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Ara fa un any els vam dir que havíem preparat la Festa Major que volíem fer. Un any després, amb més 
temps per treballar-ne la programació, hem pogut ser més precisos. Vol dir que hem pogut acréixer-ne 
la qualitat i la participació de les entitats de la vila.
En general, la programació de la Festa Major del 2016 és la continuïtat de la del 2015. En aquest sentit, 
insistim en les novetats que l’any passat van tenir una molt bona acceptació, com va ser la ‘Kursa de 
Lokus infantil’, ‘La Plaça dels Jocs’, la cercavila, el ‘Gran Disbarat’ o l’espectacle pirotècnic a la plaça 
Gran, i mantenim aquells actes plenament consolidats i que tothom espera.
El matís de qualitat introduït s’aprecia en l’aposta pel grup ‘La Raíz’, en el concert de dissabte, i l’obra 
de teatre ‘L’Avar’, amb Joan Pera d’actor i el calafí Josep Maria Mestres de director, de diumenge a 
la nit. I la més gran implicació de les entitats de la vila es veurà amb l’espai de les Barraques, que 
s’instal·laran per primer cop. Les gestionaran les entitats que s’hi han interessat. Els serviran per donar 
a conèixer les seves activitats i, alhora, per millorar el seu finançament a través del servei de bar.
Aquesta aposta per la qualitat i la col·laboració amb les entitats de la vila ha estat una constant d’aquest 
primer any de mandat i és un dels propòsits del nostre programa de govern. Hi creiem fermament. 
Creiem que Calaf s’ha de convertir en una vila de referència per als municipis més propers i que hem 
de tenir capacitat per atraure espectadors més llunyans. Tenim bones infraestructures culturals, estem 
ben situats geogràficament, i gaudim de persones amb el talent i la implicació necessàries. Les darreres 
edicions dels Pastorets i del DesFOLCa’t o el concert del Quartet Mèlt són exemples del què diem.

Com a darrer comentari, volem subratllar la novetat de l’Agro Alta Segarra que celebrarem el divendres 
i dissabte de la Festa Major. Es tracta d’una aposta per reivindicar el caràcter agrícola de Calaf i de la 
comarca de la qual en som capital, com a testimoni del nostre passat que és alhora futur i que enllaça 
amb l’Ecofira que pretenem celebrar cada primavera. Perquè tota Festa Major ha de servir per explicar-
nos com a poble i per a veure’ns-hi reflectits.
 Molt bona Festa Major a tothom!

Salutació

Una aposta decidida per la qualitat
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L’associació ARCA està a punt d’engegar un nou curs 
estrenant local a “la caseta dels mestres”. Farem, a 
més, de tota classes de puntes, patchwork, una sortida 
cultural, una demostració de treballs amb fruites i 
vegetals, internet, etc.
Aquest any l’hem tingut ple d’activitats molt enriquidores 
per a la nostra entitat, ah i també vàrem fer la sopa de 

carbassa de la fira de Tots Sants.
Us animem a fer-vos sòcies per passar bones estones, 
algun acudit, algun sant, alguna celebració ...
Aprenem a gaudir de la vida no solament per la Festa 
Major sinó tots els dies de l’any.
Des de la nostra associació, us desitgem molt bona 
Festa Major a tothom.

ARCA

Ha passat un altre any, i amb el final de l’estiu comença 
una nova temporada al Casal de Calaf. La tradicional 
estrena teatral que ens ofereix l’ATC per la Festa Major 
dóna el tret de sortida a un nou període ple d’activitats 
després del descans estival.

Però no ens enganyem... Al Casal de Calaf no es fan 
vacances. L’ATC ha treballat durant mesos per poder fer 
una estrena digna de l’obra que ens presenta aquesta 
Festa Major. Els Pastorets de Calaf també fa mesos que 
estan en marxa. Els Pastorets Infantils hi estan posats 
des del mes de maig. Músiques a Cau d’Orella també 
està treballant en la propera temporada. Les persones 
que organitzen la Mostra de Teatre Vila de Calaf ja han 
posat fil a l’agulla per tal que tornem a gaudir d’uns 
mesos de febrer i març de teatre. I el mateix han fet la 
resta d’entitats aixoplugades.

I darrere d’aquestes persones que veurem damunt 
l’escenari, també fa mesos que treballen els equips 
d’escenografia i decorats, direcció, ajudants de direcció, 
regidoria, efectes especials, il·luminadors, so, vestuari, 
maquillatge, comunicació, manteniment, i moltes 
persones que es mereixen també la nostra més gran 
consideració, sense les quals no seria possible, ni viable, 
l’existència de la nostra entitat.

Com tothom sap ningú obté res material per la seva 
dedicació, ja que una condició indispensable per treballar 

al Casal de Calaf és el voluntariat i el benefici no és altre 
que el de la satisfacció per la feina ben feta i el millor 
premi és l’aplaudiment i l’elogi de l’espectador.

Però el que realment ens fa sentir satisfacció és 
comprovar que entre aquests equips de persones que 
tenen ganes de donar-se, d’obsequiar-nos el seu temps 
i el seu saber fer, hi ha cares noves. Persones que han 
vingut convidats per un amic i formen part del personal 
de sala, jovenalla que ha vingut amb els companys de 
l’institut a fer una actuació i li ha agradat la feina tècnica, 
altres que confeccionen vestits o pinten nous decorats, 
persones que aporten la seva experiència del món 
professional i ens la regala per tal que la cultura a Calaf 
segueixi sent assequible i oberta a tothom.

Quan els espectadors o participants de les activitats que 
es celebren als espais del Casal premiem amb els nostres 
aplaudiments els actors, músics i diferents artistes, tot 
i no ser-ne conscients, ho fem també adreçant aquests 
aplaudiments als “altres artistes”. 

Des d’aquesta plataforma que ens brinda l’Ajuntament, 
volem fer una crida a totes aquelles persones que creguin 
que tenen quelcom per aportar, que vulguin formar part 
d’un gran equip i alimentar-se d’aplaudiments. No us 
quedeu a casa. Veniu al Casal de Calaf.

Bona Festa Major!

Fundació privada Casal de Calaf
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Ja s’ha acabat el curs 2015-2016, per això volem fer 
un petit resum de les activitats que es van fer durant 
la primavera i l’estiu. Es van fer diverses activitats 
organitzades per les educadores de la llar i per l’AMPA, 
que volem compartir.

A l’abril... Vam celebrar la diada de Sant Jordi! Els 
nens i nenes de la llar van gaudir d’una obra de teatre 
titulada “TuTuut!”, de la companyia Com Vulguis, el 
passat 20 d’abril. Va ser un espectacle molt entretingut 
i divertit que explicava diferents contes adaptats 
als més menuts. Durant aquella setmana també van 
estar preparant a les aules un regal de Sant Jordi per 
entregar als pares i mares.

