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Diumenge 25 
8a caminada a Balmes Catalanes 
- Balma dels Bous (Lluçà)  
Sortida: plaça dels Arbres - 07:30h 
Organitza: MAS 

Dimecres 28
Sardanes a la fresca     
Plaça Barcelona 92’ — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

Dijous 29 - Inauguració
Exposició “Ceràmica”  
Ca l’Escopé — 19.00 h
Organitza: Germanes Prat
Horari: tot el dia - fins al 09/09

setembre 
Diumenge 1
Ball amb “Som-hi Band”  
Plaça Barcelona 92’ — 19.00 h
Organitza: La cuina del Mercat - Res-
taurant Pizzeria La Coppe

De dilluns 2 a divendres 13
Exposició de cartells del concurs 
de Festa Major    
Ajuntament de Calaf — 
de 08.30 a 14.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Dimecres 4
Cloenda Sardanes a la fresca 
amb “La cobla Contemporània” 
Plaça Barcelona 92’ — 21.30 h
Organitza: Sardanistes de Calaf

octubre
Diumenge 6
Sardanes enllaunades 
Casal de Calaf —12.30 h
Organitza: El Casal de Calaf  

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

Dissabte 12
TdeT: “Aka”
Casino de Calaf —18.00 h
Organitza: El Casino de Calaf  

De divendres 11 a diumenge 13
Jornades Europees de Patrimoni
Consultar programació a part 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 13
2n Musical Solidari 
Casal de Calaf — 18.30 h
Organitza: El Casal de Calaf

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

Dissabte 19
TdeT: “Òperes i Zarzueles”
Casino de Calaf —20.45 h
Organitza: El Casino de Calaf  

Diumenge 20
Cinema “Cicle Gaudí” - 
La vida sense la Sara Amat 
Casal de Calaf — 18.00 h
Organitza: El Casal de Calaf

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

Dijous 5 - Inauguració
Exposició “Runes i anatomies”    
Capella del CRO — 19.00 h
Organitza: Ramon Puigpelat
Horari visites: feiners de 19 a 21 h, 
dissabte i festius de 12.00  a 14.00 h i de 
19.00 a 21.00 h - fins a l’ 11/09

Exposició “Pintures de Joan 
Tarragó”    
Casino de Calaf — 20.00 h
Organitza:  El Casino de Calaf
Horari visites : tot el dia - fins al 09/09

Divendres 6 - Inauguració 
Exposició  “Pintures i arranja-
ments florals” 
Cal Jesús — 19.00 h
Organitza: M. Dolors Villadelprat
Horari visites:  de 10.00 a 14.00 h i de 
17 .00 a 21 .00h - fins a l’ 11/09

De divendres 6 a dissabte 7
Fira Agro Alta Segarra  
Consultar programació a part a: 
www.firescalaf.cat
Organitza: Ajuntament de Calaf 

De divendres 6 a dilluns 9
Festa Major de Calaf  
Consultar programació a part 
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Dimarts 10
Torneig de voleibol
Pista de voleibol — 10.00 h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Actes subjectes als descomp-
tes de:  #CalafCulturaJove 
Més infor mació a: 
www.calaf.cat

Actes commemoratius 
de la Diada de Catalunya

- Sardanes amb la cobla “Vents de 
Riella d’Agramunt” 
Plaça dels Arbres — 18.30 h
- Acte institucional  
A continuació 
- Concert “La terrasseta de 
Preixens”  
Casino de Calaf — 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Calaf 

Dimecres 11
Campionat de petanca
Pista davant poliesportiu — 08.00 h
Organitza: Aficionats a la petanca 

Ball amb “Elisabet”  
Plaça Barcelona 92’ — 19.00 h
Organitza: La cuina del Mercat - Res-
taurant Pizzeria La Coppe

Diumenge 15
Ball amb “Charli Music”  
Plaça Barcelona 92’ — 19.00 h
Organitza: La cuina del Mercat - Res-
taurant Pizzeria La Coppe

Diumenge 22
Concert vermut  - Marcel 
Casellas
Casal de Calaf — 12.30 h
Organitza: El Casal de Calaf

Diumenge 29
9a caminada a Balmes Catalanes 
- Taradell     
Sortida: plaça dels Arbres—08.00 h
Organitza: MAS
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L’Altiplà no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

Comptem amb l’oposició, 
però...

