
Bon vespre vilatans, amics i Calafins! 

 

Arriba un any més la nostra Festa Gran! 
 

Un setembre més per alguns, per d’altres el seu primer setembre de viure a 
Calaf, i esperem que per molt pocs calafins en sigui l’últim. 

 
El nostre territori  i la seva comarca està marcat pels cicles de la natura, de les 

collites.   
Setembre es “un Cap d'any” , final d'un cicle de collita i inici de la propera,  

aviat caldrà preparar la terra per la nova sembra. 
Celebrem  el final del nostre cicle de collita en les festes de tots els pobles. 

 
També Calaf es cruïlla de camins, al centre de Catalunya. 

Les fires, el comerç i els intercanvis han estat i son encara molt actius. 
Recordo  de joveneta “la Fira del 8 de setembre” on tot tipus  de productes, 

cotxes, tractors, maquinària, eines roba, joguines i invents variats  omplien el 

centre del poble.  
Era un gran espectacle per a nosaltres, una trobada de gent de la nostra 

comarca, una gran fira- mercat. 
 

Avui els canvis propis de les noves generacions han evolucionat  la fira i les 
trobades de gent del territori . 

 
 L'esforç de les associacions, de les entitats i de les persones que tiren 

endavant les seves  activitats durant tot l'any tenen trobada aquests dies per 
celebrar un nou “Cap d'any” un final i també un inici, després d'unes 

merescudes  vacances, l'inici del nou any o curs. 
 

Calaf ha estat el poble on he viscut amb els pares, on he treballat la major part 
de la meva vida, on he format una família i el poble on han nascut els meus 

fills. 

 
 La vida m'ha fet molts regals , una infantesa i joventut cuidada de filla única, 

amb uns pares que m'han donat el millor que tenien. Vaig poder fer estudis 
superiors, la meva afició preferida de jove.   

Un record també per ells que m'han ajudat a arribar fins avui. 
 

De més gran, la meva feina de mestra , un ofici motivador, un treball complert 
i ampli,  

 m'ha permès transmetre  als alumnes  aprenentatges per créixer , estudiar i 
ser millors persones, amb més coneixements i amb recursos per tirar endavant 

de manera autònoma i lliure. 
 

Ha estat un privilegi , i us ho vull agrair a tots, companys de feina , famílies i 
amics . 

 

Ara us citaré un escrit del diari: 
“ La juventud de hoy ama el lujo. Es maleducada, desprecia la autoridad, no 



respeta a  sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya 

no se ponen de pie cuando los mayores entran en su cuarto. Contradicen a sus 

padres, fanfarronean en público,devoran los postres, cruzan las piernas y 
tiranizan a sus maestros” 

 
Sembla una crítica del nostre jovent que podríen sentir en les nostres 

converses ... però  es un text que es va transcriure de  Sòcrates al segle 5é 
abans de Crist. 

 
Com veieu les preocupacions  es repeteixen en els temps, tot i això la societat 

avança a cada generació, 
per tant  cal tenir fe en el nostre jovent i apostar per que  ens deixarà un món 

millor, dons  així ha passat fins avui!!! 
 

 
 

Jo no sóc Calafina de naixement, vaig néixer a l’Uruguay, ho sóc perquè els 

meus pares van venir a viure a Calaf quan jo tenia 4 anys. 
Les meves arrels venen gairebé totes de l'Aragó,Monzon, Barbastre, Jaca...  

només el meu avi matern va arribar a Calaf des del proper poble de Sant 
Ramón. 

 
 

Els meus pares, en temps difícils de postguerra, van anar a fer les Amèriques. 
Van viure a Brasil i a Uruguay, una experiència que va marcar en positiu la 

seva vida i on encara mantenim algunes amistats, tant d’ espanyols com 
d’uruguayos. 

Em considero, doncs, nouvinguda i arrelada  a Calaf, on em vaig casar amb el 
Ramon i vaig tenir tres fills: l'Aida, l'Eugeni i el Sergi. 

 
La vida també m'ha portat problemes greus.  

