
La Polseguera manté viva la fla-
ma del carnaval de Calaf    

E
l projecte per connectar la xarxa 
d’abastament d’aigua de Calaf amb 
la Llosa del Cavall avança dins dels 
terminis administratius establerts, 

d’acord amb el compromís adquirit entre 
l’Ajuntament de Calaf, l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat i l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

El 18 de novembre, es va aprovar 
definitivament el  “Projecte d’execució de 
les obres de derivació de la canonada de 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 
al municipi de Calaf”. Posteriorment, el 9 de 
desembre, la Generalitat  va anunciar en roda 
de premsa l’acord de govern per incloure 
aquesta actuació dins del Pla d’Inversions 
i Reposicions 2019-2023 de la nova ATL 
pública, per valor de 185.868 euros. 

L’11 de gener, el DOGC (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya) va publicar l’ordre 
d’expropiació forçosa dels béns i els drets 
afectats. L’acte d’expropiació va tenir lloc  el 
dia 9 de febrer a les 12:30 h a l’Ajuntament 
de Calonge de Segarra. El proper pas serà  
l’adjudicació de les obres. Actualment, la 
comissió tècnica d’Infraestructures de la 
Generalitat està valorant les propostes 
presentades a la licitació. 

Els dies 19 i 20 de febrer,  les dues persones 
guanyadores del sorteig Gran Laureanu 
d’Or - valorat en 500 euros en compres - i 
Plata - valorat en 300 euros -, van gaudir 
dels seus premis. Els comerços adherits a 
la campanya de Nadal donen l’enhorabona 
a l’Encarna Rodríguez  i  la M. Rosa Sarri!

La connexió amb la 
Llosa del Cavall avança 
sense incidències

L
a situació de la Covid-19 a Catalunya 
i les seves restriccions van fer  im-
possible la realització del carnaval 
de Calaf, la popular Festa del Pello-

fa. Tot i això, la Polseguera, entitat organit-
zadora cada any de l’acte, amb el suport de 
l’Ajuntament van mantenir tres dels actes 
tradicionals del carnaval que es van adaptar 
per complir amb les diferents mesures de se-
guretat. 

El divendres 19 i dissabte 20 de febrer, en 
horari comercial, va celebrar-se la batalla de 
comerços, un concurs de disfresses on hi 
van participar diverses botigues de Calaf. En-
guany, però, no hi  va haver premis.

D’altra banda, el dissabte 20 de febrer a 
les 18.30 h el Casal de Calaf  va acollir el pre-
gó més calentó de les reines Pellofes. Les en-
trades eren gratuïtes, però s’havien d’adquirir 
prèviament a través de la web del Casal i es 

demanava als assistents una aportació vo-
luntària a través de taquilla inversa.

L’aforament estava limitat, amb seients 
assignats, respectant les distàncies i ús de  
mascareta per garantir les mesures de segu-
retat. Les persones que es van quedar  sense 
entrada, van poder gaudir del pregó gràcies 
a la retransmissió en directe a través del ca-
nal de Youtube de La Polseguera. Si el voleu 
veure, segueix en format públic al seu canal. 

Finalment, des de divendres 19 fins al diu-
menge 21 de febrer, es podia participar al Giro 
di Soual, un joc itinerant. Les persones parti-
cipants havien de buscar un codi QR ubicat 
en un punt de la plaça dels Arbres. Un cop 
escanejat, els apareixia una pregunta que 
havien de respondre a través d’un formulari 
online. A partir d’aquí, se’ls indicava un nou 
punt de l’itinerari que havien de seguir fins a 
completar tota la ruta.
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premis del Gran 
Laureanu  



l’ocupació 

Calaf arriba al 57,37% 
de participació el 14F, 
amb victòria de Junts 
per Catalunya amb el 
36,07% dels vots

S’aprova per unanimitat del Ple anomenar  Carmen 
Arrojo i Maroto al nou Espai Social i Cultural 

el Ple municipal 

E
l Consell Comarcal de l’Anoia ha 
posat en marxa un Pla d’Ocupació 
especial Covid-19, que donarà fei-
na a persones que han perdut la 

feina a causa de la pandèmia o que ja te-
nien dificultats per accedir al mercat laboral 
abans d’aquesta. El Pla donarà feina durant 9 
mesos a 14 persones: 5 amb perfil de vetlla-
dors municipals i 9 més amb perfil d’operaris 
de suport i auxiliars de neteja. Desenvolupa-
ran la seva tasca en una dotzena de munici-
pis anoiencs.

