
El 4 i 5 de març torna la festa del Pellofa a Calaf    

E
ls dies 4 i 5 de febrer  Calaf va celebrar 
la Festa de Santa Calamanda.  

La Nit de l’Esport i la Cultura va 
donar el tret de sortida als actes  el 

divendres a les 20h al Casal de Calaf amb 
una gala presentada per Marina Torra i Isabel 
Gallego sota la direcció d’Eloi Hernàndez. 
La cerimònia va tenir un caràcter clarament 
emotiu, recordant moments especials 
d’altres edicions i fent un cant en forma de 
musical a “La Riquesa” de Calaf, a partir d’una 
versió d’aquesta popular cançó de La Trinca i 
apel•lant a tots els encants del municipi

Els set premis esportius van ser per Julià 
i Ramon Isaac López Canet com a millors 
esportistes; Jan Molina Vilaseca com a 
millor esportista infantil; Jorge Herrera 
Villagran com a trajectòria esportiva; 3x3 de 
futbol de la Penya Barcelonista com a millor 

iniciativa esportiva en promoció de l’esport; 
Unió Esportiva Calaf com a millor iniciativa 
pedagògica o social lligada als valors de 
l’esport; Carles Sòria Grau com ambaixador 
calafí i Club Tennis Taula Calaf com a premi 
Alta Segarra.

En l’àmbit de la cultura els premis van 
ser per a: millor iniciativa cultural, infantil o 
juvenil a la Comissió de Reis Mags; premi a 
la trajectòria cultural a Elvira Colell Vilaseca; 
millor aportació cultural per a la promoció 
de la cultura a Calaf a la programació del 
Casino de Calaf en motiu dels 125 anys; 
millor aportació cultural en l’àmbit social 
i pedagògic a Araceli López Herrera pel 
projecte “Les emocions en l’adolescència”; 
millor ambaixador cultural calafí al món a la 
representació de l’obra “El Crèdit” de l’ATC 
(Associació de Teatre de Calaf) i premi Alta 

Segarra al Pessebre Vivent dels Prats de 
Rei. A més, en la categoria d’efemèride s’han 
entregat dos premis, ja que són dues les 
entitats que el 2021 han celebrat el seu 125è 
aniversari: el Casino de Calaf i el Casal de 
Calaf.

Finalment, també es va entregar un premi 
especial al projecte “El bon veïnatge” una 
iniciativa popular i solidària que es va crear 
a Calaf a través de persones voluntàries 
que van fer tasques de suport i atenció a 
persones vulnerables durant la pandèmia. 

D’altra banda, el dissabte al matí va tenir 
lloc la Missa en honor a la patrona i la ballada 
de la Metredansa, a l’església Sant Jaume, i 
l’espectacle infantil “Bona Vida” a càrrec de 
2 princeses barbudes al Casino. La  Cobla 
Vents de Riella va tancar els actes amb una 
actuació de sardanes també al Casino, on 
a la mijta part es va  presentar un nou ball a 
partir de l’havanera de Calaf.

Calaf recupera la Festa Major d’hivern 
i l’acte de la Nit de l’Esport i la Cultura 
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Aquest any el carnaval de Calaf, conegut 
com la festa del Pellofa, recupera la seva es-
sència amb un seguit d’actes que tindran lloc 
el cap de setmana del 4 i 5 de març.

El divendres 4, a partir de les 22.30h a 
l’envelat, ubicat al pàrquing de l’antiga serra-
dora, es donarà el tret de sortida als actes 
amb “La Festa Guiri” i el torneig de duro.

Durant tot el matí de dissabte 5, hi haurà 
una rua de botigues pel mercat i comer-
ços participants. A partir de les 16.30h, des 
del Casal de Calaf a ritme de Batukades, 
començarà la “Gran Rua i Concurs de Ca-

rrosses i Comparses” que es desplaçarà 
fins a l’envelat on a les 19h hi haurà “El pre-
gó” de les Reines Pellofa i l’entrega de més 
de 1.000 euros en premis. En acabar, a les 
20.30h a la plaça dels Arbres, s’iniciarà la 
“XV Mamada”, un correbars pels establi-
ments col·laboradors. Finalment, a les 24h, a 
l’envelat, hi haurà el ball de disfresses amb La 
Social Disfunktion, Sybarites i Dj Sendo. 

