
març
Divendres 2
Taller previ: Bitxets a l’Auditori  
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza:  Bitxets 14

Diumenge 4
Sardanes Enllaunades
Casal de Calaf — 12.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

MCO: Concert: Lotus Octet
Sala Folch i Torres — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf 

Ball amb Duet Dava  
El Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza:  El Casino de Calaf

Dijous 8
Inauguració exposició:
Escoles d’altres mons 
Capella CRO — 19.00 h
Organitza:  Ajuntament de Calaf

Dissabte 10
MEB: Trio Segarrenc + Abrié 
&Cordero DUO
El Casino de Calaf —  20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf 

Diumenge 11 
Ball amb Duet Ambient
El Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 17
Taller de música amb família
Vestíbul EMM — 11.00h
Organitza: AMPA la Boireta

Diumenge 8
EcoFira de Calaf
Raval de Sant Jaume —Tot el dia
Organitza: Ajuntament de Calaf

Ball amb Pep i Mª Jose
El Casino de Calaf — 19.00 h
Organitza:  El Casino de Calaf

Dissabte 14
Berta; La caputxeta
El Casino de Calaf — 18.00 h
Organitza: Casino de Calaf i Bitxets14

Diumenge 15
Ball amb Alex
El Casino de Calaf — 19.00h 
Organitza:  El Casino de Calaf

Teatre: L’inspector
Sala Folch i Torres — 18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Divendres 20
MEB: Maleïdes les guerreres
El Casino de Calaf — 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf 

Dissabte 21
Presentació topografia mèdica 
de Calaf amb J.M. Ustrell
Cartell a part per més info
Organitza:  Ajuntament de Calaf

Diumenge 22
Ruta literària 
Cartell a part per més info 
Organitza: Ajuntament de Calaf

VIII edició Calaf Canta Sant Jordi 
Casal de Calaf — 18.30 h
Organitza: Coral Ressons

Posa’t a prova! 
Davant poliesportiu — Matí i tarda
Organitza: Bike Calaf 

Mercat d’intercanvi 
Plaça dels Arbres — 09.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge  18
Pep Bou: Experiències
Sala Folch i Torres— 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

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

Dissabte 24
Concert: Marco Rubiol 
Sala Folch i Torres— 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

MEB:  Joan Prat i la Banda + Núria 
Graham 
El Casino de Calaf —20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 25
Benedicció dels Rams i missa
Parròquia de Calaf — 11.00 h
Organitza: Parròquia de Calaf 

Ball amb  Joan Vilandeny
El Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dijous 29
Missa del Sopar del Senyor – 
Vetlles al Santíssim 
Parròquia de Calaf — 08.00 h
Organitza: Parròquia de Calaf

Divendres 30
Celebració de la Passió
Parròquia de Calaf — 11.30 h
Organitza: Parròquia de Calaf

Viacrucis
Parròquia de Calaf — 21.00 h
Organitza: Parròquia de Calaf

Dissabte 31
Vetlla Pasqual 
Parròquia de Calaf — 22.00 h
Organitza: Parròquia de Calaf

abril
Diumenge 1
Cant de Caramelles 
Cartell a part per més info
Organitza: Ass. Calamanda

Sardanes amb cobla “Lo Castell”
Plaça Bcn 92’— 17.30 h
Organitza:  Ajuntament de Calaf  

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

Divendres 6
Sopar concert: TxnQ13h 
Cafè del Casal — 22.30 h
Organitza:  El Cafè del Casal

Dissabte 7
Concert: Que tornin les tavernes!! 
El Cafè del Casal  — 14.00 h
Organitza: El Café del Casal  

MEB: Red Rombo DUO + Sara 
Terrazza 
El Casino de Calaf — 20.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

El deute financer, al 50 per 
cent

Sr. Badia, per no fer res, ens 
surt molt car...

Predicar amb l’exemple

En el ple de febrer, vam donar 

compte de la liquidació del pres-

supost del 2017. Tots els resultats 

van ser positius. En destaquem que el deute fi-

nancer va quedar en el 49,99% dels ingressos 

(2.029.035,36 €). El deute financer heretat era del 

96,95% (3.094.801,46 €). L’objectiu era acabar el 

mandat amb el deute per sota del 50%. Ho hem as-

solit un any abans.Queda el no financer. El deute to-

tal era d’un 129,56% (4.136.023,59 €). També l’hem 

reduït, fins al 64% (2.597.565,46 €). El no financer 

(568.530,10 €) és el que hi ha amb Aigües de Man-

resa. El paguen els abonats en el rebut, però el con-

siderem propi. No desistim.

