


febrer
Dijous 21
Xerrada: “El que sigui mentre 
mengin”   
Escola Alta Segarra —17.30 h
Organitza: AMPA Escola Alta Segarra 

Divendres 22 
Inauguració exposició: “Les 
llengües mare de Calaf”
Capella del CRO —18.30 h 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Documental- “Fusells o pintades, 
la lluita no violenta del poble 
sahrauí” de Jordi Oriola Folch 
Sala Felip  —19.00h
Organitza: Amics del poble Sahrauí 

Dissabte 23
Cercavila amb la xaranga 
“Ho Peta Street Band” 
Mercat de Calaf —11.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 24
Ball amb ‘Joan Vilandeny’ 
Casino de Calaf —19.00 h
Organitza: El Casino de C alaf

12 Caminades a balmes catalanes 
- Moianès Poètic  10km*- 
Plaça dels Arbres—08.00 h
Organitza: Mancomunitat de l’Alta 
Segarra

abril
Dissabte 6
Sortida etnobotànica i taller 
gastronòmic
Plaça dels Arbres— 09:00 h
Organitza:  Ajuntament de Calaf

Festival MEB – The Sey Sisters
Casino de Calaf — 20:30 h
Organitza: El Casino de Calaf 

Diumenge 7
Sardanes enllaunades  
Cafè del Casal— 12:30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Música: Nuri Total presenta 
Bitxos Raros 
Sala de fusta — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

Dissabte 13
Espectacle de Flamenc 
Casino de Calaf— 20.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 14
Eco Fira 
Raval de Sant Jaume - plaça dels 
Arbres de 09.00 a 15.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

març
Dissabte 2
Festival MEB – Alba Carmona 
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 3
Sardanes enllaunades  
Cafè del Casal— 12:30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dijous 7
Curs: Mindfulness
Casino de Calaf — 12:30 h
Organitza: ANIFALAC

Divendres 8
Rua escolar
Calaf— durant el matí
Animal Party 
Envelat—  23.00h 
Organitza: La Polseguera

Dissabte 9 
Concurs de botiguers
Calaf—  durant el matí
Espectacle infantil 
“Que comenci la festa” 
Casino de Calaf—  11.30h 
Gran rua del Pellofa
Casal de Calaf—  16.30h 
Pregó amb les reines Pellofa
Envelat—  19.00h 
XIII MAMADA pels bars de Calaf 
Plaça dels Arbres—  21.00h 
Gran ball de disfresses i concerts
Envelat—  00.00h 
Organitza: La Polseguera

Dissabte 16
Festival MEB – Las Migas  
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 17
MCO – Fearless Rose  
Casal de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casal  de Calaf

Divendres 22
Presentació Premi Paraules  
Casino de Calaf —23.00 h
Organitza: El Casino  de C alaf

Dissabte 23
Xerrada – Primers Auxilis 
Per confirmar —11.00 h
Organitza: Bitxets 14

Showcooking d’Ada Parellada 
Plaça dels Arbres —12.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 30
Taller: Cuina familiar saludable  
Escola Alta Segarra —10.00 h
Organitza: AMPA Alta Segarra

Diumenge 31 
12 Caminades a balmes catalanes 
- Castellolí* - 
Plaça dels Arbres—08.00 h
Organitza: Mancomunitat de l’Alta 
Segarra

MCO: Pau Vallvè
Sala de fusta—18.00 h
Organitza: Casal de Calaf

Una gestió económica 
responsable 

QUATRE ANYS PER-
DUTS SENSE FER RES

El preu de la innocència

Hem tancat el 2018 de manera 
positiva, per quart any conse-
cutiu. El resultat pressupos-
tari ha estat de 294.820,98 

euros. El romanent de tresoreria ha quedat 
en 736.012,47 euros, pràcticament el mateix 
que teníem fa un any. I hem tornat a reduir 
el deute financer fins a deixar-lo en el 41,46 
% (ens el vam trobar al 98%). És significatiu 
perquè l’any passat vam haver d’utilitzar-lo 
per finançar les inversions que teníem pre-
vistes en el pressupost que l’oposició no va 
voler ni negociar ni aprovar. Pel que fa el deu-
te, hem superat amb escreix el propòsit mar-
cat, tancar el mandat al 50 %. I tot, havent 
recuperat les inversions i sense haver apujat 
els impostos. Tanquem quatre anys de bona 
gestió econòmica amb ganes de seguir mi-
llorant, al servei de les persones de Calaf.