La malaltia dels meus fills ha marcat fa anys la nostra vida i la de tota la 

família, en el dia a dia. 
Un temps de sofriment, una prova de vida dura. 

Per sort ho anem superant i aprenent a conviure amb les limitacions amb 
l’esforç diari. 

 
“Per moltes pedres que trobis pel camí, somriu perquè pots caminar” diem a 

casa meva. 
 

Les malalties Rares tenen un diagnòstic difícil , llarg i poc conegut. 
Només tinc paraules d'agraïment  pel treball dels nostres excel·lents  equips 

mèdics. 
Gràcies al seu esforç i treball podem continuar una vida digna, i gaudir de 

l'experiència de créixer i arribar a ser uns adults de profit.  
Em sento molt orgullosa dels meus fills. 

 

També vull remarcar  tot l'esforç important  que fan les Associacions, per 
millorar i ajudar en els recursos, en la investigació, en la qualitat del dia a dia, 



i com aprendre a conviure amb una malaltia que marcarà la teva vida. 

 

Ara ja només dos apunts em queden per dir-vos:  
 

Aquests últims anys també he tingut la sort de poder ajudar a aprendre català 
i  a integrar-se als nens i nenes de famílies nouvingudes, que venen de 

cultures allunyades i que ens aporten riquesa cultural i social.  
Jo els ensenyava, però d'ells també aprenia noves formes de viure  d'aquest  

món tan ampli, del qual nosaltres en som una petita part. 
Regalem i rebem experiències de vida. 

Gràcies!! 
 

 
Aquest any començo una nova etapa, la jubilació, per poder cuidar-me i cuidar 

als meus éssers estimats. 
 

Agraïment és la millor paraula que us vull transmetre, gràcies als meus pares, 

als meus fills, als companys , als amics i amigues , als veïns... 
Un especial record pel meu pare, el Cosculluela, que estimava el poble com si 

hi hagués nascut, i que em va ajudar molt amb la seva paciència i la seva força 
personal. Un record molt especial també pel meu marit , el Ramon , una gran 

persona amb que vaig tenir la sort de compartir uns anys molt bonics, i 
d'altres de més difícils, quan la malaltia se’l va endur.  

Ells ens acompanyen en el dia a dia, en la nostra memòria.  
Estic molt orgullosa d’ haver pogut comptar amb ells i poder arribar fins avui. 

 
 

 
Calaf, un poble , una vila petita, però rica en vida, en experiències i en bon 

veïnatge, es mereix que la millorem , que superem mancances i que el nou 
cicle de l'any que comença estigui ple d’experiències positives per vosaltres, en 

les que tots i totes posem el nostre granet de sorra. 

Calaf s’ho mereix. 
Té un magnífic passat, un present molt ric i viu, i un futur ple d’esperança. 

 
Pares i mares, ja s'acosta el començament de l'escola, aviat els vostres fills i 

filles tindran un horari, estareu mes tranquils i pensareu : ” els mestres  ja 
s'ocupen dels meus fills” 

L'estiu ha estat un temps complicat per tal de  mantenir la conciliació del 
treball i la família. 

Per altra banda els nens i nenes deixaran de gaudir del seu temps lliure, tan 
necessari  pel seu creixement personal. 

 
Penseu que per ells l’estiu, com ho va ser en les nostres generacions , és  el 

millor temps per aprendre, per viure experiències enriquidores, per fer amics, 
per avorrir-se ...que també en necessari per aprendre a viure. 

Qué bé passaven nosaltres  el nostre estiu jugant al carrer amb els amics i 

veïns aprofitant els llargs capvespres. 
  



Tornem a la normalitat , a l'ordre... 

Això si, abans la Festa Major ens dóna espurnes de benestar i l’oportunitat de  

gaudir tots i tothom, grans i petits. 
 

 
Per un passat molt viscut, pel present que ens permet gaudir i per un futur ple 

d'esperança.  
Visca Calaf!!!! 

Bona Festa Major a tothom!!! 
  

 


