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Tots Sants és una festa tradicional catòlica dedicada al record dels
avantpassats que se celebra el dia 1 de novembre i que està íntimament
relacionada amb la festa que se celebra l'endemà, la del Dia dels
Morts o Dia dels Difunts, el 2 de novembre. En alguns indrets, també hi
resta la tradició de fer representacions teatrals. La creença tradicional és
que l'1 de novembre, els vius visiten els morts, també és moment en què
es mengen les castanyes i els panellets i el 2 de novembre, els morts
visiten els vius, també es fan les representacions teatrals. Aquesta
festivitat és una de les més antigues en el món cristià.
A Catalunya, França i Portugal, entre molts altres països de la mateixa
tradició, és un dia festiu. Per Tots Sants s'acosta el fred i els dies
s’escurcen com més va més; i la natura, després de l’estiu, entra en una
època de mort aparent. Per tot això, no és estrany que des de l’antiguitat
moltes cultures instituïssin el dia de record dels morts entorn d’aquestes
dates.

LA FESTA DE GERMANOR
Centrem-nos en aquest butlletí, en fer un resum del que va ser la
Festa de Germanor que aquest any vàrem celebrar com d’altres anys
havíem fet, al restaurant “La Terrassa· de Platja d’Aro.
Un total de tres-centes dinou persones volgueren participar en
aquesta gran diada per acudir als actes programats.
L’any passat, per estar en obres el restaurant “La Terrassa”, la festa
fou a La Garriga en que algunes persones quedaren descontentes,
no sols per la cabuda del restaurant, sinó per l’entorn del mateix i
tanmateix potser pel menjar i la manera de servir-lo.
A “La Terrassa” ens i trobem molt a gust on edemes de estar ben
servits, podem donar un tomb per aquelles modernes botigues i si
volem, fer una capbussada per el Mediterrani que banya aquest
indret.
Abans però, com és de costum i també un deure, moltes persones
assistirem a l’església per oferir una missa per els que al llarg de
l’any ens han deixat, amics i familiars amb els que havíem tingut
una autèntica amistat amb ells. Sempre hem de tenir en la memòria
el record de les persones que hem estimat i que no podrem oblidar.
Acabat aquest acte religiós en el que hi va participar un nombrós
nombre de socis el qual és d’agrair, sis autocars ens esperàvem per
a portar-nos al lloc esmentat.

Cada persona tenia en el rebut de l’autocar el número que li
pertocava i el número del seient. Aquest any tothom va estar al
corrent i no hi van haver-hi confusions la qual cosa va simplificar
molt la marxa dels autocars.
Al arribar a Pla ja d’Aro amb temps suficient per esperar al dinar, fou
gratificant donar un tomb per aquell turístic poble per anar de
compres o arribar-se fins la platja i gaudir del mar.
El dinar ja sabem que sempre és del gust de tothom en que a més
de qualitat és molt esmerçat el servei servicial i amable.
En quan al menú, en el butlletí del mes passat, ja estava
complimentat creiem que a gust de tothom. El dinar estava revist
per a les dues i tothom a aquesta hora ja estava entaulat. En plats
individuals ens anaren servint el menú previst i un bon nombre de
cambrers eren els encarregats de que tot rutllés correctament tot i

que amb tantes persones semblava que ens farien esperar, però no,
un servei ràpid i esmerçat. Encara que tots o quasi tots ja estàvem

satisfets amb el que havíem menjat al passar els cambrers si es
volia repetir, alguns es varen agafar a la oferta repetint per acabar
d’omplir els budells donat que sempre en queda algun de buit. Cada
persona sap el que necessita.
A mig dinar com es costum, hi ha el repartiment d’obsequis a tots
els socis de l’Associació que en el curs de l’any han complert o
compliran els 75 anys. Aquest any hem tingut 25 dones i 6 homes,
ja hem direu qui governa.
En aquesta diada ens acompanyaren a la festa el senyor alcalde
l’Enrich Olivé i les dues regidores Núria Pujolàs i Veronica Vidal.
Després de unes curtes paraules del senyor alcalde, els vàrem fer
treballar ja que l’Enric era l’encarregat de donar l’obsequi a cada
senyora, la Núria i la Verónica de donar-lo als homes.
Cada vegada que s’entregava un obsequi, era acompanyat de un bon
nombre d’aplaudiments i visques per l’obsequiat. Tot el dinar va transcorre
amb un ambient d’alegria i satisfacció. Més que mai es va notar
l’agermanament de la nostra Associació.

Per tot el menjador es veien cares somrients i satisfetes.

És molt convenient i necessari organitzar aquesta festa de germanor
per conservar en tot el que puguem, aquests ambient d’amistat i
solidaritat que actualment regnen en la nostra Associació. Si que
porta feina endegar tots els tràmits per a que la cosa surti rodona
peró si veus que la gent t’ho agraeixen, ja ens he sentim
complaguts per la tasca feta.

LA TENIEN BEN AGAFADA, LA PILAR, LA VERÓNICA I LA NÚRIA

I després arribà la ballaruga, diferent dels anys passats, ens vàrem
prepara al costat de la piscina, una pista de ball en la que hi cabia
molta gent. Un noi jove era el músic i va alegrar encara més als
amics de la dansa amb un repertori molt animat.

RESUM
Una vegada acabada la festa i ja de retorn cap a casa, fem un repàs
de la mateixa i arribem a la conclusió de que ha sigut un èxit tan per
la organització com per el comportament de la gent que hi ha
participat.
Primer l’assistència a l’església per la missa celebrada en record dels
que al llarg de l’any ens ha deixat, tan familiars com amics, després,
ja ens esperaven degudament alineats per ordre els sis autocars que
amb un viatge plàcid i tranquil ens portaren fins a Platja d’Aro davant
mateix del restaurant “La Terrassa” on teníem el dinar.
Al arribar una mica abans de l’hora convinguda, alguns aprofitarem per
donar una ullada a les boniques botigues i d’altres s’arribaren fins a
la platja per veure si encara hi havia el mar i varen trobar-hi moltes
canyes degut al temporal anterior.
A les dues estava previst començar l’àpat i tots vàrem ésser puntuals.
El menjar no va defraudar a ningú donat que a més de ben servit en
plats individuals era deliciós tot el que ens portaren.
Els cambrers molt amables i servicials i la direcció de l’hotel ens va
rebre cordialment degut a que ja ens coneixíem d’altres vegades.
Acabat el dinar va haver-hi el repartiment d’obsequis que fou a càrrec
del senyor alcalde i de les dues regidores que ens acompanyaven.
Després una bona sessió de ball en un lloc ampli i espaiós i a les sis
de la tarda, no ens fallaren els autocars que escalonadament ens
anaren recollint per a tornar-nos a Cardedeu alegres i contents.
Com comprendreu, organitzar una festa així, comporta una mica
d’enrenou, tots els membres de la junta ens esforçaren per a que tot
anés com havia d’anar i també estem satisfets al veure que la gent
no ens ha defraudat ja que també han col·laborat en l’èxit de la
sortida donat que tothom ha estat puntual.
Esperem poder retrobar-nos l’any que ve se Déu vol i tornar a celebrar
una festa com la d’aquest any.
Que la festa de germanor serveixi per a fer-nos sentir com amics i
germans al llard de tot l’any´
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