
E
l divendres 3 de febrer el Casal de 
Calaf va acollir la sisena edició de 
la Nit de l’Esport i la Cultura amb 
l’objectiu de reconèixer a les per-

sones i entitats locals que han destacat pels 
èxits assolits o per la promoció que han fet de 
l’esport i la cultura l’any 2022.

El tret de sortida el va donar el Cor de 

Servidores de Santa Calamanda format per 
diferents persones voluntàries de l’Alta Se-

garra que, vestides de monges, van adaptar 
i cantar la cançó I will follow him de la pel·lícula 
Sister Act.. Sota el títol “Verge Omnipotent”, 
en clau d’humor, van repassar els diferents  
nominats de la gala.

La cerimònia va estar conduïda per diver-
ses parelles de presentadors formades per: 
per Jaume Puigpelat, Gerard Carrillo, Neus 
Quer, Laura Fernández, Xavi Marinsyach, Mí-
riam Pujol, David Martínez i Isabel Gallego i va 
comptar amb una banda de músics creada 
especialment per l’ocasió que va acompan-
yar tot l’acte.

A banda dels diferents vídeos commemo-
ratius, una de les altres sorpreses d’aquest 
any, va ser la interpretació per part de tres ac-
tors d’una adaptació d’un dels gags esportius 
més divertits d’ El Tricicle: Tenis.

En l’àmbit de la cultura es van repartir set 
premis com a: millor iniciativa cultural, infantil 
o juvenil al projecte Fem Dansa; efemèride al 

Festival Desfolca’t pels seus 30 anys; millor 
aportació cultural per a la promoció de la cul-
tura a Calaf a La Polseguera; millor aportació 
cultural en l’àmbit social i pedagògic al Ca-
sal de Calaf pel Cicle “Cap, Cor Puny”; millor 
ambaixador cultural de Calaf al món a Daniel 
Anglès; premi a la trajectòria cultural a Carme 
Sala Gubianes i premi Alta Segarra a l’Albert 
Costa Vendrell.

Els vuit premis esportius van ser per Judit 
Marsiñach Moreno com a millor esportista; 
Pol Pons Cuevas com a millor esportista in-
fantil; Jordi Vilaseca Balletbò com a trajec-
tòria esportiva; Unió Esportiva Calaf i Club de 
Bàsquet Calaf com a premi ex aequo a millor 
iniciativa esportiva en promoció de l’esport; 
Bike Calaf com a millor iniciativa pedagògica 
o social lligada als valors de l’esport; Felip Pui-
garnau Castelló com ambaixador esportiu de 
Calaf al món i Arnau Gómez Jiménez com a 
premi Alta Segarra.

A més, el jurat va decidir atorgar un premi 
Especial a l’Equip de Futbol Sala Calaf i fer 
una Menció Especial a Jordi Badia Perea, 
alcalde de Calaf, pel Projecte North Cape 
4000 – Repte “Guanyem l’Ictus”.

Jordi Badia va tancar el que serà la seva 
darrera gala de la Nit de l’Esport i la Cultura 
com a alcalde destacant que s’ha aconseguit 
amb escreix el repte proposat quan, a l’inici 
de la primera legislatura, van crear l’acte: “do-
nar a conèixer i reconèixer tot allò que es fa a 
Calaf en l’àmbit de l’esport i la cultura perquè 
és moltíssim”, va afirmar. Badia va  afegir que 
vingui el govern que vingui li agradaria que 
aquesta gala continuï i es consolidi com un 
projecte més de poble, i fins i tot, que pugui 
ser una festa que es facin seva les pròpies 
entitats.

Emotiva, musical i participada Nit de 
l’Esport i la Cultura que entrega 16 
premis i una menció especial
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D’entre els premiats, destaquen el director artístic mu-
sical Daniel Anglès, com abaixador cultural de Calaf al 
món; Jordi Vilaseca, com a trajectòria esportiva i Car-
me Sala, com a trajectòria cultural



El Ple de Calaf aprova el reglament 
del futur Consell de la Gent Gran

el Ple municipal 

Es renova la placa de l’Espai Empremtes de Calaf

E
l Ple de Calaf va celebrar la primera 
sessió de l’any 2023 el passat di-
lluns 30 de gener a les 19.30h.

Primerament, es va aprovar una 
modificació de crèdit per incloure una sub-
venció del Programa de resiliència 3.0 que 
es destinaran a inversions com el muntatge 
de lones orgàniques al pati de la casa Ber-
tran i el muntatge d’un joc infantil a l’Escola 
Alta Segarra; i a serveis i activitats com la 
contractació de personal per al manteni-

ment i conservació de parcs i jardins per 
valor de 114.979,26 €. En aquest cas, el GiC 
hi va votar en contra i Junts per Catalunya es 
va abstenir.

