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El Tasta la plaça!!! torna a ser un èxit 
de participació i promoció de la gas-
tronomia de l’Alta Segarra

E
l dissabte 23 de juliol, Calaf va re-
cuperar la sisena edició del Tasta 
la plaça!!!, una iniciativa que com-
bina l’excel·lent gastronomia de 
l’Alta Segarra amb la música en 

directe i el patrimoni.
Després de dos anys d’aturada a causa de 

la pandèmia, aquesta edició va comptar amb 
catorze establiments, entre restauradors, 
productors i cellers com: els restaurants 
Kan Cassoles, La Cuina del Mercat, El racó 
de Sant Martí, Fusió, Can Llobet i Folls; els 
projectes i productors de KmO Territori de 
Masies, l’Horta Lliure i Formatges Veciana; 
els establiments La Senalla i Ecoment; i els 
cellers Comalats, La diferenta i Can Serra 
dels Exibis.

El funcionament del Tasta la plaça!!! va ser 
el de sempre, cada persona havia d’adquirir 
un val amb 8 pessetes per un valor de 10 eu-
ros. Cada restaurador oferia tres opcions de 
tastos que podien ser plats freds, calents o 
postres per un preu d’entre 1, 2, 3 i 4 pessetes 

cada un, que la persona havia d’escollir i bes-
canviar. Durant tota la nit es van vendre fins 
a 695 vals, que van suposar servir prop de 
3.000 tastos. Per això, es calcula que hi van 

assistir prop de mig miler de persones 
A més, aquest any la vetllada va comptar 

amb una invitada especial per l’ocasió, la cui-
nera i xef del restaurant Semproniana Ada 
Parellada. Com a ambaixadora de la jornada 
gastronòmica, l’Ada va difondre a través de 
les seves xarxes socials les diferents pro-
postes i va amenitzar la vesprada conver-
sant de cuina amb els diferents restauradors, 
productors i assistents.  A les 22 h de la nit, a 
més, ella mateixa va realitzar un sorteig entre 
el públic i va obsequiar amb un llibre seu sig-
nat a les persones guanyadores.

A banda de la variada i deliciosa oferta 
gastronòmica, el Tasta la plaça!!!, també va 

comptar amb dues propostes musicals a 
càrrec de dos joves de l’Alta Segarra: Eloi 
Estany amb un repertori de piano amb grans 
clàssics del jazz i Virginia West, que va oferir 
un reguitzell de cançons de música d’autor i 
pop molt conegudes.

Finalment, els assistents van poder endur-
se com a record una copa de vi amb una imat-
ge de la plaça Gran i la tipografia del Tasta la 
plaça!!! serigrafiades.

Més d’una dotzena de restauradors i col·laboradors van participar-hi, servint prop de 
3.000 tastos entre el mig miler d’assistents

La cuinera Ada Parellada 
va ser-ne l’ambaixadora 



Calaf recupera aquest 
2022 la fira agrària 
Agro Alta Segarra 

Calaf aprova incorporar una partida d’un milió 
d’euros per finançar la residència de la Gent Gran

el Ple municipal 

El Ple ordinari del mes de juliol de Calaf 
es va celebrar dilluns dia 18 a les 19.30 h. En 
aquest, va tenir lloc l’aprovació definitiva del 
compte general del 2021, amb els vots en 
contra de l’oposició. Tant el GiC com Junts 
per Catalunya van manifestar “desconfiança” 
en llegir a l’informe de secretaria que existeix 
una falta de recursos per controlar de forma 
estricta el pressupost. En aquest sentit, el 
secretari va explicar que als municipis que 
es gestiona un pressupost de més de 3M € 
les tasques d’intervenció estan separades 
de secretaria mentre que “a Calaf es fa el que 
es pot amb els mitjans que es tenen”. Ara el 
pressupost es trametrà al Tribunal de Cuen-
tas i a la Sindicatura de Comptes perquè en 
facin la fiscalització externa corresponent.