Per a més informació, preus i inscripcions  
podeu consultar a lapolsdelaterra@gmail.
com o a la notícia  publicada a www.calaf.cat. 



els equipaments 

Aquest 8M, a Calaf, 
parlem d’esport! 

El Ple de Calaf aprova per unanimitat la construcció 
d’una residència de serveis per a la gent gran 

el Ple municipal 

E
l dissabte 5 de febrer es va realitzar 
una jornada de portes obertes a la 
ciutadania al nou tanatori. L’edifici 
és de planta única i disposa de 

dues sales de vetlla i una sala ecumènica, 
per tal d’oferir el servei necessari per a qual-
sevol tipus de funeral independentment de 
la creença religiosa o cultural de la persona 
difunta i/o la seva família. També està equipat 
amb un garatge tancat que comunica amb 
una sala per preparar la persona morta a ni-
vell de vestuari, neteja, maquillatge, etc. 

D’altra banda, l’equipament compta amb 
una recepció, un despatx i dos banys, un per 
a persones amb mobilitat reduida. Les dife-
rents sales tenen accessos independents 
per tal que es puguin oferir diversos serveis 
funeraris a la vegada.

El servei és de domini públic i està gestio-
nat per l’empresa Gestió i Serveis Funeraris 
SL, qui n’ha assumit també la construcció.

El reglament del tanatori preveu que totes 
les empreses funeràries hi tinguin accés.

la igualtat 

P
er commemorar el Dia Interna-
cional de la Dona, que es celebra 
el 8 de març, des de la regidoria 
de Polítiques Feministes i Igual-

tat s’han organitzat unes jornades espor-
tives amb perspectiva de gènere  amb la 
col·laboració de les entitats calafines. 

Amb el lema “Aquest 8M, a Calaf, par-
lem d’esport! la plaça dels Arbres acollirà 
el dissabte 12  i diumenge 13  de març ac-
tivitats , tallers i xerrades esportives.

Dissabte 12 de març - de 10 h a 21 h
Es podrà fer una pràctica de ioga amb 
família, un taller de defensa personal, 
jocs de bàsquet infantils, jocs inclusius 
o torneigs de tir, futbol o tennis taula. 
També es programaran dues xerrades 
sobre “Per què segreguem per identitat 
de gènere” i “Privilegis i no privilegis en 
l’esport” a càrrec de Teo Valls; i un taller 
pràctic sobre “Sol pèlvic, el gran oblidat 
de l’entrenament” amb Anna Rovira.

Diumenge 13 de març de 09 h a 14 h 
Es podrà fer un entrenament funcional 
i tres sortides diferents: una de marxa 
nòrdica, una d’orientació urbana amb bi-
cicleta o una ruta amb bici de carretera. 

Taula rodona amb tres es-
portistes d’elit
Per cloure les jornades, el diumenge de 
12.30h a 14h es realitzarà una taula ro-
dona, moderada per Meritxell Sòria, que 
comptarà amb diferents esportistes d’elit 
com: Pili Biilbao i Sentís, exjugadora de 
primera divisió i entrenadora de bàsquet 
catalana, guanyadora d’una lliga espan-
yola, dues copes de la Reina i dues lligues 
catalanes; María Àlvarez i Pontón, cam-
piona de Raid (2 del món, 2 d’Europa i 3 
d’Espanya) i Astrid Fina i Paredes, espor-
tista paralímpica catalana d’snowboard 
que participà en els jocs olímpics d’hivern 
2018 i paralímpics  de 2014.

Durant els dos dies hi haurà una barra-
ca a càrrec de l’equip femení de la U.E Ca-
laf i comptarem amb diferents sessions 
de punxa discs locals com: Dj. Laura,  Dj. 
Virgi i Dj. Guillem. Les activitats són gra-
tuïtes i no cal inscripció prèvia.. 

