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Al arribar al mes de novembre, ja estem pensant que tenim
el fred a sobre, ja que al arribar a Tots Sants, el més típic, es
que comenci a sortir la roba d’abric. També sabem que el
que prolifera més aquesta diada, són les castanyes, aquest
fruit que dóna peu a menjar-les en família.
La castanyada consisteix en un àpat en què es
mengen castanyes, panellets, moniatos i
fruita confitada. La beguda típica de la
'castanyada' és el moscatell. Pels volts
d'aquesta celebració,
les
castanyeres
venen
al
carrer
castanyes torrades i
calentes, i generalment embolicades en
paper de diari (paperina). En molts
llocs, el mateix dia de Tots Sants,
els confiters organitzen rifes de panellets i fruita confitada.
El dia de Tots Sants, és també quan les famílies aprofiten
per anar al cementiri a visitar les tombes del familiars i
persones estimades i pregar per les seves ànimes.
Tots els cementiris queden farcits de rams de flors molts
d’ells
engalanats
amb dedicatòries.

El cementiri de
Cardedeu, és un dels
més ben conservats
de la comarca.
És una gran obra de
l’arquitecteManuel
Raspall.

FRASES CÉLEBRES
Novembre de calor, maig de fredor.
Una persona sense amics és com un llibre que ningú llegeix.
Si plores pel que no tens, no podràs somriure pel que t'envolta.
Hi havia un cuiner tan lleig, tan lleig, tan lleig... que feia plorar a les
cebes.
Si al novembre no has sembrat, no cal que ho facis més tard.
S’ha de estimar molt mes un client que no pas un diamant.
El que bé et vol, et farà plorar.
Hi ha dos grans dies en la vida d'una persona: el dia en què neix i el
dia en què descobreix perquè.
La vida és com un mirall, et somriu si la mires somrient.
Era un home amb tanta mala sort que va llençar al buit i estava ple.
En les reunions parlen primer els necis i els innocents; els darrers,
són els prudents.
Abans de burlar-te d’algú, mira bé com ets tu.
L'amic ha de ser com els diners, que abans de necessitar-ho, se sap
el valor que té.
La veritable saviesa està en reconèixer la pròpia ignorància.
La llengua no té ossos i en trenca de molt grossos.
Val més saber alguna cosa de tot, que saber-ho tot d'una sola cosa.
Una àvia li pregunta a la seva néta: com es diu l'alemany que em
torna boja. Alzheimer, àvia, Alzheimer.
De Tots Sants a Sant Andreu, vent o pluja o fred o neu.
Si no actues com penses, acabaràs pensant com actues.
L'home està disposat sempre a negar tot allò que no comprèn.
El caçador que persegueix dos conill a l’hora no n’atrapa cap.
L’enveja assenyala les virtuts de l’envejat i els defectes de l’envejós.
L’home no pot saltar fora de la seva ombra.
Em vaig enamorar de la vida. És l’única que no em deixarà sense
abans jo fer-ho.
Per Tots Sants, capes i mocadors grans.
A un bon amic, un bon abric
Un amic en contratemps, és un amic de veritat.
A les amistats que són certes, tingues les portes obertes.
Amistat per interès, no dura perquè no n’és.
Els bons contes, mantenen les amistats.
Amb qui et vaig veure, et vaig comparar.
Novembre és el mes que entre per Tots Sants, es troba amb Sant
Eugeni i surt per Sant Andreu.
Estima i seràs estimat.