Al maig... Animalada a la Boireta! Ens van visitar molts 
animalons. Amb la col·laboració de les famílies, van 
venir a la llar porquets, conillets, un hàmster... i tots 
els nens i nenes els van poder tocar i jugar amb ells. 
També van venir uns ponis, i fins i tot van poder fer un 
tomb amb ells pel pati de la llar.
Des de l’AMPA vam col·laborar en la compra d’una taula 
de llum, per poder fer experiments i entendre noves 
maneres de jugar amb diversos materials, colors i llum. 
Les educadores van organitzar diverses activitats per 

cada aula, per tal que tots els nens i nenes de la llar 
poguessin gaudir d’aquesta nova eina de joc.
Els nens i nenes de P2 estaven a punt de graduar-se, 
per això van anar de visita al CEIP Alta Segarra, on 
aniran el curs vinent. Van jugar al pati amb la sorra, 
amb el tobogan, i van conèixer l’espai on aniran a 
partir del setembre.

Al juny... Vam anar a la granja escola! Els nens de P2 
van anar d’excursió a la granja-escola de Les Pedreres 
de Sant Fruitós de Bages, per conèixer quins són els 
animals de granja i poder estar amb els porquets, 
gallines, vaques... Va ser una experiència molt 
enriquidora i s’ho van passar d’allò més bé!

I al juliol... El curs s’acaba, i els nens i nenes van poder 
gaudir un any més de la festa de final de curs. Es 
va celebrar al pati de la llar on van acudir els pares, 
mares, avis, àvies, tiets, tietes... Hi va haver diversió, 
coca, xocolata i begudes per a tothom. La directora 
del centre, Ingrid Ruiz, va lliurar als nens i nenes de P2 
el seu diploma com a record d’aquesta etapa a la llar, ja 
que marxen per anar a l’escola “dels grans”.
Des de l’AMPA de la Boireta us desitgem una bona 
Festa Major!!!

AMPA Llar d’Infants “La Boireta”

El Cau com a concepte. Com a abstracció. Com 
aquell trosset fet de pols còsmica multicolor que 
habita dins nostre. Com un matís d’innocència. Com 
la primera pregunta transcendental sobre la vida a 
uns campaments. Com la rialla cap a l’estigma. Com 
l’espontaneïtat d’un pet a mitja conversa. Com la 
confessió en veu alta sobre aquelles pors que t’habiten. 
Com la retrospectiva de la teva vida marcada pels 
moments de Cau. Com sentir la immensitat del món 
dalt d’un cim. Com una marginació d’ego. Com un 
regust de tristesa una nit mirant les estrelles. Com 
el plaer del mal de panxa de tant riure. Com sentir-
se radiant tot i no haver-se dutxat en una setmana. 

Com una tarda intensa arreglant el món, sense por a la 
discussió i al debat. Com un filtre de positivitat i llum 
davant la rialla buida del món. Com un retrobament 
amb la imaginació, la creativitat i d’altra màgia 
abandonada a un racó del subconscient. Com un 
desafiament frontal entre allò que mostrem i la nostra 
veritat. Com un tribut a la vida, a l’amor i a l’amistat.

Gràcies a tothom qui ha fet possible els 35 anys 
d’Agrupament Escolta i Guia Alexandre de Riquer, i els 
60 anys de moviment escolta a Calaf. 

Us desitgem molt bona Festa Major! 

Agrupació Escolta Alexandre de Riquer
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se’n deia APA (Associació de Pares d’Alumnes), que 
utilitzava aquest plural per referir-se als dos progenitors 
del nen o nena de l’escola. Però els temps canvien molt 
ràpid i ara ja fa temps que en diem AMPA (Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes). Que, tenint en compte que les 
mares som les que (majoritàriament) formem part de la 
junta, anem a les assemblees, anem a reunions, etc doncs 
ja sembla més just.

en alguns moments massa ràpid. Ara hi ha famílies amb 
dos pares i dues mares, dos pares o dues mares, amb 
germans i germanastres, tiets i tietes i avis i àvies, i així 

En moltes ocasions hem esmentat aquella dita que diu 
que “per educar un nen es necessita a tota una tribu”, i ho 

seguim dient perquè ens sembla molt encertada. Doncs 
en aquesta línia ja hi ha moltes escoles que han fet un 
altre canvi de nom a l’associació que hem intentat obrir 
a tothom, les anemenen AFA (Associació de Famílies 
d’Alumnes), què us sembla?

Aquests darrers dos cursos la junta de l’AMPA de l’Escola 
Alta Segarra ha creat mil dinàmiques i totes (sense 
excepció) han arribat a bon port gràcies a les famílies 
col·laboradores (pares i mares i tiets i avis...) que ens han 
ajudat perquè la vida a l’escola sigui més fàcil, bonica i 

Moltíssimes gràcies a tots i totes!

La junta de l’AMPA Alta Segarra

AMPA Escola Alta Segarra

Un any més arriba la Festa Major, indici que l’estiu s’acaba 
i tots els nens i nenes aviat tornaran a l’escola on totes les 
persones que hi treballem  atendrem amb molta il·lusió 
i responsabilitat aquesta meravellosa pedrera de petits 

Aquest nou curs disposarem de 4 pissarres digitals més 
i engegarem dos nous projectes, el programa SI i el 
projecte de cultura emprenedora a l’escola.

El primer és un programa avalat pel doctor Valentí Fuster 
que anirà dirigit als nens i nenes d’educació infantil amb 

un clar objectiu: l’adquisició d’hàbits saludables per a la 
millora de la qualitat de vida en l’edat adulta.

El segon és un projecte dirigit als alumnes de cinquè, 
els quals durant tot el curs escolar crearan i gestionaran 
una cooperativa escolar amb el suport de l’escola, 
l’Ajuntament de Calaf, el Consell Comarcal de l’Anoia i la 
Diputació de Barcelona.

Així doncs, gaudiu molt de la Festa Major i dels últims 
dies de l’estiu que a l’escola ja us esperem per iniciar un 
altre curs escolar ple d’emocions i vivències inoblidables.

BONA FESTA MAJOR!

Escola Alta Segarra
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Des de la Junta de l’Ampa de l’Institut Alexandre 
de Riquer us volem informar que enguany hem 
organitzat més activitats extraescolars que ens han 
demanat alumnes i pares: d’idiomes (rus, francès), 
voleibol, futbol, country i ball. Els esports eren 
gratuïts per fomentar la participació i afavorir 
l’educació en el lleure. A més de les trobades per 
fer speaking en anglès i francès. Activitats obertes 
al poble i d’acord amb la filosofia del Pla d’Entorn, 
que vol que tots plegats ens impliquem i participem 
de l’educació dels nostres fills. També hem fet una 
caminada popular per tal d’ajuntar famílies, alumnes 
i professors i gaudir d’una visita comentada a la 
torre de la Vallferosa.