Taller de cicle menstrual
 i autoexploració genital 
Els dies 17 i 24 de març de 18h a 20h  a 
l’espai Carmen Arrojo hi haurà aques ta-
ller impartit per la llevadora del CAP, Pa-
trícia de la Osa.
Inscripcions en línia a: bit.ly/3LzNaV1 

El tanatori de Calaf  ja és una realitat 

El Ple del mes de febrer de Calaf ha tornat a 
la presencialitat aquest dilluns 21 de febrer. 
Un dels punts rellevants i amb més consens 
va ser l’aprovació del projecte per la cons-
trucció d’una futura residència per a la gent 
gran a Calaf.  El projecte executiu estava 
redactat des del 2013 i a finals del 2021 es 
va demanar als arquitectes Claparols Llach-
Pericas actualitzar-lo segons les necessitats 
i normativa actual. Segons va explicar Jordi 
Badia,  alcalde de Calaf, enguany s’ha decidit 
recuperar i apostar per aquest projecte de 
residència, ja que actualment es pot garantir 
la concertació de places públiques per part 
de la Generalitat i perquè hi ha la possibilitat 
d’aconseguir fons Europeus Next Genera-
tion per finançar-la. 

Es modifica l’IIVTNU per adaptar-lo 
a la  nova normativa

L’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és 
un tribut municipal i directe, el fet imposable 
del qual el constitueix l’increment de valor 
que experimentin els terrenys de naturalesa 
urbana a conseqüència de la transmissió de 
la propietat per qualsevol títol o de la consti-
tució o transmissió de qualsevol dret real de 
gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys.

El coeficient que s’aplicava fins al 2021 
era del 29,35% i a partir d’ara s’aplicarà un 
percentatge en funció dels anys transcorre-
guts entre la compra i la venda del terreny.  El 
1r any un 30%, del 1r al 9è un 29%, del 9è al 
15è un 25% i a partir de 16 anys un 20%.  Tam-
bé s’aplicarà una bonificació del 25% de la 
quota de l’impost en aquelles transmissions 

que afectin l’habitatge habitual per causa de 
mort a favor dels descendents de 1r grau i 
adoptats, cònjuges o ascendents de 1r grau. 
L’oposició es va abstenir perquè conside-
ren que s’apliquen massa excepcions a la 
SAREB i perquè per causa de mort creuen 
que no s’hauria de tributar i caldria aplicar 
almenys el 90%, segons va dir Joan Caba-
llol de Junts per Catalunya. Montse Mases, 
va aclarir que, en funció de com avanci l’any, 
s’anirà modificant, ja que ara per ara és difícil 
preveure i fer suposicions del que es recap-
tarà o com anirà. 

D’altra banda, també es va aprovar 
per unanimitat: el reglament del registre 
d’entitats, per facilitar i regular els tràmits ne-
cessaris a les associacions; i el model actua-
litzat de declaració de béns i activitats dels 
membres de la corporació, un document que 
els regidors i regidores tenen l‘obligació de 
presentar quan inicien i acaben el mandat .  

També es va aprovar el reglament del  ser-
vei del cementiri municipal, ja que no s’havia 
actualitzat des del 1989 i  tant la situació com  
el servei havia variat molt. En aquest cas 
però, el grup del GiC hi va votar a favor i Junts 
per Catalunya es va abstenir. 

Dubtes del funcionament del tanatori 
Al torn de precs i preguntes es va aclarir que 
el tanatori és públic. Per tant, l’empresa que 
n’ha assumit el cost i la construcció té en ex-
clusiva la seva gestió, però no el seu ús. Així 
doncs, qualsevol funerària té el dret de llogar 
l’espai pel preu que marqui l’empresa ges-
tora, sempre per sota del topall dictat per  llei.



.

la gent gran 

E
l Consell Comarcal de l’Anoia, amb 
la col·laboració dels Ajuntaments 
de Vilanova del Camí, Calaf i Piera, 
ha organitzat tres sessions partici-

patives durant el mes de febrer sota el títol 
“Com és i com volem que sigui l’envelliment 
a l’Anoia?. La sessió de Calaf, va tenir lloc el 
dimarts 8 de febrer de 10.30 h a 12.30 h a la 
sala d’actes municipal Teresa Escolà i Torra. 
En aquesta dinàmica hi van participar una 
vintena de persones grans del municipi i co-
marca i també tècnics de l’Ajuntament i del 
Consell Comarcal de l’Anoia.

