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L'Associació  disposa d'una bústia a la porta del local nº2 on es poden dipositar 
fulls d'inscripció, cartes, suggeriments, reclamacions...

CESSIÓ DE MATERIAL: A la pàgina web de l'AVV trobareu un catàleg amb el 
material que disposa l'AVV. Per més informació consulteu la pàgina web, 

truqueu o envieu un correu.

Aquest butlletí el fem:
Rafael Guirado, Jesús Tejero, Ana Sierra, Vicente Penís, Maria Garcia, 

Angelita Diaz, Maria Gonzalez, Enric Martí, Elena Sarri, Josep Ignasi Padró, 
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NOTA IMPORTANT:
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limitat només a temes rellevants

del barri i la vida veïnal
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Dilluns a divendres de 17:00h a

19:00h
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Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns de Cal 

Gravat, vull presentar-me com a president de 

l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri.  

A la passada assemblea del Barri hi va haver 

una renovación de la Junta que darrerament 

ha estat dirigint l’Associació. 

S’han renovat, entre altres, la presidència i la 

tresoreria. 

Pel que fa a la presidència, havia estat entomada per en Josep Padró tot 

substituint a en Joan Antoni Casas que, dissortadament, ens va deixar el 

passat 31 d’agost. 

Hem d’agrair, i molt, a tots dos la feina altruista feta fins ara. 

També agraïm el treball de totes les persones que han estat a la Junta i 

que no renovaran en el seu càrrec. 

Assumeixo, doncs, aquesta presidència amb molta il·lusió i amb la 

seguretat de què comptaré amb l’ajuda i col·laboració de totes les 

persones que configuraran la Junta de l’Associació, algunes noves i altres 

que ja hi han estat treballant fins ara, per tal de seguir gaudint d’un 

espai on ens hi sentim confortables. 

La tendència social en un món cada vegada més globalitzat i 

interconnectat sembla que és la de la individualització. Ens aïllem cada 

cop més en el nostre nucli familiar i deixem una mica al marge la 

participació conjunta amb els nostres veïns i veïnes. 



Voldria cridar la vostra atenció i animar-vos a compartir aquesta vida 

col·lectiva del Barri. 

Hi ha moltes maneres de contribuir al benestar dels altres, des 

d’informar de les anomalies que observem i/o patim; ajudar durant les 

festes que celebrem; assistir a algun dels tallers que s’hi programen; fer 

propostes de millora dels espais o de les activitats que s’hi fan; 

compartir les despeses de les defuncions dels veïns i veïnes que ens 

deixen,... 

Vull fer èmfasi en aquest darrer punt ja que ha generat una certa 

controvèrsia al si del Barri. 

Com suposo que molts de vosaltres sabeu, al Barri existeix una secció 

d’enterraments, que gestiona la part económica que suposa haver 

d’acomiadar algú. Aquesta gestió és independent de la de l’Associació i 

és, en si mateix, la mostra més solidària des d’una perspectiva social. Ho 

és perquè representa compartir, entre tots els que som inscrits a la 

secció, les despeses que se’n deriven i, també ho és, perquè allibera a la 

família del que suposa, en uns moments tan dolorosos, despreocupar-

se’n d’un apartat feixuc i, en certa manera, comercial. 

Finalment, subratllar la necessitat d’assistir a les assemblees ordinàries i 

extraordinàries que es convoquen per tal de donar la nostra opinió i 

aportar el nostre vot en les decisions que s’hi prenguin ja que, en 

definitiva, és en aquestes assemblees on s’hi decideixen tots aquells 

aspectes que, d’una manera o d’una altra, ens afecten a totes i a tots. 

Us dono les gràcies per confiar en mi i espero i desitjo poder contribuir a 

la millora del Barri com ho han fet tots aquells i totes aquelles que 

m’han precedit. 

Us desitjo un molt bon estiu. 

