
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Revetlles, disbauxes, alegria i vinga gresca, això es el que ens 
porta el mes de juny. Un mes esperat pels qui els hi agraden 

aquestes manifestacions o per oblidar al menys unes hores, els 
maldecaps que la vida diària i moderna porta a moltes llars del 
nostra país. 
Al voltant de les fogueres, no sols es la quitxalla que canta i salta, 
sinó que també la gent gran vol gaudir d’aquestes tradicions que 

al llarg dels anys no defalleixen. Tal vegada s’incrementen més per 
enfortir-les si cal. 
En aquest mes tenim les revetlles de Sant Joan, la més celebrada i 
la de Sant Pere que potser no té la ressonància de la primera però 
en la que tampoc hi falten les fogueres, els petards i els coets que 

s’enlairen per trobar alguna estrella, més, cauen abatuts quan 
han cremat la pólvora. En cada revetlla la pirotècnia és present en 
tots els pobles. 
No falten les coques per donar més grandesa a la festa. 
Les fogueres són la creença general de que allunyen els mals 

esperits. 
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Però no sols ens porta el mes de juny les revetlles esmentades, que 
per a fer-se més estimat, ens regala la primavera, una de les 
estacions més boniques de l’any.  
En molts països es produeix el període de vacances, tant pel que fa 
a l'escola com a la majoria de feines. Per això s'associa a una època 

de diversió i de relaxament, oposat a la rutina de la resta de l'any.  
Dins l'estiu es parla sovint de la "canícula", que és un període de 
quatre a sis setmanes, que comprèn part del mes de juliol i gairebé 
tot l'agost, i durant el qual sol fer molta calor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ASSEMBLEA GENERAL DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2019 

L’assemblea va començar amb una lectura a càrrec de l’Esteve 
Perich president de associació, després el secretari Benet Romero 
va llegir l’acta de l’Assemblea anterior, l’Andreu Guinart tresorer 
ens posà al corrent de l’estat de comptes i amb la resta de la Junta, 
Ramón Rovira, Francisco Sánchez, Alfonso Sánchez i Joaquim 

Domínguez es va demanar si s’aprovava tot lo exposat i no va 
haver-hi cap no. També es va demanar donat que enguany tocava 
renovar la junta si hi havien persones per presentar-se, i no va 
sortir cap voluntari. 

Així doncs, tot va quedar com estava. 

======================================================= 



RESUM DE LES ÚLTIMES SORTIDES D'ABRIL I MAIG DE 2019 

Per falta d’espai en anteriors butlletins, no havíem comentat 
puntualment el resum de les sortides que mensualment fem per 
tenir un petit record de les mateixes, esperem que una vegada 
acabades les notes de “FEM BARRI: UNA MIRADA ALS CARRERS I 
BARRIS DE CARDEDEU”, que ens ha ocupat molt espai, puguem 

disposar del mateix per comentar més l’actualitat. 
El dia 24 d’abril, la visita fou al Monestir de Sant Pere de Casserres, 
una sortida que en primer lloc ja va sorprendre als amants del bon 
menjar, donat que tant l’esmorzar com el dinar foren al mateix 
restaurant, o sigui al conegut com “la Gleva”. 

Sant Pere de Casserres és un antic monestir benedictí en el terme 
municipal de Masies de Roda, a la comarca catalana d'Osona. Es 
troba situat a la part interior d'un meandre molt pronunciat del riu 
Ter, actualment mig envoltat per l'embassament de Sau.  
Fou declarat monument històric-artístic l’any 1931. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN RELAT PER A LLEGIR 

Una noia rica i ben vestida, caminava pel carrer. Portava unes 
sabates amb tacons alts i cars i deixava al passar un aroma de 
perfum i rostre angelical. 

De sobte, la noia que semblava que mai havia sofert en tota la seva 
vida, es va parar davant d’un home desemparat. La seva aparença 
era llastimosa i deixava anar una pudor forta i tant desagradable, 
que ningú es volia apropar a ell. 
Vestia amb una roba bruta i estripada i els seus ulls estaven plens 

de tristor. 
Al notar la presència de la dona, el captaire va aixecar la mirada i 
lo únic que va pensar era que ella se’n volia mofar d’ell com totes 
les persones que ho feien, així que amb una veu ferma va dir a 
l’estranya: 

