
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARDEDEU VILA FLORIDA? 
Aquest eslògan  que defineix el nostra poble com un dels més bonics 
del Vallés, sembla que vulgui minvar en profit de perdre la bellesa 
que fins ara ens omplia d’orgull, al privar de la vista dels qui ens 

visiten, de un dels jardins que de molts anys donen entrada al 
emblemàtic edifici del Casal de la Gent Gran. 
No ha estat gens encertada aquesta solució de posar una renglera de 
contenidors davant mateix de les reixes que donen entrada al jardí. 
No soc qui per decidir el que vulgui o no vulgui fer l’Ajuntament en 

pro del destí del poble, però si que hem sap greu que es vulguin 
malmetre coses que ens avalaven com un dels millors.  
Ens emplenaven d’orgull els comentaris de la gent que passant per la 
carretera exaltaven la boniquesa del jardí del Casal de la Gent Gran i 
més quant si celebra alguna festa. 
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En principi, ens preocupava el que al posar els contenidors de 

deixalla davant les reixes, quedava eliminat l’espai on paraven els 
autocars que sovint fem servir per les excursions o sortides al teatre, 
però després de parlar amb el senyor alcalde, ell mateix s’ha ofert per 
avisar a la policia de ens vingués a trobar i mirar de resoldre aquest 
afer. 

Van venir al Casal dos membres de la policia local, dos xicots joves 
molt amables i de seguida varen entendre de que per pujar les 
persones als autocars, havia de ser en un lloc proper al Casal ja que 
moltes vegades abans d’emprendre algun viatja és necessari fer una 
visita al bany. No vam trigar massa en posar-nos d’acord i la solució 

va ser de que avisant-los amb temps, ells cada vegada ens faran la 
reserva a la cantonada propera al Casal o sigui quasi allà mateix. 
No som persones per fer caminades per desplaçar-nos massa lluny i 
ara gràcies a la bona voluntat de les autoritats, haurem solucionat 
una cosa que ens preocupava, sovint la gent encara que no es vulgui 

reconèixer hem lluitat al llarg de la nostra vida per exaltar al poble de 
Cardedeu. 
Tal vegada i al pas dels anys, es va perdent el respecta que mereixem 
els qui hem vist tots els canvis que al llarg dels mateixos hem pogut 
albirar els qui hem petjat aquesta terrades de que vàrem néixer.  

Soc fill d’aquest poble, sempre he viscut aquí i m`he l’estimo com el 
qui més. He vist moltes coses canviades que m’han satisfet, però 
d’altres que m’han ferit en el cor al considerar-les que no eren del 
meu gust. Potser estic equivocat i la meva opinió no és la prou 
correcte per lo que sempre he acceptat les decisions de les persones 

que tenen més estudis que un servidor. 
Però sempre hi ha una manera de posar-nos d’acord i arreglar 
bonament les coses sense emprar males paraules i mals modals. 
En aquest cas, hem quedat satisfets de la bona entesa entre la 
policia i l’Associació de Jubilats de Cardedeu que som els beneficiaris 
de les decisions de les nostres autoritats. 

Malgrat tot, encara ens fa una mica de mal als ulls aquets recollidors 
de deixalla que priven de la bonica vista que ofereix el nostra Casal. 
Potser algun dia es trobarà també la solució, això si, sense enfadar-
nos ja que a certes edats sols volem tranquil·litat. 
======================================================== 



 
Hem arribat al mes de les 

flors, tot esclata de verdor i 
les flors donen a la natura, 
les més belles vistes que al 
llarg de l’any és poden 
contemplar no sols als 

camps i prats, sinó també 
als jardins de cada casa que 
tenen cura els propietaris 
per arreglar-los i tenir-los 
ben cuidats. 

El primer diumenge d’aquest mes, és el dia de la mare, i la hem de 
venerar com la cosa més preuada d’aquest món. 

Mare és la paraula més dolça que serveix per definir a la dona que ens 
ha donat la vida. La mare és qui més ens estima, qui ens cuida, 
acarona i ens regala tot el seu amor. 

