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Ja hem començat el mes de març i són moltes les dites que en fan
referència. A grans trets podem dir que és un mes molt important per
als conreus, que comença a remuntar la seva activitat biològica
després de la pausa de l'hivern. També es considera un mes de
contrast tèrmic i una mica boig pel que fa al temps. Un mes de poc
refiar.
Amb l’arribada d’aquest mes, entrem a una de les estacions més
boniques de l’any, la primavera ens porta la bellesa dels camps amb
els arbres fruiters carregats de flors que tant els adornen.
La primavera comença pels volts del 21 de març, equinocci de
primavera, i acaba el 23 de juny, coincidint amb el solstici d'estiu. És
l'estació més càlida i humida de l'any, l'època en què el Sol és
creixent, els dies comencen a allargar-se i la nit cada vegada és més
curta.
LES FESTES DE SANT JOSEP
Durant aquesta setmana de març, anomenada Setmana dels Joseps, i
compresa entre els volts del dia de Sant Josep (19 de març) i el dia

de Sant Josep Oriol (23 de març), tenen lloc tot un seguit d’actes i
celebracions festives dedicades a aquests dos sants. Un és sant
Josep, pare de Jesús, i l'altre sant Josep Oriol, d'origen barceloní.
Segons els evangelis, Josep conegut en català com Sant Josep -o
també com Josep de Natzaret, Sant Josep Obrer o Josep, pare de
Jesús- fou el marit de la Verge Maria.
Sant Josep Oriol (Barcelona, 23 de novembre de 1650—23 de març
de 1702) va ésser un prevere barceloní. És venerat com a sant per
l'Església Catòlica i té una particular devoció a Barcelona. Era un
barceloní de soca-rel que, tot i que era una persona molt espiritual,
vivia plenament la realitat del seu temps. Es diu que tenia poders
profètics i miraculosos. Se li atribuïren curacions de cecs, sords,
coixos i paralítics i la resurrecció de morts.

ESGLÉSIA DEL PI

ST. JOSEP ORIOL

En una època en què la sanitat pública era inexistent i només els rics
podien accedir als professionals de la salut, ell es donava als malalts i
els atenia amb els mitjans que eren al seu abast: els rentava les
ferides, els posava ungüents, els donava remeis casolans, els atenia i
pregava amb ells. El juny de 1687 comença a exercir com a beneficiat
de l'església del Pi i, des del primer moment, cada final de mes quan
cobrava el que li corresponia del benefici, els pobres ja l'esperaven a
la porta i ell els ho repartia gairebé tot. Aquesta benèfica tasca i la
seva austeritat, el portaria a ésser conegut com el doctor Pa i Aigua.
A Cardedeu tenim un carrer dedicat a Sant Josep Oriol.
Per descomptat que també en tenim un dedicat a Sant Josep pare de
Jesús i al que també venerem i celebrem la seva festivitat.

DITES DEL MES DE MARÇ
Tot s’ha de començar per la base, menys els pous.
Les burles fan com les processons, que tornen d’allà on surten.
En cosa dubtosa, val més callar que parlar.
Qui compra més del que pot, aviat s’ho ha de vendre tot.
Els diners vinguin com vinguin, sempre vénen bé.
Març ventós i abril plujós, fan ésser al pagès orgullós.
Jaimito, qui va ser Joana d’Arc?. Una drogoaddicta. D’on treus això?.
El llibre diu que va morir per heroïna.
Per Sant Benet, cada cu-cut canta al seu indret.
Cadascun tira l’aigua al seu moli i deixa sec al del veí.
El súmmum d’un mandrós és aixecar-se d’hora per passar més
temps sense fer res.
Quina és la principal causa dels divorcis?. El matrimoni.
Aquell que té un perquè per viure, es pot enfrontar a tots els
“coms”.
Els gossos dels pobres, dinen i sopen fora de casa.
En què s’assemblen els homes als gronxadors?. En que al principi
són divertits, i després maregen.
Què es la vida en aquest món inconstant?. Res més que un instant.
La saviesa ens arriba quan ja no ens serveix per res.
Viu plenament cada acte com si hagués de ser l’últim.
En què s’assemblen una bruixa i uns dies de vacances?. Que els
dos passen volant.
Era tan pobre que prenia el sol per prendre alguna cosa calenta.
Només hi ha un paios al món que no té pobres. El Vaticà.
Hi ha gent que canten tot el dia a Déu i tenen afònica l’ànima.
Quan un deixa de jugar, comença a fer-se vell.
La pobresa és una de les poques coses que no s’aconsegueix amb
diners.
La poesia la van inventar els homes per no morir de solitud.
La mort és un remei, però no hem de recórrer a ell fins a última hora.
La dona maca és un perill. La dona lletja és un perill i una
desgràcia.
Com menys necessitats tingueu, més lliures sereu.
Sóc u tipus saludable. Menges sà i tot això?. No, la gent hem
saluda.
La vida és una contradicció. “Separat” s’escriu tot junt i “tot junt”
s’escriu separat.
Els micos són massa bons perquè l’home pugui descendir d’ells.
=======================================================