-Per favor, marxi i deixi’m en pau.- 
Ella senzillament li mirà els ulls, va somriure i la va preguntar: 
-Té gana senyor?.- 
Ell una mica incomodat li contestà: 
-No, estic de meravella, acabo de sopar amb el Papa...ara si. deixi’m 

en pau i marxi ja.- 
A pesar d’això, no es a donar per vençuda. Somrient el va agafar 
per el braç suaument provant d’aixecar-lo. 
-Perquè ho fa?, marxi, deixi’m tranquil.- 
Al veure tot això, se’ls hi acostà un oficial de policia i va preguntar 

a la noia: 
-Algun problema senyoreta?- 
-Sols vull ajudar a aquest senyor a aixecar-se per menjar quelcom 
a la cafeteria d’aquí al davant, podria ajudar-me oficial?- 
Encara que estava una mica confós, el policia ben disposat va 

ajudar al vellet a aixecar-se. 
-Jo no vull que anem allà, per favor oficial deixi’m anar, jo no he fet 
res- insistia el vell pidolaire que finalment va entrar al restaurant. 
Aquell lloc, encara estava una mica buit. De totes maneres, el 
gerent si va apropar d’immediat i amb mals modals va dir: 

-Bona tarda oficial i senyoreta, vostès són benvinguts però hem sap  
 
 



greu notificar-los, que aquest brut indigent no pot quedar-se, 
persones com ell no són bones per el negoci, que pensaran del  
nostre restaurant si veuen a una persona del carrer menjar aquí?. 
Edemes, aquest vell és molt problemàtic.- 
La noia el va interrompre dient: 
Disculpi, és vostè l’amo d’aquest lloc?- 
El gerent es va posar amb un aire arrogant i va contestar de mala 
manera: 
-Jo soc qui pren les decisions i aquest home ha de marxar  a menys 
que vostè vulgui acompanyar-lo fins a la sortida.- 
Ella, senzillament va somriure, va treure uns papers del seu bolso i 
els va ensenyar a aquell subjecte mentre li deia molt amablement: 
-Noel crec senyor. Molt de gust. Jo soc la nova propietària d’aquets 
lloc i hem sap greu fer-li saber que qui pren les decisions soc JO. i 
li repeteixo, no està tractant als seus clients de la manera més 
correcta.- 
El gerent va quedar groc i amb les cames tremolant, i amb veu 
sanglotant es va disculpar amb aquella dona i el pobre vellet. 
El policia va quedar sorprès de la humilitat i l’educació d’aquella 
dona que seguidament es va dirigir a aquell pobre pidolaire i li va 
dir: 
-Demani el que vulgui, el menjar corre tot a conte meu, I vostè 
oficial pot quedar-se a acompanyar-nos també. 
-Perquè fa això per mi senyoreta?, jo no tinc amb que pagar-li- va 
dir aquell pobre home amb llàgrimes als ulls. 
Ella dolçament li va eixugar les llàgrimes i va respondre: 
-Vostè ja hem va pagar fa 15 anys quant treballava en aquest 
mateix restaurant, no hem recorda?. Jo no tenia un bolso fi, ni 
sabates de marca, només gana i fred. Acabava de graduar-me en la 
universitat del meu poble i havia arribat a la ciutat buscant feina, 
acabaven de fer-me fora del meu apartament per no poder pagar el 
lloguer i portava dies perduda pels carrers. Vostè estava darrera la 
caixa registradora i jo li vaig demanar treball a canvi de una mica 
de menjar. Recordo que hem va dir que no podia per això de 
polítiques del restaurant, però aleshores hem va donar un menú i 
hem va dir: demana el que vulguis que tot corra al meu càrrec. 
Aquell menjar que vaig provar després de 5 dies, va ser l’entrepà de 
carn més gran que he vist en la meva vida.- 
Mentre ella parlava, el pobre home i el policia no podien creure el 
que estava passant. 
-El teu menjar i el teu somriure hem van donar força per continuar 
aquell mateix dia, vaig trobar feina, vaig treballar molt dur dia i nit. 
 
 



Aquell mateix dia vaig començar el meu propi negoci.- 

La dona va treure un sobre amb molts diners i li va dir al pidolaire: 
-Té, quan acabis de menjar podràs comprar-te roba nova i trobar 
un lloc on quedar-te. No tornaràs a passar gana ni fred. A partir de 
demà, podràs treballar aquí i atendre als clients amb aquest gran 
somriure que es com el que hem vas hem rebre fa tants anys.- 

Aquell pobre home no podia parar de plorar, només va aguantar 
molt fortament la ma d’aquella jove dona i li va donar les gràcies. 
Ella  li va agrair dolçament aquest gest i tenia de marxar. 
El policia que no sabia pas que dir, es va acomiadar d’aquell avi i 
va sortir darrera d’ella. 