Després de quatre anys amb 
l’alcalde Badia i el seu equip co-
brant per no fer res útil, lamen-
tem que haguem de tornar a 

repetir les mateixes preguntes:
Encara no és el moment de deixar venir 
l’aigua de la Llosa de Cavall? Hem de con-
tinuar amb l’aigua del nostre subsòl contami-
nat de carbó i d’urani? 
Encara no necessitem la Residència d’Avis 
projectada des de fa més de 15 anys?
El tanatori fa temps que podria estar fet. A 
què esperen?
Cada dia tenim més botigues tancades i més 
gent ha d’anar a treballar a fora. No necessi-
tem oportunitats de treball i feina digna?
Els convidem una vegada més a fer alguna 
cosa ni que sigui per quedar bé abans de les 
properes eleccions. No costaria res...

Fa uns dies l’Audiència de Bar-
celona va dictaminar l’absolució 
de la nostra companya, Mª 

Antònia Trullàs, per haver participat en una 
votació de Catalunya Caixa. A banda de fe-
licitar-la per la seva absolució -i sobretot per 
haver superat tots els obstacles i calúmnies 
durant aquests anys amb una enteresa en-
comiable- no podem deixar de pensar en el 
rerefons dels processos judicials “exempla-
ritzants” en els que persones innocents son 
assenyalades com a culpables per els seus 
adversaris polítics sense importar l’altíssim 
cost personal que aquestes acusacions 
comporten. Seria bo que aquells que han 
utilitzat tots els mitjans per assenyalar a per-
sones honestes i aconseguir rèdits polítics, 
tinguin la decència de demanar disculpes 
i reconèixer que, com a mínim, es van equi-
vocar.

L’Altiplà no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.
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els grups municipals

l’agenda 2019

*Cal inscripció prèvia: A l’Oficina de Turisme de 

dijous a dissabte de 9 a 14 h 
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La Nit de l’Esport i la Cultura es 
consolida en la seva tercera edició

E
l passat divendres 8 de febrer el Ca-
sal de Calaf va acollir la tercera edi-
ció de la Nit de l’Esport i la Cultura de 
Calaf amb l’objectiu de reconèixer 

a les persones i entitats locals que han des-
tacat pels èxits assolits o per la promoció que 
han fet de l’esport i la cultura l’any 2018. L’acte, 
dirigit per Neus Quer, va estar presentat per 
Pilar Guardiola i Eloi Hernández i va comptar 
amb l’assistència d’unes 350 persones i di-
versos representats d’entitats i ajuntaments 
de l’Alta Segarra. La gala es va iniciar amb un 
vídeo que recollia les activitats realitzades 
durant el 2018 en l’àmbit de l’esport i la cultura 
a Calaf i  va estar amenitzat per la música del 
grup de rumba, reggae, pop-folk i ritmes llat-
ins «La Clau».

Tot seguit, Lluís Puig, exconseller de cultura 
a l’exili, va enviar un emotiu missatge als assis-
tents per donar pas als premis culturals. «La 
cultura i l’esport són eines de cohesió social 
que ens ajuden a avançar cap a la futura Re-
pública catalana», va destacar. 

En l’àmbit de la cultura, es van repartir un 

total de 6 premis com a: millor iniciativa cultu-
ral infantil a la 14 Trobada de la cançó orga-
nitzada per l’Agrupament Escolta Alexandre 
de Riquer i que va acollir més de 1500 infants 
a Calaf; premi a la trajectòria cultural a Jau-
me Forn i Prat per tota una vida dedicada a 
la cultura amb més de 65 anys dalt dels esce-
naris als Pastorets; millor aportació cultural 
per a la promoció de la cultura a Calaf al Ca-
sino de Calaf per la «Tardor de Teatre», un ci-
cle de teatre de primer nivell; millor aportació 
cultural en l’àmbit social o pedagògic va ser 
ex-aequo entre la Coral Ressons per la seva 
participació a l’oratori «Episcopus» i l’Escola 
de Música de Calaf i l’Escola Alta Segarra 
per la cantata «50 milions de segons»; millor 
ambaixador cultural calafí al món a Amadeu 
Vidal i Bonafont pel 23è premi Marius Torres 
de poesia amb l’obra «Emobscada» i premi 
Alta Segarra de la cultura a La Corriola per 
la dinamització cultural de Sant Martí de Ses-
gueioles amb propostes com «Margaridó», 
entre altres.

