
Discurs inaugural de la Festa Major 

 

Bona nit, 

Diputat, alcaldes, companys de govern, regidors, 

Sigueu molt benvinguts a l’acte d’obertura de la Festa Major. 

La Festa Major d’aquest any ja fa uns quants dies que gira, tot i aquesta 
pluja que no sap ploure. Va començar dimecres, malgrat la calamarsada que 
ens va caure a sobre, i gràcies a la brigada que va actuar de manera ràpida 
per deixar els espais de la festa a punt. 

Dimecres: dada any la comencem abans!, però és que teníem moltes 
ganes de festa congriada i vam pensar que el millor seria distribuir-los bé i 
no atapeir l’agenda dels quatre dies oficials perquè així tothom pugui anar 
a tots els actes que vulgui si vol. 

Dimecres vam obrir l’exposició de les germanes Prat, vam assistir a 
l’espectacle ‘El gaig daurat’, d’en Lluc Maduell i amb la Marisol Franco que 
va pintar-nos en directe un quadre magnífic –escoltar la música d’en Lluc i 
observar com anava fluint la pintura de la Marisol va ser una experiència 
estimulat—, i vam tancar una altra edició de les sardanes a la fresca amb la 
Cobla els Lluïsos, uns bons amics de Calaf. 

I ahir, vam anar a l’acte de reconeixement de la figura de la Maria Àn-
gels Pujol ‘la Practicanta’, amb el record del reportatge que li va dedicar la 
Televisió de Calaf en el moment de la seva jubilació i la presentació d’un 
llibre sobre la seva vida, i el concert country d’en Joe Fields i els Folkytonks, 
un cantant i una banda que ha estat tot un descobriment per als aficionats 
al gènere. 

En el programa d’enguany recuperem el model de Festa Major a què 
estàvem habituats i que ens mereixem. Ja no només és el catàleg d’actua-
cions i el nom i la qualitat dels grups, el pressupost que hi hem pogut desti-
nar, sinó l’essència i l’esperit de la Festa Major. Això és la creació d’espais 
comuns per retrobar-nos i donar-nos l’oportunitat de reconeixe’ns com a 
vilatans. 



No us detallaré tot el programa, perquè ja el teniu, però sí que hem 
procurat de portar grups de molta qualitat, d’un registre variat perquè to-
thom hi trobi el seu espai, i de cobrir els gustos de totes les franges d’edat. 

En aquest sentit, vull donar les gràcies, primer, a tot l’equip de govern 
i a tot el personal de l’Ajuntament que hi ha treballat perquè tot estigués a 
punt. Penseu que una Festa Major no s’improvisa d’un dia per l’altre. De 
fet, l’únic secret que tenim perquè les festes majors que hem organitzat 
hagin estat lluïdes i hagin atret tants visitants és perquè la treballem de va-
lent: vol dir que, a partir del mes que ve, ja ens posarem a programar la 
festa major de l’any que ve. 

Per tant, moltes gràcies a totes les persones que heu treballat perquè 
les persones de Calaf i totes les de fora que venen puguin gaudir de la nostra 
festa major. 

El segon agraïment és per a les entitats del poble. La Festa Major, 
aquesta Festa Major, no seria possible sense la col·laboració i la complicitat 
de les entitats del poble. He dit moltes vegades que la riquesa de Calaf és la 
seva xarxa d’entitats, que és àmplia i variada, i compromesa. Avui, no és 
fàcil posar-se al capdavant d’una entitat i és molt complicat planificar i exe-
cutar actuacions; per molts factors. Alguns que tenen a veure amb les for-
mes de vida que hem adoptat, d’altres que fan realment inviable assumir 
determinades responsabilitats perquè tot s’ha complicat molt i tot s’ha en-
carit enormement. Tinguem-ho tots ben present per poder valorar en la 
seva mesura justa la feina que fan perquè tots nosaltres ens ho puguem 
passar bé, entenguem que sacrifiquen les seves ganes i drets de festa per-
què nosaltres puguem gaudir dels actes de la festa major. 

