


La qüestió del contracte 
amb Aigües de Manresa

Calaf financia la Guàrdia 
Civil

Carreguem ben bé les 
piles

La Comissió Jurídica Asses-
sora no ha admès a tràmit la 
petició que li vam fer perquè es 

pronunciés sobre si el contracte amb Aigües 
de Manresa podia ser declarat nul de ple dret 
atès que, segons els informes jurídics de què 
disposem, no es podia considerar mitjà pro-
pi de l’Ajuntament. Argumenta que no entra 
en el fons de la qüestió perquè la petició la 
hi hauria de fer el Ple. Però els grups del GIC 
– VV i de CiU ens ho van rebutjar. La decisió 
és un canvi de doctrina de l’organisme, ope-
rat a partir d’un dictamen sobre l’adhesió de 
l’Ajuntament de Calafell a l’AMI. 
Aquesta decisió és un revés per al nostre 
propòsit de treure el cànon de 50.000 euros 
que els abonats sufraguen anualment per 
tornar el deute. Però, no desistim de la volun-
tat de resoldre-ho.

L’equip de govern va aprovar, 
amb l’abstenció de CiU i el vot 
en contra del GIC, regalar al Mi-

nisteri de l’Interior 56.823,46 € per l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, sense saber 
què en faran, ni si l’hauran d’enderrocar. 
L’exministre Fernández Díaz, el de les cla-
vegueres de l’Estat, pot estar content amb 
l’Alcalde de Calaf i el grup d’ERC. Recordem 
que, quan es va construir la caserna, Calaf 
hi va posar el terreny i els pobles veïns van 
contribuir a pagar la construcció de l’edifici. 
Entenem que no hem de pagar res per re-
cuperar aquest edifici, i menys amb el deute 
que tenim i a pocs dies del referèndum de 
l’1 d’octubre, en què decidirem si volem que 
Catalunya sigui un estat independent. Qui 
vol comprar ara edificis en ruïnes de l’Estat 
espanyol?

els grups municipals

S’acaba un estiu especialment 
calorós en el que, tothom que ha 
pogut, ha intentat aprofitar per 

desconnectar una mica de la rutina, dels pro-
blemes quotidians i poder gaudir d’activitats 
diverses que ens ajudin a carregar les piles 
de cara al retorn a la normalitat després d’una 
bona Festa Major. Tanmateix, per al nostre 
País i la seva gent, el retorn d’enguany no serà 
pas ni rutinari ni normal. Tenim davant nostre 
dos mesos que seran intensos i alhora apas-
sionants que han de culminar amb la conse-
cució de l’anhel democràtic de poder decidir 
el nostre futur i, si així ho volem, construir un 
nou País. Fer realitat els somnis no acostuma 
a ser mai fàcil però esforçar-se i aconseguir-
ho és tan excepcional que val la pena inten-
tar-ho amb totes les forces per aconseguir 
fer-los realitat. Carregueu doncs ben bé les 
piles i que tingueu molt bona Festa Major!

agost
Diumenge 20
Ball amb “Joan Abarca”
Plaça Barcelona’92  — 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 23
Sardanes a la fresca
Plaça Barcelona’92  — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Diumenge 27
Ball amb “Elisabeth”
Plaça Barcelona’92  — 20.00 h
Organitza: La Cuina del Mercat, 
La Coppe i El Rebost de l’Ànima

Dimecres 30
Cloenda sardanes a la fresca amb 
la Cobla Contemporània
Plaça Barcelona’92 — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dijous 31
Inauguració exposició 
“Anònimes”
Capella Centre Cívic—19.00 h
Organitza:  Ajuntament de Calaf

setembre
Divendres 1   
Inauguració exposició fotografia 
documental i d’autor de Xavier 
Calvet
C. Sant Jaume, 17 — 19.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 2   
Visita gratuïta Castell de Calaf 
Oficina de Turisme — 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

De divendres 1 a dilluns 4 
Festa Major de Calaf
Calaf —Consultar programes a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

De divendres 1 a disabte 2
Fira Agro Alta Segarra
Camp adjacent al Poliesportiu Muni-
cipal—Consultar programa a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

De dimarts 5 a dissabte 9
Setmana Jove 
Calaf — 22.30 h
Organitza: Casa d’oficis de Calaf

Dissabte 9
Baixada d’andròmines 
Av. de la Pau — 17.00 h
Organitza: La Polseguera