Primer, des del Consell es van exposar 
diferents dades vinculades amb l’envelliment 
i els recursos existents a la comarca. Tot se-
guit, les persones assistents es van separar 
en quatre taules de treball on van abordar 
diferents temàtiques vinculades amb les ne-
cessitats i serveis destinats a la gent gran.

Entre d’altres, la bretxa digital va ser un 
dels temes transversals que va sorgir en els 
diversos grups de debat. Segons es va ex-
posar, la gent gran es troben que cada cop 
més gestions del dia a dia són prioritàriament 
telemàtiques - tràmits de salut, administració 
pública, bancs, etc. - i l’ús de les noves tecno-
logies per a ells és més complicat.

D’altra banda, també es va parlar de la so-
litud no desitjada, com a un dels problemes 
que preocupa a les persones de més de 65 
anys. Pel que fa a recursos, es va destacar 
que Calaf, tot i ser un municipi petit, gaudeix 
de força recursos per a la gent gran. I també 
es va valorar que es programen moltes acti-
vitats pensades per a ells, sobretot, gràcies a 
l’existència de l’Esplai. Tot i això, es va insistir 
en el fet que cal més difusió, ja que alguns 
recursos no es coneixen prou. A més, es va 
remarcar el nou servei de transport a de-
manda per exemple, però es van proposar 
algunes millores, ja que el seu funcionament 
telemàtic el dificulta.

Finalment, també es va destacar 
l’existència del futur Consell de la Gent Gran, 
com espai útil per seguir compartit necessi-
tats i reptes amb l’administració i també es 
va contemplar la possibilitat de la figura del 
banc del temps o registre de voluntariat, com 
a possibles projectes de futur.  

L
a salut i el benestar de les perso-
nes depenen en gran part de les 
condicions de vida al poble, de 
què passa a casa, a l’escola o a 

la feina. Des de la Regidoria de Salut de 
l’Ajuntament de Calaf juntament amb el 
CAP de Calaf volen conèixer quins són 
els aspectes que més preocupen les 
persones del municipi, identificant les si-
tuacions que poden afectar la seva salut 
i benestar físic, psíquic i social, per tal de 
donar-hi resposta.

Per això, de l’1 al 31 de març*, es facili-
tarà un qüestionari de salut que es podrà 
omplir en format paper i dipositar-lo a les 
bústies que torbareu a:
• CAP de Calaf
• Farmàcia Font Sabala
• Esplai de la Gent Gran
• Centre de Recursos per l’Ocupació
• Ajuntament de Calaf
(*)El dia 12 de març també hi haurà una 
bústia al mercat de 9 a 13 h

També es podrà omplir el formulari 
de forma telemàtica a través de l’enllaç 
de la notícia que trobareu publicada a la 
web www.calaf.cat. El resultat d’aquesta 
enquesta es publicarà dins el pla local 
de salut que s’està redactant amb la 
col·laboració de Diputació de Barcelona.

Participa a la Bústia 
de la Salut !!!  

Gent Gran i tècnics comparteixen necessitats i rep-
tes a la sessió participativa sobre envelliment

la salut 

la promoció econòmica 

Millores al servei de transport a demanda
Tornen les activitats 
en clau de mercat 
Per celebrar que s’acosta la festa del Pe-
llofa, el 26 de febrer a les 11 h a la plaça 
dels Arbres es realitzarà un taller de 
màscares a càrrec d’Activijoc. 

El taller s’emmarca en el cicle “Activi-
tats per a tota la família en clau de mer-
cat!” amb que es programaran accions 
de forma regular els dissabtes al matí 
quan té lloc el Mercat de Calaf. 

El servei de transport a demanda Clic.Cat 
Alta Segarra ofereix transport entre els po-
bles de l’Alta Segarra i Igualada de dilluns a 
divendres de 08.00 h a 16.00 h.

