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LA DIADA
El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la
recuperació de les seves institucions d'autogovern. Passa, també,
per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels
quals les comunitats s'identifiquen amb si mateixes, ja que
sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i
culturals que són les arrels de
tota realitat nacional. D'entre
aquests
símbols,
destaca
l'existència d'un dia de Festa, en
el qual la Nació exalta els seus
valors, recorda la seva història i
els
homes
que
en
foren
protagonistes i fa projectes de
futur. El poble català en els
temps
de
lluita
va
anar
assenyalant una diada, la de
l'onze de setembre, com a Festa
de Catalunya. Diada que, si bé
significava el dolorós record de la
pèrdua de les llibertats, l'onze de
setembre de 1714, i una actitud
de reivindicació i resistència
activa enfront de l'opressió,
suposava també l'esperança d'un
total recobrament nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu
camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra
Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha
assumit. Per això, el poble de Catalunya estableix, per la potestat
del
seu
Parlament,
la
següent
Llei:

Article Primer: Es declara Festa Nacional de Catalunya la
Diada de l’11 de setembre.
Article Segon: Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat.

El 1812, davant el col·lapse de l'absolutisme borbònic, els diputats
catalans a les corts de Cadis, amb Antoni de Capmany al
capdavant, vindicaren les Constitucions catalanes abolides el 1714
per Felip V, 98 anys enrere. La
incapacitat del liberalisme espanyol
per encabir en el naixent regne
constitucional
d'Espanya
les
reivindicacions
de
Catalunya
donaren carta de naturalesa al
carlisme català.
Estàtua de Rafael Casanova en el
seu emplaçament primigeni al Saló
de Sant Joan, davant l'arc de triomf,
inaugurada el 1888. El 1889 els
membres de la conservadora Lliga de
Catalunya es concentraren sota
l'estàtua durant la campanya contra
el nou codi civil espanyol que
atemptava contra el dret civil català
diferenciat.
Rafael Casanova i Comes fou un
advocat i polític català partidari de
Carles d'Àustria durant la Guerra de
Successió Espanyola i darrer conseller en cap de Barcelona.
Naixement: 1660, Moià
Defunció: 2 de maig de 1743, Sant Boi de Llobregat

DITES
En lloc de donar-los la clau de la ciutat als polítics, seria millor
canviar el pany.
He arribat a la conclusió que la política és un assumpte massa
seriós per deixar-ho als polítics.
-Amor meu, que em regalaràs pel meu aniversari?- Veus aquest
cotxe d’allà?, doncs una liquadora del mateix color.La memòria és com el mal amic; quan més falta et fa, et falla.
El polític és algú que donarà LA TEVA vida per el SEU país.
La felicitat s’ha de trobar al llarg del camí i no al final, per que
llavors ha acabat el viatge.
La tecnologia ens apropa als que estan lluny, però ens allunya
dels que són a prop.
Les ànimes ruïnes només es deixen conquerir amb presents.
L’ignorant afirma, el savi dubta i reflexiona.
Val més saber alguna cosa de tot, que saber-ho tot d’una sola cosa.
Mai és tard per bé fer; fes avui el que no vas fer ahir.
-Bones, soc l’afinador de pianos.- Jo no l’he cridat.- No, m’han
cridat els seus veïns-.
La consciència és, alhora testimoni, fiscal i jutge.
Cap home honest es fa ric en un moment.
Només és útil el coneixement que ens fa millors.
L’orgull divideix als homes, la humilitat els uneix.
Jo declaro que la justícia no és altra cosa que la conveniència
del més fort.
Tots obeeixen amb gust quan el que mana és just.
Odiar és un malbaratament del cor, i el cor és el nostre Major
tresor.
Si els homes sabessin lo de pressa que obliden les vídues,
renunciarien a morir-se.
El que no té opini pròpia, sempre contradiu la que tenen els
altres.
De què serveix a un home l’oportunitat si no sap aprofitar-la?
Ser original és una qualitat, voler ser-ho és un defecte.
L’alegria de l’ànima forma els dies més bells de la vida en qualsevol
època que sigui.
La força no prové de la capacitat física, sinó de la voluntat
indomable.
Si no pots arribar a la generositat del perdo, refugiat en l’oblit.
Que a casa vostra cada cosa tingui el seu lloc, i cada negoci el
seu temps.
=======================================================

