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Milers de visitants fan 
que la segona EcoFira 
de Calaf sigui un èxit

 La segona edició de l’EcoFira de Calaf, 
celebrada aquest passat 9 d’abril, ha estat 
un èxit. Durant tot el dia, milers de visitants 
van recórrer la seixantena d’estands, dedi-
cats a productes i serveis ecològics, i van 
participar en tota l’oferta d’activitats que es 
proposaven i que estaven relacionades amb 
la temàtica del certamen. L’Ajuntament de 
Calaf organitza aquesta fira amb el suport 
de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
 La jornada va començar de bon matí 
amb la recepció oficial de les autoritats a 
l’edifici consistorial, entre les quals hi havia 
diferents alcaldes i regidors de municipis de 
l’Alta Segarra. A més, es va comptar amb la 
presència del diputat de Comerç de la Dipu-
tació de Barcelona, Isaac Albert, que va pro-
posar “compartir el projecte de l’EcoFira al 
territori fent activitats que es puguin allargar 
en el temps” i es va comprometre a “acom-
panyar i donar-hi suport” des de la corpora-
ció provincial. 
 El carrer del Raval de Sant Jaume va ser, 
durant tot el dia, un bullici de gent que visi-
tava els expositors de diferents sectors de 
Calaf, l’Alta Segarra i d’arreu de Catalunya. 

Un aparador on es podia descobrir una gran 
diversitat de productes i serveis ecològics. 
Des de l’alimentació i la gastronomia, pas-
sant per les energies renovables, la biocons-
trucció, l’aprofitament forestal, la calefacció 
ecològica i les bicicletes elèctriques, fins a 
temes de salut ambiental o assessorament 
mediambiental i altres propostes vinculades 
a l’ecologia i el medi ambient.

 La bona resposta de participants i visi-
tants en aquesta segona edició consoliden 
aquesta aposta del consistori per promoure 
aquest sector i sensibilitzar la ciutadania so-
bre la necessitat de tenir cura del medi am-
bient. L’objectiu, a partir d’ara, és continuar 
treballant per posicionar l’EcoFira  de Calaf 
com una referència entre els certàmens 
d’aquesta matèria

 “La recollida porta a porta, què és? Una 
aposta pel medi ambient i el futur” era el títol 
d’una de les nou conferències que es van 
dur a terme durant l’EcoFira. La xerrada, 
que va anar a càrrec de Marc Arenas, tèc-
nic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ca-
laf, va servir per explicar tots els detalls del 
nou sistema de recollida de residus porta a 
porta que s’implantarà enguany al municipi i 
a sis municipis de la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra. 
 La ponència també va servir per cons-
cienciar sobre la importància del reciclatge, 
recordar la manera de separar correctament 
els residus i explicar el circuit i el tractament 
que segueixen cada un d’ells. A més, es va 
aprofitar l’ocasió per parlar de la reducció de 
la generació de residus a les llars oferint con-
sells per fer que sigui una realitat. 
 Per altra banda, durant tota la jornada, 
molts visitants es van interessar pel nou sis-
tema en l’estand de la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra. Allí s’oferia informació detallada 
d’aquest model i es podia participar en un 
taller que servia per practicar on cal dipositar 
cada tipus de residus. 
 L’endemà,  durant el ple ordinari del mes 
d’abril, l’equip de govern proposava als grups 
la delegació de la competència de la presta-
ció del servei de recollida d’escombraries a la 
Mancomunitat. Es tractava d’un nou pas per 
fer realitat a Calaf el nou sistema de recollida 
de residus porta a porta. L’abstenció dels dos 
grup de l’oposició no va permetre tirar enda-
vant aquest punt, que s’haurà de presentar 
de nou al ple, ja que la normativa requereix 
que s’aprovi per majoria absoluta.

