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D
es del 18 d’octubre, el servei de 
transport a demanda Clic.cat 
Alta Segarra funciona de dilluns 
a divendres de 08.00 h a 16.00 h.  

L’horari inicial del transport 
a demanda era de dilluns a divendres de  
09.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.30 h, i  
també, els dissabtes de 10.00 h a 14.00 h.

Durant aquests primers mesos de funcio-
nament, s’havia detectat que hi havia algunes 
franges horàries amb molt pocs usuaris i al-
tres que tenien una demanda potencial a la 
qual no s’estava donant resposta.  

La franja de la tarda i del dissabte tenia 

molt poca demanda. En canvi, la franja del 
matí no cobria algunes necessitats que sor-
gien a primera hora, com el desplaçament 
dels alumnes provinents d’altres municipis 
als centres educatius o la realització de visi-
tes mèdiques a Calaf o Igualada.  

A més, el fet que a partir de les 12.30 h no 
es poguessin reservar viatges amb origen 
o destí Igualada generava incertesa en els 
usuaris que havien utilitzat el transport per 
anar a aquest municipi i no sabien si podrien 
utilitzar-lo per tornar.  

El Ple de la Mancomunitat de l’Alta Se-
garra va aprovar el 21 d’octubre demanar al 
Departament de Territori donar continuïtat 
al projecte de transport a demanda un cop 
s’acabi la prova pilot a mitjans de desembre i 
estendre el servei a Manresa. 

Nou horari del servei de transport a 
demanda Clic.cat Alta Segarra

L’Ajuntament impulsa un projecte de 
masoveria urbana

E
l govern de Junts per Calaf - AM ha 
impulsat un projecte de masoveria 
urbana al municipi. Aquest model 
d’habitatge es basa en la cessió 
d’un immoble per part de la 

persona propietària a canvi que la persona 
cessionària faci obres de rehabilitació i 
manteniment. 

L’Ajuntament  cedirà dos habitatges de titu-
laritat municipal, coneguts popularment com 
‘Les casetes dels Mestres’, mitjançant aquest 
sistema.

El projecte es va iniciar fa un any, amb una 
reforma prèvia al lloguer de masoveria. La re-
habilitació va estar subvencionada per la Dipu-
tació de Barcelona i es va dur a terme a causa 
del mal estat en què es trobaven aquests ha-
bitatges. 

Amb la reforma de dues de les cases ja 

acabada, el procés d’atorgament va començar 
amb la jornada de portes obertes, que va tenir 
lloc el 17 de setembre. 

Tot i que el calendari d’adjudicació és pro-
visional i es pot veure modificat davant situa-
cions imprevistes, les dates fixades són: 
· Presentació de sol·licituds: des del 18 
d’octubre fins al 18 de novembre. 
· Publicació de la llista d’aspirants admesos: 
26 de novembre.
·  Presentació de reclamacions a la llista provi-
sional: del 29 de novembre al 3 de desembre.
·  Sorteig: 14 de desembre.
· Publicació dels resultats del sorteig: 15 de 
desembre.
· Signatura del contracte: entre el 20 i el 24 de 
desembre. 

Calendari provisional

El motiu del canvi horari és 
millorar la qualitat del servei



Amb la pandèmia de la Covid-19, s’ha evi-
denciat la necessitat de donar suport als 
serveis existents i dotar al territori d’ajudes, 
iniciatives i accions d’atenció. Per aquest 
motiu, el govern municipal està treballant en 
diferents accions en matèria de salut mental. 

L’Ajuntament elaborarà una diagnosi per 
conèixer les necessitats personals i socials 
de les persones amb problemes de salut 
mental, les seves famílies i els professionals 
del sector. L’objectiu és identificar i ordenar 

els recursos en l’àmbit de la salut mental 
presents en el territori, per tal d’acompanyar 
en la millora de l’organització dels serveis, 
equipaments i professionals. Per a realitzar 
la diagnosi, es treballarà amb tots els agents 
que formen part de la Taula de Salut Mental 
de Calaf i l’empresa EDAS contractada per la 
Diputació de Barcelona.

Des del 5 de novembre, Calaf comptarà 
amb l’espai ‘Situa’t’, un Punt d’Informació i 
Acompanyament en Salut Mental. Estarà ubi-
cat al Centre de Recursos per a l’Ocupació 
(CRO) i funcionarà de forma presencial els 
divendres de 09.00 h a 13.00 h.

