PREGÓ FESTA MAJOR DE CAPAFONTS
Dijous, 11 d’agost de 2011, a les 19.30h

Benvolgut alcalde, regidors i regidores, capafontins i
capafontines de totes les edats, grans i petits, bon
capvespre a tothom. En primer lloc, vull agrair a l’alcalde,
l’amic Anton Marca, que hagi tingut la deferència de
convidar-me a fer el pregó de la Festa Major de Capafonts.
Aquest és un dels primers actes oficials que realitzo com a
president del Consell Comarcal del Baix Camp i per això, el
fet de ser el pregoner em fa una doble il·lusió.
La comarca del Baix Camp és una comarca plena de
contrastos: ofereix una franja costanera molt dinàmica
econòmicament, uns quants municipis a la plana també
amb empenta i un gruix important de 19 municipis d’interior
i de muntanya, amb un ric patrimoni natural i etnogràfic,
que necessiten un impuls econòmic suficient per assegurar
la seva sostenibilitat futura. I tots aquests contrastos en poc
més de tres quarts d’hora de camí.
En aquest gruix de municipis d’interior i de muntanya,
Capafonts destaca per l’alt valor natural i paisatgístic del
seu entorn, però també per les reminiscències de com era
la vida rural en aquestes muntanyes.
Aquests elements fan del vostre poble un petit oasi de pau i
tranquil·litat, de natura frondosa, de regust a història
llunyana i ancestral que perviu en les pedres dels vostres
carrers i en els noms dels indrets, de les eres, de les fonts,
dels cingles...

Per tot això us haig de felicitar. Us felicito perquè generació
rere generació heu conservat l’estima pel vostre poble i la
seva essència, i la transmeteu a les generacions futures
amb l’objectiu de perviure en el futur.
El fet de ser un poble petit i de muntanya té inconvenients,
sobretot pel que fa a la comoditat d’accés a alguns serveis.
Però també té avantatges conegudes, relacionades amb la
qualitat de vida de viure en un lloc privilegiat, sense les
presses ni els maldecaps de nuclis urbans més grans.
I aquí precisament està el repte difícil però no impossible:
compaginar la part positiva de viure en poble petit de
muntanya i tenir accés a serveis de qualitat. Per fer-ho
possible teniu un ajuntament amb un equip de govern molt
ferm i un alcalde que s’estima molt el seu poble i que fa
molta feina d’anar d’aquí cap allà per defensar els
interessos del seu poble.
Des del Consell Comarcal del Baix Camp tenim la missió
de donar suport als municipis, i molt especialment a pobles
com Capafonts, per ajudar-los a tirar endavant els seus
projectes per millorar el poble i per donar perspectives de
futur a la seva gent.
Compartim amb vosaltres la inquietud perquè el jovent es
quedi i no marxi, perquè els estiuejants vinguin durant tot
l’any, i no preferentment en determinades èpoques de l’any,
perquè es generi una activitat econòmica suficient per obrir
noves perspectives de futur a tots els capafontins i
capafontines.
Aquest projecte, a més, ha de ser sostenible amb la
preservació del vostre patrimoni natural i cultural i no ha de
suposar, en cap cas, un problema, sinó una solució.

Ja fa temps que des del vostre Ajuntament s’ha fet una
aposta clara en aquest sentit, amb la creació del Patronat
de Turisme Rural, ja fa 11 anys, en una acció molt pionera i
meditada de com començar a donar valor econòmic als
recursos naturals, paisatgístics i patrimonials de Capafonts.
El 2002 vau encarregar l’estudi “Estratègies per al
desenvolupament del turisme al municipi de Capafonts” i
vau crear la pàgina web, i per fi el 2007 vau inaugurar la
seu del Patronat i de l’Oficina de Turisme.
Paral·lelament vau elaborar l’informe sobre el “Patrimoni
històric-artístic del municipi de Capafonts” i heu editat
diverses guies en diversos idiomes per donar a conèixer
tota aquesta riquesa, moltes vegades molt desconeguda.
També heu fet molta feina de recuperació i posada en valor
del vostre patrimoni. L’última acció molt remarcable ha
estat l’adequació per a visites turístiques del forn de pa del
segle XIII, un dels millors conservats a Catalunya. I, a més,
no pareu d’organitzar activitats per donar a conèixer el
vostre ric patrimoni paisatgístic, natural i patrimonial: des de
la festa del Mandongo, a la Marxa de BTT, a més de
xerrades i excursions i visites guiades.
He fet un repàs molt breu de tota aquesta activitat perquè
vull destacar que el més important de tot això sou vosaltres,
els homes i les dones, joves i grans de Capafonts, que
teniu la visió clara que la natura i el paisatge que us
envolta, i els vestigis del temps passat que conserveu, són
una font de riquesa per al futur.
Repeteixo, el més important de tot això sou vosaltres,
perquè no defalliu en el treball constant de fer tot el que

