pineda

9.138,80 €
Instal·lació de passos de vianants 
i millores viàries a la plaça de  
Catalunya del barri de La Pineda.

5 Pas elevat de 
vianants

4.000-6.000 €
Instal·lació d’un pas de vianants elevat 
al passeig de Santa  Calamanda per 
reduir la perillositat d’aquest punt. 

6 Nou sistema de 
projecció

9.982,50 €
Adquisició d’un nou projector per a la 
Unió Calafina destinat a ús propi i per 
a les entitats acollides.

7 Millora dels 
parcs infantils

10.000 €
Millora i reforma dels parcs infantils 
per fer accessibles i segurs els 
espais per als infants. Manteniment 
de les zones verdes adjacents. 

8 Nou equip de so 
i llum

3.382,54 €
Adquisició d’un equip de so i 
llum per a les diverses activitats 
que organitza ‘La Polseguera’ al 
municipi.

9 Carril bici i carrer 
peatonal

9.969,77 €
Adequació d’un carrer peatonal i 
carril bici en el tram que va del barri 
de La Pineda al nucli del poble de 
Calaf. 

10 Nou equip de so

9.441,63 €
Adquisició d’un nou equip de so per 
a la Unió Calafina destinat a ús propi 
i per a les entitats acollides.

11 Mercat de 
Dansa 2017

9.800 €
Impulsar el Mercat de Dansa 2017 
de l’associació Àgora Alta Segarra, 
festival de cultura popular i dansa 
amb diversos espectacles de 
diferents tipus de dansa i ball. 

12 Rehabilitació
de façana

9.946,20 €
Rehabilitació de la façana de 
l’edifici de la Unió Calafina, ubicat a 
l’avinguda de la Pau. 

13 Activitats 
alumnes IES

8.428 €
Programació d’activitats i sortides per 
a tots els alumnes independentment 
del seu poder adquisitiu: Llenguatge 
musical, anglès, escacs, jocs de 
taula. Sortides al Saló del còmic, 
esquiar i a un esdeveniment esportiu. 

14 Adequació Sala 
de Fusta

10.000 €
Adequació i millora de la Sala de Fusta 
del Casal de Calaf. Insonorització, 
millora instal·lacions, cabina de 
control llum i so, cablejat des de 
l’escenari a la cabina i equipament 
per a classes de teatre i dansa. 

15 Projecte pati

6.369,44 €
Millorar instal·lacions Escola Alta 
Segarra amb: taula ping-pong, bagul 
resina, carro per transportar llibres, 
taules, bancs i caseta de fusta. Pintar 
una paret amb pintura de pissarra i 
dos murals, un amb espai rocòdrom. 

16 Millora a la pista 
de bàsquet

6.009,83 €
Millora de l’enllumenat de la pista 
de bàsquet del Pavelló poliesportiu 
municipal. 

17 Nous 
instruments

1.981,20 €
Adquisició d’instruments musicals 
de percussió per acompanyar 
cercaviles i correfocs de gegants i 
diables.

18 Nou equip 
d’il·luminació

9.977,39 €
Disposar d’un nou equip d’il·luminació 
per a la Unió Calafina i per a les 
entitats acollides. 


