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Ja som al cinquè mes de l'any i en plena primavera. Una natura,
camp i muntanyes, desbordades de colors per les abundoses
pluges que ens han acompanyat durant el mes d'abril. Dins el
món del refranyer popular trobem moltes referències a la
presència de la pluja i a dies de vent.

Potser les tres dites més populars i conegudesde tothom siguin:
- Al maig cada dia un raig. Una dita ben coneguda i que mostra
la gran facilitat amb què al llarg del mes descarreguen els núvols.
- Abril plujós, maig ventós. Mitja dita és veritat i ara caldrà
confirmar la segona meitat. Amb variacions com: - Abril plujós i
maig ventós, fan el pagès ric i profitós.
- Maig arribat, hivern acabat. Tot i que el mes han començat
amb un paisatge nevat, per més fred i neu que vingui poca durada
tindrà.
Altres dites són per exemple:
Maig, l’olivera florirà i el blat granarà. O també: No és bon maig
si no deixa la bassa plena.
===================================================

VOLDRIA DEDICAR MAJORMENT AQUEST BUTLLETÍ AL
SEGÓN CONCURS D’AVIACIÓ QUE TINGUÉ LLOC A CARDEDEU
EL SETEMBRE DE L’ANY 1930
Fotos i textos traduïts, del diari “LA VANGUARDIA” d’aquests dies
de setembre de 1930
AERONÀUTICA
GRAN CONCURS D’AVIACIÓ A CARDEDEU
Continuen activament els preparatius del concurs d’aviació que ha
de celebrar-se a Cardedeu la tarda del proper diumenge dia 21 del
corrent, organitzat per el R. Aéreo Club de Catalunya i patrocinat
per l’Ajuntament de dita vila.
Entre les inscripcions rebudes figuren les del arxiduc Don Antonio
de Habsburg Borbó amb un avió Moth; de don Joan Bonamusa,
amb el seu avió Henriot i de sis pilots de la Aeronàutica Naval que
tripularan avions Avro d’escola.
S’esperen de un moment a l’altra noves inscripcions d’altres
aviadors.

LA FESTA DE L’AVIACIÓ DEL DIUMENGE A CARDEDEU

ELS AVIONS PARTICIPANS
Al acabar la festa, i sense perjudici del ball de nit, s’organitzarà en
obsequi als assistents del concurs, un altra lluït ball en el local del
Gran casino.
El concurs començarà a les tres en punt de la tarda.
A les onze del mati, els pilots civils efectuaran vols de bateig de
l’airepoden fer la inscripció en el mateix camp.

Aquesta manifestació aviaria promet ésser molt concorreguda,
donat que ha despertat gran interès a Cardedeu i pobles de la
comarca, esperant poder apreciar la destresa dels aviadors navals
i civils que prendran part en la reunió.

SENYORETES QUE REALITZARÁN VOLS AMB ELS AVIONS QUE PRENDRAN PART EN
EL CONCURS D’AVIACIÓ.

LA VANGUARDIA, dimecres 24 de setembre de 1930.

La jornada esplèndida de tardor que abans d’ahir volgué associarse a la no menys brillant manifestacióaeronàutica organitzada per
el Real Club de Catalunya a la Vila de Cardedeu i a quina festa va
ajudar amb la seva més decidida col·laboració el Municipi
d’aquesta localitat.
Actuaren en la festa els pilots Piedra, Barrera, Guitianin i Sauca ,
de la Aeronàutica Militar; el senyor Bonamusa i l’arxiduc Antonio
de Habsburgo de l’Aeroport i els senyors Canudas, carreres i
Gaztanyondo de l’escola Canudas, actuant de comissaris els
senyors Trilla i Martino.
Pel mati va ser el baptisme de l’aire al per major, sent nombroses
les persones que per primera vegada volaren per l’aire
especialment del sexe femení resultant insuficients els avions per
complaure a tots els que volien volar.