Conferència “L’1-O a tocar”
IES Alexandre de Riquer —19.00 h
Organitza: Casino de Calaf

Diumenge 10
Torneig de Tennis de Taula
Al Casino de Calaf — 09.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Visita gratuïta Campanar de Calaf
Oficina de Turisme — 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Sardanes amb la Cobla Riella 
d’Agramunt
Plaça dels Arbres — 18.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Inici dels actes commemoratius 
de la Diada de Catalunya
Plaça dels Arbres — A continuació
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 17 
TEATRE ATC: “Kòmplices”
Direcció: Neus Quer
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Dimecres 20
Presentació del llibre 
“Els estranys” de Raül Garrigasait
Biblioteca municipal — 19.30 h
Organitza: Club de lectura Calaf

octubre
Diumenge 1
“És Broadway”
Al Casino de Calaf   — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 7
Visita gratuïta Castell de Calaf 
Oficina de Turisme — 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Inaguració exposició “Els senti-
ment de la urgència” 
Capella Centre Cívic —18.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 8
Visita gratuïta Castell de Calaf 
Oficina de Turisme — 11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Ball amb “Crystal”
Al Casino de Calaf   — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dijous 12
T de T “Tardor de Teatre”
Al Casino de Calaf   — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 15
Ball amb “Glacé Trio”
Al Casino de Calaf   — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 21
Xerrada “El dol gestacional i 
perinaral” a càrrec de Cristina 
Silvestre
Sala Felip—11.00 h
Organitza: Bitxets 14

Presentació de l’espai 
“EMPremtes”
Cementiri Municipal — A continua-
ció
Organitza: Bitxets 14

Diumenge 22
Ball amb “Elisabeth”
Al Casino de Calaf   — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 29
Ball amb “Els Rico Rico”
Al Casino de Calaf   — 19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf
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Clou amb èxit l’any 
Laureà Figuerola
Amb la plaça Ravalet plena de gent i 

acompanyats de la família Figuerola, 
la cloenda es va iniciar amb el discurs 

de la regidora de l’àrea d’Economia i Finan-
ces, Montserrat Mases, que va fer un repàs 
de tots els actes que s’han dut a terme al llarg 
d’aquest any, relacionats amb l’economia i el 
personatge de Laureà Figuerola. Va agrair 
també tots els esforços realitzats a tots els 
col·laboradors que han fet possible aquest 
any. L’acte va continuar amb la inauguració 
de l’escultura dissenyada per Ester Figuero-
la, qui va ser també l’encarregada de dirigir-
se als presents mostrant la seva gratitud cap 
al poble de Calaf, en representació de tota la 
família Figuerola, i va explicar molt emocio-
nada, el significat de la seva obra i com ha 
volgut representar les seves arrels familiars. 

 Finalment, l’alcalde Jordi Badia va 
acomiadar l’Any Figuerola posant el valor 
l’estimació i l’assumpció inequívoca de la 
figura d’en Laureà Figuerola pel poble de 

Calaf, tot ressaltant que la seva transmis-
sió, la seva obra i el seu pensament s’ha de 
mantenir ben presents i ben vius en el nostre 
dia a dia. Com a acte final, l’alcalde, l’hereu i la 
pubilla, van fer entrega a la família Figuerola 
el pergamí de fill il·lustre. 

Cartell guanyador Festa Major 2017 

A  la mateixa cloenda,  el regidor de Cul-
tura, Jordi Fitó, va donar a conèixer el 
cartell guanyador sorgit de la sego-

na convocatòria de concurs de cartells, que 
enguany es convertirà en la imatge de Festa 
Major de Calaf. La seva autora l’Aloma Giralt, 
va explicar simbolisme del seu cartell sobre 
l’imaginari col·lectiu de Calaf i l’Alta Segarra.

Més de 150 persones es reuneixen per participar a 
la Sardana Olímpica
        

La plaça Barcelona ‘92 es va donar la “ben-
vinguda” a la Sardana Olímpica dimecres 26 
de juliol, reunint més de tres centenars de 
persones per gaudir del 25è aniversari d’Els 
Jocs Olímpics de Barcelona ‘92. Tal com 
s’havia programat, a les 21.30 hores es va fer 
el repartiment dels mocadors. Seguidament, 

Els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre, Calaf acull 
una nova edició de la Festa Major d’estiu. 
Mantenint l’aposta per la qualitat, compta 
amb diverses activitats de caire cultural i 
d’estil heterogeni que pugui agradar i atreu-
re a un públic divers. A més a més, durant 
els primers dos dies de la festivitat, tindrà 
lloc la 2a edició de l’Agro Alta Segarra. 