Potser una mare no sigui la dona més bella d’aquest món però sens 
dubte      és ella la que ha fet més perquè el món dels seus fills sigui el 
més bell. L’amor d’una mare per un fill, no es pot comparar a cap 
altra cosa en aquest món. 

Mare és aquella que havent-t’hi tres trossos de pa  

i sent quatre a la taula diu que no te gana. 
Una mare esaquella dona que segueix  tenint 

confiança en els seus fills quant tots els 
altres l’han perdut. 
L’amor d’una mare no contempla 

l’impossible. 
Una mare és aquella dona que quan la vida 

et tomba, ella t’abraça. 
La que un dia va deixar de dormir per 

veure’t dormir a tu. 
Les mares són aquelles dones complexes que tenen el do de fer 

fàcil el més difícil. 
Pensem que la mare és aquella dona que pot reemplaçar a qualsevol 
però que no pot ser reemplaçada per ningú. Aquesta ma que mou el 
bressol, regeix el món. 
 



 
El que fa a una mare, no és l’habilitat de concebre el fill sinó tenir el 

valor de criar-lo. 
Amb tanta gent, Déu no podia estar a tot arreu i per això va crear les 
mares. 
Existeixen molts amors, però la vida t’ensenyarà que no ni ha cap com 
el de una mare. Tan sols hi ha una cosa eterna en aquesta vida  i és 

l’amor de la mare. 
Les dones més valentes 
que conec són les mares, 
perquè no se com ho fan 
però aconsegueixen 

mantenir-se dretes encara 
que s’estiguin caient per 
dins a trossos. 
L’únic vestit que 
s’emmotlla  a tots els 

cossos, és una abraçada 
de mare. 
La vida no ve amb un 
manual d’instruccions, ve amb una mare i aquesta fa el que pot. 
Brindo per totes les mares, per tots els somriures que es mereixen i 

per totes les cares llargues que s’emporten. Brindo per totes aquelles 
dones que ens han ajudat a créixer, ens han fet riure, ens han 
aixoplugat quan ploràvem i ens aixecat quan ens hem estavellat.  
Brindo per totes  les mares d’aquest món estrany. 

La meva mare és una dona senzilla i és precisament això el que el fa 

tan gran. 
Una mare és aquella que et deixa l’abric quant fot un fred que pela i a 
sobre diu que ella no té mai fred. 
El cos de una mare sempre serà increïblement bell perquè en cap 
moment de la seva vida va tenir dos caps, quatre mans, quatre peus i 
dos cors ben diferents bategant al mateix temps. 

Un aplaudiment per a totes aquelles mares  que s’han fet més fortes 
gràcies als seus fills. 
Quants petons  i abraçades et perdràs per no dir-li més sovint 
t’estimo?. 
============================================== 



RESUM DE LES SORTIDES DE FEBRER I MARÇ 

Pel febrer ens quedem molt a prop de casa nostra donat que la 

 sortida fou fins a Barcelona per visitar el museu del Disseny. El 
dia20, i a una hora poc habitual com era a les nou, marxem cap a la 
Ciutat Condal per anar al dit museu que conserva un vast patrimoni 
( més de 70.000 objectes) producte de la integració de les col·leccions 
del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu 

Textil d’Indumentària i el Ganivet de les Arts Gràfiques. 
Són quatre plantes molt amplies en que pots caminar sense empentes 
per contemplar tot lo que elles s’exposa. Començàrem per la última i 
anàrem baixant fins a la planta baixa. Es poden veure coses molt 
curioses des de programes de cinema, ceràmiques, cartells de 

propagandes antics i moltes altres coses. 
Acabada la visita ens encaminem cap al Port Olímpic per dinar, però 
no al lloc sempre, sinó a un altra restaurant, al costat mateix que té 
per nom “ La Fonda del Port Olímpic”. Ens va agradar perquè edemes 
de tenir un bon tracta el personal, el menjar va ser a gust de tothom. 