Comença una nova legislatu-
ra, esperem més fructífera 

Majoria absolu...tista

En el ple de juliol, vam reiterar 
que comptem amb l’oposició. 
Volem aprovar per unanimitat 
el màxim de projectes possi-

ble. Perquè GIC – VV i JxCat representen la 
població de Calaf que no ens va votar, però 
per a qui volem governar. Per això ens va 
decebre que mantinguessin la dinàmica de 
negar-se al diàleg.
En el ple vam aprovar tres projectes deter-
minants: el pressupost, el Reglament Orgà-
nic Municipal i el Reglament de Participació 
Ciutadana. GIC-VV i JxCat els van tenir amb 
prou temps. N’esperàvem crítiques, esme-
nes... però, només vam obtenir silenci durant 
la tramitació i crítiques durant el ple.
Buscarem el diàleg amb l’oposició durant tot 
el mandat, però ni ens aturarem ni ens esta-
rem de governar pensant en tothom. Tenim 
un programa electoral per complir.

Hem iniciat ja una nova legisla-
tura amb la qual ens compro-
metem, com sempre, a estar al 
costat  del nou equip de govern  

en tots els temes i actuacions que aportin 
beneficis clars al municipi. Suposem que 
amb els mitjans humans, econòmics i tèc-
nics  que disposen, donaran resultats satis-
factoris, tot i que veiem que ja es comencen 
a encatllar alguns temes com el tanatori, 
que desconeixem què falta per iniciar les 
obres. D’altra banda també volen desencat-
llar altres temes que no requereixen tanta 
urgència.  
El problema es que ja no comencem bé. No 
disposem de més espai per donar el nostre 
punt de vista. 
Per últim, desitjar-vos unes molt bones va-
cances i tornar amb les energies renovades.

Aquest juliol vam tenir un ple 
extraordinari ben farcit de 
punts polèmics per “camu-
flar” aprofitant les vacances. 

A part d’aprovar un pressupost d’escàndol 
–amb un augment de prop de 400.000€ en 
sous de treballadors, regidors i assessors 
mentre es redueix el manteniment- també 
es va fer l’aprovació inicial de dos regla-
ments importantíssims per a la ciutadania: el 
Reglament Orgànic Municipal –que deter-
mina la participació als plens dels regidors i 
del públic- i el Reglament de Participació 
Ciutadana i només es podran presen-
tar al·legacions durant 30 dies (?)Tot i 
queixar-nos de què coincidiria amb les 
vacances la resposta va ser aprovar-ho tot 
gràcies al “corró” de la majoria absoluta – o 
millor dit absolutista- per sobre dels interes-
sos de la gent. Bona Festa Major! 

els grups municipals
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La Festa Major inclou canvis i nove-
tats en alguns dels horaris i formats 

D
el 6 al 9 de setembre tindrà lloc 
la Festa Major de Calaf. Algunes 
de les cinc novetats i canvis des-
tacables d’aquest 2019 seran: 

Els joves donaran el tret de sortida 
Després de l’èxit de l’any passat, es repe-

tirà la festa Holi amb pols de colors.  Aquesta 
però, tindrà lloc el primer dia, el divendres 6 
de setembre a les 18 h, abans del sopar popu-
lar i del Pregó, a la plaça Ravalet. 

Nou format del sopar popular 
Enguany, no es podrà mantenir la propos-

ta d’entrepans oferts des del consistori que es 
realitzava amb la imprescindible col·laboració 
de l’ ARCA. Per això, l’Ajuntament facilitarà les 
cadires i les taules a la plaça dels Arbres, però 
es proposa a les persones que portin la seva 
carmanyola o comprin el sopar a les barra-
ques o bars del municipi. 