LA CARXOFADA AL LLUÇANÈS
( 21 – febrer – 2018)
Aquesta vegada ens hem decidit per fer una carxofada cosa que
desconeixíem i que ha variat una mica dels típics calçots que
normalment acostumàvem a fer per aquest temps.Però primer i
després d’esmorzar teníem previst fer l’excursió realitzant una bonica
ruta pel romànic Lluçanès. La primera visita fou a la ermita de Maria
de Lluçà.

Santa Maria de Lluçà es una obra de Lluçà (Osona) declarada bé
cultural d’interès nacional.És sens dubte el més notable edifici
arqueològic i històric del Lluçanès. Està situada al terme de Lluçà,
als peus del castell. Voltada de masies, conreus, boscos i pastures
que recorden el recent passat de les cases de pagès.
Acabada aquesta visita ens encaminem cap al santuari dels Munts
des d’on poguérem esplaiar la vista contemplant aquelles magnífiques
vistes d’aquella comarca.
El restaurant Can
Quico es el lloc on
vàrem fer l’esmorzar
i el dinar d’aquesta
sortida.
Des de aquest lloc
podem veure molt a
prop el santuari de
Lourdes.

El santuari de la Mare de Déu dels Munts està situat a la subcomarca
del Lluçanès en el vèrtex d’unió entre Osona i el Ripollès.
L’edifici està format per l’església i l’hostatgeria.
De tornada cap al restaurant, fem una petita parada al poble de
Perafita, concretament al forn famós per les seves coques, per qui
volia fer una compra de les mateixes.
Al acabar el viatge, cal dir que entre l’Antonio, el bon xofer que
conduïa l’autocar, les explicacions d’en Xavi sempre d’agrair com son
de costum en aquest guia i les sabies i gracioses paraules de l’ajudant
del capellà de Santa Maria de Lluçà, el viatge fou una delícia que ens
va complaure a tots.
Acabades les visites, anem a la cosa culinària que és lo que alimenta
el cos ja que l’ànima surt alimentada de les esglésies i santuaris.
El menú del dinar, consistia de carxofes amb salsa de romesco,
crema de marisc, bacallà al
forn i postres. Sempre hi ha
algú a qui no li acaba de
convèncer els ingredients del
menú, però en general tothom
va quedar satisfet.
SANTUARI DE LOURDES AL COSTAT DEL
RESTAURANT “CAN QUICO”

BALL DE CARNAVAL
El dia 11 del mes passat, en el ball que cada diumenge organitzen els
de l’Associació de Jubilats, vàrem celebrar igual que fem cada any, un
concurs de disfresses amb premis per als tres primers classificats.
Aquesta vegada eren tres trofeus
adients al carnaval força bonics encara
PRIMER PREMI
que no de massa valor, però la il·lusió
de que siguis la persona premiada no
te la treu ningú.
Quasi un centenar de persones
acudiren a la festa i una quinzena de
disfresses foren les que van participar
en el concurs. Es veu que les senyores
porten més marxa que els senyors ja
que la majoria
eren elles les
disfressades
i
les
que
s’emportaren
els trofeus.
Si
podem
considerar una
petita anècdota, al entregar el premi a la
segona classificada vàrem tenir la mala sort
de que ens caigués a terra i es desmanegués
el muntatge del trofeu, cosa que uns dies
després, una vegada arreglada la peça ja se li
va entregar.
TERCER PREMI
A dues de les agraciades també en el sorteig
que al llarg de la sessió de ball es fa cada
setmana, els i van tocar un test amb unes plantes de clavellines a
cada una.
Cada diumenge també amb el
preu de l’entrada donem una
petita bossa de patates fregides
per entretenir-se a la mitja part.
L’últim diumenge de cada mes,
es dona un petit berenar amb el
beure inclòs. La gent agraeix
aquests petits de talls en que hi
veuen bona voluntat.

