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Des de el bressol ens demana,
al nen Jesús amb ardor,
que si tothom s’agermana,
regnarà per tot l’amor.

QUE LA PAU EMPLENI CADA LLAR DE FELICITAT
ELS REIS MAGS ADORANT AL NEN JESUS

QUE ÉS EL NADAL
El veritable sentit del Nadal és que Déu va compartir la nostra vida humana
perquè nosaltres poguéssim compartir la vida divina. Déu va venir a aquest
món, fent-se ésser humà en Jesús, perquè nosaltres anéssim Fills(as) en el
Fill i Persones Noves caracteritzades per
la compassió i la solidaritat.
Aquesta nit va néixer el nen Jesús que va
dormir en un pessebre de palla neta. Pel
naixement del nen Jesús se celebra el
Nadal cada 24 de desembre, i les
persones reflexionen sobre el seu amor
per Déu. ... Se celebra el 24 i 25 de
desembre, es canten nadales, s'adornen
les cases amb arbres de Nadal i posades.
La família i la seva importància en el
Nadal. ... La importància que els menors comparteixin el Nadal en família no
sols radica en el fet de rebre regals, sinó més aviat d'un època on esperen
rebre demostracions d'afecte i afecte, compartint moments inoblidables amb
els seus sers estimats.
Moltes vegades celebrem el
nadal sense saber el seu
veritable significat, en aquest
treball, donem detalls específics
d'aquesta celebració cristiana.
Estem en una de les èpoques de
l'any
més
emocionant
del
significat de la Cristiandat, el
naixement del nostre senyor
Jesucrist. No obstant això, en els
últims
temps,
les
festes
nadalenques han pres un significat més comercial i menys religiós.

Des de el bressol ens demana,
al nen Jesús amb ardor,
que si tothom s’agermana,
regnarà per tot l’amor.

CONTE DE NADAL DE CHARLES DICKENS (RESUM)

El senyor Scrooge rep la visita del fantasma del seu antic soci,
mort anys enrere. Aquest li explica que, per haver estat avar en
vida, tota la seva maldat s'ha convertit en una llarga i pesada
cadena que ha d'arrossegar per tota l'eternitat. Li anuncia que a
ell li espera un destí encara pitjor, i l'avisa que tindrà una última
oportunitat de canviar quan rebi la visita dels tres esperits del
Nadal. Groove no s'espanta i desafia la predicció. Aquesta nit
apareixen els tres esperits nadalencs: el del Passat, que li fa
recordar a Scrooge la seva vida infantil i juvenil plena de
malenconia i enyorança abans de la seva addicció pel treball i el
seu desmesurat afany de diners. El del Present fa veure a l'avar
l'actual situació de la família del seu empleat Bob, que malgrat la
seva pobresa i de la malaltia del seu fill Tim, celebra el Nadal.
També li mostra com totes les persones celebren el Nadal; fins i
tot el seu propi nebot, Fred, qui ho fa d'una manera irònica però
alegre, ja que ningú vol la presència de l'avar. Abans de
desaparèixer a mitjanit, l'esperit mostra a un parell de nens
d'origen tràgicament humà: la Ignorància i la Necessitat. El
terrible i ombrívol Esperit del Futur li mostra la destinació dels
avars. La seva casa saquejada pels pobres, el record gris dels
seus amics de la Borsa de Valors, la mort del petit Tim i el més
espantós: la seva pròpia tomba, davant la qual Scrooge
s'horroritza de tal manera que suplica una nova oportunitat per
canviar. Llavors, l'avar desperta del seu malson i es converteix en
un home generós i amable, que celebra el Nadal i ajuda als que
l'envolten.
La màgia del Nadal arriba a través de tres esperits que
s'encarreguen de recordar els seus inicis i de donar-li una última
oportunitat per fer un canvi de rumb a la seva vida, on la riquesa
no es mesura amb diners ni la felicitat amb valors materials.
Per Nadal planteja’t les coses que has de canviar a la teva vida,
per assolir la veritable felicitat.

