
 

 

 

 

 

Benvingut mes d’Abril.    Aquest mes ens porta la diada de Sant Jordi. 

 
La Diada de Sant Jordi a Catalunya és una festa que es celebra el 23 d'abril 
amb el Dia del Llibre i la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l'amor, i és 
també una jornada que reivindica la cultura catalana. És el dia dels 
enamorats, i per això des del segle XV és costum regalar una rosa vermella 
«com la sang» a l'estimada. A la dècada de 1930 s'hi afegeix el costum de 
regalar un llibre al noi, amb motiu del dia del llibre.  
La versió catalana de la llegenda de Sant Jordi diu que després d’un combat 
aferrissat del cavaller i el drac, la bèstia va caure travessada pel ferro 
esmolat i que dels degotalls de sang que arribaven a terra en va néixer un 
roser que floria amb profusió cada mes d’abril. Aquesta és l’explicació que la 
tradició oral dóna al costum de regalar roses per la diada de Sant Jordi, el 

23 d’abril. 
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SOM AL MES DE LES ROSES I LA POESIA 

La paraula poesia prové del terme llatí poesis. Es tracta de la manifestació de 
la bellesa o del sentiment estètic a través de la paraula, ja sigui en vers o en 
prosa. De tota manera, el seu ús més usual es refereix als poemes i 
composicions en vers. 

 

                                 PER QUÈ FAIG POESIA 
 
Perquè l’ànima no plori,                                Versos que plens de tendresa, 

per coses que no voldria,                               portin goig a qui sofreix, 

perquè un mal record s’esborri,                     i deixin l’ànima encesa, 

per això faig poesia.                                       al qui de salut gaudeix. 

 

Perquè aquesta terra nostra,                         Per a esposos que s’estimen, 

l’estimi més cada dia,                                    per pares i fills units, 

i m’escalfi amb ella el rostre,                         els meus versos, per tots rimen, 

per això faig poesia.                                      per a grans i per petits. 

 

Perquè els homes tots s’estimin,                   Escric versos perquè falten, 

i la pau regni en el món,                               amor i bons sentiments, 

i que les lleis s’endevinin,                             prou que a vegades es llencen, 

doncs que moltes lleis no ho són.                 missatges i manaments. 

 

Que els ocellets sempre volin,                       Que bell desfer de sobtada, 

sense por de cap mal tret,                             el neguit d’un mal frisós, 

perquè escalfor quan tremolin,                     i cremant llavor dolenta, 

trobin quan fa molt de fred.                          fer un món meravellós. 

 

Per lo més gran de la terra,                          Més que un somriure, una rialla, 
com el sentiment del cor,                             més que un adéu, un petó fort, 
per això que mai s’esborra,                          si abans donàvem quincalla, 
perquè sempre tingui amor.                        sigui ara un tros de cor. 
 
Perquè trobem benaurança,                        Si els meus versos, sense força, 
i s’ignori la falsia,                                        plens de bona voluntat, 
per no perdre l’esperança,                           poguessin designes tòrcer, 
per això faig poesia.                                    ja no hi hauria maldat. 
 

Sé que l’arma és molt pobre,                      Pel desig d’una fe cega, 
per la lluita, tan se val,                              de que portarà un nou dia, 
més com que voluntat sobra,                     lo més bo que Déu entrega, 
el fer versos no és cap mal.                        per això` faig poesia. 
 
                                                       ESTEVE PERICH SALA 



 
 

======================================================== 
 NOTA ACLARATORIA 
 
Totes les activitats portades a terme al Casal de la Gent Gran 
durant els anys 2011, 2012 i 2013,  han sigut realitzades amb el 

suport de l’ajuntament. 
               Ajuntament de Cardedeu 
 
DITES 
Abril és temps de plantar tomàquets, carbassons, cogombres, 
albergínies i pebrots entre d’altres. 
La burla i el ridícul són, entre totes les injúries, les que menys 
es perdonen. 
La nostra major glòria no està en no haver caigut mai, sinó en 
aixecar-nos cada vegada que caiem. 
Res és permanent en aquest boig món, ni tan sols els nostres 
problemes. 
Quina és la diferència entre l’amant i l’esposa? – Trenta quilos.  
A l’abril, cada gota val per mil. 
Decideix el teu futur perquè és on passaràs la resta de la teva 
vida. 
Perdona als teus enemics, però mai t’oblidis dels seus noms. 
Els ocells tornen a cantar, la primavera acaba d’arribar. 
Perquè es va suïcidar el llibre de matemàtiques? – Perquè tenia 
molts problemes. 
Una mentida posa en dubte totes les veritats. 
Hi ha tres coses ala vida que no es poden perdre: l’esperança, 
la paciència i l’honestedat. 
Per l’abril, llibres i roses mil. 
L’èxit en la vida no està en vèncer sempre sinó en no donar-se 
mai per vençut. 
donar-li el pit li donava l’esquena. 

 L'abril, rient, mata de fred  
 
 
 
 



No donis l'hivern per passat fins que l'abril no s'hagi acabat. 
======================================================= 
DE LA SORTIDA AL LICEU I AL PARLAMENT 
A vegadesensproposen fer una sortida per visitar algun indret que ja 
coneixem d’alguna altra vegada i  rebutgem fer  aquesta visita per no 
repetir. 
Però...,tot i conèixer el lloc proposat, sempre hi trobem quelcom 
diferent, algun detall que s’havia escapat o alguna cosa que ens 
expliquen que ignoràvem 
Dic això, perquè el dia 11 del mes passat vàrem fer una sortida 
organitzada per l’ajuntament a Barcelona per anar al Liceu i al 
Parlament. 
Particularment com alguns d’altres ja havia estat al Liceu un parell de 
vegades, però aquesta tercera va ser molt enriquidora amb les 
explicacions de una senyora molt entesa en el tema. Molts detalls 
ignorats ens assabentaven  de curiositats, anècdotes i fets viscuts 
dintre d’aquesta catedral del cant. 
Unes pantalles petites amagades entre els seients, es despleguen si 
cal, fen la traducció del que canten en català, castellà o angles. 
El Gran Teatre del Liceu, popularment conegut simplement com el 
Liceu, és un teatre d'òpera situat a la Rambla de Barcelona, al núm. 
51-59. Es va inaugurar el 4 d'abril de 1847, tot i que la seva història 
comença el 1837. Va ser, pel seu aforament, el teatre d'òpera més 
gran d'Europa durant els seus primers cent anys. 
 
 
El Parlament de Catalunya és l'òrgan legislatiu de la Generalitat de 
Catalunya. És una de les institucions que formen la Generalitat de 
Catalunya, juntament amb la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Executiu o Govern, el Consell de Garanties 
Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i elConsell 
de l'Audiovisual de Catalunya. L'article 55 de l'Estatut de Catalunya de 
2006 defineix el Parlament com aquell que: representa Catalunya. 
La seva composició ha de ser d'entre 100 i 150 diputats,[2] actualment 
està format per 135 diputats, que s'elegeixen per sufragi universal. Les 
seves sessions són dutes a terme al Palau del Parlament al parc de la 
Ciutadella de Barcelona. 



Igual que la visita al teatre del Liceu, una senyora molt entesa també, 
ens posà en coneixement de moltes facetes interessants referents al 
Parlament i les seves interioritats. 
Abans però, tinguérem temps suficient per donar un tom pels jardins 
del Parc de  la Ciutadella en el que tot i sent dia feiner, molta gent feia 
la passejada. 
Acabades aquestes visites, ens encaminarem cap al Port Olímpic per 
fer una bon dinar i anar cap a casa. 
=========================================================== 
 
 

Si senyors..., la nostra 
Associació dintre de la seva 
modèstia, conta amb un 
equip quasi de 
professionals dintre el mon 
del dominó. 
El passat dia 14 de març, en 
el campionat d’Inter casals 
celebrat a Santa Maria de 
Palautordera, varen 
conquerir aquesta copa 
com a primer Casal 
classificat. 
Volem donar la 
enhorabona a aquests 
jugadors i felicitar-los per la 
seva victòria que ens 
honora a tots. 
Si algun dia voleu passar a 
veure la quantitat de copes 
i trofeus que tenen en les 

nostres vitrines, quedareu meravellats. 
El dòmino és un joc de taula en què hi juguen dos o més 
jugadors. Es basa en un joc de 28 fitxes rectangulars. 
Cadascuna d'aquestes fitxes està dividida en dues parts 
d'igual superfície. En cada una d'aquestes parts hi pot haver 



des de zero fins a sis punts. Cap de les combinacions es 
repeteix en tot el joc. 
 

 



 



 