Estem satisfets. Hem reduït el deute i hem recu-

perat la inversió (655.042,52 €). Però, aquests 2,6 

milions són excessius. Mantindrem la prudència i 

el rigor.

Cada dia veiem més clar que l’actual 

alcalde i el seu equip ens han esta-

fat. Tot i no treure majoria per go-

vernar, els van votar per canviar les coses, aclarir 

el deute i la corrupció, van dir que serien transpa-

rents... i d’això, res.

El Sr. Badia decideix que el poble li pagui un sou de 

50.000€ anuals i al cap de poc regala 230.000€ 

que teníem per a la xarxa d’aigua al Consell Comar-

cal, entre altres subvencions a les que va renunciar 

incomprensiblement i d’amagat. També hem per-

dut 100.000€ més per al mateix concepte, que la 

Diputació diu que no ens donarà.

A més, menteix contínuament i s’inventa un acord 

amb l’alcalde de Manresa perquè el Ple aprovi la re-

solució del contracte amb Aigües de Manresa. Sr. 

Badia, si tingués un mínim de dignitat, dimitiria!

Fa molt temps que reiterem la 

necessitat de recuperar la con-

fiança entre els diferents grups de 

l’Ajuntament per assolir consensos -encara que 

siguin de mínims- que permetin superar la situació 

d’estancament econòmic que -tristament- pateix 

la nostra vila i avançar en projectes que són fona-

mentals per al seu futur.Per la nostra part -tot i la 

manca de confiança i el menysteniment envers el 

nostre grup- ens hem esforçat a ser transparents, 

oberts al diàleg i hem assistit a totes les reunions a 

les que se’ns ha convidat amb un ànim constructiu 

que -malauradament- no ha estat sempre recíproc 

i ha fet impossible arribar a acords.Tanmateix no 

ens resignem a fer -només- una oposició rigorosa i 

per aquest motiu hem donat suport -o hem permès 

aprovar- aquelles modificacions pressupostàries 

que siguin positives per Calaf i els seus veïns.

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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La festa de Santa Calamada dóna el 
tret de sortida a les botigues museu 
de la plaça Gran

D
el 3 al 5 de febrer Calaf va gaudir 
de la seva Festa Major d’Hivern 
en honor a Santa Calamanda, la 
patrona de la vila.
L’Esplai de la Gent Gran va ser 

el capdavanter organitzant el dissabte 3 de 
febrer un Escala en-Hifi a la sala d’actes amb 
més d’una vintena d’actuacions musicals que 
van fer gaudir a tot el public assistent.

El diumenge 4 de febrer, les porxades de 
la plaça Gran van resguardar de la pluja els 
centenars de persones que van assistir a 
l’acte d’obertura de “Les botigues de la plaça 
Gran, un tresor recuperat”. L’antiga merceria 
de “Cal Garriga”, el celler “La Bodega”, una 
antiga aula de repàs i la impremta “Juan Oller” 
van fer tornar als calafins molts records 
d’infantesa i joventut d’aquells temps en què 
la plaça era el centre neuràlgic del comerç de 
la vila i del territori. 

L’acte va estar conduit per Jordi Badia, al-
calde de Calaf, qui va voler remarcar que el 
projecte té la voluntat de ser “viu i dinàmic” 

i que per això aspira a “afegir-hi nous esta-
bliments i omplir les botigues amb més pro-
ductes per dotar-les de més contingut”.  

L’obertura també va comptar amb la partici-
pació de Jordi Fàbregas, representant de la 
Diputació de Barcelona, alcaldessa de Sant 
Martí Sesgueioles, Rosa Narbona, presi-
denta del Consorci de Promoció de l’Alta 
Anoia, Mireia Duran, membres de l’equip de 
govern i de la Corporació municipal de Ca-
laf, propietaris de les botigues i membres de 
l’Associació de Veïns del Casc Antic.