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

NADAL 2019
============
Que aquestes festes d’amor i de pau,
ens emplenin el cor cada dia,
això és el que el nen Jesús voldria,
es això el que al seu cor complau.
Bon Jesús, plegats volem demanar-vos,
que no ens deixeu mai abandonats,
farem els possibles per estimar-vos,
amb l’esperança de ésser estimats.
No us demanem pas honors ni riqueses,
només que ens doneu serenor i amor,
que sapiguem vèncer les flaqueses,
l’angoixa, la inquietud i la tristor.
Que les festes farcides d’alegria,
escampin la pau i bondat al món,
aquest món més esgarriat cada dia,
que n’ha perdut l’oremus no sap on.
ESTEVE PERICH SALA

DITES CURIOSES
Per saber on anem, cal saber d’on venim.
El meló i el casament son cosa d’encertament.
Qui sembra mala llavo, no arribarà a segador.
Quan em deixo el mòbil a casa, vaig pel carrer mirant-me la mà per
semblar normal.
Em sobra massa mes al final del sou.
La vida seria impossible si tot es recordes. El secret està en saber
triar el que s’ha d’oblidar.
La vida és com una llegenda: no importa que sigui llarga, sinó que
estigui ben narrada.
La major rèmora de la vida és l’espera del demà i la pèrdua del dia
d’avui.
Quan un metge s’equivoca, el millor és tirar terra a l’assumpte.
En els avions, el temps passa volant.
Importa molt més el que tu pensis de tu mateix que el que ela altres
pensin de tu.
Quan s’està en mig de les adversitats, ja és tard per ser caut.
El que les lleis no prohibeixen, no ho pot prohibir l’honestedat.
Com cridar a una persona que és feliç el dilluns? – Jubilat.
Doctor, tenint en compte el meu pes, quina seria la meva estatura
ideal?.- Quatre metres.
M’ha trucat tantes vegades la de Jazztel, que l’he convidat a la
comunió del nen.
Per molt elevat que la fortuna hagi posat a un home, sempre
necessita un amic.
No compris res que no necessitis amb l’excusa que és barat.
Objectiu per el 2020: tenir casa pròpia. Obstacle: els meus pares no
volen marxar, la casa és seva.
Si vols que el teu secret sigui guardat, guarda’l tu mateix.
Mai es descobriria res si ens consideréssim satisfets amb les coses
descobertes.
Una bona consciencia, no te por de cap testimoni.
=================================================

UN CONTE DE NADAL
Hi havia una vegada un nen que es deia Pau i vivia en una
casa molt petita a les afores de la ciutat. La seva família era
molt pobre.
El seu pare treballava en una mina traient carbó, una feina
molt perillosa i mal pagada. La seva mare feia feines a la casa
d’una família benestant, i el seu sou també era petit. Amb
ells, hi vivien els avis materns, pel que amb prou feines
arribaven a final de mes i no podien permetre’s cap mena de
luxe.
Un dia, pels voltants de Nadal, el pare d’en Pau li va donar uns
centimets perquè es comprés uns caramels o quelcom que li fes
il·lusió. En Pau, feliç d’aquesta ocasió tan extraordinària, es va
dirigir cap a la ciutat amb la intenció de passar la tarda.
Va passejar pels carrers sense trobar res que pogués comprar
amb aquells pocs diners. Mica en mica, es va anar fent fosc, i
els llums de la ciutat es varen encendre, i també els llums de
Nadal. Embadalit de tanta bellesa, va arribar a una cantonada
on es trobava ajagut a terra un pobre home. Aquest, anava
vestit amb roba trencada i bruta. Tenia una barba llarga, els
ulls foscos i una mirada tranquil·la. L’ acompanyava un gos
pelut i petit que reposava als seus peus.
-Bona tarda- digué l’home.- Per favor, dóna’m uns diners per
comprar menjar ja que porto dies sense fer un mos.
-Com et dius? –respongué en Pau.
-Gustav és el meu nom. I el teu?
– Pau. Porto unes monedes per comprar-me alguna cosa, però
veig que tu les necessites més que jo.
I sense dir res més, li donà tots els diners que duia. Content,
però, d’haver ajudat a un home pobre, en Pau se’n va tornar a
casa i va explicar a la seva família el que havia fet amb els
seus diners. Tots van trobar que havia fet bé d’ajudar a una
persona més pobre que ells.
=============================================