El porta a porta, 
protagonista a l’EcoFira

el porta a porta

Molts visitants van fer el 
mos en un dels dos espais 
Eco Gastronòmics, una 
aposta encertada
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12 carrosses i cinc comparses van parti-
cipar en la rua de la Festa del Pellofa ce-
lebrada el 4 de març. Tres batucades van 
acompanyara-la amb el seu ritme festiu i, 
tot i el fred i el vent intens, els calafins no 
es van voler perdre el colorit espectacle i 
van omplir els carrers per on va passar. Al 
capdavant hi havia la Pellofa que enguany, 
per primera vegada, anava acompanya-
da de dues ajudants molt especials.  
Més tard, va tenir lloc el ja tradicional co-
rre bars, amb 280 participants, que van 
finalitzar el recorregut a l’envelat on es va 
celebrar el sopar i el ball de disfresses. 
Diumenge es va cloure la celebració 
amb un espectacle infantil i l’enterrament 
de la sardina, amb sardinada popular in-
closa. La festa havia arrencat divendres 
amb la rua conjunta dels tres centres 
educatius i, al  vespre, amb  el concurs de 
Miss i Míster Jamona. 

 El passat 30 de març es va fer efectiu 
el primer d’un seguit de canvis que han de 
comportar millores en la mobilitat als carrers 
de Calaf. La primera actuació, que ha tingut 
lloc en el primer tram del carrer del Teixidor, 
ha consistit en canviar la línia d’aparcament 
d’una banda a l’altra i afegir una zona de cà-
rrega i descàrrega. 
 L’altre canvi, que està previst que 
s’executi aquesta darrera setmana d’abril, 
es farà a l’avinguda de la Pau. Comptant 
amb el consens veïnal, se suprimirà la fila 
d’aparcaments de la banda esquerra en 
sentit ascendent i s’incorporaran tres pas-
sos elevats de vianants. Se solucionarà així 
la dificultat de pas quan dos vehicles es tro-
ben circulant en sentit contrari.
 En paral·lel, també s’estan estudiant mi-
llores en els carrers del Dr. Llorens, de Torra 
i Closa i dels Geladors. Tots els canvis estan 
avalats pels informes dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament i s’han avaluat a partir de l’Informe 
de Mobilitat de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2005, que l’actual govern ha recuperat.

El passat mes de març va finalitzar la 
campanya de la poda. La Brigada muni-
cipal va actuar en 120 arbres de dimen-
sions petites, mentre que per als arbres 
més grans, que requereixen més ma-
quinària, l’esporga de 342 arbres va anar 
a càrrec de l’empresa Agriplant Huguet. 

Un projecte de futur
 Aquest abril, en el mateix àmbit 
d’urbanisme, l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona han presentat l’estudi per con-
vertir la carretera de Manresa, al seu pas 
per Calaf, en un passeig. El projecte, que va 
despertar molt interès entre la ciutadania, 
proposa integrar una via urbana amb tràn-
sit, pacificant-la, ampliant les voreres per als 
vianants i reduint la velocitat dels vehicles 
per augmentar la seguretat. 
 Es tracta d’un projecte estratègic que 
transformarà el paisatge urbà de la vila. 
S’actuarà sobre 2,4 quilòmetres i tindrà una 
durada de planificació i execució llarga,  en 
almenys cinc trams diferents.

Diumenge de Pasqua, un centenar de ca-
ramellaires van portar els cants i les dan-
ses típiques d’aquestes dates per tots els 
racons de Calaf. La festa es va cloure a la 
tarda amb sardanes i ball. 

La Festa del Pellofa creix 
en actes i participació

Podat el 64% de 
l’arbrat de Calaf

Modificacions viàries als carrers de Calaf 
per millorar la mobilitat

Caramelles, sardanes 
i ball per Pasqua

l’urbanisme

 També en el ple ordinari del passat mes 
de març, l’equip de govern va donar comp-
te del decret d’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’any 2016, que estava 
prorrogat. Segons aquest tancament, fet 
amb els tècnics de la Diputació de Barce-
lona, l’endeutament financer s’ha situat en 
2.161.474,36 euros, el que suposa un 58,16%, 
i s’ha registrat un romanent de tresoreria de 
807.362,86 euros. A més, el resultat pres-
supostari és positiu en 259.446,33 euros, 
complint l’objectiu d’estabilitat pressupos-
tària i la regla de la despesa.  
 Durant la sessió següent, del mes d’abril, 
el ple va aprovar, inicialment, una modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic del 
Municipi (POUM). Aquest canvi vol corregir 
una disfunció amb la qual es troben 18 ha-
bitatges del Barri Nou. Els tres regidors del 
GIC, juntament amb els cinc de l’equip de go-
vern, van votar a favor d’aquest canvi mentre 
que el grup de CiU hi va votar en contra.