Jordi Morales, campió del món paralímpic 
de tenis taula 2018, va ser l’encarregat de do-
nar pas als premis esportius. Amb un missat-
ge carregat d’optimisme va animar als partici-
pants a no defallir mai, ja que l’esforç sempre 
acaba tenint la seva recompensa.

En total, es van lliurar 7 premis esportius 

en les categories de: millor esportista infantil 
a Pol Pons i Cuevas com a pilot de kàrting 
que amb només 10 anys competeix a nivell 
de Catalunya i Espanya; millor esportista 
absolut a Carles Sòria i Grau actual juga-
dor de l’Espanyol B i campió de la copa de 
Xipre; premi a la trajectòria esportiva al Club 
de Tennis Taula pels 25 anys de trajectòria i 
l’ascens a la categoria preferent; millor inicia-
tiva esportiva a la Unió Esportiva Calaf per 
l’organització des de fa 10 anys del campus 
que aplega centenars d’infants; millor inicia-
tiva pedagògica o social lligada als valors 
de l’esport a Cal Graells per les activitats 
d’equinoteràpia amb persones amb diversi-
tat funcional; millor ambaixador esportiu ca-
lafí al món a Ramon Catalan i Miró pioner en 
el ciclisme de llarga distància i organitzador 
de les brevets de Calaf i premi Alta Segarra 
a Maria Reche i Barceló tiradora amb arc a 
l’èlit durant anys.

Per cloure l’acte, l’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia,  va felicitar a tots els nominats i va agrair 
la tasca del jurat. «El que és més engrescador 
i que més ens omple és quan observem que 
una entitat nomina un esportista o un artista 
o un director d’una altra entitat», va afirmar 
Badia que va desitjar que aquest esperit es 
mantingui i garanteixi la continuïtat dels pre-
mis molts anys més.

“La cultura i l’esport són 
eines de cohesió social”, 
Lluís Puig, exconseller de 

cultura a l’exili  



A
l  2018 es va implantar un sis-
tema de recollida d’olis vege-
tals amb contenidors al ca-
rrer. En el primer any d’aquest 

sistema, s’han recollit un total d’1,7 tones 
d’oli, fet que demostra que els conteni-
dors estan funcionant molt bé i, fins i tot, 
s’ha hagut d’avançar la periodicitat de 
les recollides de contenidors a cada dos 
mesos.

Les dades de la deixalleria també 
han estat positives aquest any. El 2017 
es van realitzar 151 registres d’entrada, 
mentre que durant el 2018 s’han doblat 
i s’han assolit les 319 entrades. Un dels 
motius d’aquest augment, pot ser grà-
cies a l’ampliació dels horaris d’aquest 
equipament que ha facilitat la seva uti-
lització.

La recollida de tèxtil amb finalitat so-
cial, ja que es realitza a través de l’ONG 
Humana, també mostra dades positives. 
S’han recuperat 14 tones de roba, un 
6% més respecte l’any anterior.

La recollida selectiva es manté es-
tancada al 36% i es troba molt per sota 
dels nivells que s’han d’assolir pel 2020, 
quan s’haurà de complir el 60% de re-
collida selectiva ja que l’incompliment 
de l’objectiu de recollida selectiva, anirà 
acompanyat de sancions als municipis 
per part d’Europa.

D’altra banda, també s’observa 
l’increment de la producció de resi-
dus per habitant a Calaf, que passa d’1,16 
kg al dia a 1,29 kg al dia, el que repre-
senta un increment de l’11%. Tot i això, 
aquesta dada es troba per sota de la 
mitjana catalana, que és de 1,39 kg/dia.

Finalment, les baixes dades de reci-
clatge han incrementat la producció de 
rebuig i fan que el cànon de deposició 
controlada de residus s’incrementi any 
rere any (2017: 30 €/tona; 2018: 35,60€/
tona; 2019: 41,30€/tona), el que suposa 
que cada cop ens surt més car no reci-
clar bé. 