La tarda de diumenge va deixar pas als 
somriures gràcies a la representació de 
l’espectacle “Hits” del Tricicle al Teatre del 
Casal. Més de 600 persones van gaudir 
d’alguns dels millors esquetxos de la com-
panyia plens d’ironia i d’un humor intel·ligent 

El Casal de Calaf ple de 
gom a gom amb el darrer 

espectacle HITS 
del Tricicle 

i trepidant durant una hora i tres quarts que 
va passar volant.

El Casino de Calaf, que estrenava pista de 
ball, va cloure les activitats de diumenge 
amb el concert del músic “’Àlex”.

El dilluns, dia de Santa Calamanda i festiu a 
Calaf, va començar amb la Missa Solemne a 
l’església de Sant Jaume seguida de la Me-
tredansa, un ball històric de Calaf que fa uns 
anys s’ha recuperat i que promou la partici-
pació de tots els assistents en aquesta dan-
sa col·lectiva. Tot seguit, al Casino, la dansa 
va continuar amb les sardanes enllaunades.

El film d’animació “La vida d’en Carbassó” 
nominat als Òscars, va ser la pel·lícula es-
collida per fer gaudir al públic familiar d’una 
tarda plujosa de cinema. Una pel·lícula emo-
cionant i amb molta tendresa que va agra-
dar tant als petits com als més grans.

La Festa Major d’Hivern va acabar a ritme de 
patxanga i txa-txa-txa amb el ball i concert 
de l’orquestra “Banda Sonora” al Casino.



En els darrers mesos, l’Ajuntament de Calaf 
ha realitzat tres plens – 22 de novembre, 15 
de gener i 19 de febrer -  on s’ha plantejat, en-
tre d’altres temes, l’aprovació i acords sobre 
el Pressupost de 2018 Municipal. Després de 
diferents propostes, al·legacions, reunions i 
desacords, els grups de GiC-VV i CiU el van 
tombar i això significa que enguany, s’anirà 
amb un pressupost prorrogat. 
Aquesta situació afecta sobretot a la parti-
da d’inversions, per això, l’equip de govern 
proposarà ple a ple aprovar modificacions 
de crèdit per tots aquells projectes que es 
veuen afectats per aquesta decisió. 
Durant el Ple d’aquest 19 de febrer, es van 
presentar a aprovació fins a deu modifica-
cions de crèdit. L’alcalde va demanar als 
grups de l’oposició “deixar les diferències 
a part” i pensar en les necessitats de Calaf i 
no bloquejar les inversions que estaven pro-
jectades al pressupost ja que “són qüestions 
pràctiques i la gent no en té la culpa de les 
nostres desavinences”. 
El grup de GiC-VV no en va aprovar cap i van 
demanar “sotmetre a l’alcaldia a una moció 
de confiança” perquè consideren “poc sa i 
democràtic” el procediment d’aprovar par-
tides pressupostàries a través de modifica-
cions de crèdit. 
D’altra banda, CiU sí que va permetre que 
s’aprovessin la majoria de partides – votant-
hi a favor o abstenint-se -  però van demanar 

“més capacitat per arribar a acords ja que ells 
hi posaran tota la predisposició”.
Primerament, es va aprovar una partida de 
234.000€ d’inversions subvencionades que 
permetrà tirar endavant el projecte de mu-
seïtzació de les botigues, les reformes de 
l’ermita de San Sebastià, la creació dels horts 
urbans i l’adequació de solars per aparca-
ments públics. 
També és va aprovar la partida d’inversions 
corresponent a 381.539,63€ del superàvit de 
la liquidació del 2017 que inclou: els arranja-
ment de carrers dins la Llei de Barris, la com-
pra d’una escombradora, manteniment de 
l’enllumenat públic, la millora de la façana de 
la Casa Felip, la millora d’equips informàtics 
i el pagament del préstec de l’INCASOL pel 
Castell. 
Finalment es van aprovar altres despeses 
mitjançant la incorporació de Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals com: la 
planificació de l’arbrat urbà i zones verdes de 
Calaf (13.000€), la compra d’un aparell d’aire 
condicionat per la llar d’infants (7.500€), la 
compra d’instruments per l’Escola de Música 
per l’increment d’alumnes (3.000€), la com-
pra d’un aparell descalcificador per l’aigua 
potable del poliesportiu (3.000€), les inver-
sions per executar els projectes guanyadors 
dels “Pressupostos participatius” (60.000€), 
la compra d’un vehicle per als vigilants muni-
cipals (40.000€) i la compra d’un remolc pla-
taforma pel transport de la brigada (11.000€).
L’únic punt que no es va aprovar és la rehabili-
tació dels paviments del carrer mestre Manel 
i Giralt i Isidre Vilaró. CiU va votar-hi en contra 
i va demanar poder revisar el projecte per fer-
li aportacions. 