Els 1.220.000€ provenen 
de la venda de l’abocador

Un dels temes rellevants del Ple va ser 
l’aprovació d’incorporar al pressupost una 
partida d’1.220.000,00 € provinent del ro-
manent de tresoreria què es destinarà a la 
construcció de la futura residència de Gent 
Gran. L’alcalde va detallar que aquests diners 

corresponen a la venda de l’abocador i que 
l’equip de govern havia d’acabar de valorar a 
quin projecte seria més prioritari o estratègic 
destinar-los (futura biblioteca, travessera 
o residència). Jordi Badia va afegir que el fi-
nançament de la futura residència es basarà 
en tres eixos: aquesta partida corresponent 
al pagament de l’empresa CAMPA per la 
compra de l’abocador; les subvencions i aju-
des com els Fons Next Generation als que 
es puguin acollir; i la part pendent, anirà via 
préstec i endeutament o amb algun tipus de 
concessió a tercers per l’explotació del ser-
vei, tal com s’ha fet amb el tanatori. Aquesta 
punt va comptar amb el vot a favor del GiC i 
l’abstenció de Junts per Catalunya, ja que no 
veuen clares les propostes de finançament.

D’altra banda, es va aprovar amb les abs-
tencions de l’oposició: una modificació de 
crèdit per valor de 9.682 € que, entre d’altres, 
inclou una subvenció de la Diputació per 
a campanyes de Medi Ambient, una parti-
da pel control de plagues i una pels actes 
d’agermanament amb Soual, i els pagaments 
de complements retributius a dos funciona-
ris de l’Ajuntament.

Finalment, es va aprovar per unanimitat 
tres punts: l’adhesió al Consorci per al Des-
envolupament de la Catalunya Central; mo-
dificar l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora 
de la taxa de l’Escola Bressol, per incloure la 
gratuïtat dels infants de P2; prorrogar per un 
any el contracte de concessió del servei de 
centre de dia a la Fundació Privada Àuria; i la 
moció per a l’impuls de l’agenda rural de Ca-
talunya presentada per Junts per Calaf - AM.

D
urant el primer any de porta 
a porta, Calaf ha assolit el 
82% de reciclatge. Aquest 
percentatge només té en 
compte la recollida selec-

tiva d’orgànica, paper i cartó, envasos, 
vidre i resta. Durant l’any 2020, aquest 
valor era només del 32%. Així doncs, en 
un any s’ha multiplicat per 2,5.

La generació d’aquests residus el 
2020 va ser de 1.535 tones, equivalent 
a 422 kg per habitant i any. Amb el por-
ta a porta, aquesta xifra s’ha reduït fins 
a les 960 tones anuals, de manera que 
la generació per habitant va ser de 267 
kg anuals. Per tant, amb el porta a porta 
també s’ha reduït la generació de resi-
dus un 37%.

L’Ajuntament estudia i avalua, amb 
l’assessorament de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, la implantació del pa-
gament per generació. Aquest sistema 
afavoreix que qui generi menys residus, 
pagui menys, en aplicació del principi de 
qui contamina paga.  
El porta a porta es va implantar el dia 
25 de maig de 2021 i, amb un any, s’han 
reduït considerablement els residus ge-
nerats

La recollida selectiva 
arriba al 82% en un 
any de porta a porta 

el  medi ambient 

L
’1 de juliol van començar les obres 
de rehabilitació parcial de les ca-
setes dels mestres número 26 i 28. 
Les obres s’executaran durant el 
2022 i tindran un cost de 80.000 

€ amb IVA inclòs i es finançaran íntegrament 
mitjançant una subvenció del catàleg de Ser-
veis de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu de les obres és reformar-ne les 
instal·lacions que estan obsoletes, realitzar 
algunes adequacions per millorar-ne la fun-
cionalitat i implementar mesures d’eficiència 
energètica, amb l’objectiu de què els acabats 
es puguin finalitzar mitjançant la licitació d’un 
contracte de masoveria urbana, fixant unes 
quotes de lloguer just a preus per sota mer-

cat.
D’aquesta manera, aquestes dues noves 
cases s’afegiran a les que es van rehabilitar i 
adjudicar també per contracte de masoveria 
urbana durant el primer trimestre d’aquest 
2022.

Comencen les obres per rehabilitar dues noves ca-
setes dels mestres

Tindrà lloc els dies 2 i 3 de setembre 
i inclourà diferents jornades formatives i 
tècniques. A més, també comptarà amb 
la participació de diferents expositors i 
demostracions en directe

l’habitatge 
la promoció econòmica 



E
l dissabte 23 de juliol l’Ajuntament 
de Calaf va entregar els premis a 
les persones guanyadores dels 
altres municipis de la campanya 
comercial promoguda per la xar-

xa de barris antics:  “Compra i Descobreix 
Catalunya”.

Com a primícia van poder testejar la futu-
ra visita turística que oferirà veure el nostre 

castell en 3D. Un tour virtual realista de 360º 
que permetrà endinsar-se en aquest edifici 
i descobrir-ne la seva història i arquitectura. 