  Rafael Guirado i Martínez 



 

Las cuentas claras 

 

 

 





Voler es poder 
   

Parlo des de la saviesa dels anys viscuts i no 
pas de la demagògia o moralitat.  
Sóc Manresana, filla de pares bagencs. 
M’estimo casa meva, la meva terra i la mare 
Terra, com quasi ningú. I m’estimo els barris. 
Sempre he viscut en zones apartades del centre 
i crec que els que tenim aquesta connotació ,  a pesar de les distàncies que 
hem de salvar sovint, en som afortunats.  
Fer-se gran, no vol dir perdre facultats, sempre que la salut ens respecti. Vol 
dir créixer en conviccions i devocions.  
 

Les meves devocions perennes, van néixer amb mi, i 
després de quasi seixanta-set 
anys, s’han fet irrevocables.  
El medi ambient, el respecte i 
cura per la fauna i la flora, són 
un escut que em protegeix 
davant diverses vicissituds que 

la vida prou complicada de mena, em raporta. 
  Defensar a capa i espasa els essers que depenen de nosaltres i alhora que 
ens proporcionen companyia, salut física i mental, com són els animals i les 
plantes, costa ben poc, encara que sovint ens hàgim de sacrificar, rascar la 
butxaca o barallar amb depredadors institucionals o de la ciutadania. 

 
 

Tots estem de pas. Tots hem estats nens i 
portem a dins aquell infant que desitja ser 
amic i defensor de la natura  
No calen grans estudis ni coneixements per fer-nos 
col·laboradors i amics d’aquells que caminen amb quatre 

potes o que volen. D’aquells que ens donen ombra i oxigen; els arbres. 
D’aquelles que són una catifa de colors i olors, com les flors i herbes 
remeieres.  
I torno a parlar de mi per no posar-me a la boca, algú altre   
Ara que tinc més temps, tot i que no tant com m’havia plantejat abans dels 
seixanta, esmerço una part de la pensió i temps en alimentar bestioles. Sóc 
mileurista. 

Un bon dia, em van explicar que en un lloc concret, hi havia infinitat de gats, 
emmalaltint i morint de fam. Vaig indagar si les institucions m’hi podien ajudar  
 



econòmicament,  així com acreditar-me, per no tenir 
ensurts.  Degut que aquell lloc era terra d’algú sense 
cap implicació afectiva cap a les bèsties, no em van 
garantir cap mena d’ajut ni suport, ja que la obligació 
seria del propietari, i feta la llei, fet el buit legal. L’única 

solució era denunciar. Vaig optar per no fer-ho i llençar-me a la piscina. Tenia 
por que si denunciava, aquelles bestioles corrien el risc de ser sacrificades. 

Les nits es feien eternes i els dies un infern, mentre vaig estar de braços 
creuats. Sabia que si actuava pel meu compte, a pesar  dels  riscos legals i 
esforç econòmic que suposava posar-me en marxa, comprant aliment per més 
d’una vintena de gats i un gos, molts d’ells es podien salvar i tanmateix 
estalviar-los  sofriment i estrès. 
 

D’això aviat en farà un any, que 
dia a dia, sense saltar-me’n ni un ( 
quan ha calgut una bona amiga 
m’ha suplert),  atipo als “meus 
gats” i al gos, ja que a pesar 
d’estar clausurats dins una finca 

particular, sembla no tinguin propietari legal. 
Darrerament havia aconseguit el suport d’una protectora, per esterilitzar-los. 

Quan havíem començat la tasca, van tancar les sortides de la finca, al·legant 
que  els gats entraven a l’hort de la finca veïna, així que  l’esterilització per 
controlar el creixement de la colònia, es va fer inviable. 
M’han dit de tot menys guapa, criticat i també beneit. Em quedo amb la bona 
gent i amb l’amor que rebo per part dels animalons. Dormo tranquil·la, a 
vegades preocupada perquè algun emmalalteix i no puc saltar la tanca i 
portar-lo al veterinari. Si la societat fóssim més humans, més còmplices, las 
lleis més protectores cap al medi i sancionadores davant situacions de 
vandalisme i mal tractament, ja no caldria actuar a les fosques, ni lamentar-
nos. 