DE LA FESTA DE LA VELLESA
Eren aquells temps en que nosaltres encara joves, acompanyàvem
als avis del poble en la festa que dedicada a ells se celebrava cada
any. Nois i noies
quasi
infants,
algunsjoves, fèiem
parella (les noies
amb els homes i
els nois amb les
dones)
acompanyant
a
familiars o no,
primer
en
la
desfilada per els
carrers, després a
l’església i abans
de dinar a un
festival en el que
els parlaments i
recitals
de
poesieseren motiu
per a gaudir de
una
bonica,
festiva
i
entranyable
jornada
Aquí
tenim a la nena Rosa Maria Segarra (avui dia tot una dona),
recitant aquest poema:
Ara sóc petiteta;
Contaré rondalles;
després puc ser gran;
propet de la llar;
més tard puc ser mare... històries boniques i
i àvia d’infants.
contes ben llargs;
perquè l’alegria no fugi
ja mai de la nostra casa
per avui en molts anys.
Entre altres persones, podem apreciar en aquesta foto, el senyor
Ramón Ballart en primer terme i al senyor Clavell promotors
d’aquesta entranyable festa que enjoiava els carres del nostra pobles
amb testes blanques i saviesa.
========================================================

HOMENATGE
Aprofitant el fi de curs del taller de ioga,el Casal de la Gent Gran va
voler homenatjar a dos dels seus alumnes que enguany han
complert els noranta anys. Va ser als jardins “Lola Anglada” al barri
de can Corbella el dimecres dia 14 de juny d’enguany.
La Silvia Presas és la professora que condueix aquesta activitat i la
promotora d’aquest homenatge en el que es va sorprendre als nous
nonagenaris amb un pastis.
Josep Gairí i
Felicitat Sierra
són les dues
persones
que
practiquen ioga
encara
amb
molta energia, i
als que es va
dedicar aquesta
festa al haver
complert
els
noranta anys en
ple rendiment.
Des de el Casal
volem felicitarlos amb el desig
de que puguin
continuar amb
aquesta activitat al llarg de molts més anys.
Transcrivim unes paraules de la professora Silvia Presas que
condueix aquest taller que ens diu:
“El ioga que impartim és una adaptació del ioga Integral pensat
específicament per les persones a partir dels 65 anys en endavant.
El resultat és un ioga suau i relaxant amb enormes beneficis a
nivell físic i psicològic. Entre els seus beneficis trobem la correcció
postural, les habilitats motrius de la persona i la millora de la
flexibilitat. I des de el punt de vista psicològic ajuda a reduir l’estrès,
l’ansietat i a potenciar el benestar i l’autoestima. Però els seus
beneficis van més enllà. La pràctica continuada del ioga afavoreix el
control dels quadres d’hipertensió, ajuda a reduir l’obesitat, combat
l’osteoporosi i és molt recomanable per a dones més enllà de la
menopausa.”
FELICITATS A LA PROFESSORA I ALS ALUMNES.
=======================================================

LES FONTS DEL LLOBREGAT
Aquesta és la sortida que hem decidit per el mes d’agost.
Després d’esmorzar a Gironella, ens dirigim fins a la típica població
de Castellar de N’Hug per visitar el més destacat d’aquest bonic racó
i el que ha volgut o pogut, s’ha arribat fins a veure el naixement del
riu Llobregat situat a 1.300 metres d’altitud. És un espectacle
natural d’aigua i natura, que ofereix un ventall de diferents
tonalitats del verd de la vegetació i un aigua cristallina i neta.
Tanta bellesa fa que ens aturem a contemplar aquest naixement
d’un riu que fins arribar al mediterrani passa per molts municipis.
Per arribar fins al naixement hem de recórrer un camí limitat per
una tanca de fusta. Entre la vegetació ja s’insinua el riu i podem
sentir la remor de l’aigua. Ens hem de fixar bé perquè podem
descobrir el cant de diferents ocellets o veure algun animalet que
camina per les roques.
L’aigua surt de la roca calcària i és el resultat de les aigües de la
pluja i de la neu que durant l’hivern s’acumula als cims més
propers com el Puigllançada i la Tossa d’Alp.
S’ha habilitat un mirador per veure la cascada central i gaudir de la
força i la bellesa de l’aigua.
Des de Castellar de N’Hug, el riu comença el seu recorregut fins
arribar a la comarca del Baix Llobregat, on desemboca formant un
delta. Al seu pas visita 28 municipis.
Una llegenda diu que l’aigua que brolla de les Fonts del Llobregat
són les llàgrimes
d’unes nenes que
una
bruixa
va
matar. El motiu era
que volia que la
seva filla fos la més
maca de la comarca.
També explica la
llegenda
que
de
vegades un color
vermellós
tenyeix
les aigües. No és
més que el polsim
en que es va convertir la bruixa quan les aigües van brollar de les
roques i la van fer desaparèixer.Així va ser com va néixer el riu
Llobregat.
El dinar també ve ser a Gironella i després de una sobretaula amb
ball, cap a casa i fins a la propera.
========================================================

Des de els gegants, el ball
de cintes, els dimonis, el
verro i ball de bastons,
tot ho tenim aquí.

En aquest mural que amb tanta maestria ens ha pintat l’artista
local PILAR ORS, podem apreciar moltes de les activitats que es
porten a terme al llarg de la Festa Major de Cardedeu.
Gràcies Pilar.