S’avancen els horaris dels caps de cartell i 
es canvia de dia el karaoke 

L’espectacle infantil “Dintríssim” tindrà lloc 
dissabte 7 de setembre a les 17.30 h a la plaça 
dels Arbres, mitja hora abans de l’habitual. 
Pel que fa als concerts de dissabte nit, Celtas 
Cortos seran els primers a actuar i ho faran a 
els 23.30 h, també mitja hora abans de l’horari 

habitual.  
L’actuació dels Karaoke’s Band s’ha tras-

lladat a la nit de diumenge 8 de setembre 
després del correfoc i serà la Banda del Co-
che Rojo qui tancarà la nit del primer dia de 
Festa Major, divendres 6,  després del Con-
cert de Gospel Viu Choir. 

S’amplia la proposta de teatre i cinema 
Enguany,  l’obra de teatre de l’ATC de Calaf 

“Rumors” dirigida per Martí Viñas es realit-
zarà dos dies diferents: dissabte 7 i diumenge 
8 de setembre a les 22 h. 

A més, a banda de la pel·lícula infantil 
“Canta!” programada pel dilluns 9 a les 11.30h 
també es projectarà el film “Els dies que vin-
dran” a les 19.30 h al Casal de Calaf  amb la 
col·laboració del Cicle de Cinema Gaudí.

“Punt Lila”  durant les nits 
Des de la Regidoria d’Igualtat i amb el 

suport de l’entitat feminista l’Era aquest any 
s’ha treballat per facilitar el servei d’un Punt 
Lila amb la màxima professionalitat, contrac-
tant dues persones expertes que estaran 
presents de 23 h a 06 h a aquest punt amb 
l’objectiu d’informar i acompanyar en la pre-
venció i detecció de situacions de violència 
masclista que es poden produir en espais 
d’oci nocturn. A més, també es comptarà 

amb una dona agent de seguretat formada 
per vetllar que, si es produeix una agressió 
d’aquest tipus, es segueixi el protocol acor-
dat. Tot i això, es vol promoure la implicació de 
les persones del municipi i per això, es convo-
carà una reunió oberta (NO-MIXTE) el 3 de 
setembre a l’IMFP a les 19.30 h per demanar 
voluntàries per ser “Dones de Vetlla”, explicar 
el protocol, escoltar les seves opinions i mo-
dificar aquells punts que es considerin.

D’altra banda, l’ànima popular es mantin-
drà ben viva i les entitats esportives i cultu-
rals continuaran tenint un  fort protagonis-
me aquesta Festa Major on no faltaran els 
tornejos i campionats habituals, les curses, 
les sardanes, les exposicions, el correfoc, la 
cercavila...

L’espectacle de cloenda  de Festa Major 
tornarà a ser un impressionant màping i pi-
romusical català que enguany portarà el 
títol “CalafPuntCat” i que estarà inspirat en 
les tradicions catalanes i com Calaf esdevé 
un punt més del mapa de Catalunya. Ideat i 
dirigit per Eloi Fonoll. 

Celtas Cortos  i Oques Grasses seran els cap de cartell el dissabte 7 de setembre a la  
nit i el grup Xiula  serà el plat fort de la programació infantil.

Les entitats continuaran 
sent les grans protagonis-

tes de la festa



L’Ajuntament de Calaf aprova el nou pressupost per 
al 2019

la informació institucional 

la promoció econòmica

El passat dilluns 22 de juliol l’Ajuntament 
de Calaf va celebrar un Ple extraordina-
ri. Un dels punts més importants va estar 
l’aprovació del pressupost del 2019 amb un 
import total de 5.130.614, 44 euros a l’estat 
d’ingressos i de 5.130.075,39 euros a l’estat 
de despeses, presentant un superàvit inicial 
de 539,05 euros.

El consistori anava amb pressupost pro-
rrogat des del 2017, per això, segons va ex-
plicar la regidora d’hisenda Montse Mases 
“no s’hi han fet canvis rellevants, sinó que 
s’han inclòs les modificacions que s’han apli-
cat durant aquest primer semestre de l’any, 
incorporat les partides d’igualtat i biblioteca 
i afegit al capítol d’inversions aquelles actua-
cions que venen subvencionades entre el 75 
i el 100%”.

Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va 
criticar algunes d’aquestes variacions com 
que la partida de personal s’hagi incrementat 
un 21%, la de regidors un 42% i la de fires un 
12% i que s’hagi reduït un 33% la de participa-
ció ciutadana i la de parcs i jardins i un 29% la 
d’inversions, entre d’altres.

El portaveu del GiC, Jaume Simó, també 

va qüestionar que la partida de personal de 
l’Ajuntament ascendeixi a un 40% del pres-
supost i va manifestar que caldria destinar 
més diners a temes de manteniment com 
per exemple en el cas del cementiri.

Montse Mases, va explicar que si s’ha re-
duït la partida d’inversions ha estat perquè 
en aprovar el pressupost del 2019 a hores 
d’ara “s’ha de ser molt realistes amb què es 
podrà fer fins a final d’any” i que s’ha prio-
ritzat aquelles que estan subvencionades 
o que es poden assumir amb el temps que 
queda. També va acceptar que sí que hi ha 
hagut un canvi significatiu en la despesa de 
personal, però que comparada amb la del 
pressupost del 2017 no estaven inclosos 
els plans d’ocupació subvencionats. També 
va voler aclarir que la despesa de personal 
directa de l’Ajuntament – brigada, vigilància i 
serveis tècnics – no supera el 23% del pres-
supost. Tot i això, altres serveis públics com 
l’Escola de Música i la Llar d’Infants suposen 
un 6% i la resta, un 12%, prové del Centre de 
Recursos per l’Ocupació, on s’inclouen tots 
els plans d’ocupació subvencionats a través 
del SOC, Consell Comarcal i altres progra-
mes.

Finalment el pressupost va quedar apro-
vat amb 7 vots a favor per part de l’equip de 
govern i 3 en contra per part dels dos grups 
de l’oposició. 

El Tasta la plaça!!! gaudeix d’una nova edició marcada per la diversitat i qualitat 
de les tapes

El Tasta la plaça!!! de Calaf va tornar a 
gaudir d’una vesprada fantàstica marcada 
pel bon temps, fet que va convidar a mig miler 
de persones a escollir la plaça Gran com a 
espai per sopar el dissabte 20 de juliol.

Un total de 14 establiments - 11 de menjar 
i 3 de beguda - van participar finalment en 
aquesta cinquena edició i van oferir més de 
31 plats diferents entre tapes fredes, calen-
tes i postres. Es van vendre fins a 450 vals de 
menjar i entre totes les degustacions ofertes 
pels restauradors, se’n van servir unes 2.000.

El públic assistent destacava en aquesta 
edició la qualitat i varietat de moltes de les 
tapes que permetien escollir un menú variat 
i combinat al gust de tothom que incloïa des 
d’assortits d’embotits i formatge, a plats més 
elaborats com estofats i paella o propostes 
més lleugeres com quiche, amanida o gaspa-
txo, entre d’altres.

En aquesta ocasió, tampoc hi va faltar la 
música gràcies a Isaac Fonoll, que va inter-
pretar amb piano algunes de les bandes so-
nores dels grans clàssics cinematogràfics de 
l’època.

La regidora de Promoció Econòmica i 
Turisme, Montse Mases, s’ha mostrat molt 
satisfeta de l’edició del Tasta la plaça!!! 
d’aquest any, ja que poc després de les 20h, 
hora d’obertura, ja estaven la meitat de tau-
les plenes fet que demostra l’interès de la 
proposta. Tot i això, l’organització va perme-
tre que no es generessin cues i que tot anés 
molt rodat. Com a proposta de millora, des de 
l’Ajuntament treballaran per poder oferir una 
opció més infantil, el Tasta kids, que faci més 
familiar el format del Tasta la plaça i que així 
aquesta proposta gastronòmica encara es 
pugui obrir a nous públics.

El conseller Josep 
Bargalló visita Calaf

Divendres 5 de juliol, el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, va visitar Ca-
laf per mantenir una trobada amb l’alcalde, 
Jordi Badia, i les regidores d’Educació, Bet 
Miquel, i d’Economia, Montse Mases. 