Un dels punts destacats de l’ordre del dia 
va ser l’aprovació inicial del Reglament del 
Consell de la Gent Gran, un òrgan consultiu 
de participació i coordinació que té per ob-
jecte la consulta, informació, col·laboració, 
assessorament, debat i elaboració de pro-
postes pel que fa a qüestions i iniciatives 
locals que afectin la gent gran i en general, a 
l’activitat del municipi. Els grups de l’oposició 
es van abstenir, ja que van trobar a faltar po-
der participar en el Consell per copsar de 
primera mà les inquietuds que hi sorgeixin 

i perquè consideren que cal detallar al re-
glament un sistema de selecció pel que fa 
a possibles persones que hi vulguin partici-
par sense formar part de cap entitat de gent 
gran del municipi. Teresa Bujons, regidora 
de Benestar, va explicar que de moment, no-
més dues persones externes s’havien mos-
trat interessades en participar-hi, però que 
en un futur, si n’hi ha més, sí que es sotmetrà 
l’elecció a consulta popular.

En aquest Ple també es va aprovar el Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC) elaborat per l’Àrea d’Acció Climàti-
ca de la Diputació de Barcelona a través de 
la subvenció del Catàleg de Recursos. El 
seu objectiu és analitzar i inventariar els con-
sums d’emissions i recursos energètics del 
municipi per determinar un pla d’acció que 
permeti a l’Ajuntament reduir les emissions 
en més d’un 55% l’any 2030 i així, encami-
nar-se cap a assolir la neutralitat en carboni 
de cara a l’any 2050, és a dir, tenir un balanç 
net de zero emissions. En aquest cas, els 
dos grups de l’oposició també es van abs-

tenir, ja que consideren que és un tema molt 
transcendental, però que no tenen clar que 
l’equip de govern s’ho cregui i que el docu-
ment hagi estat elaborat de la millor forma.

D’altra banda, amb els vots en contra 
del GIC i l’abstenció de Junts per Cata-
lunya, també es va aprovar inicialment 
l’Ordenança General de Subvencions amb 
la finalitat d’establir les normes generals per 
a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el 
pagament de les subvencions que atorgui 
l’Ajuntament de Calaf.

Finalment, també es va aprovar una bo-
nificació del 95% de l’ICIO (Impost sobre 
Construccions Instal·lacions i Obres) a la 
Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Educació com a contraprestació per la 
substitució de la caldera, instal·lacions de 
radiadors i substitució de fusteria a diferents 
espais amb problemes de confort a l’Institut 
Alexandre de Riquer de Calaf. Aquesta vota-
ció va comptar amb la unanimitat de tots els 
grups.

D’entre els punts de 
l'ordre del dia, també 
hi havia l'aprovació 
inicial del Pla d'Acció 
per l'Energia Sosteni-
ble i el Clima (PAESC) i 
l'Ordenança General de 
Subvencions

El passat 2017 Calaf va presentar el pro-
jecte “Espai Empremtes” amb què va dedi-
car una zona del cementiri municipal a totes 
aquelles famílies que han perdut un nadó du-
rant la gestació. L’espai, es va simbolitzar amb 
una olivera i una placa i aquest mes de febrer, 
s’ha renovat amb una nova placa on s’hi pot 
llegir: “En record als nadons que, naixent en 
silenci, han deixat la seva empremta; i en su-
port a qui conviu amb la seva absència”. 

L’Espai Empremtes té l’objectiu de facilitar 
l’elaboració del dol i donar visibilitat a aques-
tes pèrdues humanes. Està obert a tothom 
qui ho necessiti i vol ser un espai on es pugui 
fer un ritual pel dol, a la vegada que serà un 
espai de simbolisme per aquests nadons.

El projecte, en aquell moment pioner a 
Catalunya, va ser impulsat per dues cala-
fines amb la col·laboració de l’Ajuntament i 
l’Associació Bitxets 14.

el dol 



l’habitatge 

Durant el 2022, es van obrir dues con-
vocatòries per sol·licitar en règim de maso-
veria urbana dues de les conegudes com 
a  “casetes dels mestres” de Calaf, la 30 i la 
32. Paral·lelament, l’Ajuntament va iniciar 
diferents treballs d’adequació i mesures 
d’eficiència energètica per tal de rehabilitar 
dues casetes més, la 26 i la 28, finançats al 
100% a través d’una subvenció del Catàleg 
de Serveis de la Diputació de Barcelona. 