Alguns dels grans atractius es presenta-
ran la nit de dissabte. A partir de les 23.30 
hores, la plaça dels Arbres s’omplirà amb 
l’actuació del cantant català, Ramon Mira-
bet. A continuació, presentarà el seu nou 
disc “El cor de la Terra”, el grup de fusió 
musical Txarango. Seguidament, DJ Send0 
clourà la nit.
El diumenge al matí, la plaça Barcelona ‘92 
s’omplirà de petits i grans amb la Plaça dels 
Jocs. L’última nit estarà en mans de La Prin-
cipal de la Bisbal, que oferirà concert i ball 
per a tots els participants. Per donar per 
acabada la Festa Major, a les 22.00 hores, 
hi haurà un piroespectacle de final de festa 
a la plaça Gran.

Txarango, Mirabet i La 
Principal de la Bisbal, 
grans protagonistes de 
la Festa Major de Calaf 

festa major

Ester Figuerola dissenya       
l’escultura de la Plaça 

Ravalet
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una part de la multitud reunida a la plaça es va
aplegar en diferents rotllanes per ballar,  i pun-
tejar les tres sardanes prèvies a l’Olímpica.
Finalment, va arribar el moment de col·locar-
se per començar la Sardana Olímpica.  
Cinc rotllanes petites, cada una d’elles amb 
el mocador d’un dels cinc colors dels anells 
olímpics i 10 persones, disposades a comme-
morar la inauguració de les Olimpíades. 
A més a més, els cinc anells van ser rodejats 
per una gran rotllana, aconseguint la partici-
pació de més de 150 persones. La rebateja-
da plaça Barcelona ‘92, va ajuntar centenars 
de persones, entre elles, una parella que ja 
va ballar a la Sardana Olímpica l’any 1992, la 
Montse i en Pere. 

participació ciutadana



Aquesta tardor, el Centre de Recursos 
per a l’Ocupació presenta una atractiva 
oferta formativa per a tots els gustos.
D’entre l’ampli ventall de formació 
subvencionada, destaquem: Curs de 
Manipulador d’aliments (20h), L’ABC 
de l’Economia Social (10h), Al·lèrgies i 
Intoleràncies Alimentàries (20h), Del 
Currículum a l’Entrevista de feina (20h),  
Marketing Digital (25h), Tècniques de 
Negociació (30h), Curs de Català per a 
Nouvinguts (44h), Curs de Català Bàsic 
(44h), Preparació a les Proves d’Accés 
a CFGM i CFGS, Acompanyament en la 
recerca de fei  na per a col·lectius amb 
risc d’exclusió (20h), Preparació a les 
proves ACTIC (40 hores).
També es continuarà amb els cursos ja 
iniciats de Francès A1 i Anglès B1, pre-
parant als alumnes per a les proves de 
certificació del mateix nivell, que es re-
alitzaran al CRO. 
Inscripcions a través del 93.869.82.49 
o bé a calaf.ocupació@calaf.cat

A principis del mes d’agost, s’ha 
instal·lat una xarxa de cartelleres 
municipals amb l’objectiu de reduir 

el consum de paper i centralitzar els punts 
d’informació sobre les activitats que es fan 
a la vila i als pobles veïns. D’aquesta manera, 
es pretén que la informació arribi de manera 
més endreçada a tots els vilatans.
 L’Ajuntament de Calaf reparteix setma-
nalment una mitjana de tres cartells per dife-
rents punts de Calaf, inclosos els comerços 
i els espais públics. De cada un dels cartells 
diferents se’n distribueixen unes 60 còpies. 
A més a més, s’hi sumen les informacions 
d’altres entitats de Calaf i de fora del munici-
pi. 

La Josefa Muxí segueix sumant anys i 
enguany, ja n’ha fet 103. L’alcalde de Ca-
laf, Jordi Badia i la regidora de sanitat, 

e n s e nya m e nt 
i benestar so-
cial, Montse-
rrat Isern, van 
acompanyar a 
la calafina en 
celebrar un dia 
tan especial. 

