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PRIMER DE GENER DE 2017 . ANY NOU
En aquest dia se sol fer revisió de com anat l’any anterior i es fan
propòsits per a l’any que comença. També es fa un dinar familiar,
sovint a base de pollastre farcit o de xai al forn.
Encetem el calendari que dia a dia ens portarà a conèixer tot el que
ens te reservat en quan a les temperatures i les inclemències del
temps.
Ja tindrem el Montseny encaputxat de neu i esperem que encara
que sigui poca cosa, ens emblanquini una mica el nostre poble.
El dimecres dia 4 de febrer de l’any passat, cap a les 9 del mati va
nevar a Cardedeu. Malgrat el pronòstic de fortes nevades al nostre
poble, només van caure unes volves durant molt poc temps.
El cel estava ple de núvols blancs, i semblava que la neu ens
acompanyaria tot el dia. La temperatura no va baixar de 0º, encara
que la sensació era de més fred. Així doncs, la nevada va ser
anecdòtica.
5 DE GENER CAVALCADA DE REIS
Aquest vespre arriba la Cavalcada dels Reis de l’Orient. La mainada
s’aplega pels carrers on ha de passar la comitiva. A molts llocs, els
nens porten fanalets amb què il·luminen tot el recorregut i se sol

cantar la cançó dels Tres Reis, que a cada lloc té variants.
Mentre passa la cavalcada, la quitxalla dóna la carta als Reis o als
Patges Reials, on han escrit la llista amb les joguines que desitgen i
els regals per a tota la família i on han fet una declaració de bones
intencions per a l’any que s’inicia.
Per tal d’indicar a Ses Majestats on han de deixar els regals i les
joguines, cadascú posa la seva sabata ben enllustrada, ja sigui al
balcó, a la catifa del menjador, etc.
També es deixa una mica de menjar i beure per als Reis i el seu
seguici i també per al bestiar que els acompanya.
6 DE GENER DIA DE REIS
És el dia de la mainada per excel·lència.
Sovint, neguitosos, es lleven molt d’hora per descobrir què és el que
els han deixat. Durant el dia es va peregrinant a les cases dels
parents (avis, oncles, padrins...) a recollir altres obsequis que també
els han deixat.
Diu la tradició que els tres Reis de l’Orient van restar tant contents
d’haver trobat a l’Infant Jesús que, després d’adorar-lo, mentre
tornaven als seus països, van començar a repartir regals a tota la
gent que trobaven pel camí. Cada any es repeteix aquest gest i els
Reis retornen per portar obsequis a tots els nens del món.
Efectivament els Reis formen part d’aquest conjunt de personatges
que, com el bisbe Nicolau –o el Santa Claus reelaborat– el tió,
l’esperit de l’arbre o de l’hivern s’encarreguen de repartir obsequis
als
més
petits
en
els
primers
dies
de
l’hivern.
La festa de Reis té, sens dubte, com a protagonistes els més petits
de la comunitat. En l´actualitat associem la festa a la realització de
cavalcades, més o menys lluïdes, en les quals els Reis arriben
físicament –a cavall, en cotxe, tractor o barca…– a la població. I als
petits els hi queda el misteri de com aquests personatges poden ser
a tot arreu i sortir per la televisió a la mateixa hora que desfilen pel
carrer. En el passat, però, els Reis eren uns personatges encara més
misteriosos. I ningú mai no els veia, encara que els infants sortien a
esperar-los pels carrers i la muntanya, veien o escoltaven senyals de
la seva presència.
A Cardedeu podem gaudir en aquesta nit meravellosa, de una
cavalcada molt bonica donat que els carruatges obra dels germans
Castells són dignes d’admirar. Esperem que per molta anys,
puguem associar-nos amb la quitxalla i sentir com ells la il·lusió que
plena d’innocència els omple d’alegria.
========================================================

DITES
La veritat és l'estrella sense la qual l'ànima humana no és més que
nit.
El caminar terres i comunicar amb diverses gents fa als homes
discrets.
Al gener, tanca la porta i encén el braser.
La vida no és un problema per ser resolt, és un misteri per a ser
viscut.
A bord del veler, després del patró el cuiner.
A les plantes d’interior la llum només els arriba per un sol
costat, per això es bo d’anar-les movent.
A pescador de canya i moliner de vent, no els cal pas notari PER per
fer testament.
Si Montserrat els núvols han tapat, aigua al Llobregat.
El gener és l'hereu de l'any, i el desembre, l'avi.
La bona vida és cara. La hi ha més barata però això no és vida.
En temps de corrupció és quan més lleis es donen.
La llibertat és el dret a fer el que no perjudiqui els altres.
Les malediccions, com les processons, tornen al seu punt de
partida.
Sant Antoni del porquet del gener n'és el disset.
Si plores per haver perdut el sol, les llàgrimes no et deixaran veure
les estrelles.
L'home que ha començat a viure seriosament per dins, comença
a viure més senzillament per fora.
Estar preparat és important, saber esperar és encara més però
aprofitar el moment adequat és la clau de la vida.
Pel gener, el camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar.
Fes bé i no facis mal. Que altra cosa no cal.
Tots tenim la força necessària per suportar els mals aliens.
Qui aspiri a manar, aprengui primer a obeir.
T'has assabentat ja de la desgràcia den Joan? No, què li passat? V
fugir amb la meva dona ...
L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat.
Els diners són com els fems: no és bo tret que s'escampi.
La lectura fa a l'home complet; la conversa, àgil, i l’escriure, precís.
No hi ha lluna com la de gener, ni amor com el primer.
Quant dos estan molt units es diu: Aquest parell són com cul i
merda.
Si algú es troba amb algú semblant, li diuen que ha trobat
sabata de bon preu.
========================================================

RECORD D’UN BROT DE SOLITARITAT
Hem volgut recollir en aquest butlletí, l’escrit que va fer en Carles
Gesa explicant com va anar l’adquisició d’aquest local que
actualment acull a tots els jubilats de Cardedeu que vulguin venir.
Ja fa 37 anys, que, uns quants joves de l’època, entre els 20 i els 35
anys, vam encertar en una de les moltes cabòries que aleshores
teníem al cap, pensant on trobar un lloc per a les nostres reunions
d’Entitats i, a la vegada, anar a la recerca d’una solució per a la
Gent gran de la Vila que no disposaven de cap local per passar
l’estona amb distracció.
L’atzar ens va donar motius de satisfacció, ja que una finca molt
ben situada, al mig del poble, que havia estat el casino dels
estiuejants, un centre d’ensenyament, etc. s’havia posat a la venda.
Les Entitats que regularment ens relacionàvem, érem: Ag.Familiar,
ATAC, Bàsquet, Carrilet, Coral, Escacs, Futbol, GAT, Handbol,
Natació, Sta. Espina, Sardanista, i en una reunió d’urgència, vam
decidir preguntar als propietaris, quina era la quantitat que
demanaven. Després de diverses trobades, es va acordar l’import de
quatre milions cinc-centes mil ptes.-27 mil euros-. El valor actual de
la finca, és d’un mínim de –un milió vuit cents mil euros-( tres-cents
milions de ptes.), especulacions apart. Evidentment que, al
considerar-ho com una necessitat del poble, tothom va creure que
això era un deure
municipal,
i
era
doncs a l’Ajuntament
a qui ens tocaria
convèncer per a que
incorporésal
patrimoni
local,
aquesta finca. Va
costar bastant que
ho
entenguessin.
l’Alcalde, des d’un
principi hi va estar
totalment
d’acord,
però
alguns
dels
Regidors, no es volien
mullar i, no ho van
aprovar a la primera
sessió del ple. Pressions, trobades, arguments, etc. fins que

en el següent ple van decidir que, que si les Entitats hi feien una
aportació del 33’33% , o sia un milió cinc centes mil ptes. –nou mil
euros-valor d’avanç, i
que
ara
actualitzats
més/menys serien -6oo
mil euros- (cent milions
de
ptes.),
ells
acceptarien que la resta
fos
aportada
per
l’Ajuntament
i,
evidentment la propietat
escripturada en la seva
totalitat a favor seu.
Reunits tots el membres
de les Entitats, amb la
moral per terra, els
nervis a flor de pell i, plens de neguit davant l’acord municipal que
no veiem clar, ens vam sobreposar i decidirem amb grups de tres,
anar a la recerca de col·laboracions veïnals, per arribar a sumar la
xifra assignada. L’objectiu va ésser tot una aventura; alegries,
desenganys, aportacions, negacions, ho vam viure de tots colors i,
aquest treball va durar uns quants mesos de dedicació, molts
vespres, molts festius, temps i més temps, fins que aquests esforços
i dedicació de tanta gent, després de tantes i tantes hores, van
donar el seu fruit, allò que tots havíem somniat. Una bona part del
poble, veïns i estiuejants, ens van demostrar la seva generositat.
El 4 de maig del 1973 es va fer la compra, i a partir d’aquest dia,
tots
els
membres
de
les
Entitats
vam
col·laborar
desinteressadament en les feines per adequar la finca a les
necessitats de la Gent Gran i de les Entitats – pintors, paletes,
fusters, etc.- tots a la una.
El 20 de gener del 1974 es va fer la inauguració oficial i va quedar
constituïda la primera junta d’Entitats del casal que vam formar:
President: Carles Gesa Valls, Sots President: Jacint Fort Ferré,
Jaume Morató Oliveres, Tresorer: Eliberto Rodriguez Garcia, Vocals:
Rosendo Regàs, Ramon Ballart Terrats, Ramon Ballart Soler, Victor
Busquets Urpí, Daniel Benaiges Vaqué, Josep Castells Planes, Lluis
Cullell Cullell, Joan Soler Hernández, Joan Torruella Giné,
Secretari: Andreu Ricós Viadé.
Carles Gesa i Valls, novembre 2008

20 DE GENER DE 1974
A les dotze del matí es va inaugurar oficialment l'edifici exAjuntament i ex-casino, destinat a CASAL DEL JUBILAT I
ASSOCIACIONS.
Hi va assistir l'alcalde senyor Josep Mas
Jordà, membres del consistori i a més
autoritats civils i eclesiàstiques.
En el moment de d'inauguració van fet ús
de la paraula l'assistent Social Dª Maria
Dolors Saiz, referent a l'obra social que
s'intenta portar a cap. El president del
Casal del Jubilat i Associacions en Carles
Gesa
i
Valls,
relacionat
amb
el
desenvolupament que des d'aquella casa
podien tenir les Entitats locals. El
President de la Llar del Jubilat, en Ramon
Ballart, que va fer un cant a l'amor, la
mare i la vellesa. Així com també el Sr.
Mussons que va remarcar la importància que tenia per la vila la
inauguració d'un centre com aquest.
Va cloure l'acte l'alcalde Sr. Mas el qual declarant oficialment
obertes les activitats que es concentressin en aquest edifici destinat
a Casal de Jubilats i Associacions.
Actualment l’edifici és la seu exclusiva de l’ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS DE CARDEDEU, si bé, diàriament si fan moltes activitats
en les que hi participen no sols jubilats sinó també molta gent en
els diferents tallers
que si porten a cap
com són club ganxet,
club mitja, costura,
internet, restauració
de mobles, cursos
d’anglès,
català,
solfeig, cants corals,
teatre, escriptura i un
llarg etcètera, així com
també
excursions
mensuals de un dia i
sortides de sis dies.
=================

Aquesta foto una mica rància es del dia en que es va inaugurar el
”CASAL DE JUBILATS I ASSOCIACIONS” el dia 20 de gener de 1974, per
lo tant ara en aquest mes de gener de 2017, fa exactament 43 anys.
En ella podem observar moltes cares conegudes com per exemple,
en Ramón Olivé (pare de l’actual alcalde), Joan Martí, Victor Busquet,
Ramón Ballart, Alfonso Viure, etc. etc.
========================================================

CANTADES NADALENQUES AL CASAL DE LA GENT GRAN

El mati del dia 21 de desembre de l’any que hem deixat enrere, una
cinquantena de nens i nenes del col·legit Ramón Masip-Dolors
Granés, ens vingueren a alegrar el Casal dels Avis amb les seves
cantades de cançons nadalenques. Donava goig escoltar aquestes
veus tant dolces i ben educades. Tots a una, cantaven amb afició i
l’alegria que correspon al jovent de tant tendre edat.
Llàstima que a aquella hora del mati, encara no hi havia massa gent
al Casal, però els pocs que hi havien aplaudiren llargament als
cantaires. Vàrem gaudir de uns moments autènticament grats.
========================================================
NOTES
En el butlletí del proper mes de febrer, ja tornarem a omplir la
última pàgina com sempre, amb els horaris dels diferents tallers que
es porten a cap en el nostra Casal, així com també si hi a hagut
algun canvi en el preu dels mateixos.
També anirem informant de les diferents sortides tant de un dia
com de varis dies que al curs de l’any anirem portant a terme , o de
si alguna vegada anem a teatre o pel que sigui si fem alguna festa de
fi de curs o per algun motiu concret.

