
 

 

 

 

 

 

L’esplendor de la natura, 

resplendeix pel juliol. La calor 
s’accentua per arribar al 

màxim de l’estiu, les piscines, 
les platges i els camps a l’aire 

lliure, s’emplenen de gent 

ansiosa de gaudir del bon 
temps. 

Hem deixat enrere el mes de 
juny amb les seves revetlles 

de Sant Joan i Sant Pere, i la 

disbauxa que porten amb 
elles. 

També va començar l’estiu i 
ara ja en gaudim plenament. 

En aquest mes, els blats i 

civades ja rossegen i els 
segadors ja comencen amb la 

seva tasca de la sega, fent veritat la dita que diu: “Pel juny la falç al 
puny”, tot i que avui dia les modernes màquines ja fan la feina que 

feien brigades d’homes. 
Si resseguiu un camp de blat acabat de segar per una màquina, trobareu 
infinitat de grans que es perden cosa que no passava quan els segadors 

procuraven no deixar ni una espiga perduda pel camp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Butlletí informatiu núm. 107, juliol 2019 

SEGADORES MODERNES 



SORTIDA  DEL DIA 22 MAIG 

Aquesta vegada tocava la sardinada i la vàrem fer al restaurant 

Can Ferreres de Tordera on després d’esmorzar hi havia la visita al 

Museu de la Pagesia a Fogars de la Selva. 
En aquest edifici si apleguen un gran nombre de peces i mobles 

d’entre els segles XVII i XIXque es troben distribuïdes per les 
diferents estances. Les habitacions estan repartides en tres pisos. 

La planta principal amb a cuina i els estables, el primer pis amb 

les habitacions i el menjador i, per últim, les golfes a dalt de tot. 
Visitarem també el trull per aixafar les olives, la sínia, el molí 

fariner i el molí de vent eren estris molt emprats en aquell temps 
que aquí encara els vam veure en moviment. 

Cal remarcar que els estris que vàrem observar en perfecta estat, 

ens feren recordar a molts dels presents, els nostres dies de 
joventut quan a casa nostra també els fèiem servir. 

Després d’aquesta visita, encara que no estava previst en el 
programa, ens arribaren fins a Breda (el poble dels ollers), per uns 

anar-se a refrescar i altres a visitar l’església en la qual un senyor 

ens va explicar coses molt curioses i divertides. 
Després d’aquesta visita de tornada cap a can Ferreres on ens 

esperava un bo i abundós i dinar oer acabar amb una sessió de 
ball. Després, carretera i manta i cap a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA DEL DIA 19 DE JUNY 

DAVANT EL MUSEU DE LA PAGESIA 

FOGARS DE LA SELVA 



SORTIDA DEL DIA 19 DE JUNY 

VISITA A CALELLA DE PALAFRUGELL I ELS JARDINS DE CAP ROIG 

Els jardins de Cap Roig amb una extensió de 17 hectàrees, en els 
seus jardins atresoren prop de 1.000 espècies botàniques 
procedents d’arreu del món. També escultures de reconeguts 
artistes tant del país com internacionals. 

 
Calella de Palafrugell, és un antic poble de pescadors format per 
diverses cales, que encara conserva el seu encant. És un dels pocs 
nuclis de la Costa Brava que encara conserva l’encant que es 
respirava als pobles de la zona abans que arribés el turisme de 
masses, amb carrers estrets, cases amb teulada inclinada de teula 
i alguns habitatges  tradicionals de pescadors de dues plantes. 
Vàrem gaudir d’aquets racons de la Cota Brava tant passejant pels 
jardins de Cap Roig, com per aquest racó entranyable de Calella 
de Palafrugell. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



COSES D’ABANS 

El primer de gener de l’any 1932, es va començar a editar a 

Cardedeu amb caràcter quinzenal, sortint els divendres de cada 

quinzena, una revista titulada L’IMPARCIAL. 
M’ha arribat a mans el primer número d’aquesta revista que per 

cert valia 15 cèntims, per lo que per curiositat passo a copiar part 
de la primera pàgina que comença: 