 

 Si la majoria  eduquéssim als nostres fills i 
nets,  amb certs valors altruistes, el mon seria més 
poblat, més verd i més pacífic. Jo, vaig tenir la 
gran sort de tenir uns pares caritatius i amants 
aferrissats de la natura. 

Dit això, us esperono a prendre part dins lo possible, a lluitar i col·laborar en 
defensa del medi. No espereu massa suport per part d’ajuntaments, ni 
governs, etc. Però no tot està perdut si ens posem dempeus. 
  
Teresa Torrens 

Manresa, 1 de juny de 2022 



 CERTIFICADO  DIGITAL  de  persona  física 

Como obtener tu certificado digital de persona física, fácil-
mente en tu ordenador, gratis y sin desplazarte... 

Pero antes aclaremos dudas….  

¿Qué es el certificado digital...?  

El certificado digital es un documento electrónico en forma de fi-
chero, que identifica a una persona mayor de edad con una clave y 
le permite hacer trámites por internet.  

El certificado tiene un periodo de vigencia de cuatro 
años y puede solicitarlo cualquier persona mayor de 
edad con su DNIe ( conociendo la clave del mismo ) 
a través de la página web de la FNMT   http://www.fnmt.es 

¿Para qué sirve el certificado... ? 

El certificado digital sirve para realizar muchísimos trámites a tra-
vés de internet, nos ahorra tiempo y además podemos firmar cual-
quier documento ( autofirma, prosafirma...etc ) con nuestro certifi-
cado digital y la firma tiene la misma validez que si se realiza la 
firma de forma presencial. 

¿Donde se obtiene el certificado digital? 

La obtención es inmediata con tu DNIe  
desde http://www.fnmt.es , como per-
sona física, una vez solicitado el certifi-
cado nos envían al instante un correo 
electrónico con el código de solicitud, el 
proceso esta muy bien explicado y resulta mas sencillo 

que otros años, nos permite además hacer 
una copia de seguridad del certificado en el ordena-
dor, pudiéndola exportar a un dispositivo de almacena-
miento externo. 

¿Qué trámites puedo hacer con el certificado digital? 

http://www.fnmt.es/
http://www.fnmt.es/


Consultar tu inmueble / expe-
dientes en la 

Acceder y consultar tu datos, pruebas e his-
torial médico en la meva salut  CATSALUT     

Presentar reclamaciones y recursos.    

Actualizar domicilio, ver tu permiso de conducir, 
tus vehiculos, consultar tus puntos, pagar multas 
en la DGT.  

Consultas y trámites de subvencio-
nes. La tramitación de las subvencio-
nes se agiliza por este método. 

Pedir certificado de empadróna-
miento, completar datos del 
censo de población y viviendas….etc.     

Firma y  presentación electrónica de documentos y formula-
rios oficiales. 

Obtener informe de vida laboral, tarjeta de asisten-
cia sanitaria europea, actualizar domicilio, telefono...etc     

Gestionar asuntos en el SOC. Tener que 
ir a la oficina de desempleo para sellar la tarjeta del paro es una de 
las funciones que te evitas ahora con el certificado.   

Gestionar el borrador y la declaración 
de la renta….. etc etc  

Como novedad este año 2022 ayudamos a to-

dos nuestros socios a obtener el certificado digital desde la 
AA.VV. si estas interesad@ envianos un whatsapp al 
938770125 ó un correo a calgravat@calgravat.org con tu 

nombre y teléfono para concretar cita. 

https://www.ennaranja.com/economia-facil/paro-registrado-epa/
mailto:calgravat@calgravat.org


  

Taller  de  anillamiento  15/05/2022 
 

 

Las mejores fotos de 

este día inolvidable, con 

la colaboración del 

ornitólogo Marc Illa y 

Vicente Penis, gracias 

también a tod@s los asistentes. 

    

    

    
 



 

P a s s a t e m p s 

 

  SUMA 15 
 

Us proposem un joc d’enginy. Es tracta de 
situar les nou xifres significatives, de l’1 al 9 
(el 0 no!!), dins de les nou caselles de ma-
nera que la suma de totes les columnes, les 
files i les diagonals sumi 15. 
Només s’hi ha de posar una de les nou xi-
fres a cada requadre, no es poden repetir i 
han de ser-hi totes nou. 
 