Els 5 vetlladors municipals contribuiran a 
donar resposta a noves necessitats de co-
municació, informació i suport a la ciutadania 

i contribuiran a la recuperació de la norma-
litat, a evitar nous contagis i a fer front a la 
pandèmia. Per la seva banda, els 9 operaris 
de suport i auxiliars de neteja reforçaran els 
treballs de desinfecció especial dels equipa-
ments municipals i del mobiliari urbà que són 
utilitzats i compartits per la ciutadania.

En el cas de Calaf, la persona que s’ha in-
corporat a la plantilla municipal farà tasques 
de neteja i l’Ajuntament assumirà un cost 
aproximat de 2.400€/persona i la resta de 
salari estarà subvencionat tal com s’ha esta-
blert en el conveni signat entre les diferents 
administracions.  

la participació ciutadana

T
al com va passar de forma ge-
neral a tot Catalunya, les elec-
cions al Parlament van mobi-
litzar menys electors a Calaf 

que les del 2017. En concret, al municipi 
el cens era de 2.313 persones i van votar 
1.359 persones.

Junts per Catalunya va tornar a ser 
el partit guanyador al municipi amb un 
36,1% dels vots, (479) seguit per ERC 
que es va quedar amb el 22,23% dels 
vots (295) i el PSC en tercer lloc amb el 
16,96% dels vots (225). Per darrere vin-
dria la CUP-G amb un 5,87% dels vots 
(78), el PDeCAT 4,82% (64), ECP-PEC 
3,99% (53), Cs 3,24% (43), VOX 3,16% 
(42) i PP 1,43% (19). La resta d’opcions 
van quedar per sota de l’1% dels vots.

Tot i l’àmplia victòria de Junts per 
Catalunya a Calaf, respecte a l’any 2017, 
va obtenir 4,3 punts menys de suport, 
mentre que ERC, va baixar 1,74 punts. En 
canvi, el PSC va aconseguir 8,36 punts 
més.

A Calaf, els partits independentistes 
van tornar a superar el 50% dels vots 
com fa quatre anys. Aquesta vegada, 
ERC, JUNTS, CUP-G i PDeCAT van su-
mar el suport del 69% dels veïns i veïnes. 
També va pujar el vot en blanc i un 1,1% de 
l’electorat van deixar el sobre buit.

Una de les peculiaritats que va afec-
tat segurament a aquest descens de la 
participació, és la situació de pandèmia 
mundial. Això va fer que aquestes elec-
cions es celebressin amb unes mesures 
de seguretat excepcionals. Tot i això, a 
les 09h del matí totes les meses van que-
dar constituïdes sense cap incidència i al 
llarg de tota la jornada, les votacions es 
va desenvolupar sense cap altercat.

E
l Ple del mes de febrer de Calaf es va 
celebrar online el passat dilluns 22. 
Un dels primers punts va ser 
l’aprovació per unanimitat del nom 

del nou Espai Social i Cultural. Un cop va-
lorades les propostes rebudes a través del 
procés participatiu obert a la ciutadania,  
la Comissió del Nomenclàtor va escollir i 
proposar al Ple el nom de Carmen Arrojo i 
Maroto (Madrid, 1918-2017), reconeguda 
activista republicana que durant una època 
de la seva vida va ser mestra de literatura i 
francès a Calaf. Al Ple també es portava a vo-
tació l’aprovació del projecte de l’Espai So-
cial i Cultural - que va comptar amb els vots 
en contra del GiC i l’abstenció de Junts per 
Catalunya - i l’aprovació del seu reglament de 
funcionament, que tampoc va comptar amb 
el suport de l’oposició - amb tres vots en con-
tra -. Entre d’altres motius, van manifestar no 
estar d’acord amb el plantejament d’aquest 
nou espai per les gestions i manca d’entesa 
amb la Biblioteca de l’Institut. 

Ajuts al sector empresarial 
i de serveis per la Covid-19 
Es van aprovar per unanimitat les bases 
d’uns ajuts de 22.859€ amb l’objectiu de 
col·laborar amb la despesa que suposa la im-
plementació de mesures higièniques de pre-
venció, protecció i seguretat per a la tornada 
a l’activitat econòmica amb la nova situació.