A més, també van poder visitar Cal Matrí-
cules, rebre un lot de productes de l’Alta Se-
garra i sopar al Tasta la plaça!!!. 

Després de la bona acollida, es preveu po-
der oferir la visita en 3D al castell ben aviat 
com a una proposta turística més de Calaf.

Tot a punt per oferir la visita al castell en 3D 

Durant quatre dies, el futbol 3×3 va con-
vertir-se en el gran protagonista de Calaf 
amb la 18a edició del 3×3 – 14è Memorial 
Jordi Borràs que organitza cada juliol la Pen-
ya Barcelonista de Calaf i Comarca amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Calaf.

En aquesta edició, s’hi van inscriure un to-

tal de 60 equips, formats per 289 jugadors/
es que van competir en 10 categories dife-
rents. Els partits van començar el dijous 7 de 
juliol a la tarda amb les competicions infantils 
i es van anar disputant al llarg del cap de set-
mana. Durant totes les jornades, la plaça Bar-
celona ’92 es va omplir d’un ambient familiar i 
festiu amb ganes de gaudir d’aquest esport.
Després de més de 30 h de joc i 170 partits 
disputats, els guanyadors van ser:  en la ca-
tegoria sènior, Kediví-Funkat-Monkeys; en la 
cat de veterans Memphis Depay Team i a la 
feminina Julia’s Team. 

Pel que fa als premis al millor jugador/a, 
que arribava a la catorzena edició i que es 
lliura en record a Jordi Borràs, aquests van 
ser per Jaume Puigpelat i Clàudia Roig.

La penya Barcelonista de Calaf torna a omplir la 
plaça Barcelona ‘92 amb el 3x3 de futbol 

el turisme 

els esports 

D
urant el mes de juliol es van 
començar diverses obres 
de millora a 5 camins de 
l’entorn de Calaf. Concre-
tament, aquests treballs 

s’han realitzat a trams i encreuaments 
del camí dels pous, del camí a Sant 
Martí Sesgueioles i del camí de Sola-
nelles.

En total s’ha actuat en 4,33 Km, 
aportant 360 tones de graves als ca-
mins intervinguts. També s’ha actuat 
en la part asfaltada de camí de Solane-
lles amb un nou entrador a la carretera 
N-141 consistent en una plataforma de 
formigó armada i diversos parcejats de 
formigó.

L’import total de les obres adjudica-
des ha estat de 17.038,01€, dels quals, 
13.565,18 euros estan subvencionats 
pel Programa sectorial de millora de 
camins municipals 2022-2023 de la 
Diputació Barcelona.

Es realitzen treballs 
de millora a diferents 
camins de Calaf 

l’urbanisme i la vía pública 

El dijous 25 d’agost, rodatge de la nova sèrie  de 
“Los Javis” a Calaf i afectacions a la mobilitat 

La productora Suma Content, té previst ro-
dar en vàries localitzacions de Calaf algunes 
de les seqüències d’una nova sèrie produïda 
per Movistar+ i dirigida pels directors Javier 
Ambrossi i Javier Calvo, “Los Javis”. 

Per aquest motiu, el dijous 25 d’agost es 
tallarà totalment la circulació de vianants i 
persones del C/ Sant Jaume entre la Pl. dels 
Arbres i el C/ de Prior Farràs entre de 7 h a 
20h, excepte veïns. La recollida porta a por-
ta es prestarà de forma habitual, però caldrà 
retirar el cubell del carrer abans de les 7h del 

matí per no interferir en el rodatge.
El dia 25 de 7h a 20h també hi haurà talls 

puntuals de circulació al C/ de Raval Sant 
Jaume, entre la Plaça dels Arbres i la Ctra. De 
Solsona, Av. De la Pau, C/ de Prior Farràs, C/ 
de Portelles de Sant Jaume, C/ de Sant Pere, 
C/ del Ravalet, i el tram restant del C/ de Sant 
Jaume.

També restringirà l’estacionament de vehi-
cles en espais puntuals entre el 23 d’agost a 
les 06h  i el  26 a les 22h (veure plànol a www.
calaf.cat o aplicació municipal). 



Ganes de Festa Major Tot queda a mitges… Arriben les càmeres...

Queda menys d’un any per ce-
lebrar eleccions municipals i 
l’equip de govern s’ha proposat 
complir el seu programa elec-

toral. Això sí, sigui al preu que sigui.

Diuen que treballen com mai, però la realitat 
no ho corrobora.

