
 

 
 

Estimats Reis Mags, 

En nom de tot el govern municipal, dels membres de la 

corporació i dels vilatans de Calaf, tinc l’honor d’adreçar-me 

a vostès, en la que és la nit més màgica de l’any. 

Majestats, no pretenem pas estalviar-vos els encàrrecs 

que us ha fet els el Consell d’infants, però pensem que bona 

part dels desitjos que us han exposat pertoca al govern de 

fer-los realitat. 

Per això, de manera solemne, davant de la vostra reial 

presència, adquirim el compromís de treballar durant tot 

aquest 2018 per satisfer les peticions que ens han adreçat, 

per tenir el Calaf que tots volem, una vila més amable, més 

neta i més cívica, més ordenada i més segura, que 

representi tothom i en què tothom s’hi senti representat, una 

vila que sigui acollidora i espai de convivència i de cohesió. 



Avui fa un any just, l’anterior Consell d’Infants ja ens van 

fer un seguit de peticions que hem procurat de complir. No 

ho hem pogut fer tot, però deunidó. 

Per exemple, ens vau demanar: 

- que pintéssim els passos de vianants i en féssim més, 

i ho hem estat fent; 

- que facilitéssim la mobilitat de les persones amb 

minusvalidesa i hi anem treballant per bé que som molt 

conscients que tenim massa espais públics i massa 

equipaments públics sense l’accessibilitat que haurien 

de tenir; 

- que poséssim llums a la rotonda nova, i ja hi són; 

- que poséssim més contenidors per a la recollida 

selectiva: des d’aquesta setmana n’hi ha quatre de 

nous per a la recollida de l’oli domèstic; 

- que resolguéssim la circulació a l’avinguda de la Pau i 

ho hem fet; 



- i que trobéssim un ús a l’antiga caserna de la Guàrdia 

Civil i que féssim una biblioteca municipal més gran. En 

aquest sentit, dir-vos que estem a punt de formalitzar la 

compra de la caserna i que la nostra intenció és fer-hi 

la nova biblioteca, ja tenim l’acord de la Diputació i la 

Generalitat, i hem proposat que porti per nom 1 

d’octubre. 

Ens preocupa molt tot el que fa referència al civisme. En 

vau parlar l’any passat i aquest any ens ho torneu a recordar. 

No hi pot haver convivència sense civisme. Estem 

completament d’acord amb vosaltres. 

Ja tenim en vigor l’ordenança de civisme que us vam 

anunciar l’any passat, i aquest any treballarem tot el que fa 

l’aplicació i la conscienciació. 

Les ordenances són necessàries. Però, repeteixo el que 

ja vaig dir: no hi ha viles cíviques sinó vilatans que es 

comporten amb civisme. 



També heu insistit ens els passos de vianants. Ho farem. 

El model que hem escollit de fer passos elevats el 

mantindrem perquè hem vist que té bona acceptació i que 

allí on els hem posat han funcionat. 

Estem d’acord que cal més llum a la zona del camp de 

futbol; de fet, n’hi cal al camp mateix i aquests dies ja s’hi 

està treballant. La setmana que ve començarà la instal·lació 

dels llums nous. 

I pel que fa els llums de Nadal, enguany ha anat com ha 

anat, però de cara l’any que ve parlarem amb els comerços 

perquè n’hi hagi més i més boniques. 

Finalment, informar-vos que molt aviat hi haurà a la zona 

del poliesportiu, entre les pistes de tennis i la del frontó, un 

pista de pàdel. 

 

Estimats Reis d’Orient, el que goso demanar-vos en nom 

del govern municipal és el mateix que us vaig demanar l’any 

passat: que ens torneu a donar un bon sarpat de coratge i 



encert per prendre les decisions que calen i que la situació 

ens reclama, i un grapat ben generós de clarividència per 

llegir correctament els desitjos i necessitats dels nostres 

vilatans. 

Per a tots plegats, demano un sac ben ple d’esperança. 

Que la vostra màgia ens impregni de proïsme i fomenti en 

nosaltres l’afany de solidaritat. 

I, finalment, per als infants de Calaf, que compliu els 

seus desitjos i els porteu tot allò que us han demanat en les 

seves cartes i que considereu que els serà beneficiós. 

Ja sé que no us desvetllo res que no sapigueu. Torneu 

a una vila que no és exactament la mateixa que vau deixar 

ara fa un any. Hem hagut de viure episodis inimaginables, 

d’aquells que creiem eradicats de l’Estat espanyol per 

sempre més, aquells que ens havien explicat els avis i els 

pares i que no volíem per a nosaltres i, encara menys volíem 

que els nostres fills els haguessin de viure. 



I, no obstant, ens mantenim ferms i serens, convençuts 

i determinats a seguir endavant, per sempre fidels al servei 

d’aquest poble. Sempre hem estat un poble amb afany de 

justícia i llibertat. Avui ho som més que mai. Persistirem, 

Oriol, persistirem. 

 

D’aquí a uns moments, quan passegeu pels carrers de 

Calaf i més tard, quan entreu a les cases de la vila, trobareu 

en les cares dels infants i dels qui ja no ho són tant la mateixa 

il·lusió de cada any i la mateixa confiança en la vostra màgia 

i generositat, i hi trobareu també l’acolliment de sempre, que 

cadascú expressarà a la seva manera, deixant-vos la taula 

parada amb els productes que són típics de casa nostra, 

com els torrons, les calamandes i la mistela, al costat d’altres 

que us obsequiaran amb l’esperança que us recordin les 

terres d’on veniu, com papaies, litxis i d’altres fruits exòtics i 

misteriosos, més propis dels vostres vergers que no pas 

d’aquest secà. 



 

Abans de donar-vos la paraula perquè tanqueu aquest acte 

i comenceu la cavalcada pels carrers de Calaf, deixeu-me 

agrair en nom de tota la corporació i dels vilatans de Calaf la 

feina que han fet des de fa setmanes els col·laboradors de 

la Cavalcada de Reis perquè avui ho trobéssiu tot a punt. 

 

Moltes gràcies, i us dono la paraula. 

 

Jordi Badia, alcalde de Calaf.  

 