 Per aquest motiu, l’equip de govern mu-
nicipal ha decidit instal·lar fins a 9 cartelleres 
municipals (de dues cares) amb l’objectiu de 
proporcionar una xarxa de punts neuràlgics 
a la Vila on es trobarà la informació d’interès 
de la població. D’aquesta manera, es pas-
sarà de 60 còpies a 20, remarcant així el 
compromís amb el medi ambient.

 Les cartelleres es troben a: Casc Antic, 
plaça dels Arbres, carrer Calonge de Sega-
rra (Barri Nou), plaça Catalunya (La Pineda), 
camp de futbol ‘Les Garrigues’, pavelló po-
liesportiu municipal, parc Ramon Sala Coy 
(Zona Oest), CAP i plaça Barcelona ‘92.

Ampli ventall de forma-
ció subvencionada.

La Pepeta fa 103 anys

Nou cartelleres municipals evitaran el con-
sum massiu de paper

comunicació

  
  
 

  També en el ple ordinari del passat mes 
de juliol, va aprovar una modificació del pres-
supost per poder fer front, entre d’altres, a la 
compra de l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil. Recentment, l’equip de govern ha cul-
minat les negociacions iniciades l’any 2005 
per a la reversió dels terrenys i l’adquisició 
de l’antiga caserna. El preu acordat amb el 
ministeri de l’Interior és de 56.823,46 eu-
ros. Aquesta quantitat s’ha fixat a partir de 
l’estudi encarregat per l’Ajuntament i fet per 
l’empresa Arkus. Arquitectura i Enginyeria, 
que el valora en 79.785,22 euros, dels quals 
s’han descomptat els 22.961,76 euros equi-
valents a les 88.000 pessetes de donació 
que en el seu dia van fer els ajuntaments de 
la zona per a la construcció de la caserna.
Aquest punt es va aprovar amb els vots a 
favor dels cinc membres de Junts per Calaf 
– AM, tres abstencions de CiU i dos vots en 
contra del GIC – VV.

 Els punts del dia, en el ple de juliol,  que 
van comportar més debat van ser l’aprovació 
del Compte General de 2016 i el reglament 
d’organització i funcionament del Nomen-
clàtor de carrers i vies públiques del municipi 
de Calaf.  
 El primer ja havia estat prèviament infor-
mat per la Comissió Especial de Comptes 
en la sessió celebrada el 29 de maig de 2017. 
L’acord va estar marcat pel vot de qualitat de 
l’alcalde, Jordi Badia, que va servir per des-
empatar les votacions, atès que tant GIC – VV 
com CiU van votar-hi en contra. El segon tema 
més debatut, va ser el cinquè punt de l’ordre 
del dia corresponent al Nomenclàtor de ca-
rrers i vies públiques del municipi de Calaf que 
va ser aprovat amb l’abstenció del grup del GIC 
- VV. La regidora d’Urbanisme i Via Pública, 
Teresa Torrijos, va argumentar que “el nomen-
clàtor dels espais públics constitueix una part 
important de la riquesa patrimonial que vincula 
el territori i l’espai urbà amb la seva cultura més 
propera” i va afegir que “contribueix a forjar 
la memòria històrica col·lectiva i una identitat 
conjunta del poble de Calaf”.

S’aprova la compra de 
l’antiga caserna de la 
guàrdia civil

Aprovat el Compte 
General de 2016 amb el 
vot de qualitat de l’alcalde

el ple municipal

benestar social

oferta formativa

educació

S’ha obert la convocatòria per sol·licitar 
una beca per a realitzar activitats cultu-
rals en el curs 2017-2018 per a infants 
i adolescents (de 3 a 17 anys) de famí-
lies amb una situació socioeconòmica 
desafavorida. 
Per optar a la convocatòria cal estar 
empadronat a Calaf i realitzar una ac-
tivitat cultural constituïda legalment al 
poble de Calaf durant el proper curs. 

Fins a 3.000 euros en  
beques culturals



Calaf suspèn en recollida selectiva

La societat de consum actual va lliga-
da a la producció desmesurada de 
residus i, per tant, es relaciona tam-

bé amb un consum elevat de recursos 
provinents de la naturalesa. Per tal de fer 
front a la creixent demanda de recursos, 
i per evitar la destrucció de l’entorn natu-
ral, la recollida selectiva no és només una 

bona opció, sinó que ha de ser una prioritat.  
 Tot i que Calaf presenta uns nivells de reco-

llida selectiva (42,27% en 2015) lleugerament 
superiors a la mitjana de Catalunya (38,93% al 
mateix any), Calaf encara és lluny de l’objectiu 
marcat per Catalunya: assolir un 60% de 
reciclatge per l’any 2020 (PRECAT-20). 