Endavant amb la planta de 
desnitrificació biològica 

En aquest Ple també es portava a votació 
l’aprovació de l’expedient per licitar el con-

tracte d’obres de construcció de la Planta de 
neteja de nitrats, un cop aprovat definitiva-
ment el seu projecte que ha estat en exposi-
ció pública durant el període legal establert. 
El GiC i JxCat van mostrar dubtes pel que 
fa al cost de manteniment de la planta, en-
cara que la construcció estigui 100% sub-
vencionada. L’alcalde va detallar que el cost 
de manteniment serà de 0,15€ m³ molt més 
barat que Amfesta que ara és de 0,55€ m³. 
Finalment, es va aprovar amb 8 vots a favor, 
l’abstenció de JxCat i 1 vot en contra del GiC.

S’aprova l’ordenança del 
porta a porta

Per complir amb el compromís d’implantar el 
porta a porta, es va portar al Ple la regulació 
de la recollida i transport de residus domès-
tics i també els residus de comerços, ofici-
nes, serveis i d’altres. Es va aprovar amb 7 
vots a  favor,  2 abstencions per part del GiC 
i 1 vot en contra per part de JxCat, ja que cap 
dels dos grups considera el model del porta a 
porta el més òptim. 

D’altra banda, es va aprovar per unani-
mitat: donar suport al Casino de Calaf per 
l’obtenció de la Creu de Sant Jordi; tres 
modificacions de crèdit per incorporar sub-
vencions relacionades amb quatre plans 
d’ocupació del projecte “Treball als barris”, 
per la compra de compostadors i per oferir 
el programa de formació d’oferta en àrees 
prioritàries (FOAP) des del CRO;  i una modi-
ficació del POUM, per permetre ampliacions 
superiors al 10% de construccions existents 
en sòl no urbanitzable a l’empresa Solestany.

Finalment, es va aprovar la compatibilitat  
de l’arquitecte amb l’objecció de l’oposició.  

Calaf incorpora una nova treballadora de suport de 
neteja a través del Pla d’Ocupació especial Covid-19



el medi ambient 

A
quest febrer han començat els 
treballs d’adequació de la deixalle-
ria municipal, els quals es preveu 
que s’allarguin fins a mitjans d’abril. 

Les obres tenen l’objectiu d’adaptar-la a la 
nova norma tècnica sobre deixalles del 2019, 
aplicar-li les mesures de prevenció de riscos 
laborals i adequar-la a la recollida porta a 
porta, ja que s’espera que amb aquest nou 
sistema augmenti la quantitat i tipologia dels 
residus recollits.

Durant el temps que durin les obres, 
s’habilitarà un espai exterior delimitat per 
tanques, en el qual s’hi col•locaran els conte-
nidors que permetran l’aportació de residus. 
Encara que el servei es continuï realitzant, 
s’han vist afectades certes condicions d’ús 

com: l’accés a la deixalleria, que ara s’ha de 
fer per la porta superior, i que la descàrrega  
dels residus dins dels contenidors s’ha de 
fer manual, ja que no es pot utilitzar el moll de 
descàrrega que permetia fer-ho directament 
des del vehicle. 

Aquestes obres, realitzades per l’empresa 
adjudicatària ZIMAX 5000, SL, tindran un 
cost de 166.975,60€, les quals estan majo-
ritàriament subvencionades a través de la 
subvenció rebuda del Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024  i de 
la concessió de subvencions destinades a la 
implantació de deixalleries per al tractament 
de residus municipals de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya que es va concedir a Calaf 
amb datat de 12 de desembre de 2019.

Es dissenya la ruta de 
recollida del porta a porta 
Aquest mes ja ha arribat el camió i els cubells 
individuals i s’està treballant en definir la ruta 
de recollida. Paral·lelament, s’estan fent tots 
els materials informatius: web, tríptics, imants 
de nevera, lones, adhesius...  que es faran 
arribar prèviament a la ciutadania.

E
l Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Calaf oferiran 
a l’abril a les entitats, empreses, 
associacions, cooperatives i 

centres escolars de la vila l’oportunitat 
de realitzar de forma gratuïta una for-
mació per acreditar-se i adherir-se al 
Protocol del Consell Comarcal contra 
l’assetjament entre iguals.