 
 





B I B L I O T E C A 
 

envolgudes i Benvolguts B

Vam començar un curs com vam acabar l’anterior amb 

mascareta, gel de mans i distància. 

Però, sortosament, hem pogut oferir durant tot el curs el servei de 

dinamització escolar, i el servei de préstec. 

urant el mes d’abril, després de uns mesos on van haver molts D

contagis,  ens van comunicar que deixàvem de 

fer servir la mascareta dins d’espais tancats, 

això ens va permetre fer diferents activitats, 

com ara un audioconte amb els infants de la 

biblioteca. Vam fer “La caputxeta vermella”. S’ha de dir que s’ho 

van passar d’allò més bé i el resultat va quedar genial. 

També, ja a la primavera, van inventar un poemari que van intitular  “Primavera 

Vera” i que va quedar recollit en un llibret amb els 

diferents poemes que hi havien de les altres 

biblioteques veïnals. 

I ja en el mes de maig, hem tingut un taller 

d’expressió musical,  programat com a activitat 

del Pla Educatiu d’Entorn amb el suport del Pla de Desenvolupament Comunitari de 

la , a càrrec de la Irene Herbera (educadora social i música). Ens va portar tot FAVM

d’instruments pels infants, com ara una guitarra, tambors, vam ballar, jugar i 

inventar ritmes amb el cos  i ens va ensenyar a relaxar-nos tot escoltant música. 

ra ja queda poquet per a acabar el curs amb ganes de A

que comenci l’estiu, per poder anar a la platja, a la piscina, 

i gaudir dels amics i la família.  

Espero que Gaudiu de l’estiu!!! 

Una cordial salutació  

 

Dinamitzadora de la Biblioteca Cal Gravat Teresa Verde               



 

 
 

 
Benvolgudes famílies del Barri, ens agradaria poder comptar amb totes i 

cadascuna de vosaltres com a sòcies de l’Associació de Veïns i Veïnes 
per tal de millorar i solucionar les qüestions del dia a dia del barri que ens 
afecten a totes i a tots i, també, per 
a poder posar en marxa nous 
projectes i seguir impulsant els que 
ja tenim engegats. 
 

El cost de fer-se soci és de només 
18€ anuals per família.  
 

Podem preguntar-nos quins avantatges ens pot reportar fer-nos socis : 

1. Prioritat en la inscripció als tallers, cursos o altres activitats. 

2. Gaudir de descomptes en els tallers, classes o altres activitats. 

3. Accés lliure a la biblioteca de l’Associació. Per cert, molt ben dotada 

tant amb llibres de consulta (enciclopèdies generalistes o temàti-

ques), com amb llibres de lectura. 

4. Accés lliure als ordinadors. 

5. Connexió wifi gratuïta. 

6. Atenció prioritària davant qualsevol problemàtica que es pugui tenir. 

7. Accés a la secció d’enterraments. 

8. Accés al préstec de material taules, cadires.... etc. 

9. Servei de fotocòpies i impressions a meitat de preu. 

I, no per ser l’últim el menys important... 

10. Participació en un projecte col·lectiu per a ajudar a 

fornir un barri més confortable. 

Si encara no sou socis, animeu-vos!!! Us encoratgem a 

formar part de l’Associació. 

Volem sumar i seguir creixent com a Barri. 

Aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos cordialment. 

FEU-VOS  SOCIS….!!! 



FULL D’INSCRIPCIÓ 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAL GRAVAT 

 

www.calgravat.org    calgravat@calgravat.org       938770125   

 

Si ho prefereixes pot fer tu mateix l’ingrés de 18€  al nostre compte bancari 

Compte de socis      ES29 0182 4616 2502 0023 5014 (Quota socis, tallers..) 

En el concepte, especificar el TITULAR i portar el justificant/rebut 

En/Na      ____________________________________________________________ 

Domicili                                   Data de naixement  ___/___/___ 

Tel.                                   e-mail  

☐   Comunica a la junta de l’Associació de Veïns de Cal Gravat la seva sol·licitud  

       d’inscripció com a soci de ple dret de l’esmentada Associació. Quota 18€/any. 