Quines conseqüències té per Calaf? 
 La Generalitat de Catalunya va aprovar el 
passat 28 de març una modificació del cànon 
sobre la disposició del rebuig (Llei 5/2017, de 
28 de març), el qual ascendirà dels 30,00 €/
tona d’aquest any fins als 47,10 €/tona l’any 
2020 per la deposició en abocadors i de 
14,50 €/tona a 23,60 €/tona per incineració. 
Això significa que, de no millorar la reco-
llida selectiva i, per tant, reduir la quan-
titat de rebuig, els calafins i calafines 
hauran de fer front, a través de la taxa 
d’escombraries, a l’increment del cànon. 
 
Quina alternativa tenim? 
 Per altres experiències en municipis de 
Catalunya (fins a 120, com ara Tiana i Tona) i 
d’Europa (Monza, Brussel·les i Berlín), una de 
les millors alternatives per millorar la recolli-
da selectiva és amb el sistema porta a porta. 
Consisteix en que els usuaris separen les 
diferents fraccions dels residus a casa, com 
fins ara. La diferència és que desapareixen els 
contenidors dels carrers i, seguint un calenda-
ri setmanal preestablert, els usuaris deixen el 
cubell pertinent davant de la porta del seu habi-
tatge perquè el servei de recollida se l’emporti. 

medi ambient

“Tasta la Plaça”, un maridatge gastronòmic 
a l’Alta Segarra

 Dissabte, 22 de juliol, al vespre, la plaça 
Gran es va omplir de gent, gastronomia 
i bon ambient al 3er “Tasta la Plaça” que 
l’Ajuntament de Calaf ha organitzat en honor 
al seu patró, Sant Jaume.  

Durant aquesta nit, per triar entre els més 
de trenta els plats del tast, els assistents ha-

vien d’intercanviar els euros per tiquets que 
recordaven a les antigues pessetes. A la 2a 
edició, ja es van fer servir pessetes per a 
pagar els tastos, emmarcades dins de l’Any 
Figuerola, però enguany -i ja per futures edi-
cions-, s’ha instaurat com a moneda oficial 
del “Tasta la Plaça” de Calaf.
 La iniciativa va ser molt ben rebuda pels 
calafins i visitants que van poder gaudir dels 
millors fogons i obradors que ofereix la gas-
tronomia de l’Alta Segarra juntament amb 
l’ambientació teatral de “Gralla manufactu-

res teatrals”. Tot plegat, en un espai incom-
parable com la plaça Gran, on es barreja la 
tradició, la història i el patrimoni de la pobla-
ció.
Una quinzena d’establiments del territori es 
van implicar en aquesta original proposta 
oferint tastets gastronòmics d’alta qualitat, 
acompanyats de vins i cerveses artesane. 

La vetllada va començar cap a les 20.00 h i 
es va allargar fins a la mitjanit. 

Durant la vetllada, més de 500 assistents van 
poder gaudir de diferents gustos, olors, tex-
tures i sabors.

 D’aquesta manera, es facilita als usuaris 
poc preocupats pel medi ambient a reciclar i, 
així, millora la recollida selectiva i, de rebot, no 
ha d’augmentar la taxa de residus.

De tota manera, el porta a porta té altres be-
neficis respecte els contenidors al carrer:  
 -  Es redueixen els residus generats         
     pels usuaris. 
 -  Permet identificar fàcilment els res- 
     ponsables de la mala separació dels  
     residus.
 -  Es guanya espai a la via pública per  
     ampliar les places d’aparcament. 
 -  S’eviten alguns conflictes veïnals i   
     males olors a la via pública.
 -  Es creen llocs de treball.

promoció econòmica

Centenars de persones 
gaudeixen d’una trentena de 

plats diferents

Instaurada la pesseta com a 
moneda oficial del 

“Tasta la Plaça”

Calaf encara es lluny d’assolir 
l’objectiu d’un 60% de reciclatge 

per l’any 2020