La formació donarà eines per preve-
nir, detectar i actuar davant l’assetjament 
entre iguals i oferir un espai amb profes-
sionals formades contra l’assetjament, 
un espai segur pel menor, infant o ado-
lescent.

Per realitzar la formació, es donarà 
una acreditació formal, la qual es podrà  
penjar físicament als centres (en format 
vinil a la porta), així com a les pàgines 
web o xarxes socials.

La formació anirà a càrrec del Con-
sell Comarcal i es farà telemàticament 
els dies 17 i 24 d’abril de 10 h a 12 h. Per 
inscriure’s, cal que omplir aquest formu-
lari en línia: https://forms.gle/cZZ3ZU-
jdPWnmqUCR9

Forma’t contra 
l’assetjament! 

S’inicien les obres d’adequació de la deixalleria i 
s’avança amb el porta a porta 

l’educació 

l’esperança de vida 

Les persones del Centre de Dia reben la primera 
dosi de la vacuna 

Calaf té un 45% més 
de defuncions el 2020

Segons dades del registre civil,  l’any 
2020 es van registrar a Calaf fins a 45 
defuncions, 30 homes i 15 dones. Si ho 
comparem amb el 2019, veiem un incre-
ment de 14 persones més, el que suposa 
un augment del 45% de la mortalitat al 
municipi.

El nombre d’homes és el que ha ex-
perimentat aquest gran creixement, ja 
que s’ha passat d’un total de 17 defun-
cions de gènere masculí el 2019, a 30. 
Pel que fa a dones, l’increment només ha 
estat d’una persona, passant de 14 de-
funcions el 2019 a 15 aquest darrer any.

Segons les dades històriques de 
l’Idescat, Calaf no vivia un episodi de 
morts tan elevat des de 1981, quan es 
van comptabilitzar fins a 48 persones. 
D’altra banda, l’any 1983 amb 43 perso-
nes i l’any 1992 amb 40 persones, també 
es van registrar dades per sobre de les 
40 defuncions. Des d’aleshores, les xi-
fres s’havien mantingut en uns paràme-
tres estables els darrers viny anys, amb 
una mitjana de 30 morts per any.

L
a setmana del 15 de febrer es 
va vacunar amb la primera dosi 
a les persones grans usuàries 
de la Casa Gimferrer de Calaf. 

Al mes de gener, el centre va haver de 
tancar durant deu dies,  ja que  una per-
sona de la plantilla va donar positiu en 
un test PCR. Per sort, es van fer un total 
de 15 proves a la resta de personal i per-
sones ateses i totes van donar negatiu. 

Durant la quarantena, la Fundació Àuria, 
entitat que gestiona el centre, va oferir suport 
al domicili  a les persones que ho volguessin 
per tal de mantenir-se actius i rebre l’atenció 
que necessiten les activitats de la vida diària.  

Està previst administrar la segona dosi de 
la vacuna durant el mes de març.

la gent gran 



El porta a porta, una 
necessitat ineludible

Aprofitem el temps? Quan el Govern no 
escolta...

Els experts certifiquen que en 
prepandèmia el sector turístic 
era un dels més dinàmics de 
l’economia. Tampoc dubten 

que amb la immunitat de grup ho tornarà a 
ser. Els restauradors i comerciants calafins 
ho saben bé, i han aprofitat aquest parèntesi 
temporal per millorar:
- han innovat
- han aplicat mesures sanitàries
- han obert botigues en línia
- serveixen a domicili, etc.
Ajudem-los!
Si fem un vol pel poble, ens adonarem que 
cal millorar façanes d’alguns immobles. En 
alguns casos és urgent aplicar les orde-
nances de civisme i estètica urbana apro-
vades que ho regulen, tant pels dies assen-
yalats com pels que no ho són. Per què no 
revisem les normatives caduques, i fem apli-
car les vigents? Volem passejar, comprar i 
viure en un entorn més agradable oi?