A la tarda i amb tota puntualitat va començar la reunió del
concurs. Començant la festa amb la destrucció de globus. Cada
aviador
emprenia
la
sortida
aixecant-se
i
quan passava
per el límit del
camp, des de
el
centre
deixaven anar
tres globus de
goma separats
que havien de
destruir amb
un
temps
EL PÚBLIC ASSISTENT AL CONCURS D’AVIACIÓ
màxim. L’aire
bastant ràpid quan s’alçaven els globus i que obligava als pilots a
maniobrar de cara al sol, va fer que la treballada destrucció
dificultada per el fet de separar-se els globus entre si, fos molt
laboriosa.
Seguidament es va disposar tot per el concurs d’aterratges
precisos
per
lo
qual es va
desplegar
al centre
del camp
un llençol
blanc
sobre
el
que
havien de
parar-se exactament els avions, ben entès, que una vegada a terra,
no podien obrir gas.
En el repartiment de premis, les copes, donatiu de les autoritats i
personalitats de Cardedeu i de la seva colònia estiuenca, foren
distribuïts així:
Destrucció de globus: Tinent Barrera.
Aterratges: Senyor Carreras.
Classificació general: Senyors Carreras, Sauca. Barrera, Pieda i
Bonamusa.
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Tant com una gran festa en harmonia amb la importància social
que adquireix Cardedeu a l’estiu amb la seva colònia, per altra
banda distingida, la jornada d’abans d’ahir va ésser de gran valor
com a sessió de divulgació aeronàutica. Tenint en compta que
edemes de una concurrència molt nombrosa i distingida de
Cardedeu en la que sobresortia una bonica representació femenina,
es presentà en el camp d’aviació un públic format per molta gent de
Llinars, Sant Celoni, Cànoves, Vilamajor, Belulla, La Garriga, Les
Franqueses, Granollers i altres poblacions properes que pogueren
donar gràcies a l’esperit esportiu dels organitzadors de la festa,
sentir l’aviació i contemplar da prop els avions i els vols. Gent
senzilla dels més allunyats llocs com de les estivacions del
Montseny, s’aproparen al camp de Cardedeu que vist des de l’altura
en que volaven els avions, presentava un meravellós aspecte.

L’AVIÓ DEL PILOT CARRERAS PREPERAT PER EMPRENDRE ELVOL.

Varen presenciar el festival que ens ocupa, el President de la
Generalitat senyor Macià, acompanyat de Ventura Gasol i Carrasco,
junt amb altres elements de la Generalitat.
També l’alcalde Barcelona, doctor Aiguader, amb diversos regidors.
En resum, una interessant reunió que esperem veure sovint doncs
que l’exemple de l’Ajuntament de Cardedeu, estem convençuts que
serà fructífer.

La organització va estar molt ben cuidada en honor del que varen
carregar amb els treballs i no obstant la categoriaespecial d’aquestes
festes i el crescut número de vols que es van realitzar, no hi hagué
cap accident ni tant sols quant al finalitzar en que una gran part del
públic ansiosa de contemplar de prop els avions, es va llençar al
camp. Els aviadors que varen prendre part en els concursos, fent
honor en ells de una gran esportivitat, van saber fer-se càrrec de la
curiositat popular, afavorien la tasca dels organitzadors i
contribuint a que la festa deixés un grat record a la comarca
vallesana.
Al marxar de Cardedeu, entrada ja la nit, la vila presentava
l’aspectede les seves més grans solemnitats. En la carretera era
difícil la circulació donat el considerable número dels coxes – tots
per cert molt luxosos – que es varen reunir amb motiu de la festa
d’aviació i del ball que va ser l’epíleg de la mateixa.

VISTA DE
CARDEDEU DES
DE UN AVIÓ
L’ANY 1930

Si alguna persona està interessada en conèixer les classificacions
dels pilots en les diferents proves en que varen prendre part, de molt
bona gana els hi facilitaré.