A la tarda havíem d’anar al mirador del Turó de la Rovira però ens van 
assentar que era un camí dolent donat que l’autocar no ens podia 
arribar fins al mateix lloc i es va canviar la ruta de la visita per anar 
primer fins a Montjuic i després una curta visita al Tibidabo cosa que 
va complaure a tothom. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Acabada aquesta visita, cap a casa per esperar la propera que fou al 
20 de març per anar fins a la província de Lleida precisament alpoble 
d’Aitona, per gaudir amb la floració d’arbres fruiters. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
         ADEU SIAU,  
NO ENS VEUREM MÉS 



DITES I REFRANYS 

Tot el verd exuberant diu a crits que és primavera. 
Per Sant Matías, ja són ben llargs tots els dies. 
Les paraules elegants no són sinceres, les paraules sinceres no 
són elegants. 
La major part dels homes prefereixen semblar que no ser. 
Confio que la meva Pàtria tingui raó, però amb raó o sense, jo la 
defensaré. 
El que més irrita els tirants és la impossibilitat de posar grillons al 
pensament. 
-Cambrer, posi una de calamars a la romanesa.-Perdó senyor, serà 
a la romana.-Irina , amor meu, digues-li al ruc aquest d’on ets.- 
La diferència entre un polític i un lladre és que a un el tries tu i l’altre 
el tria ell. 
Jo per aprimar segueixo la dieta de la poma: em vaig comprar un 
Iphone Apple 55 i jo no tinc per que menjar. 
No pugis la veu. Millora els teus arguments. 
No estudio per saber més, sinó per ignorar menys. 
Un rellotge parat, dóna l’hora exacta dos cops al dia. 
Tancat per viatge (no és de plaer, vaig amb la meva sogra). Obriré 
divendres. 
Si diuen malament de tu amb fonament, corregeix-te, en cas contrari 
posat a riure. 
Venc el meu marit o el canvio (abono la diferència). 
El cost d’equivocar-se és menor que el cost de no fer res. 
Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a 
brillar. 
-Estic llegint un llibre que es titula “ els valors de l’honestedat”.- On 
l’has comprat?.- L’he robat a la biblioteca.- 
La vida és una obra de teatre que no permet assajos. 
-Hi ha algú que s’oposi a aquest matrimoni?-Jo pare.-Calli vostè és el  
nuvi.- 
Penso viure per sempre o morir en l’intent. 
L’odi és la cadena més abominable amb la qual una persona pot 
obligar a unes altres. 
Un home té moltes vies de salvació, i com a últim remei la 
tomba. 
Un vaixell no hauria de navegar amb una sola àncora, ni la vida amb 
una sola esperança. 
L’infortuni posa a prova als amics i descobreix els enemics. 
Així com hi ha un art de bé parlar, existeix un art de bé escoltar. 
========================================================= 



LA SORTIDA DEL MES DE MARÇ 
Aitona és un municipi de Catalunyaque pertany a la província de 

Lleida dintre la comarca del Segrià. 
És un poble petitó que ronda els 2.500 habitants on la principal 

activitat econòmica és l’agricultura destacant el cultiu d’arbres 
fruiters. 

Gràcies al Segre i les seves acequies poden cultivar préssecs, pers i 
pomes de primera. 

Així doncs el mati del dia 20 de març i amb la intenció de veure la 
floració d’aquells camps, ens encaminem cap aquell indret amb el 
temor de que ja sigui massa tard degut al bon temps que ens ha fet. 

El dia ens acompanya, un cel seré i un sol lluminós són preludi de 
que al menys per la climatologia no hem de témer. 

Després de fer una breu para per esmorzar arribem al poble 
d’Aitona per donar un tomb per aquest petitó poble de sols 2.500 
habitants i després amb l’autocar ens porten fins els immensos 
camps de presseguers i pomeres, i ens fan una xerrada sobre la feina 
que comporta el cuidar de tants arbres. 

Quan arriba el temps de la recollida de la fruita, s’han de menester 
cents de treballadors  per a portar-ho a cap. Ens diuen que el poble 
d’Aitona es triplica per tres quan arriba la temporada. 

Ja avia passat una mica la floració que és lo més bonic, però ja ens 
vàrem fer una idea de lo que és. 

Acabada aquesta interessant visita, el destí era Camarasa per fer 
un bon dinar a casa Pere. Un bon dinar sempre és d’agrair, i el dinar 
va ser bo. 



DAVANT L’ESGLÉSIA 

         D’AITONA 





 