Al Ple es van tractar temes 
importants com el nou siste-
ma de recollida porta a por-
ta (enlloc dels contenidors 

intel·ligents), el superàvit de l’Ajuntament 
d’uns 230.000€ (enlloc de donar les aju-
des que vam proposar), la construcció de la 
planta per eliminar nitrats de l’aigua del pous 
de Calaf (i tancar la captació de la riera del 
MantellÍ), l’obertura de l’espai “sociocultural” 
(contraposant-lo a la biblioteca de l’IES) o la 
proposta -per part de la fiscalia de l’Estat- 
d’arxivar la denúncia contra l’anterior alcal-
dessa i el secretari per la contractació de les 
obres de la piscina en considerar demostrat 
que no s’havien perjudicat les arques mu-
nicipals (com ja havíem dit des d’un inici). El 
tractament d’aquests temes té un denomi-
nador comú; la constatació que l’actual Go-
vern mai escolta a l’oposició -de manera 
que- quan amb el temps es demostra que 
teníem raó, dissortadament el mal ja està fet.

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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Ben aviat implantarem el porta 
a porta a Calaf. Complirem així 
un dels punts forts del nostre 
programa electoral. Tanma-

teix, la necessitat d’implantar aquest siste-
ma de recollida selectiva va més enllà de la 
voluntat d’un equip de govern perquè s’ha 
convertit en una obligació ineludible, tant per 
acabar amb el malbaratament de recursos
i combatre el canvi climàtic, com per raons 
de costos econòmics: l’any 2017, el cànon 
d’accés a l’abocador era de 30€ per tona, 
enguany és de 53,10€ i el 2024 serà de 
71,60€. Vol dir que el cost serà inassumible 
en pocs anys.

El porta a porta és el sistema privilegiat per 
l’Agència Catalana de Residus i el que ma-
joritàriament s’està implantant a Catalunya. 
Els resultats són satisfactoris arreu. Els ín-
dex de reciclatge augmenten exponencial-
ment d’un dia per l’altre. A Calaf, ho farem bé.

març
Dilluns 1, dijous 4 i dissabte 6
Recollida de la bandera del 8M   
Punt d’informació turística
Dilluns i dijous: de 16.00 h a 19.00 h
Dissabte: de 9.00 h a  14.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Jornades de nutrició
Dijous 4, 11, 18 i 25 
Xerrades amb les dietistes 
nutricionistes Alba Creus, 
Ariadna Güil, Esther Vives i 
Anaïs Solà.
Després de cada xerrada
Tallers de cuina amb l’Eva Oliva, 
cuinera nutricionista

Casino de Calaf de 19.30 h a 21.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf
(Per a més informació i reserves veure 
programació a part)

Diumenge 7 
Concert amb Alma Duet
Casino de Calaf —18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf 

Dimecres 10
Xerrada telemàtica: “Gestió de 
les pantalles a la infància” amb 
Dominica Diez
En línia—19.20 h (plataforma a 
concretar)
Organitza: AFA Escola Alta Segarra

Diumenge 18
Concert: “Rèquiem de Mozart” 
amb l’Orquestra del Reial 
Cercle Artístic de Barcelona
Casino de Calaf
Dues sessions: 12.30 h - 18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf 

Dissabte 24 
Concert: “Volem, sí volem”
Casino de Calaf —20.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 25
Teatre: “Mamaaaa!!!” de la 
CIA Teatròlics 
Casal de Calaf—18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 25
Teatre: “Els Gossos” de 
Nelson Valente 
Casino de Calaf —18.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dijous 11
Xerrada: “I ara què?” - 1a part 
Ecoment —19.20 h
(Reservar 722 27 26 25)
Organitza: Ecoment

Dissabte 13
Espectacle: “Una nit amb el 
Mag Lari” 
Casal de Calaf —17.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 14
Teatre: “36 preguntes que 
faran que t’enamoris” 
Casino de Calaf —18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 21 
Concert amb Joan Vilandeny
Casino de Calaf —18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 26
Teatre musical: “Bruna” 
de Mateu Peramiquel i Mar 
Puig 
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 28 
Concert doble:
“Viatge entre cordes”
de Manu Fusta
                    +
“Músiques del món” 
d’Anna Luna i Xavier Algans
Casino de Calaf —18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

abril
Diumenge 4
Concert amb Xarop de Nit
Casino de Calaf —18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf 

Diumenge 11
Teatre: “Perduts”
De Ramon Madaula 
Casino de Calaf —18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 16
Xerrada: “I ara què?” - 2a part 
(casos pràctics) 
Ecoment —19.20 h
(Reservar 722 27 26 25)
Organitza: Ecoment

Dissabtes 17 i 24
Formació: “Prevenir el bullying”
En línia—10.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf i 
Consell Comarcal de l’Anoia