SALUDO 

L’imparcialal donar a llum sa primera edició, saluda a tota la 

premsa del Vallés i en particular a la granollerina. 
Saluda a tot el poble de Cardedeu en general, des de el més ric al 

més pobre sense distinció, com també particularment, adrecem el 

nostre saludo al digníssim Ajuntament de la nostra vila, i a totes 
les societats cardedeuenques ( ens abstenim de citar les per por 

d’oblidar-nos alguna ), així és, doncs, que tot-hom es dongui per 
saludat.I ara, un cop tots hagin rebut el nostre saludo, escolteu-

nos una miqueta que vos tenim de dir quatre paraules, com si 

diguéssim quatre mots de cancell, ans de penetrar dins d’una 
casa, per assabentar-vos qui és la persona que hi trovareu a dins.  

L’Imparcial, el mateix títol ja demostra prou lo què vol dir, no és 
un quinzenal de dretes ni d’esquerres, i dins el poble no serà d’un 

partit ni de l’altre. 
L’Imparcial, publicarà tot el que hagi passat al poble durant els quinze 
dies, farà critiques de teatre, explicarà més o menys el cinema, farà 
ressenya de futbol, explicarà, amb la forma que més pugui, com han 
transcorregut les festes, publicarà alguna fotografia, de tant en tant, 

després també, poesies, i finalment, un tros que es titularà “Fulls 
escampats”. 
Un cop sabedor d’això, amic lector que hem llegeixes, no t’enfadis, ni et 
donguis per entès si alguna vegada trobes alguna críticacontra alguna 

festa, una vetlla de teatre, o qualsevol cosa que tu hagis sigut 
l’organitzador, perquè aquest serà el nostre deure d’exposar l’opinió 
amb tot allò que els nostres ulls vegin mal fet. Ara, que si nosaltres 
havem pogut fer-te donar compte d’alguna cosa que tu no havies vist, 

prens exemple per a un altra dia; si és al revés, no moguis aldarulls ni 
en els cafès ni en el carrers, car això, a més d’esser vergonyós, 
nosaltres ho lamentaríem molt. 

 



Nosaltres, al donar a llum aquest quinzenal, estem segurs de que 

molts ens tractaran de ximplets, això poc ens importa, mentre que 
el nostre esforç sigui coronat per l’èxit, de poder donar al poble de 

Cardedeu l’importància que es mereix de tenir un periòdic pel seu 

compte. 
L’Imparcial no deu mancar en cap llar de Cardedeu, com tampoc 

cap establiment deu mancar de posar el seu anunci ; si tots 
plegats fem un esforç, els uns gastant-vos quinze centimets per 

comprar-lo, els altres alguna pesseta per posar l’anunci, ens 

traurem un xix de càrrega, car és molt grossa la que pesa sobre 
nostre des del primer dia que veu la llum aquest quinzenal.  

I ara, un cop dits aquest quatre mots de cancell, i sabedors de la 
persona que es troba dins la casa, m’acomiado de tu, lector que 

hem llegeixes (tant si ets home com dona) i deixo que llegeixis les 

pàgines d’aquest periòdic, desitjant-te de tot cor que no te’n 
penedeixis  d’haver-lo comprat. 

Els que formem l’Imparcial: 
Joan Clusellas, Francesc Polls, Pere Pujol, Joan Ruaix, Joan Grifol i 

Esteve Barquens. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cardedeuenc: 

        Recorda’t que l’IMPARCIAL sortirà el dimecres de cada 

quinze dies. El trobaràs a la venda a la nostra 

administració: Casa Grifols, carrer se Sant Antoni, 14,i el 

mateix dia el passarà En Mateu pels carrers. 
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CARDEDEU TENIA MONEDA PROPIA, EUS ACI UNA PESSETA 