 El Grup d’Independents per Calaf-VV 
(GIC) i Convergència i Unió (CiU) van votar en 
contra, en el ple de març, de la proposta de 
l’equip de govern per iniciar el procediment ad-
ministratiu per declarar nul l’acord amb Aigües 
de Manresa. Signat el 2013, aquest contracte 
programa regeix el servei d’abastament d’aigua 
potable i la gestió del clavegueram.  
 Els fonaments jurídics que sustentaven 
aquest plantejament s’extreuen de dos infor-
mes, un de l’Àrea d’Instrucció d’Expedients 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
i un altre de l’empresa Nova Celona SL. 
Ambdós donaven arguments suficients per 
plantejar la nul·litat a la Comissió Jurídica As-
sessora de la Generalitat, l’òrgan competent 
per emetre un pronunciament sobre aquesta 
qüestió.  Segons aquests dictàmens, Aigües 
de Manresa no compleix els requisits per tal 
d’ostentar la condició de mitjà propi i servei 
tècnic de Calaf, tal i com se li va atorgar en un 
conveni signat l’any 2011. Per tant, el posterior 
contracte del 2013 podria ser declarat nul ja 
que, si no pot considerar-se servei propi, cal 
aplicar la normativa de contractació pública.
 L’objectiu final, tal com va explicar 
l’alcalde, Jordi Badia, en el ple,  és eliminar el 
cànon de la taxa perquè els ciutadans deixin 
de pagar el deute generat amb la companyia.

L’Ajuntament tanca el 
2016 en positiu

Bloquejat el procés per 
declarar nul el contracte 
amb Aigües de Manresa

el ple municipal

les festes

el medi ambient



Es reprèn la Llei de Barris amb una 
reforma integral del carrer de Xuriguera

A 
principis d’estiu començaran 
les obres de reurbanització 
del carrer de Xuriguera. És la 
primera actuació que es farà al 
Barri Antic després de repren-

dre i dimensionar els projectes vinculats a 
la Llei de Barris. La renovació es farà en un 
carrer que connecta amb l’entrada del poble 
per un portal medieval fins a la plaça Gran i 
l’antic Hospital, on actualment s’hi ubica el 
Centre de Recursos per a l’Ocupació.
 El projecte preveu la substitució de part 
del clavegueram i de la xarxa d’aigua pota-
ble, així com la instal·lació d’un nou enllume-
nat. També es renovaran els serveis com la 
telefonia i la xarxa de baixa tensió i se sote-
rraran els cables dels serveis que travessen 
el carrer d’una banda a l’altra. A més, es farà 
una canalització soterrada per a una futura 
xarxa de fibra òptica. 
 Un dels canvis més destacats serà 
l’eliminació de les voreres i la substitució de les 
llambordes per lloses de pedra. I és que l’actual 
paviment està mal conservat i suposa un perill 
per als vianants i vehicles que hi circulen.

 En total, un pressupost de 300.000 eu-
ros (IVA inclòs) que inclou la redacció del 
projecte tècnic, la seva direcció tècnica, 

l’execució de les obres i la renovació de la 
xarxa elèctrica de baixa tensió. Es preveu 
que les obres puguin començar, com a molt 
tard, a principis del proper estiu. Segons el 
projecte, les obres tenen una durada previs-
ta d’entre dos i tres mesos.
 Properament també començarà la res-

la Llei de Barris

Preparant els joves per 
afrontar un millor futur laboral
 Vuit joves van començar, a finals de 2016, 
la segona edició de la Casa d’Oficis de Dina-
mització Sociocultural, una acció formativa 
subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) en el marc del projecte 
‘Treball als barris’. El projecte té un any de du-
rada i està dividit en dos semestres. 
 Durant els primers sis mesos, els partici-
pants realitzen una formació teòrica i perce-
ben una beca d’assistència. A partir del segon 

semestre faran pràctiques a través d’un con-
tracte de formació i aprenentatge i cobraran 
el 75% del Salari Mínim Interprofessional.
 L’objectiu és millorar l’ocupabilitat i la qua-
lificació professional d’aquests joves desocu-
pats de Calaf mitjançant l’adquisició de com-
petències, habilitats, destreses i les actituds 
adients. I ho fan mitjançant una metodologia 
transversal i integradora, tant dels aspectes 
personals com dels professionals de totes les 

branques de la dinamització sociocultural. 
 Durant tot el procés formatiu, el seu apre-
nentatge es fa molt visible en l’organització 
de diferents actes com ha estat en la darrera 
EcoFira o en la cantata de ‘La Petita Puça’, un 
projecte impulsat per la pròpia Casa d’Oficis 
en la qual hi van participar 200 persones.