Calaf recull 1,7 tones 
d’oli en un any, però 
s’estanca en la 
recollida selectiva

El Ple de Calaf aprova posar el nom de Teresa Esco-
là i Torra a la sala d’actes municipal

el ple municipal el medi ambient

En el Ple del mes de gener es portava la pro-
posta de la comissió del nomenclàtor per 
canviar de nom l’avinguda de la Pau per avin-
guda 1 d’Octubre i l’aprovació del nom de Te-
resa Escolà i Torra a la sala d’actes municipal.

 Per falta de consens dels tres partits del 
consistori  i davant el total desacord amb la 
proposta de molts dels veïns que van assistir 
al Ple, finalment, es va acordar treure aquest 
punt i només es va votar i aprovar posar el 
nom de Teresa Escolà i Torra a la sala d’actes 
municipal .

D’altra banda, també es va aprovar una 
modificació de crèdit en relació a la despe-

sa de personal,  ja que l’Ajuntament va amb 
pressupost prorrogat del 2017 i s’havia de fer 
la regulació dels increments corresponents 
als salaris  - l’1% del 2017, l’1,75% del 2018 i el 
2,25% del 2019 – que suposa retornar el 5% 
del salari que es va retallar el 2009 als treba-
lladors públics.

Finalment, també es portava al Ple la mo-
dificació de l’ordenança fiscal número 17, que 
proposava una nova taxa de drets d’examen 
per a personal laboral fix o funcionaris de 
carrera, amb un import d’entre 32 a 40 euros 
segons la categoria. Aquest punt també es 
va aprovar per majoria simple.

La recollida selectiva 
s’estanca al 36% 

Després de l’èxit de la sortida del mes 
de gener a Tavèrnoles, continua el cicle “12 
mesos, 12 caminades a balmes de Catalun-
ya” organitzat per la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra i amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Calaf i la Diputació de Barcelona.

Aquest cop, la ruta proposada tindrà 
lloc el diumenge 24 de febrer i recorrerà 
el Moianès poètic (Puig d’Olena, la balma de 
l’Espluga i Sant Quirze Safaja). La distància 
serà de 10 km i el grau de dificultat serà fàcil. 
Els centres d’interès que es podran visitar 
són: la balma de l’Espluga, el riu Tenes i el Sa-
natori de Puigdolena.

La sortida serà a les 08h des de la plaça 
dels Arbres de Calaf i es demana ser-hi 5 mi-
nuts abans per poder sortir de forma puntual.

La inscripció s’ha de fer a través de 
l’Oficina de Turisme de Calaf al 93 868 08 33 
i/o calaf.turisme@calaf.cat i té un cost de 
10€ que inclou transport i assegurança.

Coneix el ‘Moianès poètic’, la nova caminada a bal-
mes de Catalunya

el pellofa 

La Festa del Pellofa de Calaf es celebrarà el cap de 
setmana del 8 i 9 de març

la mancomunitat de l’Alta Segarra 



la promoció econòmica

Des del passat divendres 08 de febrer, 
l’Ajuntament de Calaf ha activat una nova 
seu electrònica, una plataforma en línia des 
d’on els ciutadans poden exercir el seu dret 
d’accés a la informació, als serveis i als trà-
mits de l’administració pública de manera 
telemàtica. 

La nova seu electrònica substitueix 
l’actual amb l’objectiu de ser més àgil, ac-
cessible i senzilla, ja que redissenya la seva 
imatge i es fa compatible per a dispositius 
mòbils i tauletes.

Està dirigida tant a ciutadans com a em-
preses i a entitats que es relacionin per mi-

tjans electrònics amb l’administració munici-
pal i el servei virtual estarà disponible les 24 
hores i els 365 dies l’any. Per utilitzar-la, són 
necessaris els certificats digitals i sistemes 
de signatura electrònica com (idCAT, idCAT 
mòbil, DNIe,...). 

Per accedir-hi, es pot fer de dues formes:
1. Des de la web del mateix ajuntament 
www.calaf.cat anant a l’apartat de tràmits 
2. Des de la web:
https://calaf.eadministracio.cat

D’altra banda, aquesta nova seu electrònica 
presenta diverses novetats com la integració 
en un mateix espai web del catàleg de trà-
mits, el tauler d’anuncis, la carpeta electròni-
ca o l’apartat de serveis electrònics. 