  Ja podeu venir a l’Ajuntament a buscar  
un embut gratuït per facilitar la recollida 
d’oli vegetal residual als nous conteni-
dors. 
L’horari de recollida dels embuts serà de 
dilluns a divendres de les 9 del matí a la 1 
del migdia i el dijous, també, de 5 a 8 de 
la tarda. 
Es disposa d’unitats limitades per això, 
només se’n donarà un per habitatge. 
Els contenidors es poden trobar a les se-
güents ubicacions: 
-   A l’interior de la deixalleria
-  Davant la casa Bertran 
-   Davant l’escola Alta Segarra
-  Al carrer del Progrès

Calaf anirà amb pressupost prorrogat aquest 2018 

el ple municipal el medi ambient 

Calaf es suma al 
dia mundial de 
l’energia programant 
l’exposició ‘Actuem 
amb energia’

Cada gota d’oli 
contamina. 
Que no se te n’escapi cap! 

Des del 12 de febrer i fins al 8 de març 
Calaf acollirà l’exposició “Actuem amb 
Energia” de la Diputació de Barcelona 
que mostra d’una manera rigorosa i cien-
tífica, però a la vegada amena, els con-
ceptes clau en relació amb l’energia i el 
canvi climàtic.

Aquesta proposta s’inclou dins la cam-
panya “Calaf Vila Verda” que preveu re-
alitzar una vintena d’accions al llarg del 
2018 per fomentar l’educació i la sensi-
bilització sobre les problemàtiques i les 
alternatives per viure d’una manera més 
sostenible i respectuosa amb el Medi 
Ambient. 

Horari i espai
24/02 Plaça dels Arbres
Visita de 9 a 14h

S’amplia el desplegament de fibra òptica a Calaf

les TIC 

L’Ajuntament ha acordat l’aprovació del Pla 
de Desplegament de la Fibra Òptica a Calaf, 
presentat per la mercantil Adamo Telecom 
Iberia, SA. D’aquesta manera els veïns que 
hi estiguin interessats podran gaudir d’un in-
ternet a una velocitat de 1.000 Mb de descà-
rrega i 200 Mb de pujada.  Això suposarà un 
salt qualitatiu en la capacitat i velocitat.

Per tal de començar el desplegament de la 
fibra òptica, ADAMO haurà de passar cable-
jat per façanes i canalitzacions soterrades 
propietat de TELEFÒNICA i les de propietat 
de l’Ajuntament. Per això, s’haurà de contac-
tar amb algunes persones particulars i de-
manar-los autoritzacions per poder passar 
el cablejat per les seves façanes, atès que 
es tracta d’una instal·lació d’interès general 
pel conjunt de la població.
De moment, la zona del Polígon de Les Ga-
rrigues quedarà excempta del desplega-
ment, tot i que l’Ajuntament està en contacte 
amb una altra empresa per tal que ho pugui 
assumir.

Tot i que el pressupost es va aprovar de forma provisional al Ple de novembre, un 
veí va presentar al·legacions durant el període d’exposició pública amb la voluntat 
d’impugnar-lo. Al Ple extraordinari de gener, l’oposició va acceptar-les i això va suposar 
que aquest no quedés aprovat definitivament.