Destaquem la celebració de la jornada de bricolatge, 
que estalvia una quantitat de diners del pressupost 
de l’institut que es pot dedicar als alumnes, o bé 
a la biblioteca municipal. Com a novetat hi havia 
aquest any un grup reeixit d’alumnes voluntaris que 
van fer que es poguessin dur a terme moltes més 
tasques de rehabilitació i neteja d’espais que de ben 
segur agrairan els usuaris i esperem que també es 
conscienciïn més de la importància de respectar 
l’espai comú, ja que ells són els protagonistes de la 
diada i els usuaris habituals. També ens congratulem 
que es van poder fer les jornades de tècniques 
d’estudi per ajudar els nostres fills a aprendre a 
estudiar.

Darrerament hem fet les activitats de final de curs: 
les estades d’estiu del mes de juliol, per a tots aquells 
alumnes que vulguin gaudir d’activitats divertides i 

sortides lúdiques a molt bon preu, que són molt ben 
valorades cada any pels alumnes assistents; el sopar 
de final de curs de comiat als alumnes de 4t d’ESO 
i 2n de batxillerat  i la reutilització de llibres de text, 
ja molt consolidada, que suposa un gran estalvi per 
a les famílies.

Com ja sabreu, finalment hem renovat el servei de 
càtering al menjador, Si bé és aviat per fer-ne una 
valoració, ja que no es va poder començar fins el 
tercer trimestre, sí que podem dir que ha millorat la 
qualitat dels productes.

Juntament amb l’institut i la biblioteca municipal 
ens congratulem de seguir col·laborant amb el “Club 
de lectura” que es fa trimestralment a la biblioteca 
municipal i és oberta a tothom. Per acabar, al Consell 
escolar havíem demanat que es publiquessin al web 
del centre els criteris d’avaluació de les matèries, ja 
que el web és una molt bona eina de comunicació 
i pot apropar les famílies a l’institut i ajudar els 
nostres fills a estudiar, si sabem millor que és el que 
se’ls demana. Agraïm doncs que ja aquest curs s’han 
publicat els criteris al web i tota la tasca realitzada 
pel professorat i equip directiu, per tots els projectes 
que han portat a terme (col·laboració amb el 
mil·lenari, pla d’entorn, viatges d’estudis i projectes 
plurilingüístics), molt més enllà del que és exigible, 
per tal d’incrementar l’èxit acadèmic i el foment de 
la participació i implicació de la comunitat educativa 
en l’entorn. Ja que, en definitiva, del què ens sentim 
més orgullosos és de la voluntat que té la comunitat 
educativa de l’institut de fer poble.

AMPA Institut Alexandre de Riquer
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Un any més, ens retrobem a les portes de la nostra 
Festa Major i, com cada any, la primera cosa que volem 
fer és desitjar una molt bona Festa Major a tots els 
nostres associats, col·laboradors, jugadors i jugadores, 
simpatitzants i convilatans en general.

Dit això, us informem dels darrers esdeveniments, per 
ordre cronològic:

En primer lloc, el dissabte dia 18 de juny, l’Assemblea 
General de la Federació Catalana de Basquetbol 
confirmava els ascensos de categoria aconseguits 
pels nostres equips femenins Júnior i Sènior, a 
Interterritorial i a 2a Catalana, respectivament.

El diumenge dia 19 de juny, celebràrem el nostre “3X3 
Bàsquet al carrer” amb molt èxit i amb augment de 
participació vers l’any anterior. Al mateix temps a 
Barcelona i en el dia de l’Entrenador, el Sr. Francesc 
Domènech, entrenador del nostre Sènior Masculí, va 
ser guardonat amb la Pissarra d’Or com a entrenador 
en actiu de més edat a la Federació Catalana.

El divendres 1 de juliol, amb motiu de la Festa del 
Bàsquet Lleidatà, eren guardonades les nostres 
jugadores : Júlia Mas, premiada com a millor jugadora 
Sènior de la 3ª Catalana Territorial i, Hasna El Asnaoui, 
premiada com a segona millor jugadora Territorial de 
la Categoria Preinfantil. Felicitats a totes dues!

Per últim, el diumenge 3 de juliol, vàrem celebrar el 
berenar-sopar de Cloenda de la Temporada 2015 / 2016, 
on foren presents les autoritats locals, amb l’alcalde 
Sr. Jordi Badia al capdavant; el president  de l’entitat, 
Sr. Joan Busquet i membres de la Junta Directiva, així 
com els jugadors i jugadores de l’entitat amb els seus 
familiars i acompanyants. En els trancurs de la festa es 
guardonarem aquells jugadors i jugadores que al llarg 
de la temporada havien destacat en els seus equips 
pel seu treball, sacrifici i compromís.

Molt bona FESTA MAJOR!

Club Bàsquet Calaf

La Festa Major de Calaf assenyala la fi de l’estiu i la 
tornada a les tasques habituals de l’any laboral.

Malgrat això, l’estiu ens ha brindat prou oportunitats 
per gaudir de i amb la música en gairebé tots els seus 
vessants. Des de concerts de música clàssica en espais 
emblemàtics, pobles i places amb un carisma especial; 
bandes de rock en indrets sorprenents; a festes majors 
de barris, viles i ciutats on ballar els ritmes de sempre. 
També és temps per descobrir i gaudir de grups 
emergents que aprofiten aquesta època de l’any per 
donar-se a conèixer.

Durant aquests mesos calorosos les  actuacions de 
la Coral Ressons són limitades, però un any més hem 
cantat a La Panadella i a La Molsosa. I contents de 
poder-hi assistir una altra vegada. 

Esperem que tots hagueu pogut gaudir amb alguna 
de tantes ocasions musicals i que fins i tot us atreviu a 
cantar i taral·lejar alguna cançó.

Bona Festa Major a tothom!  ... i poseu-vos a punt els 
qui tingueu ganes de formar part de la Coral Ressons!

Coral Ressons
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Aquest any el nostre Drac Cucarell arriba a la majoria 
d’edat, 18 anys!!! I la nostra associació arriba a l’any de 
vida. Han passat moltes coses i volem donar les gràcies a 
totes aquelles persones que sempre ens han fet costat i 
han cregut en nosaltres. 

Com tots sabeu per Sant Jordi ens vam donar a conèixer 
i els afortunats van poder endur-se algun que altre premi 
dels sortejos.

