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CALAF / LA VEU 

Calaf ha celebrat en-
guany una nova edició 
de la Festa del Pellofa, 

el carnaval de Calaf, recupe-
rant els actes al 100% de forma 
presencial. La població calafi-
na no va faltar a la convoca-
tòria i des de divendres 4 de 
març al vespre, amb el Torneig 
de duro i la Festa guiri, la car-
pa ubicada l’antiga serradora, 
va omplir-se de disfresses, 
música i gresca. Dissabte al 
matí, el mercat i els comerços 
calafins també van ambien-
tar-se de carnestoltes per su-
mar-se a la festa amb la Rua 
de botigues.
Un dels actes més participats, 
va ser la rua de dissabte 5 de 
març a la tarda on hi van par-
ticipar prop de mig miler de 
persones agrupades amb 10 

carrosses i 7 comparses ins-
crites al concurs. Aquestes van 
desfilar pels carrers de Calaf 
amb el ritme de la batucada 
Maracuyá des del Casal de 
Calaf fins a l’envelat on, per no 
faltar a la tradició, les reines 
Pellofes van fer el pregó i l’en-

trega de premis.
 
PREMIS  RUA
• 1r premi carrossa: CATA-
LANS A LA ROMANA
• 2n premi carrossa: 80’s 
OLYMPIC GAMES
• 3r premi carrossa: no estem 

La festa del Pellofa recupera amb èxit els actes de carnaval 
i omple els carrers de Calaf

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
activarà pròximament 
l’àrea d’aportació pun-

tual del porta a porta, ubica-
da a la caseta situada al costat 
de la deixalleria. L’accés esta-
rà controlat a través de tar-
geta electrònica, que també 
caldrà mostrar per accedir a 
la deixalleria.
Per disposar de targeta (no-
més una per habitatge o em-
presa registrats al porta a 
porta), cal fer una sol·licitud 
a l’Àrea de Medi Ambient. 
S’han habilitat dues vies pos-
sibles:
- Formulari online: https://
bit.ly/tarjaaportaciopuntual
- Sol·licitar el formulari im-
près a l’Ajuntament (sense 
cita prèvia) o deixalleria, om-
plir-lo i retornar-lo.
Un cop l’Ajuntament rebi la 
sol·licitud, el tècnic de Medi 
ambient revisarà totes les da-
des i contactarà amb la per-
sona sol·licitant per indicar-li 

boges, només que la nostra 
realitat és diferent de la vostra
· 1r premi comparsa: QUE-
EN’S CALAFINS
Finalment, la XV mamada, el 
corre bars on hi van participar 
unes 200 persones, va enlla-
çar els actes de la tarda amb el 

ball de disfresses de la nit que 
va comptar amb les actuaci-
ons de La Social Disfunktion, 
Sybarites i Dj. Sendo.
La Festa del Pellofa ha estat 
organitzada per l’entitat La 
Polseguera amb el suport de 
l’Ajuntament de Calaf.

S’activa l’àrea d’aportació puntual del 
porta a porta

el lloc de recollida. L’àrea 
d’aportació puntual, situada a 
la caseta ubicada costat de la 
deixalleria, està prevista per 
situacions excepcionals en 
què no es pugui fer ús del ser-
vei habitual del porta a porta.
Els residus que s’hi poden 
aportar són: restes orgàni-
ques, paper i cartró, envasos 
lleugers, teixit sanitari i frac-
ció resta. El nombre màxim 
d’accessos permesos estarà 
limitat: habitatges i entitats 
tindran 12 accessos anuals; 
les segones residències fins 
a 52 accessos; les empreses, 
25; i les masies i disseminats 

sense servei porta a porta hi 
podran accedir fins a 3 cops 
per setmana. La mateixa tar-
geta servirà per identificar a 
totes les persones usuàries de 
la deixalleria.
Així doncs, a partir del dia 
1 d’abril, tota persona que 
no s’identifiqui a l’entrada de 
la deixalleria amb la targeta, 
no hi podrà accedir. Aquesta 
mesura té per objectiu millo-
rar el servei de recollida del 
municipi, i augmentar amb 
la col·laboració del veïnat, els 
índexs de reciclatge. També 
es pretén evitar l’ús no auto-
ritzat de la deixalleria.

A partir de l’1 d’abril 
serà necessari identi-
ficar-se amb una tar-

geta per entrar a l’àrea 
d’aportació puntual 

ubicada a la deixalleria

COPONS / LA VEU 

Dissabte a les 12 del 
migdia, a la sala po-
livalent, tindrà lloc la 

presentació del llibre El par-
lar de l’Alta Segarra, de Mn 
Carles Riera.
Aquest llibre pretén descriu-
re el parlar de la gent de l’Alta 
Segarra, comarca natural de 

Catalunya, limitada per sec-
tors de les comarques oficials 
de l’Anoia, la Segarra, el Bages 
i el Solsonès amb constants 
referències a Copons. Estudia 
els trets fonètics, morfològics, 
sintàctics, lèxics i fraseològics 
més característics del parlar 
d’aquesta zona de transició 
entre el català central i el 
nord-occidental.

Presentació del llibre “El 
parlar de l’Alta Segarra” 
a Copons