COSES QUE PASEN
Un home va a la dutxa de casa seva al mateix moment que la seva dona surt
de la mateixa. En aquell moment, truquen al timbra de la porta i després de
dubtar uns moments, decideixen que sigui ella la que vagi a obrir donat que ja
s’ha dutxat i ell encara no.
Així és, que s’embolica amb la tovallola al cos i decidida va cap a la porta i
l’obra.
Només obrir-la es troba amb el seu veí que era qui havia trucat.
Va quedar una mica vergonyosa que la veiés d’aquella manera però abans de
que pugues dir alguna paraula, sent que el veí tot entusiasmat li diu:
-Li dono mil euros si es deixa caure la tovallola a terra.Ella tota confosa i sorpresa davant de semblant proposició, va quedar una
mica pensativa i al cap de una estona es va decidir i va deixar caure la
tovallola a terra quedant davant del seu veí completament nua mostrant-li tot
el seu cos tal com vingué al mon.
Ell se la va mirar una bona estona i quedant completament satisfet, es posà la
ma a la butxaca i va treure els mil euros que els hi va entregar i després de
fer mitja volta va marxar cap a casa seva.
Encara una mica confusa, aquella dona que no sabia avenir-se del que li havia
passat, va tancar la porta de presa i embolicant-se altra vegada la tovallola
tornà cap al quarto de bany per eixugar-se els cabells.
Quan es va trobar amb el seu marit, ell li pregunta:
-¿Qui era que ha trucat el timbre?I ella li contesta:
-Era el veí d’aquí al costat.I l’home li pregunta:
-¿T’ha tornat els mil euros que li vaig deixar?-

Diuen que un turista americà va anar a Egipte amb la finalitat de visitar a un
famós savi.
El turista es va sorprendre al veure que el savi vivia en un quartet molt senzill
i ple de llibres. Els únics mobles que tenia eren un llit. una taula i un banc.
-I els mobles on són?- va preguntar el turistaI el savi ràpidament va contestar:
-¿I a on són els seus?.-¿Els meus?- es va sorprendre el turista- però si jo solament estic aquí de
pas.-Jo també va dir el savi.La vida aquí a la terra és només temporal. De totes maneres, alguns la viuen
acumulant coses com si haguessin de quedar-se eternament i s’obliden de ser
feliços.
El valor de les coses no està en el temps que duren sinó en la intensitat en
que passen. Per això existeixen moments inoblidables i persones
incomparables.
======================

Si busqueu aquesta torre, no la trobareu.Per això existeixen
Situada al final del carrer Lluis Llibre, molt a prop de la riera
de Vallfornés i tocant al Parc dels Pinetons, hi havia aquesta
magistral torre propietat en principi del senyors Agramunt i
últimament comprada per la família Mills. Un edifici
realment habilitat com a estada d’estiueig donat que s’hi
havia construït una piscina pels amants de l’aigua i un gran
jardí amb arbres mil·lenaris i parterres sembrats de una
gespa natural que en deien “cambularia”. Com a guardià del
mateix, s’hi passejava un gos anomenat “Lotti” força gros i
tendra.
A una punta del solar que ocupava la torre, hi havia una
caseta que era la dels masovers, una família quin cognom
era “Borràs”.
Recordo encara la seva construcció i el seu enderroc.
Al pas dels anys, les coses canvien, unes per bé i d’altres per
mal, però és una llàstima que es perdin edificis que donaven
personalitat al poble.
La memòria recorda fets passats que no s’obliden, el temps
els enderroca.

D’aquella torre altiva i senyorial, amb una bonique piscina i
un jardí grandiós, sols en queda aquest pou una mica deixat
de la mà de Déu.
Els jardins i la piscina ja no hi són, la torre ja ho veieu i d’els
antics propietaris no ho sabem.
La falta d’aparcaments gratuïts al centre del poble, ha fet
que l’ajuntament llogués aquest desolat solar per a fer-hi
possible que si pugui aparcar tranquil·lament les 24 hores
del dia.
Ens agrada recordar mitjançant aquests butlletins coses un
xic oblidades o potser desconegudes per molta gent i que en
tenim coneixement.
Per això, mitjançant aquests petits reportatges, volem deixar
constància del que fou el nostra passat. Algunes persones
agraeixen aquest petit esforç per anar recordant uns temps
passats però no oblidats.
===========================================
CURIOSITATS