Volem donar les gràcies als 48 establiments que ens 
van ajudar amb la seva col·laboració: Forn de pa Fitó, 
Brodats Nuri, Petit Caprici, Bar Canet, Casa Florentina, 
Carnisseria Laura, La Cuina Del Mercat, El Quiosc 
Del Passeig, Forn De Cabrianes, Perruqueria Esther, 
Congelats El Gebre, Tintoreria Higiensec, Burgès & Regí, 
Es Perruquers, La Coppe, L’Home, Cal Gatells, Toc’s Calaf, 
El Cosidor De Calaf, Ferreteria Riera, Cal Xandri, Suma, 
Santiveri, Tot Punt, Perruqueria Anna Roldán, Celler 
El Porró, Ferreteria Calaf, El Cafè Del Casal, L’Escarpí, 
Mecànica Argerich, Imatge, Bar Casino, Teixits Montserrat, 
Condis Supermercats, electrodomèstics Villorvina, Bar 31, 
Pinta La Lluna, Flors i Plantes Rosa Maria, Papereria Anna, 
Elvira Perruquers, Bar Karma, Xinos, Farmàcia, Pc Calaf, 
Ke Diví, Marrecs, La Vedella i La Lionesa. També volem 
agrair la col·laboració de: Equinoteràpia Cal Graells, 
ARCA, Clara Riera Cabau, fotògrafa diabòlica del matí i 
de la tarda, i també a l’AMPA del CEIP ALTA SEGARRA 
pel material que ens van deixar per als nostres tallers. 

Per acabar, volem aprofitar l’avinentesa per desitjar una 
bona Festa Major a tothom.

Diables Alta Segarra

En un MÓN deshumanitzat, globalitzat i centrat en la 
pròpia persona hem deixat de banda molts aspectes 
que són els que ens construeixen com a individus.

Per aquest motiu, al nostre POBLE, Calaf, pretenem 
canviar el rumb d’aquesta història per tal de crear 
un teixit social fort i combatiu que sigui capaç de 
reinventar-se i donar alternatives reals a problemes 
quotidians.

PAS a pas, ACCIÓ a acció ho estem construint. 
Agrupant persones de diferents generacions i 
superant allò que ens allunya, aconseguim transformar 

cada festa en una espai on fer poble.

En aquesta ACCIÓ contínua no ens volem oblidar de 
la Festa Major. Volem que sigui una festa popular on 
els somnis i les il·lusions de tots i totes les calafines i 
calafins esdevinguin una realitat.

Baixeu al carrer i participeu, no podran res davant 
d’un poble unit, alegre i combatiu.

Seguim i seguirem aixecant polseguera.

Salut i bona Festa Major!

La Polseguera

VOLEM FER DEL MÓN UN POBLE MILLOR, A CADA PASSA A CADA ACCIÓ
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Sembla que només fa una estona -i ja ha passat un 
any- que mitjançant el programa de festes de la vila, 
també ens dirigíem a tots els socis, calafins, comarcans 
i simpatitzants de l’Esplai de la Gent Gran per desitjar-
nos salut i una bona Festa Major.

Recordareu que Ilavors vàrem centrar el nostre 
comentari per la celebració del vint-i-cinquè aniversari 
del naixement de l’entitat. Doncs aquest any, també en 
tenim un altre d’aniversari recordatori: i és que ja fa cinc 
anys que gaudim del nou domicili, que tots coneixeu, 
situat aquí al passeig de Santa Calamanda.

Diguem que la “família” ha crescut, i ara no es tracta 
de fer un balanç, però sí que haureu vist que cada 
temporada, procurem ampliar, i seguirem fent-ho, les 

activitats que teníem en projecte. Els que freqüenteu 
l’esplai haureu pogut comprovar que són bastantes les 
propostes que s’ofereixen i que, com hem dit d’altres 
vegades, la inquietud d’aquesta junta és fer-les totes 
ben alegres, amenes i variades perquè tothom les pugui 
gaudir.

No voldríem acabar aquesta salutació sense fer un 
esment especial per a les persones que, d’una forma 
voluntària i ben altruista, col·laboren en diverses 
activitats de l’Esplai, tant formatives, informatives com 
d’esbarjo. És per això, que des d’aquí, els reiterem el 
nostre agraïment més sincer. Desitjant a tothom: salut, 
bona Festa Major i fins l’any que ve. 

La Junta

Esplai de la Gent Gran

Arriba el mes de setembre i torna la Festa Major 
del nostre poble, una festa que any rere any és més 
participativa fent que s’esperi cada vegada amb més 
ganes. És per això que des de la Penya Barcelonista de 
Calaf volem posar el nostre granet de sorra i aquest 
any serem els encarregats d’organitzar el ja consolidat 
Gran Disbarat; una feina difícil ja que l’associació La 
Polseguera deixa el llistó molt alt! També estarem a 
l’estrena de les barraques!!! Les barraques seran un 
lloc on es podrà menjar i beure, i també fer poble 
ja que algunes entitats calafines també hi estaran 
representades. Des de la penya us animem a venir i a 
gaudir al màxim d’aquesta Festa Major.

També aprofitem aquestes línies per parlar de la nostra 
activitat principal, el 3x3. Aquest any hem tornat a 

repetir la gran participació de l’any passat tornant 
a superar la setantena d’equips inscrits. Des d’aquí 
volem agrair tant a jugadors com a col·laboradors, 
institucions i al públic en general, la seva entrega i 
participació aconseguint que aquest campionat sigui 
ja un clàssic de l’Alta Segarra.

En nom de la junta de la Penya, només ens queda 
desitjar-vos a tots els calafins i calafines una molt bona 
Festa Major i que gaudiu al màxim de tots els actes.
I RECORDEM QUE... TOTS UNITS FEM POBLE!!!

Visca Calaf i visca la Penya Barcelonista de Calaf i 
Comarca!!!

La Junta

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca
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En el darrer Altiplà de l’Ajuntament de Calaf teníem 
el plaer d’anunciar-vos que el Casino se sumava a 
la resta d’entitats per omplir la Festa Major d’actes 
que ajudessin els calafins a gaudir d’espectacles de 
qualitat i poder així desconnectar dels problemes 
quotidians. La proposta era “Enchanté”, un Cabaret 
que ha gaudit de molt bones crítiques al seu pas, 
recentment, per la Sala Muntaner de Barcelona.

Doncs parlant de problemes, quan al mes de març 
vam prendre els càrrecs de la nova Junta Directiva 
ens vam trobar la sorpresa  que la Unió Calafina 
no disposa de Llicència d’activitats per poder 
desenvolupar el que volíem dur a terme.

Hem donat voltes i voltes a la situació, hem parlat 
diverses vegades amb els nostres representants 
municipals, la darrera el 18 de juliol, on s’han 
compromès a estudiar la possibilitat d’atorgar-nos 
una llicència provisional fins que es portin a terme les 

obres necessàries per poder complir amb la legalitat 
actual.

Les activitats que teníem programades per a la 
tardor, mirarem, en col·laboració amb els nostres 
representants municipals, alternatives adients per 
fer-les en d’altres espais del municipi.

La primera decisió ha estat sol·licitar a Las Divinas, 
companyia d’Enchanté, l’aplaçament d’aquest 
cabaret que teníem contractat fins que el puguem 
presentar amb totes les garanties degudes. Ara 
estudiarem, segons la contesta que rebem dels nostres 
representants, què fem amb la resta d’activitats que 
teníem programades. 