A través del catàleg de tràmits, la ciu-
tadania pot realitzar gestions de forma elec-
trònica i consultar tota la informació referent 
al tràmit que vol efectuar: periodicitat i dates, 
com i on tramitar-lo, documentació neces-
sària, etc.  Al tauler d’anuncis s’hi publicarà 
tota aquella informació relativa als edictes, 
anuncis que es troben actualment en tràmit.

Mitjançant la secció de la carpeta elec-
trònica podreu consultar l’estat dels expe-
dients amb què esteu relacionats en qualitat 
d’interessat o de tercer. 

Finalment, a l’apartat de serveis electrò-
nics s’hi publicarà tota la informació relativa a 
la transparència.

l’administració electrònica i la transparència 

Amb l’ànim de promoure i dinamitzar la 
seva activitat comercial, el Mercat de Calaf, 
acollirà un dissabte al mes una activitat per 
a tota la família. 

El tret de sortida serà el dissabte 23 de 
febrer amb l’actuació de la xaranga “Ho 
Peta Street Band” que realitzarà una cer-
cavila itinerant per les diferents parades amb 
un espectacle que integra una explosió de 
temes que prometen pura diversió, festa i 
alegria; amb un repertori format per temes 
d’estils ben diferenciats, coneguts i ballables. 
Les actuacions seran a les 11 h i a les 12.15 h i 
tindran una durada de 30 min. 

La propera activitat serà un showcoo-
king amb Ada Parellada el 23 de març de 
12 h a 13 h a la plaça dels Arbres. La xef del 
restaurant Semproniana de Barcelona farà 
una demostració culinària amb productes de 
temporada que es poden trobar al mercat i 
comerços del poble per tal que els sapiguem 

reconèixer i aprenguem com cuinar-los. 
Finalment, el dissabte 6 d’abril a les 09h 

a la plaça dels Arbres es realitzarà una sorti-
da etnobotànica i un taller gastronòmic a 
càrrec de Marc Talavera (Col·lectiu Eixarco-
lant) i Clara Martin (Menjamiques). La sortida 
serà pels voltants del nucli de Calaf per des-
cobrir quins són els usos (alimentaris, medi-
cinals, ornamentals, lúdics, …) de la vegetació 
que creix al voltant de la població. En aquest 
cas, caldrà una inscripció prèvia a: tarrida-
ap@calaf.cat o trucant al 93 869 82 49.

Nova seu electrònica per facilitar els tràmits en línia

Obertes les inscripcions 
a l’Eco Fira 

els serveis a les persones 

A 
Calaf hi viuen persones de 
diverses nacionalitats, cul-
tures i llengües. Per això, des 
de l’Àrea de Serveis a les Per-

sones juntament amb la Diputació de 
Barcelona han dissenyat una exposició 
sobre les llengües mares de Calaf que 
es podrà visitar del 22 de febrer al 22 de 
març a la capella del CRO.

Amb l’exposició “Les llengües mare 
de Calaf” es vol posar en relleu i desta-
car la gran diversitat lingüística i cultural 
que tenim al nostre municipi. Llengües 
com l’amazic, l’àrab, el romanès i el cas-
tellà conviuen en el nostre dia a dia i per 
això, s’ha volgut destacar aquells nexes 
en comú que comparteixen: les frases 
fetes. 

Amb aquesta mostra d’expressions - 
on hi trobarem la frase escrita en l’idioma 
original, la traducció i una breu explica-
ció dels llocs d’origen - veurem que com-
partim moltes d’aquestes locuccions 
populars amb un significat similar.

Activitats per a tota la família en clau de mercat!

Per quart any consecutiu, arriba l’Eco Fira de 
Calaf, l’única fira dedicada al producte eco-
lògic, les energies renovables i el consum 
responsable de la comarca de l’Anoia i de 
l’Alta Segarra, que se celebrarà el diumen-
ge 14 d’abri l de 09 h a 14 h.

Aquest certamen es convertirà un any 
més en aparador i punt de trobada de per-
sones i professionals que, des d’àmbits di-
versos, treballen per a la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica del país. 

Aquest any, l’eix temàtic serà el “Residu 
Zero” que es basa en la prevenció, la reduc-
ció de generació de residus, la reutilització i 
la recollida selectiva, posant especial aten-
ció a la matèria orgànica. Les inscripcions 
per a paradistes ja es poden realitzar a tra-
vés del formulari de la web  firescalaf.cat 

Exposició sobre les 
llengües mare de 
Calaf