☐   Comunica a la junta de l’Associació de Veïns de Cal Gravat la seva sol·licitud  

       d’inscripció com a soci de ple dret de la Secció d’Enterraments.* 

*És obligatori ser soci de l’Associació  

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA TITULAR 

Titular DNI  

Núm. De compte 

Autoritzo a apagar del meu compte a dalt indicat els rebuts presentats a cobrament 

per l’AV Cal Gravat-Bufalvent.                                        Signatura del titular del compte 

Manresa a, de________________ 202___    

COMPTE D’ENTERRAMENTS :     ES70 0182 4616 2002 0526 5814  

AFILIATS D’ENTERRAMENTS QUE CONVIUEN AMB EL TITULAR 

(a omplir només en cas que es vulgui ser soci de la Secció d’Enterraments) 

Nom i Cognoms       Data de naixement 

____________________________________________                                   ________________ 

____________________________________________                                   ________________ 

____________________________________________                                   ________________ 

____________________________________________                                   ________________ 

http://www.calgravat.org/
mailto:calgravat@calgravat.org


  
Alumnos de ESO del IES Cal Gravat colaboran con el 
barrio y trabajan para la mejora de sus espacios verdes  
 

 

 

Durante el segundo trimestre, un grupo de doce alumnos de 

tercero de ESO del INS Cal Gravat de Manresa, han realizado un 

proyecto de colaboración con la asociación de vecinos del barrio 

relacionado con el medio ambiente. El objetivo del proyecto es 

poner un granito de arena para paliar  algunas necesidades 

detectadas por el barrio y a la vez trabajar la responsabilidad social 

e individual de los alumnos. Las actividades, que se engloban en un 

proyecto transversal de las materias de catalán, castellano, inglés y 

matemáticas, se han basado en una recogida de residuos alrededor del instituto, replantar árboles en las 

zonas verdes y crear una ruta interactiva por el barrio con información relacionada con el proyecto y los 

pájaros que anidan en Cal Gravat. Todas las actividades se han realizado con la colaboración especial y 

desinteresada de dos voluntarios, Jesus y Vicente de la asociación de vecinos. 

 

La primera actividad, la recogida 

de residuos, han destinado 4 

horas a limpiar los alrededores 

del instituto de todo tipo de 

basura cómo latas, plásticos, 

cartones, colillas, botellas y 

cristales. Después los han 

clasificado para poder ser reciclados y han conocido el servicio de 

“deixalleria mòbil” donde han depositado algunos de los residuos más voluminosos como dos puertas de 

nevera, tapacubos, maleta, hierros y un colchón. 

 

 En la siguiente actividad han plantado seis 

encinas en la zona verde frente al instituto 

sustituyendo algunos árboles dañados.  

 

 Como última actividad 

han participado en la 

conservación de las 

cajas nido que se encuentran en distintos puntos del barrio. Han 

podido observar los residuos que dejan los pájaros cuando 

anidan y a reconocer las pistas de las especies que viven en el 

barrio.  

 

El producto final es la creación de un mapa interactivo donde los 

vecinos, paseando por el barrio, pueden conocer un poco más los 

pájaros que anidan en él, los árboles del entorno y la importancia de 

cuidar el medio ambiente.  

 

   Redacción:   Maroua A, Víctor P, David R, Paula R, Kiana M. 





 
SECCIÓ D’ENTERRAMENTS 

 
 

 

Estimats veïns i veïnes del Barri, 
fa més de 30 anys que oferim el 
servei d’enterraments als socis i 
sòcies inscrits en aquesta secció i 
ens complau comunicar-vos que a 
l’Associació, a data d’avui, som més de 500 els 
beneficiaris d’aquest servei i volem seguir creixent……. 

 

Pels que encara no hi formeu part, us fem saber que 
només es cobra una derrama quan tenim una defunció. En 
aquest cas es reparteix el cost entre tots els beneficiaris. 