La nostra decisió ha estat difícil de prendre però a 
part d’altres motius que no vénen al cas, a vegades, 
val més ser prudent.

La nostra realitat ens obliga en endavant, a fer les 
obres necessàries per poder obtenir aquesta Llicència 
municipal que ens permeti portar a terme totes les 
activitats que desitgem i que Calaf i la seva comarca 
es mereixen.

De totes maneres farem el tradicional Campionat de 
botifarra que canviem al matí del dissabte de Festa 
Major.

Us desitgem a tots els calafins i especialment a tots 
els nostres socis una bona Festa Major 2016.

Unió Calafina

EL  CASINO US DESITJA BONA FESTA MAJOR 2016

Un nou i mogut any, una nova Festa Major, moments per 
gaudir, compartir i enfortir lligams!
També nosaltres, tots i totes els que participem i 
formem part d’ECOMENT - ecologia de Vida, volem 
gaudir d’aquests dies, del valor i la força de la família, 
dels amics i d’aquest nou pas cap a la tardor...

...i ho fem, seguint amb aquesta mirada ecològica, amb 
la finalitat de facilitar la connexió entre ecoproductors 
pròxims i persones afins a aquests productes, creant 
xarxes de confiança.
Això és el que ens mou a muntar cada setmana les 
creatives Cistelles de Temporada, amb productes 
frescs, i buscant sempre l’excedent zero.
I com ja saps, la nostra mirada té un enfocament integral 
“ecologia humana”:

Facilitem tallers i vivències basades en l’educació 
sistèmica, per entendre, trobar el nostre propòsit i 
sentit aquí al món.
Et convidem que ens coneguis als tallers i dinàmiques 
programades per a la primera quinzena de setembre.
Gràcies per confiar i donar‐nos suport, tu ets ECOMENT, 
tots ho som!!!

“Per construir una societat sostenible, el primer que hem 
d’estar disposats a reconsiderar els nostres conceptes 
fonamentals de l’economia, la ciència i la societat. Hem 
de construir una nova societat sostenible sobre la base 
filosòfica d’una nova visió del món, un nou enfocament 
de la ciència, una nova economia de la sostenibilitat”. 
John Ikerd

ECOMENT.org ecologia de Vida
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SOPAR POPULAR
Els tiquets són gratuïts. Caldrà 
recollir-los prèviament a les 
oficines de l’Ajuntament, del 24 al 
31 d’agost.
Col·labora: ARCA

20.30 h 
Plaça dels 
Arbres

En cas de pluja: 
carpa ubicada a la 
plaça de Barcelona 
‘92

PREGÓ de Festa Major

2n GRAN DISBARAT 
de Calaf
Organitza: Penya Barcelonista de 
Calaf i Comarca

22.00 h

22.30 h

00.30 h 
Plaça dels 
Arbres

DIVENDRES 2
de setembre

TORNEIG de TENNIS 
DE TAULA
Categoria infantil - aleví

09.30 h 
Unió 
Calafina

AGRO ALTA SEGARRA
Fins a les 17.00 h
Certamen dedicat al sector 
primari que vol mantenir i 
potenciar la llarga tradició 
agrícola del territori

10.00 h 
Zona adjacent 
al Pavelló  
poliesportiu

10.00 h 
Zona adjacent 
al Pavelló  
poliesportiu

KARAOKE amb 
KARAOKES BAND

DJ’s amb 
LA GRAN TURCA i  
DJ BANGNOISE

TORNEIG de TENNIS DE 
TAULA
Categoria federats

09.00 h 
Unió 
Calafina

XXIII TORNEIG de 
BOTIFARRA

09.30 h
Unió 
Calafina

AGRO ALTA SEGARRA
Fins a les 14.30 h
Certamen dedicat al sector 
primari que vol mantenir i 
potenciar la llarga tradició 
agrícola del territori

Plantada de GEGANTS10.00 h 
Plaça dels 
Arbres

DISSABTE 3 
de setembre

PUNK-TRAIL
de Calaf

09.00 h 
Casal 
de Calaf

ANIMACIÓ de mercat 
amb l’espectacle 
“La Gran Família” de la 
Cia. Fadunito
Col·labora: Xarxa Calaf

12.00 h 
Mercat de 
Calaf

FUTBOL SALA amistós 
EFSAS “A” - Diablos 
rojos de Castellbisbal

18.30 h
Pavelló 
Poliesportiu

KURSA DE LOKUS
Organitza: La Polseguera

BALL
amb el grup
Quartz

16.00 h 
Casal de 
Calaf

22.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

ESPECTACLE 
D’ANIMACIÓ amb 
“The Wheel Man” 
del Professor Karoli i 
CERCAVILA amb els 
Gegants de Calaf

CONCERTS:

THE PENGUINS 

LA RAÍZ

DJ OGT

18.00 h 
Plaça Gran

Plaça dels 
Arbres

24.00 h

01.30 h

03.30 h

CONCERT
amb el grup
Quartz

ESPECTACLE INFANTIL
MUSICAL 
“REGGAE PER XICS”
del grup The Penguins

TEATRE ATC:
“Una ciutat brillant”
de Conor McPherson
Direcció: Neus Quer

19.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

19.30 h 
Plaça dels 
Arbres

22.00 h 
Casal de Calaf

En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal

En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal

En cas de pluja: 
carpa ubicada a la 
plaça de Barcelona 
‘92

En cas de pluja: 
carpa ubicada a la 
plaça de Barcelona 
‘92

En cas de pluja: 
Sala de fusta del 
Casal de Calaf
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LA PLAÇA
DELS JOCS
Hi haurà cotxes caminadors, 
jocs gegants, espais 
d’experimentació i joc lliure, 
joguines educatives i de fusta i, 
fins i tot, un taller de circ

10.00 - 14.00 h
16.30 - 20.30 h 
Plaça de
Barcelona ’92

En cas de pluja: 
Porxos de la plaça 
de Barcelona ‘92

TORNEIG DE FRONTÓ

Quadrangular
d’ESCACS

10.00 h 
Pista de 
frontó

10.00 h 
Plaça de
Barcelona ’92

BALLADA de la 
METREDANSA 
i danses populars
Organitza: Esbart Dansaire 
amb la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música de Calaf

12.30 h 
Plaça Gran

KURSA DE LOKUS 
INFANTIL
Organitza: La Polseguera

17.00 h 
Plaça 
dels Arbres

BALL amb el grup
Café Latino

19.00 h 
pg. Sta
Calamanda

CONCERTS:

