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Arribat el mes d’octubre, ja la tardor ens encamina cap aquells dies on
sembla que la tristor vulgui guanyar als dies llargs i feixucs moltes
vegades que el calorós estiu ens ha portat aquest any.
Els boletaires es preparen per omplir llurs cistells, si es que la pluja ha
sigut favorable i ha portat la humitat suficient als boscos, que aviat es
veuran esgarrapats pels aficionats que a cada bony en veuen un per
collir. El bosc es malmet moltes vegades per causa dels qui no tenen
compassió ni coneixement del que fan.
Anys enrere, els bolets eren una font d’ingressos pels pagesos de les
masies dels afores de Cardedeu, ja que la vida agrícola durant els mesos
de la tardor restava una mica a l’espera, aquella nova activitat els hi
servia per guanyar alguns calerons que prou be els hi anaven.
Abans el mercat de bolets de Cardedeu era força important, si bé, el
més important de la comarca, era el que se celebrava a Llinars del
Vallés.
Els boletaires anaven al bosc amb cistells de vímet ja que era l’atuell
indispensable a l’hora d’anar-ne a buscar.
El fet d’anar a buscar bolets, és de molt antic, una tradició que envolta
familiars i amics. Ara es parla de proporcionar carnets de pagament als
qui vulguin gaudir d’aquesta afició culinària.

=====================================
DITES I ALTRES
El bolet i el moixernó, de l’octubre és el millor.
Posa’t en pau amb el teu passat, així no arruïnaràs el teu present.
Ningú està a càrrec de la teva felicitat excepte tu mateix.
Aprèn alguna cosa nova cada dia.
A més de ser un tònic per als nervis, la farigola purifica la sang.
Ens passem la vida esperant que passi alguna cosa...i l’únic que passa és
la vida.
Per l’octubre, del foc, ni massa lluny ni massa a prop.
No facis de la teva vida un esborrany, potser no tinguis temps de
passar-lo a net.
La vida és tan bona mestra que si no aprens la lliçó...te la repeteix.
La tardor no arriba mai sense raïms, ni l’hivern sense bons vins.
Quan el passat et cridi no li atenguis...no té res de nou per dir-te.
Si fas un favor mai ho recordis...si el reps, mai ho oblidis.
Tan a prop i tan lluny. Intenteu de fer-vos un petó al colze.
Ser feliç és molt senzill. El que es difícil és ser senzill.
El municipi que té menys superfície de Catalunya és Puigdàlber, a l’Alt
Penedès. El seu territori no arriba al mig quilòmetre quadrat.
He anat al metge i m’ha tret el whisky, el tabac i les drogues. però bé,
¿véns del metge o de la duana?.
Si a darrers d'octubre sembres ton blat, el segaràs més aviat
Si a l'octubre fa bon fred, mor el cuquet.
Si a l'octubre plou, el rovelló es mou.
La decisió més valenta que pots fer cada dia, és aixecar-te amb un
somriure.
Les persones són com la lluna, sempre tenen un racó fosc que no
ensenyen mai a ningú.
Si plores per haver perdut el Sol, les llàgrimes no et deixaran veure les
estrelles.
Podran tallar una, dues, tres flors però no aturaran la primavera.
Una persona pot sentir-se sola, encara que l’estimi molta gent.
Conserva bé el que és teu, si ho fas eixís, res et posarà entrebancs per a
ser feliç.

Darrere mateix de l’escorxador, molt a prop de la via del tren, hi havia un
lloc on les dones si concentraven tot sovint, no tan sols per fer la
xerradeta (que si que la feien), sinó per una feina necessària en cada casa
com és el rentar la roba.
Antigament els pobles en construïen de públics, on les dones eren les
encarregades de rentar la roba de la família. Elssafareigs eren espais on
la gent solia socialitzar i conversar, pel que encara queden expressions
com fer safareig per indicar quan s'està remorejant o explicant coses de
terceres persones.
Els safareigs municipals de Cardedeu eren molt concorreguts donat que
en aquells temps, no hi havia aquestes rentadores modernes que poses la
roba per un forat i ja surt neta i si cal també seca.
Aleshores hi anàvem amb coves o cubells plens de roba que posaven a
estovar per fregar-la amb pastilles de sabó fregant fort amb les mans i
amb una fusta que en deien un picador, s’esblenaven picant fort per
treure la porqueria. Una vegada neta, l’estenien encara que fos sobre
l’herba fins que s’assecava i cap a casa.
No cal dir que les tertúlies encreuades de les unes amb les altres, eren por
escampar les noticies i rumors que corrien per el poble. La xafarderia
sempre ha existit i existirà. Hem de pensar que aleshores no hi havia
televisions i pocs aparells de radio per assabentar-se de les coses.
Hi havia uns altres safareigs al centre del poble.

La plaça de Sant Joan com era antigament amb els seus carrers de
terra i presidida per la emblemàtica torre Lligé en la que s’aprecien la
porta i baranes que l’envolten de ferro forjat.
Els que som ja un xic grans, encara podem recordar com penjada de
la porta principal, una gran tela com un llençol blanc feia de pantalla
les nits d’estiu, per passar-hi algunes pel·lícules (quasi cada any les
mateixes), d’aquells corre monts que en deixaven caure per el poble
de tant en tant i on la gent s’hi portava les cadires amb il·lusió i amb
ganes de passar una bona estona parant la fresca agradablement.
Moltes vegades també es penjava la pantalla a la paret de darrera
l’ajuntament que aleshores era al costat de l’església on ara hi ha la
font dels ocells.
La diguem-ne companyia que ens oferia aquests espectacle al aire
lliure li dèiem “L’embut de la Butifà”.
El preu de l’entrada era voluntari donat que a toc de corneta,
passaven el plateret per a que la gent de bona voluntat els deixessin
la corresponent propineta. Tal vegada algú es feia el sonso i deixava
que passessin pel seu costat fent el despistat.
===============================