El viaducte de Millau Aveyron (França), fou inaugurat el 14 de desembre de
2004 després de 36 mesos treballs de construcció. L'estructura assoleix una
altitud màxima de 343 metres sobre el Riu Tarni una longitud de 2,460 m,
entre la Causse du Larzac i del Causse Rouge; té 7 pilars de formigó, i el
Consell té una amplada de 32 metres.
Uns 3.000 persones varen treballar en aquest projecte, que va costar gairebé
400 milions d’euros
El viaducte de Millau va ser concebut formalment per l'enginyer francès
Michel Virlogeux .
La vialitat pesa 36.000 tones i s'estén 2,460 metres, una amplada de 32m i
gruix de 4,3 m. l’interior dels segments del viaducte tenen 342 m, mentre que
els dos extrems mesurat 204 m. La carretera té una lleugera pendent del 3% ,
baixant en direcció nord-Sud, es corba en un pis amb un radi de secció de 20
km. Aquesta darrera pretén donar una millor visibilitat als automobilistes. Té
dos carrils de trànsit per cada sentit.
Els pilars fan entre 77 i 246 m i té una secció longitudinal de 24,5 m a la base
11 m a la part superior. Cada Pilar està compost alhora de 16 seccions,
cadascuna d'elles amb un pes de 2.230 tones, i en total el pont pesa al voltant
de 350.000 tones. Aquestes seccions s'havien reunit en el lloc de peces de 17
metres de longitud, 4 metres d'ample i 60 tones de pes, que van ser fabricats a
Fos-Sur-Mer i Lauterbourg per Eiffage constructora. Els pilars s'havien
reunit en primer lloc, juntament amb una sèrie de suports temporals i abans
de la col·locació de les bigues, que foren guiades per senyals de satèl·lit i a una
velocitat de 600 mm cada 4 minuts.
El viaducte de Millau gairebé dobla l'alçada que del que fins llavors era el pont
més alt del món, el de Europabrücke a Àustria. També va ser el pont més alt
del camí si el nivell de la carretera, es pren com a referència. L'alçada de 270
m, que és el mateix, supera el 268 m del pont sobre la vall del New River, West
Virginia, Estats Units. El 321 m del pont sobre el riu Arkansas excedir el
viaducte de Millau, però en aquest cas és un pont de vianants. El 5 de gener
de 2012 prengué la condició de pont alt en nom del pont BaluarteBicentenario de la carretera Mazatlan-Durango (Mèxic) que fan que sigui el
major pont atirantat de vehicles en el món amb els seus 402 metres de la
carretera fins al riu.

SORTIDA ALS MIDI PYRÉNEES (MIGDIA PIRINEUS)

SORTIDA
El dia 5 d’aquest mes d’octubre, el nostra esperit aventurer ens portà a realitzar
una sortida per terres de França, concretament a la regió del “Midi Pirineus” per
fer la visita a alguns dels llocs més emblemàtics d’aquella terra.
A les set del mati sortim amb “Viatges Samblas” vers a França. Primer fem una
parada per esmorzar abans de creuar la frontera per després anar directes a la
ciutat de Castres on teníem l’estada per aquests dies.
Les visites foren al mateix Castres, Albi amb la seva catedral i el museu Toulouse
Lautrec, un petit tren per pujar a Cordes Du Ciel, Toulouse i la seva fàbrica d’avions
AIR BUS ,l’impressionant viaducte de Millau, Roquefort i el seu formatge i molt a
prop de Besiers pujar a un vaixell (si es pot
dir que ho era, més aviat semblava una
barcassa una mica desartillada), per a fer
una passejada pel Canal Du Midi fins a
prop de Colombiers.
Allà ens esperava en Josep amb l’autocar
per a portar-nos després de creuar la
frontera a esplaiar-nos amb un dinar de
prínceps a Vilanova de la Muga. No cal dir
que fou un dinar de comiat digne
d’alabança.
Cal remarcar la bona connivència que va regnar al llarg de tot el viatge en tothom
es va comportar com veritables amics. També volem remarcar la bona alimentació
que ens varen servir a cada restaurant.
Molt correcte el tracte per part d’en Jose i en Josep que ens feren més agradable el
viatge.
Podríem destacar la grandesa dels avions AIR BUS i l’entramat del seu muntatge.
També l’impressionant i fantàstic viaducte de Millau del que en la pàgina anterior
ja en fem una notable descripció.
Podríem continuar comentant moltes de les coses que ens foren agradables com
les catedral, museus i altres que
recordarem al llarg de molt temps i
segurament em deixo en el tinter, però
ja tenim una petita explicació feta amb
bona voluntat.
.