La Festa Major no seria possible sense les entitats, que vol dir les per-
sones que hi treballen de manera desinteressada, però és que tampoc tin-
dria sentit. És a través de les entitats que ens organitzem com a col·lectiu, i 
també és a través de les entitats que canalitzem els nostres interessos indi-
viduals. Per tant, una festa major del poble i per al poble, per força s’ha 
d’articular a través de les seves entitats. 

En nom de tot l’equip de govern, moltes gràcies pel vostre compromís 
amb Calaf. 

 



Normalment, en el discurs de la Festa Major, acostumo a fer un balanç 
de l’any transcorregut. Avui, no ho faré. Per alguna raó que no dic i perquè 
l’any que ve és any electoral i ja tindrem ocasió de parlar-ne. Em sembla 
que aquest any no em pertoca fer-ho. Crec que ja en trobarem el moment. 

De tota manera, sí que vull parlar-vos de la qüestió de l’aigua. 

Des de fa un any, estem connectats a la Llosa del Cavall i des de co-
mençaments d’any tenim acabada la planta desnitrificadora. No tenim la 
planta en funcionament, encara, perquè aquest país va com va i estem pen-
dents que Sanitat ens doni el permís corresponent. Totes les proves i anàli-
sis han sortit positives, però els tècnics del departament no han trobat 
l’hora per certificar-ho en l’informe preceptiu. Suposem que els pròxims 
dies el tindrem. 

El que vull dir és que a Calaf tenim resolt un problema que era endè-
mic. Recordeu que tot just fa 50 anys de la portada de l’aigua. I ho vull posar 
en el context actual de sequera i canvi climàtic, en un estiu en què les ona-
des de calor s’han succeït de manera perillosa, com una advertència que ja 
no sé si és un ultimàtum o l’inici d’una nova era climàtica. El que és segur 
és que avui hi ha un 25 per cent dels municipis de Catalunya amb restricci-
ons d’aigua, i és probable que el nombre s’ampliï si els episodis de pluja no 
s’estabilitzen les pròximes setmanes. 

Ara: ressalto que a Calaf tenim resolt el problema de l’aigua, que du-
rant aquest any ens hem estalviat de les restriccions i les declaracions de no 
potabilitat perquè siguem conscients de la situació de privilegi que hem as-
solit. Amb una única voluntat: que en fem un ús racional i responsable, per 
no malbaratar-la. Perquè sapiguem valorar el que tenim, el que tants anys 
i tants esforços i sacrificis ens ha costat, per estimar-lo i preservar-lo. Hem 
de tenir cultura de l’aigua, consciència de l’aigua, que vol dir que és saber 
que és un bé escàs que hem de cuidar i conservar perquè ens hi va la vida. 
Hem d’estalviar l’aigua que tenim, no llançar-ne ni una gota, perquè ens hi 
va la vida. La vida de cadascú de nosaltres, i la vida de tots nosaltres en 
conjunt. 

 

Acabo. És hora de donar pas a les dues persones que ens faran el pregó 
de la Festa Major. 



Per presentar-les, només em cal una sola paraula: referents; són per-
sones de referència. 

Per a mi, han estat persones de referència durant els 7 anys que fa que 
us sóc alcalde. Els he sentit a prop perquè sempre que m’ha calgut, he tingut 
la seva ajuda i el seu consell i la seva participació activa. 

Ara, si només fossin referents per a mi, no els hagués demanat que ens 
fessin el pregó. 

Els pregoners d’avui són persones de referència a Calaf. Això vol dir 
persones que han posat i posen al servei de la vila, al servei de tots vosal-
tres, tot el seu talent –que és admirable i inacabable— i que, en fer-ho, 
aconsegueixen que tots junts siguem cada dia una mica millors, que ens fan 
millors persones i millors veïns i veïnes. 

Us deixo amb ells. 

Però, abans, recordeu que només sí és sí. Que audiu de la festa. Que 
tinguem una excel·lent Festa Major! Visca la Festa Major de Calaf!!! 

Moltíssimes gràcies! 

 