Amb l’objectiu d’adaptar el servei a les ne-
cessitats de les persones usuàries i millorar 
contínuament, s’ha incorporat a l’aplicació 
la possibilitat d’avançar entre 10/15 minuts 
l’horari d’una prereserva quan aquesta es de-
mani en una hora on ja hi ha algun altre servei 
reservat. 

Amb aquesta opció, es facilitarà a l’usuari 
poder realitzar el transport sol·licitat amb un 
marge de diferència mínim respecte la seva 
demanda original, ja que fins ara se li oferia 
fer el transport en acabar el servei anterior 
i, a vegades, podia suposar una hora de di-
ferència.

Per exemple, fins ara, si hi havia un servei 
reservat a les 12h de Calaf a Igualada i un al-
tre d’Igualada a Calaf a les 12.45h, si una per-
sona volia un servei a Pujalt a les 12h, s’havia 
d’esperar fins la 13h. Ara se li proposarà fer-lo 
a les 11.45h, 15 minuts abans del sol·licitat. 

el transport 

Per demanar un servei 
de transport a demanda 

t’has de descarregar 
l’aplicació Clic.cat al teu 

mòbil. També pots trucar 
a l’Ajuntament de 09h a 

14h per fer la reserva 
Tlf: 938 698 512  



La Residència per a la 
Gent Gran

Cal informar,
no desinformar! 

Llum a la foscor

Vivim al segle XXI, al segle de les 
comunicacions i de la informació ...

La totalitat de les escoles i 
universitats dediquen moltíssimes 

hores, fins i tot amb assignatures específiques, 
a fer veure i entendre als seus alumnes, la 
importància que té saber buscar, garbellar i 
entendre la informació que els arriba.

La desinformació s’ha convertit en una arma molt 
útil (i a voltes perillosa) per aconseguir “estats 
d’opinió”, sobre alguna temàtica en concret.

Per què sempre que els regidors a l’oposició 
pregunten per temes “punyents”, durant 
les sessions plenàries a l’Ajuntament 
reben respostes difuses, inconcretes o 
incompletes?

Animem a tothom a veure els últims plens de 
l’Ajuntament (accessibles a YouTube) i que 
cadascú jutgi per si mateix.

Fa prop de tres anys- ja vàrem 
advertir que –al nostre entendre- 
el partit guanyador –per majoria 
absoluta- amagava una “agenda 
oculta” que tenia ben poc a veure 

amb els interessos generals de Calaf i molt amb 
els interessos particulars i de partit. 

En aquest sentit costa molt d’entendre la insistèn-
cia en el despropòsit de modificar el Pla Urbanístic; 
desclassificant sòl de propietat pública –mentre 
els municipis de l’entorn en creen de nou- i assu-
mint com a pròpies inversions multimilionàries 
que haurien de fer les empreses que se’n han de 
beneficiar. Tampoc és fàcil d’entendre la insistèn-
cia en que la gestió diària de l’aigua la faci una em-
presa privada o que en la concessió del tanatori 
l’empresa pugui aplicar tarifes discriminatòries a 
les empreses que legalment en vulguin fer ús. 

Tanmateix, tot i que és molt difícil d’entendre i 
d’explicar el que està passant, sabem que el temps 
posarà llum a la foscor i –esperem- que no sigui 
massa tard.

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

El Tanatori municipal de Calaf ja 
està construït. I en el ple ordinari 
de febrer vam aprovar el projecte 
executiu per a la construcció 
d’una Residència per a la Gent 

Gran que, juntament amb el Centre de Dia, 
activarà una plataforma de serveis que ens ha de 
permetre atendre de manera integral i integradora 
les persones grans de Calaf i l’Alta Segarra.  És un 
primer pas, però un pas imprescindible. Mantenim 
l’objectiu de construir la residència durant l’any i 
pocs mesos que ens queden de mandat.