MÖNDO LOCO

Plaça 
dels Arbres

MITJANIT01.00 h

23.30 h

DIUMENGE 4
de setembre

PARTIT DE FUTBOL:
UE Calaf - Sant Pere 
Molanta

20.00 h
Camp de 
Futbol

SARDANES amb la 
Cobla Jovenívola 
d’Agramunt

18.00 h 
c/ Mestre 
Giralt

Inici de la segona 
ENGARDALADA
de Calaf
Organitza: La Polseguera

TEATRE: “L’AVAR”
de Molière, dirigida per 
Josep M. Mestres i
protagonitzada
per Joan Pera

20.30 h 
Plaça 
dels Arbres

22.00 h 
Casal de 
Calaf

En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal

Ballada 
de COUNTRY

18.00 h 
Raval de 
Sant Jaume

En cas de pluja: 
carpa ubicada a la 
plaça de Barcelona ‘92

CINEMA INFANTIL:
“La cançó del mar”
Organitza: Casal de Calaf

CINEMA:
“Sufragistas”
Organitza: Casal de Calaf

CAMPIONAT FIFA 16
per a PS4
Organitza: Jovent de l’Alta 
Segarra

11.30 h 
Casal de Calaf

17.00 h 
Casal de Calaf

10.00 h 
Sala d’actes 
municipal

BALL
amb Gran Premier

19.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

DILLUNS 5
de setembre

PIROESPECTACLE de 
final de festa 
“Les Olimpíades del mal”
Organitza: Diables de l’Alta 
Segarra

21.30 h 
Plaça Gran
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TALLER DE DJ’s10.00 h 
Sala d’actes 
municipal

TORNEIG de TENNIS 
DE TAULA
Torneig a quatre 
bandes per equips

09.00 h 
Unió Calafina

INAUGURACIÓ de la 
millora de la pista gran 
del Pavelló poliesportiu

PARTIT de futbol sala 
de veterans:
Calaf – Els Prats de Rei

17.00 h 
Pavelló
Poliesportiu SARDANES amb la 

Cobla Lo Castell
11.00 h 
Plaça Gran

PARTIT de futbol sala: 
EFSAS – Selecció
Catalana de Futbol Sala

18.00 h 
Pavelló
Poliesportiu

BALL
amb Juan

19.00 h 
Plaça de
Barcelona ’92

DISSABTE 10
de setembre

DIUMENGE 11
de setembre

19.00 h 
Plaça 
dels Arbres

20.00 h 
Plaça 
dels Arbres

SARDANES i xocolata 
amb pa, oli i sucre per als 
assistents

CONCENTRACIÓ i 
encesa de torxes en 
direcció al Castell de Calaf

20.25 h 
Castell de Calaf

Acte de
COMMEMORACIÓ amb 
lectures d’àmbit històric, 
lectura del manifest, 
bastoners i ofrenes florals

EXPOSICIONS

Exposició “Mirar”,
de Ramon Puigpelat

De l’1 a l’11 de setembre · Capella Centre Cívic

Horaris: feiners de 19.00 h a 21.00 h, dissabtes i festius 
de 12.00 h a 14.00 h i de 19.00 h a 21.00 h

Acte d’inauguració el dijous 1 de setembre 
a les 19.00 h 

Exposició de la història de la UE 
Calaf. Dels anys 20 fins a l’actualitat

Del 2 a l’11 de setembre · Sala Felip

Horaris: Matins: de 10.00 h a 12.00 h
              Tardes: de 18.00 h a 20.00 h

Exposició de fotografia de
Xavier Calvet Camats
Fotografia documental d’autor i 
fotografia de reportatge 

Horaris dies 1 i 2 de setembre: de 19.30 h a 21.00 h
Dies 3, 4 i 5 de setembre: d’11.00 h a 14.00 h i de 
18.00 h a 21.00 h

Acte d’inauguració el dijous 1 de setembre
a les 19:30 h

ACTES RELIGIOSOS

Dissabte 3 a les 20.00 h
MISSA VESPERTINA

Diumenge 4 a les 11.30 h
MISSA DE FESTA MAJOR

Dilluns 5 a les 12.00 h
MISSA PER ALS DIFUNTS

Dilluns 5 
A les 13.00 h, al local parroquial

CONFERÈNCIA DE MN. ANTONI 
PLADEVALL: “El bandolerisme i la 
societat civil als segles XVII i XVIII”
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visqués, la Muriel, de ben segur que també 
es lamentaria que els catalans fóssim tan poc 
complidors de la paraula donada.

Força d’aquestes xerrades pel país estan 
dedicades a l’economia. Pel que fa a la 
societat i l’economia catalana recorda que 
vam ser una societat progressista al segle 
XVIII, al segle XX i ara també. Som una 
nació, continua dient, que hem aconseguit 
que a Europa i arreu ens escoltin. Això ha 
estat possible perquè “tenim país”. Som una 
economia que funciona, malgrat tots els 
obstacles. Ens queda per fer el darrer pas, 
que és superar l’handicap crònic que ha 
suposat el fet de pertànyer a la unitat política 
espanyola. El camí no serà fàcil, però és 
molt important saber que el volem recórrer 
i haver-ho expressat clarament tant des de la 
societat civil com, i això és molt important, 
des del Govern. 

Unes altres pàgines molt emotives estan 
dedicades a l’explosió de la societat civil des 
del 2010 fins el 2012, a la importància que els 
catalans atorguem a la nostra cultura i a la 
nostra llengua, i molt en particular al paper 
que en aquest camp hi ha jugat l’Òmnium. 
Repassa que es va fundar el 1961, en un 
moment en què la lluita era, encara, contra el 
vencedor de la guerra, i enemic de la cultura 
catalana. Era el substitut de l’Administració 
que no teníem, donant classes de català als 
mestres que volien reciclar-se, fent exàmens 
i atorgant diplomes talment com si fos un 

servei públic. Avui Òmnium combina el 
manteniment viu de la cultura tradicional 
amb activitats d’alta cultura, com és la Festa 
de les Lletres Catalanes, al costat de l’impuls 
de festes populars com la Flama del Canigó, 
les marxes de torxes del 10 de setembre i 
la commemoració del pacte dels Vigatans. 
Òmnium es va plantejar un dia el que significa 
per al futur de la llengua i la cultura catalana 
el canvi d’escenari polític i va prendre la 
decisió d’intervenir com a entitat civil en una 
activitat molt propera a la política.

Hi ha un altre capítol enormement suggestiu 
que parla de com som els catalans, i es fixa 
en les quatre obres de l’escultor Pau Gargallo 
que l’arquitecte Domènech i Montaner va 
voler posar a l’entrada de l’Hospital de 
Sant Pau. Hi ha les tres virtuts de què ens 
parlen els llibres sagrats: la Fe, l’Esperança 
i la Caritat, més una quarta, l’Obra. La fe la 
podríem veure, sintèticament, en la tenacitat 
que hem posat els catalans per superar 
dos moments tan duríssims com el 1714 i el 
1939; la caritat, l’amor a l’altre, en la voluntat 
d’incorporar a la catalanitat les persones que 
han triat Catalunya com a destí per viure i 
treballar; i si tenim esperança, que la tenim ja 
des del “Nosaltres decidim”, ara és l’hora de 
l’obra. De seguir el full de ruta.