En el cas que la família triï la incineració el preu sol voltar 
els 6€ per beneficiari, si prefereixen un  enterrament el 
preu és d’uns 5€. Aquest preu és orientatiu i depèn de la 
funerària triada per la família i del municipi on es produeixi 
la defunció. El servei cobreix les defuncions a tot 
Catalunya. 

 

Podeu comprovar com aquests preus 
queden molt per sota del cost d’un 
enterrament quan aquest es fa de 
manera particular i, el que és més 

important, com més inscrits tinguem, més econòmic ens 
resultarà. Així és que, us animem a apuntar-vos-hi. 

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en 
contacte amb l’Associació. 
 

Us hi esperem…!! 







 

Cursos   i   tallers  

 

 



Foto  denuncies del barri 
 
La AA.VV cal gravat tiene el correo calgravat@calgravat.org y también 
el WhatsApp      938770125 por el que difunde comunicados, noticias de 
interés y a la vez recibe sugerencias, quejas, foto denuncias.... etc. 
si deseas participar como vecino para disfrutar de un barrio mejor 
envíanos un WhatsApp con tu nombre y te daremos de alta. 
 

  

  

 
   

FreeText
Plaza Josep LLuis Sert,
 valla doblada

FreeText
Puig i Cadafalch nº 11

FreeText
Zona verde al lado de la C55

FreeText
Rayas borradas

FreeText
Rayas borradas

FreeText
Señalizacion casi borrada

FreeText
Señalizacion casi borrada



Foto  denuncies del barri 
 
 

 
SEÑALIZACION DOBLADA 

 

C/. PUIG I CADAFALCH 1 

 

2 BANCOS EN MAL ESTADO 

 

 Zona verde c./ puig i 
cadafalch  

 

 

PASEO JOAN MIRO, 
ASFALTO MUY DAÑADO 

 

ILDEFONS CERDA Nº 9 

 

C/PUIG I CADAFALCH 
 



 

 

 

 
Dios creó al burro y dijo: Serás burro, trabajarás 

incansablemente de sol a sol, cargarás bolsas en tu 
lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia, vivirás 
40 años y serás burro. 
El burro respondió: Seré burro pero vivir 40 años es 

demasiado. Dame apenas 19 años. Y Dios se lo dió. 
Dios creó al perro y dijo: Cuidarás la casa de los 

hombres y serás su mejor amigo. Comerás los huesos que te den. 

Vivirás 20 años y serás perro. 

 
 El perro respondió: Señor, vivir 20 años es 

demasiado. Dame sólo 10. Y Dios se los dió. 
Dios creó al mono y dijo: Serás mono, saltarás de 

árbol en árbol haciendo payasadas simpáticas, serás 

divertido y vivirás 20 años. 
El mono respondió: Señor, vivir 20 años es 

demasiado. Dame sólo 10. Y Dios se los dió.  

Finalmente, Dios creó al hombre: Serás hombre, el 

único ser racional sobre la faz de la tierra, usarás tu 

inteligencia para sobreponerte a los demás 
animales y a la naturaleza. Dominarás el mundo y vivirás 30 años. 
 

El hombre respondió. Señor, seré hombre; pero vivir 
30 años es muy poco; dame los 20 que rechazó el burro, 
los 10 que el perro no quiso y los 10 del mono. 

 

 Así lo hizo Dios: El hombre vive 30 años como 

hombre, se casa y pasa a vivir 20 años como burro 

trabajando y cargando todo el peso sobre sus 
hombros. 
Después, se jubila y vive 10 años de perro, cuidando la 

casa, para luego ser viejo y vivir 10 años de mono, 
saltando de casa de un hijo a la casa del otro, haciendo 

payasadas para divertir a los nietos. 
 

ASI ES LA REALIDAD DE LA VIDA 



 

 

          Autora: Laetitia Colombani                           

Editorial: Salamandra 

                      Any d’edició 2017 

 

Us recomano la lectura del llibre La trena, penso que és 

una bonica i reivindicativa  historia basada en el retrat 

de tres dones, i espero que en gaudiu tant com jo.  