• Tenim un Tanatori no funcional, i quan 
se’ls pregunta tot són respostes va-
gues.

• S’ha municipalitzat l’aigua i, oh miracle!, 
ha desaparegut el deute amb Aigües 
de Manresa.

• S’ha promocionat l’activitat industrial, sí, 
dels pobles veïns.

I la cirereta del pastís:
• Apareix, oh! un altre miracle!, un roma-

nent d’1,2 milions d’euros per construir 
la Residència d’Avis, quan no fa ni unes 
setmanes se’ns deia que era inviable.

Tot i això, us desitgem bones vacances 
a tothom que pugui fer-ne, que alguns fa 
temps que les gaudeixen intensament.

Ja fa molt temps que venim 
insistint en la necessitat de 
millorar la seguretat per mi-
rar de fer front als robatoris i 

a la sensació de descontrol i inseguretat 
creixents que malauradament està patint la 
nostra vila. 

La resposta que se’ns ha donat en diverses 
ocasions és que “s’hi està treballant” i que 
aviat disposarem de càmeres en punts 
estratègics de Calaf per fer front a aquest 
problema. 

Tanmateix sembla que les úniques càme-
res que tindrem -per uns dies- són les de 
cinema perquè les de seguretat encara les 
deuen estar fabricant a la NASA... 

Mentrestant potser vindran a gravar “el 
Vaquilla 2.0” pel centre de la vila, un docu-
mental d’en “Frank de la Jungla” pels parcs 
i jardins del municipi o una nova versió “del 
Padrí” a la Casa Gran. 

Bona Festa Major!
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els grups municipals

l’agenda 2022

Enguany tornarem a celebrar 
la Festa Major amb el format 
habitual. L’equip de govern te-
níem moltes ganes de progra-

mar una festa sense les restriccions a què 
ens vam veure obligats els darrers dos anys. 
Entenem que el cartell d’actes és el millor que 
podíem presentar. Els comencem el dime-
cres, perquè hem volgut esponjar al màxim 
l’agenda amb la voluntat que ningú es quedi 
sense assistir a un acte perquè li coincideix 
amb un altre. Comptem amb la implicació 
de les entitats del poble, sense les quals una 
Festa Major com la que programem no seria 
possible, però és que tampoc no tindria sen-
tit. Perquè la raó de ser de la Festa Major és la 
trobada entre els veïns en els espais que ens 
són comuns, i esclar que les entitats són un 
vehicle privilegiat per facilitar-la.

És una programació equilibrada, amb cap 
de cartell potents, com Dr. Prats, Xiula o la 
Selvatana, que convertiran Calaf en referent 
durant aquell cap de setmana.

Molt bona Festa Major a tothom!!!

setembre
Del dijous 1 al dilluns 5 
FESTA MAJOR DE CALAF
Consultar programació a part
Organitza: Ajuntament de Calaf

Dijous 1
Presentació del llibre Maria 
Àngels Pujol, “La Practicanta”
Casino de Calaf —19.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 4
Concert vermut amb
Morena!
Pati del Casal —12.30 h
Organitza: Casal de Calaf

Dilluns 5
Campionat de Botifarra
Casino de Calaf —9.30 h
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 24
Dia mundial de l’Alzheimer
Teatre: “Pòsit”  
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 22 
Concert:
Sommeliers
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 23
Ball amb Pep i Mª José
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 29 
Cinema, Cicle Gaudí:
“Toscana”
Casino de Calaf —21.00 h
Socis: 3€ / General: 4,5€ 
Organitza: El Casino de Calaf

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

Diumenge 25
”Arrel rebel“ - Esbart Joaquim 
Ruyra de Blanes  
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 9€ / General: 12€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Divendres 30 
Cinema, Cicle Gaudí:
“Escape Room: La pel·lícula”
Casino de Calaf —21.00 h
Socis: 3€ / General: 4,5€ 
Organitza: El Casino de Calaf

octubre
Dissabte 1
“Quasi Opera“
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

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

Divendres 7
Camí a l’escola - Companyia 
Campi qui Pugui
Casino de Calaf —19.30 h
Socis: 6€ / General: 8€
Organitza: El Casino de Calaf

Dissabte 8
Microteatre:
5 directores de Calaf
a 5 escenaris diferents  
Diferents localitzacions —19.30 h
Socis: 12€ / General: 15€ 
Organitza: El Casino de Calaf

Diumenge 9
Ball amb Xarop de nit
Casino de Calaf —18.30 h
Socis: 6€ / General: 8€ 
Organitza: El Casino de Calaf

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