Antoni Miret

Aquest és el 
subtítol del llibre, 
prou explícit per 
cert, que recull 
les reflexions 

de la Muriel Casals després de recórrer 
el territori com a presidenta d’Òmnium, 
fent xerrades i conferències després de la 
gran manifestació de Barcelona de l’11 de 
Setembre de 2012. És una veu que surt d’una 
interiorització molt especial, de com som i no 
som els catalans, i alhora és una afirmació de 
la solidesa,  la il·lusió i la confiança col·lectiva 
per una immediata aparició d’un nou Estat 
d’Europa.

Pel títol principal del llibre, La fam i l’orgull,  
la Muriel es pregunta si l’actual moment 
català és comparable al que passava al 1700 
a Irlanda, que no podia alimentar els seus 
habitants perquè eren pobres i passaven 
gana, mentre la rica Anglaterra els humiliava 
amb el seu orgull de nació més poderosa. La 
seva visió és que els catalans hem superat 
fer pans de les pedres després del 1714, 

precisament sense sentir-nos orgullosos ni 
ressentits contra els nostres veïns. Encara 
que el poder polític que ens ha governat 
hagi estat hostil o declaradament enemic, i 
“raonablement” hàgim acceptat la submissió. 
Així ens hem aixecat.

Els catalans, diu, tenim motius d’orgull, però 
no tenim orgull. Ens caracteritza, de fet, 
una crònica manca d’amor propi. Entre els 
primers assenyala que vam ser pioners de la 
Revolució Industrial, i entre les mancances 
que han afectat l’absència d’amor propi, 
esmenta que en els llargs períodes sense 
democràcia, l’ensenyament es feia en 
llengua i en mentalitat castellana, i això 
afectava molt directament el coneixement 
de la història. Si hem estudiat i hem estimat 
el passat, ho havíem de fer d’amagat; no 
podíem  mostrar ni l’interès ni l’admiració pels 
nostres herois nacionals. Als catalans ens ha 
mancat l’educació de l’admiració, per això 
som un poble excessivament individualista i 
tenim poc respecte per les virtuts viscudes 
o expressades de manera conjunta. Si avui 

UN PAÍS QUE S’HA AIXECAT
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M’agrada sentir el teu perfum els diumenges 
mentre ens gronxes al parc. És l’aroma que 
comprem juntes a cal Cisteller i la boira 
calafina embolica dins la teva senalla. 
-Gronxa’ns més fort, iaia!- et diu el meu 
germà xic.

M’agrada que plogui quan sortim d’escola. 
Sé que hi seràs per aixoplugar-nos sota el 
teu paraigua; negre, com els teus vestits de 
dol per l’avi. Sota el teu paraigua no hi plou 
ni hi fa mai fred.

M’agrada passar vespres a la teva cuina i 
llegir juntes les cartes de la teva germana; fa 
anys que et sap lluny i t’estranya, i l’estimes. 
Els dies de fred, m’hi abrigues amb un feix 
de refranys, endevinalles i vivències sense 
final feliç. Sempre s’hi està bé a la teva cuina 
d’olor de roscos d’anís i del teu perfum dels 
diumenges.

M’agrada quan m’escoltes, em preguntes, 
t’amoïnes, i em tornes a gronxar amb els 
teus ulls menuts i blaus, prudents i sensats. 
El temps em va fent gran i, a tu, més sàvia 
encara. Sota les teves paraules no hi plou ni 
hi fa fred, mai.

Avui, trenta d’hivern d’enguany, remeno 
entre els records i m’adono que tots 
m’agraden quan tu hi ets pel mig. Però, 
després de cent geners, els teus ulls menuts 
i blaus ara són clucs, i no m’agrada, em dol.
Aquest Nadal, t’atansaré mentre fem els 
teus roscos d’anís i et parlaré amb el cap, 
sense paraules. Explicaré els teus contes a 
l’Erol, i potser em dirà que quan sigui gran, 
també vol ser com tu.

A la iaia Concha (Mazarrón 26/02/1914 - 
Malgrat de Mar 30/01/2015)

Carme Perez Fusté

IAIA
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Avui voldria dedicar un comentari a tots 
els boscos del país, principalment els de 
les nostres comarques: l’Anoia, el Bages, 
el Solsonès, etc. Perquè quan cadascun 
de nosaltres els gaudim amb un passeig, 
una caminada o hi anem en temps de 
bolets, pensem si els cuidem o almenys els 
respectem prou.

Jo voldria entrar en el bosc i poder gaudir 
de les olors amb què aquest ens obsequia 
sempre però, és trist dir-ho, el que hi trobem 
massa sovint són: plàstics enganxats als 
matolls, moltes llaunes buides de begudes, 
papers, fins i tot bolquers, ampolles de 
vidre, algun pneumàtic, etc.

Dintre de poc estarem en temporada de 
bolets. La consigna del boletaire hauria de 
ser: el millor boletaire és aquell que no es 
nota que ha passat pel bosc. Perquè si ens 
agrada el bosc i l’estimem, seria bonic que 
cada persona, de les que hi anem, féssim 
com els populars i simpàtics caganers 
-que no falten als nostres pessebres-. Ells 
buscaven un raconet per deixar-hi la seva 
merda, perquè sabien que dipositaven un 
adob o fertilitzant que encara seria útil 
pel bosc. Doncs nosaltres, en comptes de 
llençar la nostra  m...da, no podríem esperar 
trobar un contenidor? Potser algunes 
d’aquestes deixalles són reciclables!!! Sóc 
un ingenu?, un somiatruites, un bona fe? 
Potser sí, però tot i així, llenço aquesta idea. 
 
Perquè no puc entendre de cap manera que 

una persona sigui capaç de llençar les seves 
deixalles i no plegar-les. També penses, 
que afortunadament, només deuen ser 
una  minoria que no els agrada la natura. Es 
diguin... o es creguin “buscadors de bolets” 
o altres persones –per sort també unes 
poques- que sorprenentment presumeixen 
que van a córrer pel bosc per fer “Salut...”.

Penso, que a casa nostra “normalment” 
no ho tirem tot a terra, i si ho fem... ho 
pleguem. Doncs de la mateixa manera que 
hem portat quelcom  fins al bosc, podem 
dur una bossa, i posar-hi:  la llauna buida, els 
papers, plàstics, etc. O potser ens pensem 
que ja ho netejaran els altres?

Doncs sí, afortunadament, cada any 
persones que pensen molt diferent, 
s’organitzen en diversos punts del país, 
d’una forma voluntària i anònima per treure 
dels boscos tones de deixalles de tota 
mena.