També és a punt d’entrar en funcionament la planta 
desnitrificadora que, juntament amb la connexió 
amb la Llosa del Cavall, ens resol definitivament 
el problema de l’aigua a Calaf que s’havia tornat 
endèmic. En aquests temps de sequera extrema 
que viu el país, són infraestructures que mostren 
el valor de present i futur que tenen.
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Dissabte 26
Activitats en clau de mercat
“Taller de màscares”
Plaça dels Arbres — 11.00 h 
Organitza: Ajuntament de Calaf

 març
Dimarts 1
Sortida de Marxa nòrdica 
per Calaf
Davant del cementiri— 9.30h
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dissabte 5
Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” — 
Agropoale “A”
Poliesportiu municipal— 19.00h

Divendres 4 i dissabte 5
Festa del Pellofa
Consultar programació a part 
Organitza: La Polseguera

Diumenge 6
Sardanes amb l’Orquestra 
Nova Blanes   
Casino de Calaf — 13.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Concert i ball amb 
l’Orquestra Nova Blanes  
Casino de Calaf — 18.30 h
Només ball: 12€ / Socis: 9€
Concert i ball: 18€ / Socis 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Agenda 8M Dia 
Internacional de la Dona
Dissabte 12
Activitats esportives i 
xerrades
De 10.00h a 18.30h a la Plaça 
dels Arbres

Dijous 7
Teatre: “Elles”  
Casino de Calaf — 19.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 8 
Teatre: “La volta al món 
en 80 ties”  
Casino de Calaf — 19.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 9 
Concert familiar amb 
“Ambauka”  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dansa: “El viatge de la dent 
de lleó” de l’Escola de  Dansa 
de Solsona
Casal de Calaf — 19.00h
Socis: 7€ / General: 10€
Organitza: Casal de Calaf

Diumenge 10 
Ball amb Stress Band  
Casino de Calaf — 1 8.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 17
Ball amb Xarop de nit  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 22 
Teatre documental “36+1”
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Presentació del llibre “Via 
única” d’Albert Pont
Casal de Calaf — 19.30h
Organitza: Casal de Calaf

Dissabte 23
Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” — CFS 
Pardinyes  “B”
Poliesportiu municipal—19.00h

Concert del duo Ribera Sàbat
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 24
Ball amb Joan Vilandeny  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

 Concert Coral Ressons: 
“Calaf canta Sant Jordi”
Casal de Calaf — 18.00h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: Coral Ressons

Cursa Punk Trail  
Cursa a peu
Més informació programes a part
Organitza: Bike Calaf

Dissabte 30
Concert amb The Thyets
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 17€ / General: 20€
Organitza: El Casino de Calaf

Teatre:
“Bodas de sangre”
Amb Xavi Torra
Casal de Calaf — 20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casal de Calaf

Cursa Limits Land  
Cursa BTT
Més informació programes a part
Organitza: Open Natura, 
Ajuntament de Calaf i
La Bacicleta

Diumenge 13
Activitats esportives i Taula 
rodona amb esportistes d’elit
De 9.00h a 12.30h a la Plaça 
dels Arbres
Dies 17 i 24
Taller de cicle menstrual i 
autoexploració genital
Espai Social i Cultural Carmen 
Arrojo Maroto — 18.00h

Per a més informació dels actes 
consultar programes a part

Dissabte 12
Teatre: “Els Àngels no 
tenen fills”
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 13 
Ball amb Xarop de nit  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf 

Dissabte 19
Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” — Vila-
Sana, Futbol Sala “A”
Poliesportiu municipal— 19.00h

Teatre: “La dona del 
tercer segona”
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 20 
Concert: El Gaig Daurat
Casal de Calaf — 18.00 h
Socis: 10€ / General: 12€ 
Organitza: El Casal de Calaf 

Ball amb l’Orquestra 
Mediterranea  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Cursa de la Campana  
Cursa a peu fins a Sant Sebastià
Més informació programes a part
Organitza: Bike Calaf

Dissabte 26 
Concert de Joan Isaac 
i Carme Sansa “Els set 
pecats capitals”
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 27
Ball amb Alma Duet  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

abril
Dissabte 2
Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” — FS 
Solsona “B”
Poliesportiu municipal— 19.00h

Concert amb Cor Trinvant 
I Trio Segarrenc: “Musicals 
amb el cor”   
Casino de Calaf — 20.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 3 
Ball amb Pep i María José Trio 
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dimarts 5
Concert amb Mariona 
Sagarra “Cants i encants 
amb veu de dona”  
Casino de Calaf —1 9.00 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf
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