El servei estarà ofert per Salut Mental 
Catalunya Anoia, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, i tindrà per objectiu informar, 
assessorar i acompanyar. Serà un punt 
d’atenció directa i propera a persones amb 
problemes de salut mental i les seves fa-
mílies. A més, l’espai oferirà un recurs em-
marcat dins el projecte ‘Activa’t per la Salut 
Mental’, que vol aconseguir que les perso-
nes amb problemes de salut mental o risc 
de patir-ne, i les seves famílies, esdevinguin 
agents de salut actius en el seu propi procés 
de recuperació.

Per contactar amb aquest servei, cal en-
viar un correu a info@mcanoia.org o trucar al 
618 04 95 59.

P
ui Fonoll Colell i Andrea Fer-
nández Romero, hereu i pubi-
lla d’aquest 2021, van repre-
sentar la vila de Calaf a la 68a 
edició de la FirAnoia.

L’hereu i la pubilla van prendre part en 
els actes que es van dur a terme durant 
el matí del diumenge, 26 de setembre. 
Després de la recepció oficial, els infants 
van realitzar l’ofrena de les cistelles amb 
fruits de la terra. L’esdeveniment també 
va comptar amb la participació dels he-
reus i pubilles d’altres municipis de la co-
marca de l’Anoia.

L’hereu i la pubilla 
presents a la FirAnoia

Nova formació per a 
particulars, entitats i 
empreses

El Ple de Calaf nomena Sergi Fitó com a nou regidor

el Ple municipal 

A
mb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf i la 
Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
ha impulsat ‘Digit-All: Ofici-

na d’Acompanyament Digital de l’Anoia’.
La iniciativa es proposa combatre les 

desigualtats en l’accés a les noves tec-
nologies generades per l’escletxa digital 
a través del suport, acompanyament i 
capacitació a la digitalització de la ciuta-
dania. L’oficina compta amb una persona 
tècnica per atendre consultes sobre  la 
informació, serveis i funcionament de 
l’administració electrònica. Així mateix, 
els usuaris poden aprendre a utilitzar el 
correu electrònic o generar documents 
PDF, entre d’altres. 

A Calaf, està situada a la Sala Felip i 
funciona cada dimarts de 09.00 h a 14.00 
h. Cal concertar cita prèvia trucant o en-
viant un whatsapp al 610 280 811.

Projecte Digit-All 

El Regidor de Medi Ambient, Tomàs Agu-
lló Lloret, va formalitzar la seva renúncia a la 
sessió plenària del mes de setembre. Des-
prés de dos anys al capdavant de l’Àrea de 
Medi Ambient va renunciar a l’acta de regidor 
per motius personals.

Al Ple, va pronunciar un discurs de co-
miat, en el qual va agrair el suport i la con-
fiança als companys de l’equip de govern, i 
també, el respecte i la cordialitat als regidors 
de l’oposició. Així mateix, va dedicar unes 
paraules d’agraïment a tots els treballadors 
de l’Ajuntament, amb una menció especial al 
Cap de la Brigada Municipal, Francesc Mi-
quel, i el Tècnic de Medi Ambient, Marc Are-
nas. També va posar en valor la feina “dura, 
exigent i sovint poc reconeguda” del perso-
nal de la recollida porta a porta.

Tomàs Agulló Lloret era regidor des de 
l’any 2019 i durant aquest mandat va gestio-
nar la implantació del sistema de recollida 
municipal de residus porta a porta a Calaf.

L’Ajuntament impulsa diverses accions en matèria 
de salut mental

la formació

E
l 28 d’octubre i el 2 i 4 de no-
vembre de 18.45 h a 20.55 h 
al Centre de Recursos per a 
l’Ocupació (CRO) de Calaf 
tindrà lloc un curs de promo-

ció del canal electrònic per relacionar-
se amb l’administració local. La formació 
està dirigida a empreses, entitats i ciuta-
dania. 

Cal inscripció prèvia a través de 
l’enllaç: bit.ly/3AZu9Fj. També es pot fer 
de forma presencial al CRO, trucant al 
938 69 82 49 o enviant un correu electrò-
nic a calaf.ocupacio@calaf.cat.

Sergi Fitó Giralt va prendre possessió 
com a regidor en la sessió plenària celebra-
da el dilluns 25 d’octubre. Fins aleshores, era 
comissionat de municipalització de l’aigua i 
s’encarregava de tasques relacionades amb 
la gestió i l’abastament municipal. Assumirà 
l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Municipals 
que, fins a la seva renúncia al Ple del mes de 
setembre, dirigia Tomàs Agulló Lloret. 

La presa de possessió va tenir lloc a l’inici 
del Ple. Després de la intervenció del secre-
tari interventor, Joan Miquel Roig, el nou regi-
dor va prometre el càrrec. Tot seguit, l’alcalde 
de Calaf, Jordi Badia, li va fer entrega de la 
medalla de regidor. Posteriorment, Sergi Fitó 
va pronunciar un breu parlament. Per últim, 
els portaveus dels grups de l’oposició li van 
dedicar unes paraules de benvinguda.