 En aquest mateix àmbit, s’està desen-
volupant una nova formació dual en social 
media. Es tracta d’un ‘Projecte Singular’ sub-
vencionat pel SOC, la Generalitat i el Fons 
Social Europeu a través del qual es formen 
10 joves en social media. Això vol dir que els 
participants s’endinsen en matèries com el 
disseny i creació de pàgines web, la fotogra-
fia, el vídeo, les xarxes socials i el màrqueting 
de continguts. 
 Com en l’altra Casa d’Oficis, els joves que 
participen en aquest programa, que porta per 
nom ‘Rural Social Media’, realitzen una prime-
ra part formativa i una segona de pràctiques.

Els joves reben una 
formació especialitzada 
que els ha d’ajudar a obrir  
noves portes a l’ocupació

S’eliminaran les voreres i les 
llambordes se substituiran 
per lloses de pedra

tauració del portal de l’Hospital, conegut 
com a portal del Carme. L’objectiu és fer les 
obres necessàries per recuperar la seva 
estructura que, en diferents punts, es troba 
malmesa i presenta un procés de degra-
dació important. D’estil gòtic civil medieval, 
està declarat com a Bé Cultural d’interès 
Nacional (BCIN) i, juntament amb el portal 
de Xuriguera, constitueix l’únic i més antic 
vestigi de les antigues muralles que envolta-
ven la vila de Calaf. 
 El cost d’aquesta rehabilitació, que anirà 
a càrrec d’un expert restaurador, és de 
13.164,80 euros (IVA inclòs). Es compta amb 
una subvenció de 8.000 euros de la Gene-
ralitat de Catalunya.

la casa d’oficis



El porta a porta:  raons 
ecològiques i econòmiques

L’aigua i el deute: la Llei 
del Silenci

Continuem treballant 
per Calaf i l’Alta Segarra

Set pobles de l’Alta Segarra im-
plantarem aquest any un nou 
sistema de recollida de residus 

a partir del model del porta a porta. El servei 
el prestarà la Mancomunitat de l’Alta Segarra. 
Tres raons ens hi han impulsat. Primera: si 
pretenem esdevenir comarca, haurem de 
demostrar eficàcia i prestació de serveis, i la 
recollida de la brossa és un dels més clars de 
mancomunar. 
Les altres dues apel·len a la necessitat ja 
ineludible d’optar pel porta a porta. Sorto-
sament, la raó ecològica requereix poca 
argumentació avui. L’econòmica té un doble 
vessant: ens hi obliguen les taxes creixents i 
prohibitives d’entrada als abocadors. I perquè 
ens permetrà instaurar un pagament per ge-
neració –qui menys genera, menys paga— i 
bonificacions als qui reciclin correctament. 

En els darrers dies, molta 
gent ens ha fet arribar la seva 
preocupació davant l’intent 

de treure la gestió del servei de l’aigua a la 
companyia Aigües de Manresa. S’ha gene-
rat molta confusió i entenem que hi ha un 
interès a passar pàgina sense investigar 
com s’ha originat un enorme deute injustifi-
cable amb la companyia. Nosaltres defen-
sem que deixar Aigües de Manresa ens pot 
costar encara molts més diners i les conse-
qüències poden ser molt greus per a Calaf.
Tanmateix, l’alcalde no vol investigar l’origen 
del deute i l’espai que ens dóna en aquest 
Butlletí és només aquest petit text de 760 
caràcters, del tot insuficient per informar de 
qualsevol cosa. Per aquest motiu, us ofe-
rim una explicació detallada al nostre blog: 
https://giccalaf.wordpress.com

els grups municipals

Tot i els reiterats intents de des-
prestigi cap al nostre grup, tre-
ballar pel benestar dels calafins 