A la reunió es van tractar diversos temes 
referents a les necessitats dels diferents 
centres educatius del municipi com són 
l’Institut Alexandre de Riquer, l’Escola Alta 
Segarra i l’Escola de Música Municipal. 

A la reunió també hi van participar la Sra. 
Alba Camps, delegada del Govern de la 
Generalitat a la Catalunya Central i la Sra. 
Dolors Collell, directora dels Serveis Terri-
torials d’Educació a la Catalunya Central.

En acabar, el conseller d’Educació va 
visitar l’Institut Alexandre de Riquer on el 
va rebre Alexandre Recasens, director del 
centre, i altres membres de l’equip directiu.

D’altra banda, també va aprofitar per sa-
ludar la directora de l’Escola Alta Segarra, 
Rosa Maria Caballol, amb qui va acordar 
trobar-se pròximament. 



Un any més, des de la Regidoria d’Esports 
de Calaf s’han realitzat els cursets de natació 
a la piscina municipal des de l’1 al 26 de juliol 
on hi han participat gairebé una cinquantena 
de nens i nenes d’entre 4 a 12 anys.

Tal com es va començar a fer l’any passat, 
els diferents grups s’han organitzat a partir de 
nivells, independentment de l’edat de l’infant, 

després de la primera classe de contacte. 
Els cursets s’han realitzat tots els migdies 

a les 14.45h, 15.30h i a les 16.15h i aquest di-
vendres 26 de juliol, es va realitzar l’exhibició 
de fi de curs i l’entrega de diplomes per part 
de la regidora d’esports, Mercè Biosca. 

En acabar, infants i adults van poder gau-
dir d’un berenar. 

Exhibició final dels cursets de natació del 2019 L
’Ajuntament de Calaf ha 
contractat un telèfon gra-
tuït per a emergències mu-
nicipals que estarà operatiu 
a partir de setembre: el 900 

92 92 09. 
Els vigilants municipals atendran 

les trucades rebudes durant el seu 
horari de servei i quan no estiguin tre-
ballant, la trucada saltarà directament 
al 112. La posada en marxa d’aquest 
servei telefònic és una aposta per la 
millora en la qualitat de l’atenció que 
s’ofereix a la ciutadania en la recepció 
de les emergències.

Nou telèfon gratuït 
d’emergències de 
Calaf 

la seguretat vilatana 

Millores a la Casa Joan Gimferrer de Calaf  
Des de la Regidoria de Benestar Social  s’han 
realitzat diverses accions a les instal·lacions  
del Centre de Dia per tal de millorar el benes-
tar de les persones usuàries.  

- S’ha canviat el sistema d’il·luminació per 
llums LED. 
- S’ha instal·lat un nou sistema d’aire condi-
cionat. 

S’han prioritzat aquests treballs, ja que ha 
estat la demanda feta per les pròpies perso-
nes ateses al centre. 

la cultura 

La Terrasseta de Preixens actuarà pels actes com-
memoratius de la Diada  de Catalunya
El dimecres 11 de setembre arreu de pobles 
i ciutats es celebrarà la Diada Nacional de 
Catalunya. Calaf, com és tradició els darrers 
anys, realitzarà un seguit d’activitats el dia 
abans per tal de celebrar i homenatjar aques-
ta festa nacional. 

El dimarts 10 de setembre a les 18.30h, 
tindrà lloc a la plaça dels Arbres una ballada 
de sardanes amb la Cobla Vents de Riella 
d’Agramunt i tot seguit es realitzarà una acció 
commemorativa conjuntament amb altres 
entitats culturals i socials de la vila. 

Els actes de la diada a Calaf acabaran 
amb un concert a ritme de rumba amb els 
targarins La terrasseta de Preixens que 

aquest estiu han presentat el seu nou treball 
“Potxons”, la forma pallaresa de dir petons, 
dedicada a les persones que viuen i cuiden 
un dels racons més salvatges de la geogra-
fia catalana. L’actuació serà a les 20.30 h al 
Casino de Calaf.

els esports

l’atenció a les persones 