-Gràcies oficial per haver-me acompanyat.- 
-No senyoreta, gràcies a vostè per haver-me fer prendre part en 
aquest gran miracle.- 
-La meva mare sempre deia que cada un sembra el que recull i avui 
m’he adonat que qui sembra odi, intolerància i impaciència, recull 

rancor, solitud i temor. En canvi si sembrem amor, bons modals i 
bondat recollirem compassió i gratitud.- 
 
Recorda que en aquesta vida cada qual obté el que mereix i que 
al final de tot, tant lo bo com lo dolent sempre torna. 
=======================================================

 
 
 



LA SORTIDA LLARGA PER TERRES DE NORMANDIA 
Del 6 al 10 de maig, tal com estava previst, la sortida va ser per 
terres de França, concretament a les costes Normandia i les platges 
del desembarc. 
Quant fem un viatge per terres de fora, ja sabem que ens toca 
matinar i aquesta vegada, era a les 06.30 hores del mati ja que 
l’autocar ens havia de portar fins a Barcelona, a l’estació de Sants 
per pujar al TGV que ens havia de dur fins a Paris. Cal dir que va 
portar un retràs de 45 minuts per lo que dinàvem a les 5 de la 
tarda. 
Una vegada a Paris, un altra autocar ja ens esperava per 
acompanyar-nos al llarg de tot el viatge previst per terres 
franceses. 
El primer dia doncs, autocar, TGV i autocar per arribar i fer estada 
a Caen on teníem l’hotel i nostra casa per uns dies. 

El segon dia i 
després de fer un 
bon d’esmorzar, 
fem camí cap a 
Arromanches on es 
va instal·lar el port 
artificial pel 

desembarcament 
de les tropes 
aliades l’any 1944. 

En la visita al 
museu del 
desembarc ens 

passaren un audiovisual on poguérem veure els detalls de la 
construcció del port que portaren a cap els aliats. 
Es tracta del primer museu construït per commemorar el 6 de juny 
de 1944 i la batalla de Normandia. 
Aquest museu ha estat edificat al mateix lloc on va ser implantat el 
port artificial en què es pot encara veure els vestigis a alguns 
centenes de metres de la riba. 
Després de dinar, tot seguit la visita fou a Omaha Beach, 
l’impressionant cementiri americà on reposen els cossos de milers 
de soldats víctimes de la guerra. 
Platja d’ Omaha va ser el nom en clau d'uns dels principals punts 
de desembarcament de la invasió aliada de la França ocupada pels 
alemanys en els desembarcaments de Normandia del 6 de juny de 
1944, durant la Segona Guerra Mundial. 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Acabada aquesta interessant visita tornem cap a Caen per sopar i 
reportar forces però abans ens aturem en un cementiri alemany no 
tan espectacular com l’americà però també digne de veure. 
El tercer dia, després d’esmorzar emprenem la sortida en direcció 

al Mont Sant Michel.  
Saint-Michel o Muntanya Sant Miquel, és una petita illa rocosa de 
l'estuari del riu C Mont Ouesnon, situada a la regió de Normandia, 
al nord-oest de França. Deu el seu nom a l'abadia consagrada al 
culte l'arcàngel sant Miquel i el nom en llatí durant l'Edat Mitjana  

era Mons Sancti Michaeli in Periculo Mari. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la tarda de retorn a Caen aprofitem abans d’anar a sopar per fer 
una visita al centre històric. 
I arribem al quart dia i ens tocava visitar la alta Normandia. Quant 
arribem a la costa d’alabastre, visitem el Bell Étratat una zona 

coneguda pels seus espectaculars penya-segats i un arc de roca 
natural molt famós, l’ull de l’agulla, lloc d’inspiració de famosos 
artistes i on podem gaudir fent moltes fotografies. 

Tot seguit arribem a Le Havre, ciutat molt bombardejada a la II 

Guerra Mundial, va ser reconstruïda i classificada al 2005 per la 
UNESCO, el seu casc històric com a patrimonide la Humanitat. 
Dinem a Honfleur i després a la tarda, visitem aquest bonic poble 
marítim amb pintorescos carrerons i cases antigues, poc afectades 
amb el pas del temps. Es aquest un autèntic poble mariner 

Normand. 
A l’hora indicada cap a sopar i fer la última nit a Caen. 
A l’endemà  sortim direcció a Paris allà dinem amb presses i 
després, pujar al TGV per tornar cap a Barcelona i amb autocar 
arribar-nos a Cardedeu i Adéu-Siau fins un altra. 

Gràcies a tots pel bon comportament i la bona avinença. 
======================================================== 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat el vent que no paraba, alguns moments de pluga i el retard 
del TGV a l’anada, ha sigut un viatge complert acompanyats sempre 
per la nostra guia Àngels i el xofer en David tots dos bons 
professionals i exelents companys. 
Vull remarcar que els trenets que vàrem agafar estàven sense 
protecció del vent que bufava fort per aquells indrets. 
En fi, un viatge per recordar i no oblidar en molt temps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTIRI ALEMANY 

L’ÀNGELS I EN DAVID 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