Finalment, aquest mes de gener han fi-
nalitzat les obres i s’han aprovat les bases 
d’adjudicació per tal d’obrir una tercera con-
vocatòria per sol·licitar en règim de masove-
ria aquests habitatges que està oberta tam-
bé a persones no empadronades a Calaf.
El nou calendari provisional d’aquesta 3a 

convocatòria serà:

Presentació de sol·licituds: 
Des del 30 de gener de 2023 al 27 de febrer 
de 2023
Publicació llista d’aspirants admesos: 
6 de març 2023
Presentació de reclamacions a la llista 
provisional: 
del 6 de març al 10 de març de 2023 (en el 
cas que n’hi hagi)
Sorteig: 20 de març de 2023
Publicació sorteig: 21 de març de 2023
Signatura contracte: 27-31 de març de 
2023 

Un any més, des de l’Associació La 
Polseguera de Calaf en col·laboració 
amb la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament organitzen la Festa del Pe-
llofa, el carnaval de Calaf, que tindrà lloc 
el divendres 24 i dissabte 25 de febrer

Els actes de carnaval començaran 
divendres nit a l’envelat amb una festa 
de disfresses de temàtica d’esquí i el tor-
neig de duro. 

Durant el dissabte, tindrà lloc la rua de 
botigues amb ambientació per comer-
ços i mercat. A partir de les 16.30 h, des 
del Casal de Calaf, començarà la Gran 
Rua amb el concurs de carrosses i com-
parses que clourà amb el pregó de les 
Reines Pellofa i l’entrega de premis. 

A les 20.30 h s’iniciarà el correbars 
des de la plaça dels Arbres i finalment, a 
les 24 h, el ball de disfresses de l’envelat 
clourà la festa amb les actuacions de 
Les que faltaband, Orquestra Tropical i 
Dj Rutxo.
Tota la programació a www.calaf.cat 

Calaf celebrarà  la 
Festa del Pellofa 
el 24 i 25 de febrer 

S’obre una 3a convocatòria per adjudicar dues 
noves casetes dels mestres en règim de maso-
veria

les festes 

Torna el cicle de marxa nòrdica per a gent gran

El mercat es suma al 
carnaval amb un taller 
de barrets d’arlequí

D
urant el 2022 Calaf va participar en 
un projecte de la Diputació de Bar-
celona per oferir un cicle de marxa 
nòrdica dirigit a la gent gran. En 

aquella primera part, es van realitzar fins a 4 
sortides amb monitors titulars i es va facilitar 
el material necessari a la vintena de perso-
nes que van participar en les diferents rutes.

A partir d’aquest mes de febrer es farà la 
segona part del cicle que consistirà en tres 
intercanvis amb els altres municipis adherits 
també al projecte de la Diputació i una jorna-
da a Calaf on se’ls rebrà.

El dimecres 15 de febrer es va fer la prime-
ra sortida fins a la Roca del Vallès. La camina-
da  va transcórrer per la ruta dels 11 rellotges 
de sol, l’ermita de Sant Agnès de Malanya-
nes, el castell de la Roca, la Bassa dels Ànecs 
i l’Església de Sant Sadurní. En total  van ser 
8,75 km d’una durada aproximada de 3 hores 
i mitja.

La sortida des de Calaf va ser en autobús 
a les 07.30 h des de la plaça dels Arbres i hi 
van participar una quinzena de participants. 

Altres rutes previstes
Les properes sortides estan previstes de 

fer-se a Sallent (dimecres 15 de març), Sant 
Climent (dimarts 28 de març) i Calaf (dime-
cres 12 d’abril). Aviat s’obriran les inscripcions 
per participar-hi. 

la gent gran 

Es podran presentar 
sol·licituds fins al 27 de 
febrer i estarà també 
oberta a persones no 
empadronades a Calaf 
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els grups municipals

Residència i Biblioteca Calaf no necessita 
indústria?

Si no has fet la feina ... 
posa-hi un cartell!

Anys enrere, en un model 
d’equilibri on la riquesa que 
aporta l’activitat industrial 
permet tenir els serveis 
que necessitem, el GIC va 

promoure una àmplia zona de polígon 
on l’INCASOL va gastar més de tres 
milions d’euros.

L’alcalde Badia va decidir instar la 
desqualificació de tot aquell terreny 
industrial. El seu model deu ser el d’un 
municipi dormitori, on la gent hagi d’anar a 
treballar a fora.

Malgrat això, una nova empresa s’ha 
instal·lat al límit del terme de Calaf, en 
terreny de Sant Pere Sallavinera. Potser 
aportarà feina i valor al territori. L’únic 
inconvenient és que des de Calaf li 
donarem els serveis (aigua, clavegueram, 
depuradora...) però no cobrarem els 
impostos ni tindrem cap control sobre 
l’activitat. Què us sembla?

La legislatura s’acaba i d’aquí 
a 3 mesos tindrem eleccions 
per escollir els nostres 
representants a l’Ajuntament.  