PAPER MONEDA CATALÀ DEL 1936 AL 1939 



 
CITES I DITES 
No hi ha cap vent favorable per al que no sap a quin port es 
dirigeix. 
Poques vegades pensem en el que tenim; però sempre en el 
que ens falta. 
Tant preval la salut per sobre tots els béns exteriors que 
probablement un captaire sa, sigui més feliç que un rei malalt. 
Els dos enemics de la felicitat humana, són el dolor i 
l’avorriment. 
-Jaimito, què he de fer  per repartir 11 patates a 7 persones?- 
-Puré de patates senyor professor.- 
La major de les bogeries és sacrificar la salut per qualsevol 
altre tipus de felicitat. 
Sense llibres, el desenvolupament de la civilització hauria estat 
impossible. Són els motors del canvi, les finestres del món. 
Les religions són com les cuques de llum. Necessiten de la 
foscor per brillar. 
Comprar llibres seria una cosa bona si també poguéssim comprar 
el temps per llegir-los 
Els periodistes són com els gossos, quan res no es mou, 
comencen a bordar. 
Li pregunta Mariano Rajoy a Jaimito: ¿Així que tu ets el dels 
contes?- No senyor, jo sóc el dels acudits, el dels contes sou vos.- 
Els primers quaranta anys de la vida ens donen el tex; els 
següents trenta ens subministren el comentari sobre ella. 
Si Déu va crear el món,jo no voldria ser aquest Déu, perquè la 
misèria del món , em trencaria el cor. 
Mai he conegut cap problema que una hora de lectura no 
alleugi.¿Qui és el súmmum de un geperut?. Estudiar Dret. 
Cada generació és creu més sàvia que la immediatament anterior, 
per no parlar d’aquells que estant més allunyades. 
Esperar que un home pugui retenir tot el que alguna vegada ha 
llegit, és com esperar que porti en el seu cos, tot el que alguna 
vegada ha menjat. 
-Mama, que fas davant de l’ordinador amb els ulls tancats?- 
-Res fill meu, és que Windows m’ha dit  que tanqui les pestanyes.- 
Si glória ve després de la mort, no tinc pressa. 
Capital d’Espanya?, la major part de Suissa. 
No hi ha més que una glória certa, i és la de l’ànima que està 
contenta de si. 
================================================================================================== 

 



ELS JARDINS DE CAP ROIG 

La visita als jardins de Cap Roig fou una visita molt alliçonadora 
gràcies a les explicacions dels guies dels mateixos que amb paraules 
amables i amb molta educació, ens anaren desxifrant totes les 
intrigues dels primers propietarisqui desprès de fer molta fortuna amb 
l’especulació dels terrenys abans poc poblats, tingueren la davallada 
que els va portar la guerra civil espanyola i després la segona guerra 
mundial. 
Varen deixar en l’herència una clàusula en la que deien que en tota la 
seva propietat no si construïssin ni cases ni hotels. 
Gràcies a això, avui dia es pot gaudir de una bonica passejada al 
temps que alegren la vista, les precioses vistes del mar que banya 
aquell racó de la Costa Brava. 
Vàrem ser testimonis de l’enrenou que porta el preparar les grades i 
l’escenari del proper festival de Cap Roig on hi actuen artistes de gran 
renom. Les grades tenen una capacitat de dues mil persones. 
Tinguérem una mica de calor però el regust de la visita el feia més 
passable. 
Després anàrem a dinar a Sant Feliu de Boada i com a final, una mica 

de ballaruga. 
El xofer en Jordi i la guia 
l’Esperança, molt amables i 
servicials. 
El nom de Cap Roig prové 
d’aquesta punta de roques 
vermelloses que qui les va 
trobar en va dir-ne Cap Roig. 

Aquest noi i aquesta noia, ens 

varen assabentar molt 
correctament  de tot lo 
referent a aquest bionic 
lloc que tinguérem el 
plaer de visitar. 

En fi, una sortida que 
crec va convéncer a tots 
els del grup, un grup 
molt ben avingut com 
sempre. 

FINS A LA PROPERA 
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