està en la vostra mà perquè aquest camí de futur cada cop
sigui la realitat d’avui, amb tenacitat, amb constància i amb
el convenciment ferm que aneu pel bon camí.
Des del Consell Comarcal us volem ajudar, i hem començat
a treballar molt seriosament en la potenciació del turisme
d’interior i de muntanya, i encara ens queda molt camí per
recórrer, però està clar que l’hem de fer plegats per fer-lo
més efectiu i per multiplicar el resultat dels esforços que hi
dediquem.
Però tot el que puguem fer no serviria per a res si vosaltres
no hi creguéssiu. Aquesta és bona part de la clau de l’èxit.
I jo sé que tots vosaltres esteu molt convençuts i
convençudes de les vostres capacitats i potencialitats.
Sou gent amb empenta, resistent a les dificultats i amb un
ànim de superació envejable. Bona prova són les entitats
que teniu: l’Agrupació de Dones Verge de Barrulles, una
entitat molt activa i inquieta, sempre disposada a col·laborar
en qualsevol cosa que tingui a veure amb Capafonts.
També teniu l’Associació de Veïns Riu Brugent, que
organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament tot un seguit
d’activitats de la Setmana Cultural prèvia als actes
pròpiament dits de Festa Major; l’Associació Cultural
Picorandan, que estan fent una magnífica tasca de difusió
cultural i històrica sobre Capafonts, i a més, recentment,
s’ha creat el Club d’Esports de Muntanya de Capafonts.
Amb aquestes entitats, amb la Societat de Caçadors, el
Local dels Jubilats i el local social de poble us puc ben
assegurar que Capafonts fa enveja, perquè hi sou tots
d’una manera o altra col·laborant i fent poble i això, us ho
dic també com a alcalde, això no té preu.

Per tot això us felicito i us encoratjo a continuar en aquesta
mateixa línia: porteu molta feina feta, i molt ben feta, i els
resultats positius es veuen cada dia, malgrat les dificultats
dels moments actuals. Però està clar que el camí que
porteu és correcte i que els objectius es van complint.
Per la vostra trajectòria sou un referent per als pobles veïns
d’aquestes muntanyes però també per a altres municipis
d’interior i de muntanya del Baix Camp i de comarques
veïnes, i així ha de continuar sent.
Avui, en el marc del pregó d’aquesta festa major, volia fervos aquest just reconeixement perquè heu estat pioners a
desenvolupar un model que d’una manera o altra tots anem
seguim.
La Festa Major per un poble és un moment molt especial,
perquè posa de relleu el millor de cada poble i de la seva
gent. És un espai d’encontre, de retrobada de moltes
persones que venen per gaudir de la Festa Major d’avui i
del record de festes majores passades. La Festa Major ens
uneix en l’objectiu comú de mantenir l’idiosincràsia i
l’essència de la festa i del poble que l’ha vist néixer i que la
manté.
Teniu una festa major farcida d’actes per a totes les edats,
perquè tothom gaudeixi amb familiars i amics, com una
gran família que es retroba per passar-ho bé i per atrapar
cada minut de festa en la memòria, per rememorar-la
després en els dies que seguiran quan acabi, fins a l’any
vinent.
Les festes dels pobles, ja siguin grans o petits, tenen
aquest poder d’atracció i, malgrat els canvis de costums i
les diferències respecte a les festes de fa 60 o 70 anys, la

festa major conserva la capacitat de trobar la gent, de fer-la
partícip de tradicions i d’activitats que es mantenen, que no
deixen indiferent, i que ens recorden que cada anys sí o sí,
pels voltants del 15 d’agost, s’ha de venir a Capafonts.
Vull reiterar a l’alcalde i al Consistori el meu agraïment per
haver-me convidat, i us desitjo una molt bona festa major,
que us ho passeu molt bé, que tingueu salut i que procureu
de ser molt feliços. Visca la festa major i visca Capafonts!

Joaquim Calatayud Casals
President del Consell Comarcal del Baix Camp
Capafonts, 11 d’agost de 2011

