
 

 

 

 

 

Entramats de cordes, pals i veles, llotges amb guarnicions i catifes 
esteses per un 

terra no 
massa 

anivellat per a 

ballar, aquells 
espectaculars 

llums penjats 
al bell mig de 

lo que era el 
sostre que a 

vegades massa 
claror  no et deixava que fossis lo indiscret que haguessis 

volgut.Això eren els envelats d’abans, aquells envelats on naixien les 

més boniques  il·lusions i les esperances més formoses per una 
joventut, nois i noies, que il·lusionats  en un (aleshores) llunyà futur 

vàrem arribar a lograr lo que desitjàvem. 
Els dies més calorosos de l’estiu, a les dotze 

del migdia, amb camisa planxada i coll 
emmidonat, com uns herois ballàvem la 

dansa, aquella sessió típica de cada festa 

major, on segurament havíem estrenat un 
vestit per enamorar encara més a 

l’estimada. Com giravoltàvem malgrat la 
calor. 

I tota aquesta gran festa que per nosaltres 
era la més bonica de l’any, sempre era en  

aquest mes d’agost. 
Venien altres festes que mai eren malaguanyades per a nosaltres, 

doncs que aquells promeses d’amor persistien, enfortint-se cada 

vegada mes. 
Així hem arribat fins aquest present, en que sense aquells moments 

d’esplendor, minvades les forces i quasi oblidada aquella gloriosa 
joventut, encara ens queda l’esperit de confiança i estimació que va 

néixer quan la flama més encesa ens enfortí l’ànim de tal manera, 
que viu en cada cor amb la mateixa il·lusió. 
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DITES DEL MES D’AGOST 

 

Envellir és encara l’únic mitjà que s’ha trobat per viure molt de 
temps. 
La Vellesa comença quan el record és més fort que l’esperança. 
Josep, com s’escriu bala?. Tal com sona Manel...,i Manel escriu 
PUM. 
Si plou massa per l’agost, no gastis diners amb most. 
Poda tard i sembra aviat, i tot et serà grat. 
La importància de la coma: No és el mateix dir anem a menjar nens, 
que anem a menjar, nens. 

Avui somriu, jo convido. 
Si no ens aturem de tant en tant, mai ens arribarà res que valgui la 

pena. 
Tinc un fill que quan treballa, deixa a tots amb la boca oberta,- 
De que treballa el teu fill?- És dentista. 
El millor que es pot fer amb els bons consells, és passar-los als 
altres, perquè a un mai li serveixen. 

Mai vaig pensar matar algú que portés la meva sang. Però aquest 
mosquit ja em tenis fart. 

Quant tinguis ganes de no tornar a veure a una persona...presta-
li diners. 
Ha entrat un lladre a casa, buscant diners, m’he aixecat i ens hem 

posat a buscar tots dos. 
Som arquitectes del nostre propi destí. 
No penso mai en el futur. Arriba massa aviat. 
Educació és el que queda després d’oblidar el que s’ha aprés a 
l’escola. 
Nosaltres, els mortals, aconseguim la immortalitat en les coses que 

creem en comú i que queden després de nosaltres. 
La paraula progrés, no té cap sentit mentre hi hagi nens 
infeliços. 
Una vetllada en la que tots els presents estan absolutament d’acord, 
és una vetllada perduda. 

Si la teva intenció és descriure la veritat, fes-ho amb senzillesa, 
i l’elegància deixa-li al sastre. 
Una persona que mai ha comés un error, mai intenta res de nou. 
Els intel·lectuals resolen problemes, els genis els prevenen. 
Tinc un dubte. Els ganduls anem al cel o ens venen a buscar?. 

Corre darrere els teus somnis, si no els atrapes, almenys 
t’aprimes. 
 
================================================= 



El dia 1 de gener de l’any 1932, es va començar a publicar a 
Cardedeu el primer quinzenal amb noticies exclusives del poble. El 

preu era de  15 cèntims. Reproduïm aquí, les tres primeres pàgines 
del mateix. 
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CAMPANAR DE CARDEDEUCURIOSITATS 

Com es pot observar i com a nota curiosa, hem volgut posar la foto de 

tres campanars que 
teòricament són iguals. 

En la sortida que férem per 

visitar el museu del càntir al 
poble d’Argentona, davant 

mateix de l’església, al 
observar el campanar 

poguérem apreciar la 
semblança d’aquest edifici 

amb el que corona l’Església 
de la nostra vila de 

Cardedeu. 

Així mateix, si alguna vegada heu anat a Collsabadell, veureu que 
aquell campanar sembla copia dels altres.  

No sols les persones tenim semblances, també en l’arquitectura en 
trobem moltes. 

Un campanar o cloquer acostuma a ser una torre, normalment 

associada a una església, que conté una o diverses campanes. Pot 

sortir d'un dels murs de l'església o bé estar exempt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTA FI DE CURS 
Unes dues centes cinquanta persones ens varen acompanyar en 

aquesta festa de fi de curs, per part de l’Ajuntament ens va 

honorar amb la seva presència la regidora Marta Cordomí. 

 

Els diferents tallers que al llarg del curs fan les seves tasques al 

Casal, exposaren els seus treballs a la sala gran del mateix amb 

molt bon acolliment de tothom. Hi ha coses dignes d’admirar tan 

de pintures com treballs manuals, o varietats de diferents models 

que amb gràcia saben confeccionar les senyores tant amb costura, 

com ganxet, patchwort, decoupage, etc. Són veritables artistes. 

En quan a l’espectacle, ja al pati, la gent va passar-ho  d’allò més 

bé, hi hagué tai xi i ioga, lectures de treballs d’escriptura literària, 

un esqueix teatral a càrrec del taller d’Artescena, desfilada del 

taller de costura, actuació del taller de balls de saló i com a punt 

final i canviant l’escenari per la terrassa del Casal degut a que són 

molts, actuació de la coral “Les veus del Casal”. 

Al acabar totes les actuacions, hi hagué un abundós pica-pica, 

acompanyat de cava o d’altres vegudes refrescants a gust de cada 

persona. Tothom va quedar satisfet al passar una agradable tarda 

i al haver-hi molt bona convivència entre tots. 

Cal esmentar que al mati, no teníem gaire clar degut a la pluja que 

poguéssim celebrar tan bonica diada, però va fer bon temps.                             

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA FI DE CURS 
17 – JUNY – 20º16 

FESTA FI DE CURS 

17 DE JUNY DE 2016 



 LA SORTIDA DEL MES DE JUNY 

Aquesta vegada ens hem decidit encaminar-nos cap a l’Alta Costa 

Brava per passar el mati a la població de l’Escala, però de camí fer 

parada a La Gleva per esmorçar com ens tenen acostumats, o sigui, 

llardons premsats, embotits variats i un vi que hi va de cara. 

L’objectiu primer de l’Escala, era la visita a una fàbrica d’anxoves, 

una visita que va resultar ser una mica minsa ja que esperàvem 

veure el funcionament de la maquinària de la mateixa i degut a que 

era el dia de Sant Pere que resulta que és el Patró de l’Escala, els 

treballadors tenien festa i tot estava parat. 

No obstant però, ja ens esperava una noia eixerida, de veu forta i 

entesa en la matèria, que amb molt bona voluntat ens va explicar 

tot el procés de les anxoves des de que arriben a la fàbrica fins a 

l’envasat de les mateixes. Algunes preguntes d’algú de nosaltres, 

encara varen aclarir més el complicat procés. 

Al preguntar-li si s’exportaven a diferents països, ens va dir que 

entre altres, per exemple a Austràlia, Estats Units i altres llocs 

importants, fa pocs mesos va comentar, que exportem també a Xina. 

Un petit tastet i alguna compra i cap a l’Escala s’ha dit. Teníem una 

hora per fer una breu visita a l’església i arribar-nos fins a la platja 

que es veia força concorreguda en un mati quiet i calorós. 

Després, al ser quasi l’hora de dinar, marxàrem fins a l’Estartit on 

teníem el restaurant per alimentar-nos. Teníem una mica de 

recança al ser bufet lliure, però no, un bufet molt complert, abundós 

i bo. Ningú es va queixar i va menjar tot el que li venia de gust. 

Acabat l’àpat, uns ens vàrem decidir d’arribar fins a la platja i 

d’altres per anar a ballar. Cal dir que la sorra de la platja, és quasi 

una pols que el vent aixeca sent una mica molestós passejar per la 

mateixa. Va durar un moment, que es va formar com una boira, que 

per uns instants, les Illes Medes que queden allí mateix, quedaren 

difuminades. 

A una hora determinada, tornada cap a l’autocar i cap a Cardedeu 

després de passar un agradable dia com és sempre en cada sortida. 
 

 

 

 



 

 