COSES DEL POBLE
Malauradament, de mica en mica van desapareixent els comerços més
antics que de tota la vida havíem conegut i eren familiars per a tots
nosaltres, la gent que sempre em viscut a Cardedeu.
Ens queden però en el record per exemple a Can Turró, aquella
botigueta a peu de carretera, que sen petita tenien de tot el que et
faltava, també La Tendeta d’en Pla a la carretera de Cànoves davant
de les monges, la carnisseria Planas també a la carretera, la impremta
Ulldemolins darrera l’església, can Magí Torruella, la drogueria Marti,
Les Novetats que eren com uns grans magatzems, si anem més enrere
hi havia de sabater a can Pous, al costat a can Llàtzer, al davant a ca
la Candelaria, i noms i més noms que si bé els recordem, no els
nomenem, doncs que seria interminable nombrar-los.
Fa un parell d’anys, va plegar
la Pastisseria Domingo Vila
coneguda també com fàbrica
de borregos i aquesta si que
recordem
més
recentment
donat que en aquestes festes
nadalenques
era
molt
concorreguda.
Aquest ferm i emblemàtic
establiment, fou inaugurat
l’any 1770 i va plegar el
30/11/2017.
Pel desembre “Can Mingo” ja
no va obrir les portes.
Va rebre el guardó que li va donar la Generalitat de Catalunya per
haver estat un establiment amb més de 150 anys.
La història d’aquesta pastisseria tradicional a Cardedeu, però, es
remunta a molt més enrere ja que va començar fa 244 anys al carrer
Major i després al carrer Sant Antoni on va estar fins que va plegar.

RESUM DE TOTES LES SORTIDES D’AQUEST ANY 2019
GENER Dia 23 La millor calçotada a Alcover.`
Després d’esmorzar, amb el nostre guia, fem una passejada per
la vila d’Alcover ubicada a la comarca de l’Alt Camp, al peu de les
muntanyes de Prades.
FEBRER Dia 20 Museu del disseny.
Ens arribem a Barcelona per fer una visita al Museu del Disseny
que conserva un vast patrimoni amb més de 70.000 objectes,
producte de la integració de varis museus.
MARÇ
Dia 20 La floració d’arbres fruiters a Aitona.
Ara ens hem arribat fins a Lleida per veure la floració dels arbres
fruites a Aitona, es espectacular el contemplar
aquells
majestuosos colors que presenten els presseguers florits.
ABRIL Dia 11 Anem al teatre Borràs de Barcelona a veure “OH MAMI”
Una bonica i enrevessada comèdia de malentesos i situacions
divertides on un món d’homes i dones busquen la seva identitat
personal.
ABRIL Dia 24 Monestir de Casserres.
Després d’esmorzar, anem fina el monestir de San Pere De
Casserres, l’únic de l’ordre benedictí a Osona, les explicacions de
un noi jove, foren molt divertides.
MAIG Del 6 a 10 Normandia,
Podem fer una visita al Mont Saint Michel, les platges del
desembarc i la Costa d’Alabastre. Un viatge que ens ha encantat.
MAIG Dia 22 la sardinada i museu de la pagesia,
Fen una visita a aquest interessant museu de la pagesia a Fogars
de la Selva, on trobem un gran nombre de mobles i peces d’entre
els segles XII i XIX.
JUNY
Dia 19 Jardins de Cap Roig.
Els jardins de Cap Roig, amb una extensió de 17 hectàrees
atresoren prop de 1.000 especies botàniques procedents d’arreu del
món, també i trobem escultures d’artistes nacionals i internacionals.