La II Nit de l’Esport i la Cultura entre-
ga 14 premis i 2 mencions especials

l’esport, la cultura i les festes

Multitudinària Festa del Pellofa

D
ivendres 9 de febrer el Casal 
de Calaf va acollir la segona 
edició de la Nit de l’Esport i la 
Cultura de Calaf amb l’objectiu 
de reconèixer 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 2017. L’acte, dirigit 
per Neus Quer, va estar presentat per Pilar 
Guardiola i Eloi Hernández i va comptar amb 
l’assistència de més de 300 persones i di-
versos representats d’entitats i ajuntaments 
de l’Alta Segarra. 
La gala va donar el tret de sortida amb un 
vídeo que recollia les activitats realitzades 
durant el 2017 per les entitats. Tot seguit, el 
cantautor Cesk Freixasva va interpretar al-
gunes de les cançons del seu nou disc “Pro-
posta” i va anar intercalant la seva música al 
llarg de la cerimònia. 
En l’àmbit esportiu es va premiar com a mi-
llor esportistes Jan Molina (infantil) , Pere 
Parés (absolut) i Luciano Grados (trajec-
tòria). La Penya Barcelonista de Calaf i 
comarca va rebre el premi com a millor ini-

ciativa per l’organització del 3x3 de futbol 
i la Unió Esportiva Calaf van rebre el reco-
nixement d’ambaixadors calfins al món per 
l’agermanament amb Soual. El premi Alta 
Segarra a l’esport va ser per a José Sánchez 
per estar al capdevant de Bike Calaf.  A més, 
es van fer dues mencions especials com 
a millors esportistes infantils a Sara Rubio 
Pérez i Naila Ben-Aïcha González, per les 
victòries en els darrers campionats de Kung 
Fu internacionals. El premi a millor iniciativa 
pedagògica o social lligada als valors de 
l’esport va quedar desert. 
En l’apartat de cultura els guardons van re-
caure al Casino de Calaf pel casal d’estiu 
“Un estiu de pel·lícula”, a la Teresa Escolà 
per la seva trajectòria en l’àmbit de la músi-
ca, al Casal de Calaf pels 20 anys de conta 
contes, als Diables Alta Segarra per la recu-
peració del Cucarell, a l’Associació Cultural 
i Educativa Calamanda pel treball en l’àmbit 
pedagògic de foment de la cultura popular 
i  al  Gerard Mases com ambaixador cultu-
ral calafí al món. El premi Alta Segarra de la 
cultura va ser entregat a  Mossèn Valentí Mi-

serachs, organista i compositor de la capella 
Júlia de Sant Pere del Vaticà i Creu de Sant 
Jordi el 2001. 
D’altra banda, el moment emotiu de la nit va 
ser amb l’entrega d’un premi especial del ju-
rat de reconeixement a títol pòstum a Jaume 
Fonoll, gran comunicador i músic calafí que 
va morir el juliol passat. El seu germà, Celdo-
ni Fonoll, va fer l’entrega del premi al seus fills 
i se’l va recordar amb una cançó que va en-
registrar en els seus últims dies.  Per cloure 
l’acte, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va feli-
citar a tots els nominats afirmant que amb el 
seu esforç i talent contribueixen a engrandir 
el nom de Calaf i l’Alta Segarra. També va 
agrair la col·laboració altruïsta als membres 
del jurat i col·laboradors que van participar 
en l’organització de l’acte per garantir-ne la 
qualitat i l’excel·lència. 
Finalment, va tenir lloc la foto de grup amb 
tots els premiats i es va acabar l’acte amb el 
cant de “l’estaca” entre tots els assistents.

L’estaca de Lluís Llach, 
interpretada per Cesk 

Freixas clou la Nit de 
l’Esport i la Cultura

L
’Associació la Polseguera cada 
any fa que la Festa del Pellofa – 
Carnaval de Calaf sigui una festa 
més multitudinària. La rua, va ser 
novament la gran protagonista 

del cap de setmana. Any rere any es supera 

en nombre i enguany fins a 13 carrosses i 5 
comparses participaven la tarda de dissa-
bte, 17 de febrer, pels carrers de Calaf. Les 
batucades “Sambandreu” i “Ben Sonats” 
van acompanyar la rua amb el seu ritme 
festiu que va sortir a les 16.30 hores des del 
Casal de Calaf. Tot i el fred, els calafins no 
es van voler perdre el gran espectacle que 
omplia els carrers de música, comparses, 
carrosses i disfresses. Enguany, la Pellofa 
i les seves ajudants van tornar a ser l’ànima 
de la festa amb un pregó molt calentó per 
escalfar als calafins a l’embelat.  

  FALTA FOTO 