P.D. Jo crec que, aquells caganers del 
pessebre, si avui fossin vilatans... vilatans, 
també buscarien un raconet, i altres solucions 
perquè les persones no s’embrutessin 
les sabates, amb els “presents” que ells 
haurien deixat massa sovint per les voreres. 
Reflexionem-ho si us plau. 

Salut, amb un bosc, i les voreres netes.  
Bona Festa Major!

Josep Mases Raurich

QUE CADASCÚ ES RECULLI EL SEU
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Pensar com serà el futur de gran part de la 
humanitat fa esfereir. Alguns futuròlegs ens 
donen dades que ja s’estan aplicant en molts 
camps i que per la inversió que s’hi està fent 
no tenen retorn. Així es gosa dir que:

- La intel·ligència artificial suplirà el 45% dels 
treballadors dels països desenvolupats. Ho 
comencem a ensumar. Canvi radical de la 
nostra societat.
- L’aliment del futur seran les algues variades 
i que també serviran de combustible. 
Sembrar al mar!
- No hi haurà antibiòtics. Els seus efectes 
són perjudicials. Caldran nous medicaments.
- L’home arribarà a Mart perquè es podrà 
concentrar l’aire, l’aigua, el combustible i 
els aliments. Nou concepte de conquesta 
espacial.
- Les decisions importants no serà treball 
d’experts sinó d’una gran acumulació de 
dades a una computadora.
- Els cotxes seran autodirigits, això ja està 
en marxa.
- Polseres d’autocontrol. Si ara ja n’hi ha que 
ens donen dades sobre pulsacions, ritme 
cardíac i altres dades, també unes polseres 
donaran dades sobre la capacitat d’atenció 
progrés intel·lectual, atenció que es presta 
en l’ensenyament...
- El teu millor amic serà l’ordinador que 
detectarà i expressarà, mirant la pantalla, 
els teus sentiments, la teva salut i altres 
dades personals. Ja ara ens passem estones 
mirant el mòbil pendents de qualsevol 

esdeveniment familiar o llunyà.
- Serem joves fins a la mort. Està molt 
avançada la tècnica de rejoveniment de 
cèl·lules. Quan s’apliqui a les persones, 
morirem, però morirem amb aspecte de jove.
- Canviaran les formes d’aprendre sobretot 
llenguatges. Per una aplicació d’un xip al 
cervell es podrà parlar altres llengües com 
també altres matèries que es basen en 
dades.
- Descobriran que el càncer està relacionat a 
les infeccions (virus, bacteris, fongs...) i, per 
tant, es podrà tractar més fàcilment.
- Se seleccionarà qui pot ser pare amb la 
manipulació genètica i així evitar malalties 
hereditàries.
- Estarem connectats amb ordinadors i no 
caldrà tants judicis per saber si s’ha comès 
un delicte o no. Es perdrà privacitat (ja ara 
ho notem).

Després d’aquests possibles indicadors 
caldrà que les persones creixin en altres 
dimensions per no estar atrapats en una 
gàbia. Amb això ja no s’hi atreveixen tant 
els futuròlegs, més aviat es destaquen els 
avenços tècnics. La persona és molt més rica 
i capaç de viure altres aspectes que potser 
encara no hem detectat. 
De totes maneres hi haurà noves maneres de 
comunicació entre les persones i, per tant, 
també, de viure la festa. I que no es perdi, 
malgrat els canvis.
Bona Festa Major!

Mn. Joan Sanglas, rector

PERSONES o ROBOTS
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A vegades, veus un roser florit i sents l’olor 
dels lliris, de les gardènies i les violes, i fins que 
canten els rossinyols senyalant que ha arribat la 
primavera, i vas veient que els cereals, empentats 
pel vent, van fent onades mentre el gra es va 
formant dins les espigues que a poc a poc entre 
el vent i el sol es van tornant daurades. Màquines 
modernes desgranen les espigues, els uns en fan 
pa, els altres, empanades. Aleshores penses i dius: 
quin món tan meravellós el nostre! Però quan 
llegeixes la premsa i t’assabentes que milers de 
famílies són desallotjades, no han pogut pagar la 
llum ni l’aigua, ni poden parar el plor de la canalla. 
Entretant televisió, premsa i ràdio ens donen amb 
dades, noms i xifres, els milers i milers de milions 
que han arribat cap a terres estranyes. Culpables? 
Sí. Càstig?...

Pobra gent! Pobra canalla! Pobres captaires! Tant 
els d’una banda com els de l’altra. Mentre es parla, 
la misèria augmenta, una mica massa. Es parla, 
i és clar que es parla, però els diners continuen 
sent fora de Catalunya i d’Espanya. Entretant, qui 
governa? Qui mana? Qui dóna pa al qui té gana? 
Qui dóna aixopluc a qui es troba al carrer per no 
haver pogut pagar la mesada? El rossinyol a la 
tardor no canta. Es compadeix dels que la fredor 
els glaça i no tenen ni una manta ni pa a taula. Són 
ells els que han d’escoltar promeses dels que noves 
eleccions preparen. Després què, hi haurà més pa 
o menys a taula? El capital serà a l’altra banda o 
tornarà l’època del 3%? I allà baix, una mica més 
avall, al capdavall, uns homes encorbatats diran 
“que se jodan!”. Merda de paraula! Com es coneix 
que no han passat mai gana. I alguns d’ells han 

viatjat força sovint fora de Catalunya i d’Espanya, 
massa sovint, per desgràcia.

Amics meus em sento decebut com el peix que a 
poc a poc va veient com se li asseca el toll i serà 
consumit per l’àguila. Aquella àguila que per vella 
que sigui, volteja sobre les terres de Catalunya i 
d’Espanya mirant on pot clavar l’urpa. Ningú la 
treu. Ningú la mata. És animal protegit per la llei 
de caça. Entretant som a la primavera. El rossinyol 
no canta, amb prou feines piula. Plora la canalla. 
Algun pare desesperat engreixa la corda i no és 
per covardia. S’ha de ser molt valent per deixar 
de somriure voluntàriament. He dit desesperat. 
Molt alerta! Molt alerta amb aquesta paraula, 
ja que quan un arriba al límit són barbaritats 
inimaginables i impensables si tens 50 euros a la 
butxaca i pots posar pa a taula. Ja són massa a 
Catalunya i a Espanya que van trenant la corda, al 
costat el pot de greix.

Entretant no es canvia de model. Els rucs a beure 
a la bassa. Ja ho va dir un d’aquests que potser 
han viatjat massa. Fent acte de consciència tot 
arrossegant cadenes els dies de Setmana Santa. 
Dies de reflexió, de perdó i penitència. I tant que 
sí! El ruc és com el peix que a poc a poc, mirant el 
cel, va veient com se li acaba l’aigua de la bassa.

Josep Vilaseca Colell, el Segarrenc
Juny 2016
Número 8880

DOS VESSANTS DE LA VIDA
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