· Aprovació provisional de la modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tri-

buts municipals per a l’exercici 2022 (7 vots 
a favor, dues abstencions del GIC-VV i un vot 
en contra de Junts per Catalunya).
·  Aprovació de la compatibilitat de l’enginyer 
(9 vots a favor i un vot en contra).
·  Aprovació d’una modificació de transferèn-
cia de crèdit (8 vots a favor i una abstenció de 
Junts per Catalunya).
·  Aprovació d’una modificació de generació 
de crèdit (Aprovat per unanimitat)
· Informar sobre l’auto del TSJC en què es 
planteja una qüestió d’inconstitucionalitat 
davant el TC en el procediment judicial de 
reclamació a la Generalitat de Catalunya del 
deute amb l’escola bressol municipal.

A l’apartat de l’activitat de control, el por-
taveu del GIC-VV, Jaume Simó, va expressar 
dubtes respecte de diversos pagaments, 
com la compra d’una olivera centenària o la 
contractació de serveis controladors de se-
guretat per la Festa Major.

D’altra banda, el portaveu de Junts per 
Catalunya, Joan Caballol, es va interessar pel 
pagament a l’associació de veïns de la Pine-
da pel repartiment de cartells, la pròrroga del 
contracte de les obres de reforma al C/ Mes-
tre Manel Giralt, l’adjudicació de les obres de 
reforma del C/ de la Colònia, entre d’altres.

Tomàs Agulló Lloret, Regidor de Medi Ambient, 
renuncia al seu càrrec

la digitalització

Situa’t

Diagnosi en salut mental

l’envelliment actiu 

la salut mental

L’Ajuntament promou la iniciativa ‘Vellesa Activa’

L’Ajuntament de Calaf, amb la 
col•laboració del Consell Comarcal de 
l’Anoia, ha promogut el projecte ‘Vellesa acti-
va’. A través d’aquesta iniciativa, es vol detec-
tar les necessitats de les persones grans que 
viuen soles. 

Per realitzar aquest diagnòstic, es contac-
ta amb aquestes persones i se’ls realitza una 
entrevista telefònica. La persona encarrega-
da de fer les entrevistes es diu Míriam Sanz 
Carrasco i està situada a l’Esplai de la Gent 
Gran els dimarts i dijous de 10.00 h a 12.30 h. 

A través de l’anàlisi de les necessitats 
detectades durant les entrevistes, es des-
envolupen polítiques socials i sanitàries per 

fomentar l’envelliment actiu i saludable de les 
persones grans de Calaf. 

Amb aquest projecte, el consistori muni-
cipal dona continuïtat a ‘Decideixo viure bé a 
casa’, una iniciativa que es va posar en marxa 
a l’inici del 2020, abans que esclatés la pan-
dèmia.

L’objectiu és identificar les 
necessitats de les perso-
nes grans que viuen soles

la tradició

l’educació

189 alumnes obtenen 
la beca per a llibres i 
material escolar

L
’Ajuntament de Calaf ha ator-
gat la beca per a llibres i ma-
terial escolar pel curs 2021 
- 2022 a 189 alumnes del mu-
nicipi.

La beca estava dirigida a alumnes de 
famílies en una situació socioeconòmi-
ca desafavorida o afectades per la crisi 
causada per la Covid-19. 

Podien optar a l’ajut els alumnes 
empadronats a Calaf que estiguessin 
cursant educació infantil, primària o se-
cundària.

Altres punts del Ple

900 92 92 09
Els vigilants municipals atendran les trucades en 
l’horari de servei i la resta d’hores saltarà al 112.

recordatori

el govern 



De retorn a la 
normalitat, encara

Molt parlar
i ben “barato” 

Mantenir serveis?

Molts encara recordem com 
l’equip de govern actual auto-
definit d’esquerres i feminista, 
aprofitava la maternitat d’una 

de les regidores del GiC. a l’oposició, amb 
la consegüent absència al ple, per aprovar 
punts que podrien haver estat rebutjats si 
ella hi hagués pogut votar.

Són els mateixos que s’omplen la boca, i el 
programa electoral, amb frases, com ara 
“igualtat de condicions sigui quina sigui la 
identitat de gènere”.
A si?... Doncs no.
Per què quan les noies de l’equip feme-
ní de futbol calafí truquen a la porta de 
l’Ajuntament per buscar finançament 
se’ls diu que no pot ser?

Hauran de continuar pagant 400 € l’any ca-
dascuna per poder jugar?
Les paraules no se les endú el vent, sobretot 
aquelles que s’escriuen als programes elec-
torals.