Han estat uns anys decebedors en els 
que la majoria absoluta de l’actual equip 
de govern ha imposat les seves prioritats a 
la resta sense cap mena de mirament. De 
fet s’ha dedicat a desfer bona part de la 
feina feta per anteriors equips de Govern, 
com el POUM, els polígons industrials o la 
Ronda Sud, de manera incomprensible... 

I en aquests 8 anys han estat tan concentrats 
en aquesta tasca i venent fum a la població 
que els ha quedat el més important per fer i, 
és clar, ara tot són presses. 

De fet -hi ha tants nervis- que en els pro-
pers mesos vegem com Calaf s’omple de 
cartells anunciant obres i que s’explanen 
parcel·les per fer veure que els projec-
tes ja estan gairebé enllestits quan, en re-
alitat, ni tan sols saben com ho pagarem.

Les darreres setmanes, hem 
rebut subvencions per a la 
construcció de la Residèn-
cia per a la gent gran i per a 
la biblioteca municipal. Con-

cretament, 1,7 M d’euros i 1,034 M d’euros, 
respectivament. Aquestes representen una 
mica menys de la meitat del cost estimat, 
però són l’impuls definitiu per abordar-ne la 
construcció.

El projecte de residència compta amb més 
fonts de finançament. Per exemple, la venda 
de l’antic abocador. Bona part de la inversió 
queda coberta i l’esforç serà aconseguir 
que el govern compleixi la promesa feta 
diversos cops de concertar més de la 
meitat de les places.

Són dos equipaments imprescindibles per 
a Calaf i l’Alta Segarra. La seva construcció 
posada en servei en els pròxims dos o tres 
anys si els terminis es compleixen, cobrirà 
necessitats que es troben a faltar des de fa 
massa temps.

febrer
Divendres 24
Cinema Cicle Gaudí “Un Año, una 
noche” 
Casino de Calaf — 21.00 h
Públic general: 4.5€ | Socis 3€ |
Organitza: El Casino de Calaf

Dies 24 i 25 
Festa del Pellofa
Veure programes a part
Organitzen: La Polseguera i 
Ajuntament de Calaf

Dissabte 25 
Activitats en clau de mercat 
“Taller de barrets d’arlequí”
Plaça dels Arbres — 11.00 h 
Organitza: Ajuntament de Calaf

Diumenge 26
Concerts i ball amb l’Orquestra 
Internacional Maravella
Casino de Calaf — 16.30 h i 18.30 h
Veure programes a part
Organitza: El Casino de Calaf

març
Diumenge 5 
Ball amb Duet Solistes  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dimarts 18
Concert de la violoncel·lista 
Sveta Trushka
Casino de Calaf —19.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 21
“Posa un discapacitat a la 
teva vida” de Marc Buxaderas 
acompanyat al piano d’Isaac 
Fonoll
Casino de Calaf —20.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 22
Presentació del llibre de 
fotografies antigues, “Calaf 
desaparegut”
Sala d’actes municipal —19.00 h
Organitzen: Josep Maria Solà, 
Antonino Mestres, Editorial Efadós
Col·labora: Cor Trinvant

Teatre “Un Concert a la Casa 
Blanca” Producció anual XTAC
Casino de Calaf —20.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 23 
Ball amb Raul  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 30 
Ball amb Alex  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Agenda 8M
Dia Internacional de la Dona

Del 7 al 31
Exposició Paisatges Urbans de 
Sara Villarta
Espai Social i Cultural Carmen 
Arrojo Maroto— De 16.30 h a 
20.30 h

Divendres 10
Presentació PLA d’IGUALTAT 
EXTERN per Calaf
Espai Social i Cultural Carmen 
Arrojo Maroto— 18.00 h

Taller fotogràfic “Plasma les 
teves referents”
A càrrec de Loida Camats.
Espai Social i Cultural Carmen 
Arrojo Maroto— 18.30 h 

Més informació i inscripcions en 
programes a part.

Diumenge 12 
Ball amb Raul  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 18 
Ballet flamenc de Barcelona 
presenta “LUXURÎA”
Casino de Calaf —19.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Dies 24, 25 i 26
Teatre “Aigua deshidratada” 
direcció de Carme Sala
Casino de Calaf
Dia 24 — 21.00 h, dia 25 — 19.30 h,
dia 26 — 18.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 26
Música participativa d’arrel 
tradicional (acte solidari)
Casal de Calaf —18.30 h 
Organitza: 5 sons arrelats i Casal 
de Calaf

abril
Dissabte 1
Carles Casas Strings Band Trio
Casino de Calaf —19.30 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 2
Ball amb Joan Vilandeny  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 9
Caramelles
Diversos espais —Durant el matí 
Organitza: Associació Cultural i 
Educativa Calamanda

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

Dissabte 15
Espectacle familiar “Soc una 
nou”
Casino de Calaf —18.00 h 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 16
Ball amb Elisabeth  
Casino de Calaf — 18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf
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