Actualment, el que abans fou la casa dels “Lleigé”, s’esdevé ara
l’Ajuntament del nostra poble. El seu aspecte senyorial amb las cinc
arcades frontals, li dona un aire senyorial i cal destacar que el rellotge
que presideix la façana, és el primer que es va implantar amb nova
numeració.
L’Ajuntament de Cardedeu ha estat el primer dels Ajuntaments catalans
que ha instal·lat a la seva façana un rellotge que marca les hores amb el
sistema dels quarts tradicional a Catalunya.
El terme municipal limita, al nord, amb Cànoves i Samalús i, a un punt
conegut com la Pedra Foradada, amb Sant Pere de Vilamajor; a llevant,
amb Sant Antoni de Vilamajor a través del veïnat de Sant Julià d'Alfou;
al sud-est, amb Llinars del Vallès; al sud-oest, amb La Roca del Vallès
(veïnats de Santa Agnès de Malanyanes, el Castell de Bell-lloc i el Manso
de Vilalba); i, al nord-oest, amb les Franqueses del Vallès a través dels
veïnats de Marata i Corró d'Amunt.
Distant 8 Km de la capital de comarca, Granollers, i 38 km de
Barcelona, Cardedeu és un poble molt accessible perquè compta amb un
gran nombre de vies de comunicació, com ara l'autopista AP-7 (sortida
12, Cardedeu - La Roca), la carretera comarcal C-251 que travessa el
nucli urbà, la C-35 (variant de Cardedeu i Llinars del Vallès), i les
carreteres locals a Cànoves, Dosrius i La Roca del Vallès. La vila també
és zona de pas de la via ferroviària Barcelona - Portbou, s'hi aturen
combois de Rodalies cada deu minuts al matí i cada mitja hora la resta
del dia.

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

UNA VISITA AL PARK DE LES PAPELLONES
Per conèixer el fascinant món de les papallones
Si voleu veure papallones i aus exòtiques no podeu deixar de visitar el
ButterflyPark molt aprop de Castelló d'Empúries, a la Costa Brava.
Viuen en un jardí tropical de 2.000 m2 entre una exuberant vegetació.
Entrem a l'hivernacle per una porta i de seguida notem l'escalfor, ben
bé com si estiguéssim en una selva tropical.
El primer que veiem son aus exòtiques, que volen, que veuen, que
mengen...en definitiva que viuen lliurement i ens deixen observar els
seus colors i la seva bellesa.
Hi ha diverses espècies d'aus exòtiques com cotorres, loris, amazones i
eclectus entre molts altres. A la botiga podeu comprar menjar i
alimentar les aus vosaltres mateixos per poder tenir un contacte més
directe amb ells.
Creuem una porta la qual ens porta a una zona espectacular i amb una
gran vegetació on ens trobem amb unes aus exòtiques molt curioses
com són els ibis, els tucans o el colom més gran del món.
Hi ha una zona exterior boscosa on hi trobem els Muntjaks, uns cérvols
provinents del sud d'Àsia molt curiosos i simpàtics.
Per entrar a una nova zona hem d'accedir-hi per una cova on hi viuen
els ratpenats fructívors, uns bonics mamífers provinents de Centre
Amèrica. Després de la cova entrem a la zona de les iguanes i petites
aus exòtiques. Per sortir trobem una altre cova on hi ha un petit aquari
amb peixos cecs.
Finalment arribem al jardí on viuen les papallones, un seguit de camins
per on passejar i descobrir el fascinant món d'aquests animals
Podreu gaudir d'un espectacle únic, papallones de totes formes, de
molts colors, n'hi ha que volen contínuament, n'hi ha que mengen, n'hi
ha que estan quietes, tan quietes que sembla que vulguin que admirem
la seva gran bellesa i que ens donen l'oportunitat de fer fotografies
increïbles.
No només podrem veure i observar les papallones, també podrem
conèixer de què s'alimenten, com es reprodueixen, la metamorfosi, els
seus mecanismes de defensa i les curiositats que les envolten. El Park
compta amb armaris amb portes de vidre on es poden veure les
crisàlides i pretén sensibilitzar als visitants sobre la importància de la

conservació de les papallones i el seu ecosistema.
Si observeu amb atenció podreu veure el cicle vital de la papallona, des
dels ous, l'eruga i la crisàlide fins que es converteixen en papallona. En
el recorregut hi ha símbols que indiquen en quins punts podreu veure
ous, erugues o crisàlides.
Les plantes que hi ha a l'hivernacle son fonamentals per la
supervivència de les papallones. Moltes d'elles ajuden a recrear
l'ecosistema tropical i son un lloc de descans per a les papallones.
Altres son riques en nèctar a les quals van a menjar les papallones.
A l'hivernacle hi ha una temperatura de 28 graus i un 80% d'humitat.
Aquestes característiques fan que puguin sobreviure en un hàbitat
adequat
per
a
elles.
Per equilibrar l'ecosistema el parc compta amb guatlles xines que
s'alimenten de formigues i aranyes. Les formigues mengen ous de
papallona i les aranyes, erugues i papallones adultes.
La gent del Casal de la Gent Gran, varem poder gaudir el passat dia 23
de setembre, de totes aquestes meravelles del regne animal. També
ens varen passar un audiovisual molt interessant.

DESPRÉS DE VISITAR LES PAPELLONES,
SOM A EMPURIABRAVA