JULIOL Dia 17 La recollida del préssec a Lleida.
Si el mes de març vàrem quedar encantats amb la floració dels
presseguers a Aitona, ara i hem tornat per veure’ls ja plens de
fruit i gaudir amb la recollida de tants com en volíem. Va ser un
dia molt profitós.
AGOST
Dia 21 Bagà i La Nou de Bergadà.
Quasi totes les cases del centre de Bagà, estan construïdes amb
la pedra típica d’aquells entorns. Després de fer la visita a
aquest típic poble, férem camí cap a La Nou per baixar per un
camí estret, fines el Santuari de la Mare de Déu de Lourdes.
SETEMBRE
Dia 18 Montserrat amb cremallera.
Aquesta vegada hem fet la visita a Montserrat, pujant i baixat
amb el cremallera.
Dia 29 Repúbliques Bàltiques, Hèlsinki, Estònia i Letònia (6 dies).
Això ja són “palabras mayores” ja que no sempre es pot fer un
viatja com aquest de visitar els meravellosos països Bàltics.
OCTUBRE
Dia 25 la Festa de Germanor. Hotel La Terrassa de
Platja d’Aro.
Després de un petit fracàs l’any passat a La Garriga, enguany
hem tornat al lloc de sempre a Platja d’Aro.
NOVEMBRE Dia 7 Anem al teatre Condal de Barcelona a veure “El
pare de la núvia” per Joan Pera.
Vàrem riure molt amb els embolics i malentesos de l’obra.
Dia 20 La castanyada a Setcases i Vallter 2000.
DESEMBRE Dia 20 La Festa del Prenadal.
Al començar la ruta al mati, ens dirigim cap a Girona,
concretament a de Sant Gregori al costat de Girona per admirar uns
treballs fets amb suro ben fets i polits de monuments catalans i
també entre ells uns bonics pessebres.
Després cap a fer un bon dinar al hotel “La Terrassa” de Platja d’Aro
on feia pocs dies que vàrem anar per la Festa de Germanor.
El mateix menú va complaure a tothom.
I com a fi de festa, una bona ballaruga i cap a casa per esperar que
plegats passen un BON NADAL I UN VENTURÓS 2020.

LA CASTANYADA
Aquest any ens hem decidit a fer la castanyada al bonic poble de
Setcases i pujar fins a l’estació d’esquí de Vallter 2000, situada a la
Vall de Camprodon, a prop de naixement del Ter, als vessants dels
puigs del Bastiments i del Gra de Fajol, té una cota màxima de 2.500
m i una cota mínima de 2.010 m, 12 pistes i 7 remuntadors, i també
una bona infraestructura. Té unes vistes excepcionals, des de la badia
de Roses fins a Sant Pere Pescador.
Després tornarem cap a Setcases per reportar forces fent un bon dinar.
Setcases es un
municipi català de
la
província
de
Girona situat en la
comarca
del
Ripollès, Cataluña.
Es troba al nord de
la
vall
de
Camprodon, en la
capçalera del riu
Ter. En el seu terme
municipal se situa l’estació de esquí de Vallter 2000.

Des de aquest butlletí volem desitjar a tots els socis un meravellós
Nadal i que plegats amb
les seves famílies i totes
les persones estimades
puguin començar amb
molta bona fe i il·lusió
l’any 2020.
Igual que cada any farem
molts propòsits sempre
plens d’esperança,
No sempre tot el que ens
proposem surt tal com
voldríem, però si ho fem
tot amb bona voluntat,
alguna vegada sortiran be
les coses.
No perdem mai la il·lusió.