En el ple d’octubre s’han apro-
vat els impostos i les taxes per 
al 2022 essent el nostre grup 
l’únic que hi ha votat en con-

tra mentre que l’Equip de Govern ens ho va 
justificar dient-nos que era per mantenir els 
serveis...   

Creiem que la situació de crisi derivada de la 
COVID, l’augment de la inflació i de la pres-
sió fiscal està portant a molts dels nostres 
conciutadans a una situació cada cop més 
difícil. 
Potser si en lloc de dir-nos que volien 
mantenir els serveis s’haguessin com-
promès a millorar-los per tenir una vila neta 
i endreçada, una atenció ciutadana exem-
plar, una seguretat pública modèlica o una 
transparència indiscutible en els processos 
de contractació de l’Ajuntament els hi hau-
ríem fet costat.  

Més aviat sembla que es tracta de “mante-
nir”... les nòmines. 

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 2021

Portem unes quantes setma-
nes sense casos de covid a 
Calaf. N’hem acumulat 487 des 
de l’inici de la pandèmia. Però 

ara ja fa força dies que el mapa d’incidència 
apareix en verd. És una tranquil·litat obrir de 
bon matí la pàgina de Salut i comprovar que 
continuem nets. No vol dir que no hàgim de 
mantenir-nos prudents i vigilants. Hi ha la 
nova variant delta plus que ha començat a 
circular pel país, més contagiosa però en-
cara vulnerable als efectes de la vacuna. 
També hi ha l’arribada del fred. Vol dir que 
canviarem els espais oberts pels tancats. I 
el grip. Fem cas als metges. Tothom a qui li 
toqui, que es vacuni. Si els governs podem 
planificar un 2022 de retorn a normalitat és 
gràcies que la majoria de la població ha en-
tès la gravetat de la situació i s’ha comportat 
com calia. 

Moltíssimes gràcies!
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novembre
Dissabte 6
Concert de Lídia Pujol  
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 7
Ball amb Mediterrànea  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 13
La Filomena se’n va al mercat
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 5€ / General: 8€ / 
Menors de 2 anys: gratuït
Organitza: El Casino de Calaf

Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” — 
Sedó-Guissona Club Futbol 
Sala “A”
Poliesportiu municipal—19.00h
Organitza: Calaf 2019 C.F. Sala

Diumenge 14 
Torneig Interclubs d’escacs
Cardona A - Club escacs Calaf
Casal de Calaf —9.30 h
Organitza: Club d’escacs  Calaf

Divendres 10 
Concert amb Andreu Muxí
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: gratuït / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 11
Piano Clown
Casino de Calaf — Infantil: 
18.00 h / Adult: 20.00 h
Socis infantil: 5€ / Socis adult: 
9€ / General infantil: 8€ / 
General adult: 12€ / Menors de 
2 anys: gratuït
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 12 
“Llum” amb Cobla Marinada
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 18 
Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” — 
Tramver CFS Tremp “A”
Poliesportiu municipal—19.00h
Organitza: Calaf 2019 C.F. Sala

“Le voyage” amb la CIA JAM  
Casino de Calaf —18.00 h
Socis: 5€ / General: 8€ / 
Menors de 2 anys: gratuït
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 19
Preestrena Pastorets de 
Calaf a benefici de la Marató 
de TV3
Casal de Calaf —17.30 h
Organitza: Casal de Calaf

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

Dissabte 25
Estrena Pastorets de Calaf
(Homenatge a Ramon de Cal Salo)
Casal de Calaf —19.00 h
Socis: 12€ / General: 17€ / 
Menors de 12 anys: 8€
Organitza: Casal de Calaf

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

Dissabte 26
Contacontes
Casal de Calaf —12.00 h
Organitza: Comissió contacontes

Concert de Sant Esteve amb 
Jove projecte orquestral  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Akelarre
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€
Organitza: El Casino de Calaf 

Dissabte 20
Concert de Suu  
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 21 
Torneig Interclubs d’escacs
Vilafranca A1 - Club escacs 
Calaf
Casal de Calaf —9.30 h
Organitza: Club d’escacs  Calaf

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

Dissabte 27 
Partit Futbol Sala
Calaf 2019 C.F. Sala “A” —C.F.S. 
Tàrrega “A” 
Poliesportiu municipal—19.00h
Organitza: Calaf 2019 C.F. Sala

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

Diumenge 28
Mistela, Candela, Sarsuela  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

desembre
Dissabte 4
La locomotora Negra  
Casino de Calaf —20.00 h
Socis: 17€ / General: 20€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 5
Teatre: “La vie en rose”  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

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

Dimecres 8 
Homenatge a Joan Manen  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf


