
 

 

 

 

 
El dia 11 d’aquest mes de setembre, els catalans celebrem la diada 
commemorant una derrota. 
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. 
La Festa per la Llibertat es configura com un acte 
polític de la societat civil catalana, per commemorar 
la Diada de manera festiva i alhora reivindicativa. 
Aquest esdeveniment, organitzat per Òmnium 
Cultural i amb el suport de la Comissió 11 de 
setembre, és un acte polític d'afirmació i 
reivindicació nacional, de forma oberta i 
participativa. Per aquest motiu, des de 
l'any 2000 unes dues-centes entitats de la societat 
civil catalana realitzen un acte que comprèn una 
mostra d'entitats, la lectura d'un manifest que 
compta amb el suport de les entitats i un concert de 
música que clou l'esdeveniment. 
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DITES 

Presa amb moderació, l'aigua segurament no té perquè fer mal. 
L'Estalvi és una magnífica realitat, sobretot quan els nostres pares ho 

han practicat. 

Fes neteja de les finestres del cor, veuràs millor la vida. 

Hi ha dones que ni quan menteixen diuen la veritat. 

El matrimoni és, intentar solucionar entre dos, els problemes que mai 
haguessis tingut d'estar solter o soltera. 

La principal raó dels divorcis és haver-se casat. 

L’amor es cego, però el matrimoni li restaura la vista. 

Pare per què en molts hotels regalen nens? On has escoltat aquesta 

tonteria? Ho posa en les revistes. Dos nens gratis a totes les 
habitacions!. 

El que és bo en família, és també un bon ciutadà. 

Un estat valdrà més o menys segons valgui la suma de les famílies 

que el formen. 
Raves i espinacs, pel setembre sembrats. 

De l’abril al setembre navega sense témer; de l’octubre al març no 

vagis per mar. 

Quan la felicitat ens surt al pas, no porta mai la vestimenta amb la 

qual crèiem trobar-la. 
Són les sis i tinc set, el càntir és buit i és nou i encara es deu. 

A casa del paleta mai la feina no està feta. 

A l'església per resar, a la plaça per tractar 

A més de ser un bon tònic per als nervis, la farigola purifica la sang. 
A pescador de canya i moliner de vent, no els cal pas notari per fer 

testament. 

A la casa que hi ha un vell, no hi faltarà un consell. 

La meitat de la bellesa depèn del paisatge, l'altra meitat de la 

persona que el mira. 
Pensa en tot allò que tens i no en el que et falta. 

Era un caçador tan dolent que quan el veien els conills anaven a 

demanar-li un autògraf. 

La bona vida és cara. N'hi ha de més barata però això ja no és vida. 
Dues poden viure amb els mateixos diners que un però la meitat de 

bé. 

Si creus que alguna cosa et pertany deixa-ho lliure ... si no torna és 

que mai ho va ser teu. 

No miris mai d'on vens sinó a on vas. 
Actua com cal, que amb la moneda que paguis et pagaran. 

 



UN PARE DIU AL FILL....... 

 

Si pots conservar el teu cap, quan al teu entorn tots el perden i 
t’insulten i avorreixen. 
Si pots tenir fe amb tu mateix, quan dubten de tu els altres homes i 
ser igualment indulgent per el seu dubte. 
Si pots esperar i no sentir-te cansat amb l’espera. 
Si pots, tot i ésser criticat per falsedats, no caure en la mentida. 
I si ets odiat, no tornar-te amb odi, sense que et creguis per això, ni 
massa bo ni massa intel·ligent. 
Si pots somniar sense que els somnis, imperiosament et dominin. 
Si pots pensar, sense que els pensaments siguin el teu únic 
objectiu. 
Si pots encarar-te amb el triomf i els desastres i tractar-los de la 
mateixa manera que si fossin dos impostors. 
Si pots aguantar, que a la veritat que tu expliques, la vegis 
malversada pels dolents per convertir-la en riota pels ignorants. 
O contemplar que les coses a les que vares donar vida s’han desfet. 
I ajupir-te i tornar-les a construir de nou, encara que sigui amb 
eines ja gastades. 
Si ets capaç de ajuntar en un sol feix, totes les teves victòries i 
arriscar-les a cara o creu en una sola jugada, i si perdessis tornar a 
començar una altra vegada igual que com vares fer el primer cop. 
I mai murmurar ni una sola paraula sobre tot allò que has perdut. 
Si pots obligar al teu cor , a les fibres i als teus nervis a que obeeixin 
tot i els seus defalliments, i que es mantinguin fins que en tu no hi 
hagi altra cosa que la voluntat cridant: “Aguanteu ferm, aquesta es 
la ordre”.  
Si pots parlar amb multituds i conservar la teva virtut, o parlar amb 
reis i no perdre la serenitat sense que ningú, ni enemics ni falsos 
amics puguin fer-te cap mal. 
Si tots els homes poden confiar en tu però que cap ho faci massa. 
Si ets capaç d’omplir l’inexorable minut, amb el valor dels seixanta 
segons de la distancia final. 
 

TEVA SERÀ LA TERRA I TOT LO QUE ELLA 
CONTINGUI. I, “LO QUE VAL MÉS”...¡SERÀS UN 
HOME, FILL MEU! 
 
 



ABANS 

 
Abans el nostra poble de Cardedeu, tenia una piscina al bell mig 
dels Pinetons. Molta gent la utilitzava per esplai unes hores els 
estius, primer perquè era al aire lliure i segon perquè estava situada 
molt a prop del centre de la vila. 
Ens feia recordar aquella altra molt a prop de la mateixa, instal·lada 
en terrenys dels senyors Fontova i de unes dimensions força 
respectables. Eren els temps en que els estiuejants molt nombrosos 
en la seva estança a Cardedeu, la feien servir barrejats amb la gent 
del poble. 
Jo recordo que alguns diumenges amb la colla de nois anàvem a 
passar el mati o la tarda a la piscina per gaudir de tot l’espectacle de 
la gent que es banyaven al temps que escoltàvem la música que mai 
parava, dels cantants d’aquells temps. Encara hem sembla escoltar 
a la “Carmen Miranda” que era una de les veus que més sonaven. 
Si passàvem moltes estones dintre d’aquell recinte, quina entrada 
era lliure, era sols en plant d’espectadors, mai per a banyar-nos, 
que a les hores si s’havia d’abonar uns dinerets. 
En fi, eren altres temps en que també ens ho arreglàvem bé, sense 
gaire despensa econòmica. 
    =================================================== 

 



ARA 

En el dia d’avui, la piscina nova consta amb unes instal·lacions 
modernes molt ben equipades amb aparells adequats per fer 
musculatura i posar-se en forma. 
Al tancar-se la piscina dels Pinetons, fou oberta aquesta nova 
piscina Municipal coberta, per esplai dels cardedeuencs, amb moltes 
més avantatges que l’antiga tan en seguretat com en equipaments. 
També al costat n’hi ha un altra de més petites dimensions i al aire 
lliure. Cal dir que la gran, està totalment coberta lo qual fa que es 
pugui disposar de ella, tot l’any sigui estiu o sigui hivern. 
Però..., com en totes les coses, sempre hi ha alguna cosa que no 
acaba de fer el pes, i en aquest cas  l’únic inconvenient que hi 
trobem, és la distancia , ja que des de el centre del poble a la zona 
en que es troba ubicada hi ha una bona caminada principalment 
per la gent gran que no disposi de vehicle per atansar-hi. 
La zona dels Dominics (com s’anomena aquell barri des de que els 
pares Dominics i construïren el convent), fou el lloc escollit per 
emplaçar-hi la nova piscina Municipal. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA CASA MUSEU DEL VOLTREGANÈS 
 
Com quasi sempre que organitzem una sortida de un dia, ens 
concentrem a les 8 del mati per emprendre el viatge, aquesta vegada 
vers a Taradell i fer la primera parada per acumular energies amb 
un bon esmorzar al restaurant “La Masia de Taradell” que ja 
coneixíem d’altres vegades. 
Després reprenem la marxa per anar fins a Sant Quirze de Besora 
per a dur a terme una interessant visita a la destil·leria  de “Ratafia 
Bosch”, un racó força petit i en un lloc no gaire vistós però que 
segons es veu, exporten varis licors a diferents llocs de la nostra 
terra. Vàrem provar uns tastets i després de unes explicacions, 
sortirem per anar a fer l’altra visita programada vers Les Masies de 
Voltregà, per donar una ullada al museu del Voltreganès 
concretament a Vinyoles. Aquest museu es va concebre com un 
espai per ajudar a mantenir el record de la forma de vida que hi 
havia a Osona no fa gaires anys. Per això podem dir que la casa 
museu del voltreganés, és un record viu d’Osona. 
Després ens arribàrem molt a prop d’allí, fins a l’Església on Mossèn 
Cinto Verdaguer fou per primera vegada destinat com a capellà. Una 
església petitona, molt acollidora i amb vistosos diorames referents a 
la vida  de tant excel·lent i famós poeta. 
Quan ens pensàvem que ja fèiem camí cap a Taradell per anar a 
dinar, com que teníem temps de sobre, en Josep el trempat guia que 
portàvem, va dir a en Paco xofer de l’autocar, que ens portés primer 
a donar una ullada a la que havia sigut la Colònia Industrial Fabra i 
Coats a Borgonyà. Un lloc ben conservat donat que moltes de les 
estades que eren per els treballadors de la colònia, les han comprat 
alguns dels mateixos i ara són de propietat particular. 
Tornada cap al restaurant i gaudir de un dinar potser massa 
abundós per l’edat que ja tenim però que no va sobrar massa cosa. 
En menys de una hora, ja tornàvem a ser a Cardedeu i cada qual a 
casa seva després de passar un dia molt agradable i amb bona 
harmonia. 
Quan veus que en una sortida com aquesta i les que normalment 
fem, regna la bona avinença i tothom queda complagut, ja et dones 
per satisfet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


