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FRASES DEL NADAL
Nadal és la data de l’alegria i de l’amor, la que hauria de
durar sempre, donat que ens emplena de bons
sentiments, ens agermana i ens apropa a totes les
persones.
Tan de bo poguéssim fer entrar l’esperit del Nadal dintre
de una gerra i obrir-ne una miqueta cada dia de l’any.
Si el meu somriure et servis per adornar el Nadal, conta
amb ell, si la meva ma pot ajudar-e, conta amb les dues i
si el meu cor et porta la felicitat, es tot teu.
El Nadal és aquest mon que portem dintre nostra, que fa
sentir en nostres cors els sentiments més nobles i
aquesta esperança per un demà molt més millor.
El millor de tots els regals que podem trobar a l’entorn de
l’arbre, és veure una família feliç.
Que hi hagi un agradable Nadal a cada país, a dintre de
cada cor i en cada llar..., quina emoció poder compartir
una data tan important com aquesta. Compartim
aquesta imatge que representa la màgia que desborda el
Nadal, perquè és l’amor el que la fa meravellosa. Siguem
màgics cada dia del Nou Any amb missatges plens de
llum i d’alegria.
Des de aquí, des de el Casal de la Gent Gran, volem
felicitar a tots els socis i els que no ho són també, en
aquestes festes tan entranyables en que sembla que tots
volem ésser una mica més bons.
Si refermem les amistats encara, que sigui de tan en
quan, el nostra conviure serà més agradable i podrem
somriure de veritat, oblidant sempre si hem tingut
alguna cosa que no ens ha fet el pes. Tots som humans i
com a tals, també tenim errors que hem de saber-nos
perdonar no solament en aquestes festes ton senyalades,
sinó tot l’any.
Que en aquest Nadal, sigueu feliços, és el més gran desig
que per vosaltres volem.
MOLT BONES FESTES PER A TOTHOM !!!

DITES
Bon pa, bon vi, bona taula i bona i bona brasa, es senyal de
bona casa.
El talent s’educa en la calma, i el caràcter en la tempesta.
Pel desembre i pel gener, no siguis matiner.
El savi no diu el que sap; el neci no sap el que diu.
Es necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per
aprendre a callar.
En aquelles noces, la núvia era tan lletja que tots els convidats
besaven al nuvi.
La maduresa és l’art de viure en pau amb el que és impossible
canviar.
Si hem dedico a treballar, no hem queda temps per guanyar
diners.
Per Nadal, el bon pastor va a adorar amb el sarró.
la conseqüència immediata de la llibertat, és la responsabilitat.
La personalitat és la voluntat enèrgica al servei d’unes
conviccions justes.
Tingues esperances en un miracle, però no depenguis d’ell.
El que vulgui viure entre justos, que visqui al desert.
El secret de la felicitat no està en fer sempre el que es vol, sinó
en voler sempre el que es fa.
Els galls tanquen els ulls per cantar perquè saben de memòria
el que canten.
La millor manera d’afavorir als obres no és donant-los almoina,
sinó fer que puguin viure sense necessitar-la.
Cada home ha d’inventar el seu camí.
-No es preocupi més-diu el metge-, qualsevol que sigui la
malaltia que vostè tingui, ja la sabrem per l’autòpsia.La fortuna que a molts dóna massa, a cap dóna prou.
La vida és com un taxi. El taxímetre segueix marcant encara
que no avanci.
Un diplomàtic és una persona que sempre pensa molt bé les
coses abans de no dir-les.
Vota a aquell que prometi menys. Serà el que menys et decebi.
Arrisca’t: Si guanyes seràs feliç, si perds seràs més savi.
El pitjor govern és el que exerceix , la tirania en nom de les lleis.
-Pep-¿Les teves vaques fumen?-No-Doncs llavors corre que s’està cremant el paller.======================================================

L’ESTACIÓ DE CARDEDEU

Al pas dels anys, no
sols canviem les
persones, sinó que
la naturalesa també
es manifesta de una
manera pausada i
lenta al seu pas,
però sense fer cap
pausa en els canvis
que el temps li
marqui.
Tot lo que depèn de
la mà de l’home, que
a vegades l’encerta i
algunes no, encara
fa molt més possible
la transformació de
tot
el
que ens
envolta ja sigui en
edificis, terrenys o
moltes altres coses
que amb més o
menys
criteri es
volen
canviar,
algunes vegades per capricis i d’altres per necessitat.
L’ estació Cardedeu, era un edifici d’aquests que al pas dels
anys s’havia anat deteriorant i era de llei fer-hi una
restauració que la modernitzes una mica, tant, que va
esdevenir un edifici completament nou i posat al dia.
En aquesta foto que no sé de quin any és, podem apreciar la
vellesa de la mateixa, com també la vestimenta de la gent
que s’espera, que ja ens diu que era de una època bastant
abans que la d’ara. En la paret frontal hi havia una placa
que es guarda en el museu municipal, en la que estava
escrita amb lletres de motllo, l’alçada en que es trobava
sobre el nivell del mar.
================================================