i calafines sempre ha estat la nostra prioritat. 
De fet, durant els nostres mandats, Calaf ha 
experimentat l’augment més significatiu de 
serveis i inversions de la seva història recent 
gràcies a una bona planificació i a la nostra vo-
luntat de servei que ha permès que puguem 
gaudir de molts serveis i d’infraestructures 
que milloren la nostra qualitat de vida. 
I ho seguirem fent gràcies a l’acord 
d’aprovació dels pressupostos municipals 
que permetrà continuar projectes cabdals, 
com la Llosa del Cavall, la Llei de Barris, la re-
modelació d’espais públics i la proposta que 
el PDeCat ha fet al Parlament per al reconei-
xement de l’Alta Segarra i que -esperem- si-
gui recolzada per la resta de partits.

abril
Divendres 21
Presentació llibre: ‘Amb uns al-
tres ulls. La biografia de Montser-
rat Roig’ amb Betsabé Garcia
Biblioteca  — 20.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Concert: ‘Roig’
Pub Skandol— 22.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 22
Concurs de montaditos
Plaça dels Arbres  — 10.00 h
Organitza: Grup Anifalac

Dictat català de Calaf
Plaça dels Arbres  — 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Tallers diabòlics
Plaça dels Arbres  — tot el matí
Organitza: Diables Alta Segarra

Diumenge 23
Jocs Florals
Sala d’actes  — 12.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Concert de la Coral Ressons: 
‘Calaf canta Sant Jordi’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Coral Ressons

Ball amb Elisabet Majoral
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino

Dilluns 24
Taller: ‘Com cuidar les flors del 
teu balcó’
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: Grup Anifalac

Dijous 27
Concurs de dibuix amateur
Plaça dels Arbres — 18.00 h
Organitza: Grup Anifalac

Divendres 28
Cloenda: ‘Un abril ple d’activitats’
Plaça dels Arbres — 17.00 h
Organitza: Grup Anifalac 

Sopar-concert: ‘El Sobrino del Diablo’
El Cafè del Casal — 22.00 h
Organitza: Sismes El Cafè del Casal

Diumenge 30
Cinema familiar: 
‘El sostre del món’
Casal de Calaf — 11:30 h
Organitza: Sismes Cine Club 

Cinema: ‘A bigger splash’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Sismes Cine Club

Ball amb el Grup Crystal
Sala d’actes municipal — 19.00 h
Organitza: El Casino

Festival MEB: concert de Gemma 
Humet i Toni Xuclà
Pub Skandol — 22.30 h
Organitza: El Casino

maig
Dilluns 1
Aplec de Sant Sebastià
Turó de Sant Sebastià — tot el matí
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 7
Sardanes enllaunades
Vestíbul del Cafè del Casal— 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Teatre: ‘Romeu i Julieta’
Casal de Calaf— 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Dissabte 13
Concert: ‘Dust’
Casal de Calaf—19.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Festival MEB: ‘50 SOMBRAS de 
Andreu 2’ amb Andreu Casanova
Sala d’actes municipal — 22.30 h
Organitza: El Casino

Diumenge 14
Concert-vermut:  ‘Toboggan Tones’
El Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Sismes El Cafè del Casal

Dissabte 20
Festival MEB: concert ‘Suzanna’
Pub Skandol — 22.30 h
Organitza: El Casino

Diumenge 21
Cinema familiar: ‘Gran Prix a la 
muntanya dels invents’
Casal de Calaf — 11.30 h
Organitza: Sismes Cine Club

Cinema: ‘Handmaiden’
Casal de Calaf — 18.00 h 
Organitza: Sismes Cine Club

De dilluns 22 a diumenge 28
Setmana de la gent gran
Organitza: Ajuntament de Calaf
Programes a part

Diumenge 28
Concert: Maria del Mar 
Bonet i Borja Penalba. ‘50 anys 
d’escenaris’
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Músiques a Cau d’Orella

juny
Dissabte 3
Mostra d’entitats de Calaf
Plaça dels Arbres — tot el matí
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 4
Arrela’t
Bosquet del Rentador — tot el matí
Organitza: Ajuntament de Calaf

Sardanes enllaunades
Vestíbul del Cafè del Casal — 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Festival MEB: swing amb Eva 
Fernandez i The Swing Maniacs
Sala d’actes municipal — 18.30 h
Organitza: El Casino
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