La seva autora és francesa, va estudiar cinema i  aquesta és la seva primera 

novel·la. 

Trena f. Entreteixit fet amb tres badies de cabells, de fils o de qualsevol altre 

material, fet entrecreuant-les alternativament per sota i per sobre. 

La trama es basa tal com diu el llibre en la història de 3 dones, 3 continents i 3 

destins entrellaçats.  

Comença explicant-nos la repercussió del sistema de castes a la Índia en la vida 

de les persones anomenades intocables i sobre tot en les dones. La seva 

protagonista, la Smita, s’hi enfronta moguda per la determinació de que la seva 

filla pugui estudiar amb una actitud de combat i de superació. La següent 

protagonista, la Giulia, gaudeix de treballar al taller familiar a Sicilia. Les seves 

dificultats venen del domini familiar i social on sovint les dones no poden portar 

la iniciativa i ella s’hi rebel·la. En la darrera història, la Sarah, que aparentment 

te una vida on ha aconseguit tots els seus objectius també es veu interpel·lada 

per la malaltia situació que la porta a reflexionar sobre la seva vida.  

Les 3 protagonistes formen part de cultures, religions i models socials diferents 

però tenen en comú el seu esperit de revolta contra el destí que els hi ha tocat 

viure i la determinació de superar les dificultats per aconseguir una vida millor. 

Les seves vides s’entrellacen com una trena. 

LA TRENA 















De Cal Gravat al Pont Foradat de les Arnaules 
 

Sortim de la plaça Cal Gravat en direcció a la comissària dels 

Mossos, (fins que no tinguem la passarel·la i l'enllaç a 

Viladordis és perillós creuar per allà la carretera), vorejant-la 

per la dreta fins al pont sota la C-55. Creuem el pont i seguim 

recte fins a la baixada, (totalment descuidada), que ens porta 

fins a la Sèquia   .    Aquí girem a la dreta i seguim el 

recorregut de la Sèquia fins a la pista de formigó de la Salut i 

girem una altra vegada a la dreta fins a la carretera del Pont de Vilomara, la qual 

creuem amb precaució al trànsit i seguim la pista que tenim davant.     

  

Seguim la pista entre camps 

de conreu agrícola fins arribar 

a una cruïlla delimitada per 

una vinya i agafem el camí de 

l'esquerra,     que ens porta a 

un pont sobre l'autopista, (amb accés restigit a vehicles). El 

creuem i seguim per la pista, fins arribar a una altra cruïlla.    

Agafem la pista de la dreta.  

 

 

 

 

Baixem per la pista sense agafar cap desviament fins 

arribar al pont natural de pedra que ens queda a la 

dreta, conegut com el Pont Foradat, gaudint de la vista 

que ens ofereix aquesta obra de la natura.          

            



El retorn el fem pel mateix camí, però en arribar a la cruïlla on hem girat a la 

dreta, tenim l'opció de seguir recte, (hi ha un pal indicador), i podem apropar-

nos fins a la Punta Sabata,  des d'on tindrem una vista aèria del Pont de 

Vilomara sobre el riu Llobregat. 

 Tornem pel mateix camí, Però abans d'arribar de 

nou a la carretera, tenim l'opció de tornar per 

l'antic Camí Reial,   (totalment abandonat), que 

puja paral·lel a la carretera entre els camps de 

cultiu fins a la part alta del Poligon Ind .Bufalvent, 

des d'on ens dirigim de tornada a la plaça del barri.  

         

 

 

 

Distància: 9,88 Km 

Desnivell: +185 m -185 m 

Temps aprox.: 2.30 hores  

Portar aigua i evitar les hores de més 

calor. 



Organitza: Col·labora:

UNA REVETLLA SENSE PETARDS



Organitza: Col·labora:



Unos chistecillos…………..     
 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA IMATGE  –  LA FRASE 

RESSEGUEIX SOVINT EL SENDER QUE MENA A L ’HORT 

DEL TEU AMIC, NO SIGUI QUE CREIXI L ’HERBASSAR I 

T’IMPEDEIXI VEURE EL CAMÍ. 

Proverbi hindú. 
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