LA NOVA ESTACIÓ

De trobar-se en alguna urbanització, diríem que aquesta estació és una torre
per a passar-hi un bon estiu. Però no..., aquest edifici és l’estació de
Cardedeu on només si pot accedir per una entrada i sortir-ne per la mateixa.
Cercada per barrots de ferro, volen ben bé, que tothom passi pel tub.
En aquesta fotografia, s’aprecia tal com la mirem, a la dreta nostra, un petit
rètol blanc amb fondo blau que diu: “Salida/Sortida” i sota d’ell una porta
giratòria per la qual puguin sortir (que no entrar) els viatgers a l’arribada del
tren.
Doncs bé, aquest rètol i aquesta porta ja no existeixen limitant tota sortida
pel lloc referit.
A vegades la taquilla està tancada, això si, amb un escrit a la finestra que diu
que t’espavilis amb les màquines expenedores, les quals si no estàs al corrent
de com funcionen has de demanar ajuda als qui habitualment les fan servir.
Crec que també s’hauria de posar un avis que digués: “siguem persones i
dialoguem al llarg del trajecte, deixem una mica apart els mòbils i pensem
que som humans”, dic això, perquè viatjo poc però no puc parlar amb ningú,
ni tan sols et tornen el bon dia quan els hi dius de bona fe.
En fi...,parlant de l’estació direm que és moderna en quan a instal·lacions
tècniques i que el que troben a faltar alguns usuaris, és que no hi hagin com
hi havia abans, uns sanitaris, que si no eren massa dignes (diguem-ho tot),
almenys podien complaure les mínimes necessitats del públic.
==============================================================

LA FESTA DE GERMANOR DEL 2015
Com acostumem a fer cada any, el passat mes d’octubre vàrem celebrar la
Festa de Germanor, aquesta festa en la que ens apleguem més de dues centes
cinquanta persones per refermar les amistats, ja que algunes no es veuen al
llarg de l’any. Sempre són bones les retrobades.
Hem de fer constar que aquesta jornada tan festiva, va ésser un èxit complert
en que tothom va quedar satisfet i no vàrem sentir cap persona que quedes
defraudada. Després de la missa, tots vàrem anar a buscar els autocars (cinc
en total) per desplaçar-nos vers a Platja d’Aro al bonic l’hotel La Terrassa
concretament, on poguérem gaudir de un bon dinar i després de unes bones
ballarugues per estirar les cames i pair el dinar, que va anar molt bé.
La presència del senyor alcalde l’Enric Oliver acompanyat de la regidora de la
gent gran la senyora Marta Cordomí, varen donar més categoria a la festa.
Ambdós es varen oferir per fer l’entrega de l’obsequi que cada any es dóna
als que al llarg del mateix compleixen els 75 anys. La Marta feu l’entrega als
homes i l’Enric a les senyores. Abans per això, feren una petita presentació
dels seus càrrecs que creien seran esperançadors.
Poques vegades. tanta gent de un mateix poble poden gaudir de una diada
espectacular de benavinença i germanor. Cap boira va enterbolir ni el cel de
un dia meravellós, ni el bon comportament que va regnar.
Des de el Casal de la Gent Gran, volem donar les gràcies a tots els que ens
varen acompanyar pel civisme demostrat. Creieu que no hi ha satisfacció més
gran quan s’organitza alguna trobada, que veure com la gent et va donant les
gràcies i et felicita de manera espontània i sincera.
Esperem que el proper any puguem trobar-nos tots junts altra vegada per
celebrar tan bonica commemoració amb la mateixa magnitud, el mateix
humor que va regnar i la mateixa benaurança.
Esperen que l’any que aviat encetarem, no trenqui les bones relacions que
plegats tenim per a fer-lo més plaent i farcit de felicitat.

QUE TINGUEM TOTS PLEGATS MOLT BONES FESTES
TAN DE NADAL, COM TAMBÉ UN BON NOU ANY 2016
FELICITATS PER A TOTHOM !!!

