
 

 

 

 

 

El dia 12 d’octubre és el Dia de la Hispanitat, coneguda també com  
la Festa de la Raça. 
Commemora la 
efemèrides històrica del 

descobriment 
d'Amèrica per part de 
Cristòfor Colom i els 
Reis Catòlics després 
de la signatura de les 
Capitulacions de Santa 

Fe. La celebració té lloc 
cada 12 d'octubre, on 
se celebra una 
desfilada militar al qual 
assisteixen el Rei amb 
la família Reial i els representants més importants de tots els poders 

de l'Estat, a més de la majoria dels presidents de les autonomies 
espanyoles. 
El Descobriment d'Amèrica el 1492 va ser transcendental i el 12 
d'octubre s'ha considerat com un dia memorable perquè a partir de 
llavors es va iniciar el contacte entre Europa i Amèrica, que va 
culminar amb l'anomenat "trobada de dos mons", que transforma 

les visions del món i les vides tant d'europeus com d'americans, ja 
que gràcies als seus descobriments es gesta la colonització europea 
d'Amèrica. 
El 1981, la Generalitat va establir que el dia de la Hispanitat no 
formaria part del calendari festiu aprofitant una escletxa legal de 
l’incipient estat de les autonomies, que l’Estat va tapar amb un reial 

decret. 
La no inclusió del 12 d’octubre com a festiu al calendari català va 
obrir el primer conflicte competencial entre la Generalitat i l’Estat 
espanyol, que acabaria al Tribunal Constitucional. El front judicial 
va encetar-lo Federació de Cases Regionals de Barcelona, que va 
recórrer a la via contenciosa-administrativa en considerar que la 

Generalitat menystenia els sentiments dels espanyols. L’advocacia 
de l’Estat també es va sumar a la via judicial contra el calendari 
laboral català, i l’Audiència Provincial de Barcelona va acordar la  

Butlletí informatiu núm. 87, octubre 2017 



 
suspensió del decret. 
Però el govern català va recórrer la decisió al·legant els perjudicis 
econòmics que podia comportar la celebració d’un altre dia de festa a 
efectes laborals, que s’estimava en uns9.046 milions depessetes. 
Finalment, la justícia va permetre que Catalunya treballés el 12 
d’octubre, si bé va fer notar una qüestió: “Aquesta decisió no afecta, ni 
pot afectar, la festivitat del dia 12 d’octubre com a dia de la Hispanitat a 
tots els efectes que no siguin els estrictament laborals”. 
I així va ser, entre d’altres coses, perquè el mateix president de la 
Generalitat va participar, amb Tarradellas, en una missa en honor a la 
patrona de la Guàrdia civil i a l’ofrena floral al monument a Colom de la 
Generalitat. Pujol també va pronunciar una conferència en què va 
assegurar que “ha estat desig de la Generalitat que es restableixi la 
celebració de la Hispanitat”. 

Com és que Catalunya va poder determinar que el 12 d’octubre era 
laborable? Perquè l’administració autonòmica podia exercir la seva 
competència executiva en matèria de treball elaborant calendaris 
anuals de festes laborables a Catalunya. L’Estat havia badat amb 
les competències que havia transferit a les noves autonomies.Però 

aviat ho va resoldre amb el reial decret 2819/1981 del 27 de 
novembre, en què es determinaven les festes d’àmbit nacional a 
efectes laborables, i un altre decret que establia definitivament la 
celebració del 12 d’octubre com a festa nacional d’Espanya i Dia de 
la Hispanitat. A partir de la nova normativa espanyola, les 
comunitats autònomes perdrien part del marge per fixar dies festius 

i només podrien substituir fins a tres dies de la llista que incloïa 
dilluns de Pasqua, Reis, Sant Josep, Sant Pere, Sant Pau, Corpus i 
Santiago Apòstol per festes “que per tradició els siguin pròpies, bé 
amb caràcter permanent, bé en el calendari laboral de cada any”. 
La sentència del TC no va arribar fins al 25 de gener de 1985, i com 
era d’esperar, no els va donar la raó. L’alt tribunal va argumentar 

que si bé la Generalitat tenia competència per fixar el seu calendari 
laboral, “aquesta competència queda acotada pel sotmetiment a les 
normes reglamentàries que l’Estat dicti en el desenvolupament de la 
seva legislació”. El TC reconeixia el “caràcter ambigu” de la 
normativa inicial que permetia a Catalunya fixar el calendari, motiu 
pel qual “calia un desenvolupament reglamentari”. 
Gràcies a una escletxa legal, el govern de Jordi Pujol va fer que un 12 
d’octubre els catalans anessin a treballar i a estudiar com qualsevol altre 
dia. Ara bé, per part del president de la Generalitat no hi havia cap mena 
de rebuig per la celebració del dia de la Hispanitat, com ho demostra la 
seva gran implicació en actes de caràcter militar i religiós per 
commemorar aquest dia.  



LA SORTIDA LLARGA  “ELS ALPS I LA SAVOIA” 
Des de el dia 18 de setembre fins el 23 del mateix mes, hem gaudit 
de uns dies meravellosos per terres de fora de casa nostra. 
El dia 17, el dia abans de la sortida, l’autocar que havia 
d’acompanyar-nos tot el viatge, va venir al Casal a carregar les 

maletes i va marxar tot sol fins a Lió on ens va esperar que al dia 
següent arribéssim tota la colla amb l’AVE i així començar la sortida 
ja per carretera. 
A l’endemà doncs vingué un altra autocar a buscar-nos per a portar-
nos fins a l’estació de Sans i lliures de maletes, pujar al tren que ens 
va portar a Lió. Primer vàrem dinar, i després de una visita per els 

barris inscrits en el Patrimoni Mundial de la Humanitat, 
continuàrem  viatge per terres de la regió de la Alta Savoia, fins 
arribar al nostre hotel a Annemasse per acomodar-nos, sopar i 
dormir. 
Al segon dia sortim fins a Ginebra per la visita als principals llocs 
turístics com el llac Léman, el Jet d’aigua, la casa Reial i la Catedral 

de Sant-Pierre, que presideix l’alt casc 
històric. 
Una visita guiada ens porta a visitar  
el Palau de les nacions Unides. Ens va 
encantar aquesta visita per lo 
interessant del lloc, per les seves 

estances i per el guia, un jove alemany 
que parlava correctament l’espanyol, 
alt ros, simpàtic molt amable i educat.  
Arribem al tercer dia per conèixer Annecy coneguda com la petita 
Venècia i catalogada com una de les més belles ciutats de França, 
situada en un marc majestuós entre un llac i les muntanyes. 

Annecy ha sabut preservar el patrimoni únic dels Comtes de 
Ginebra i de la casa de la seda. Les façanes dels carrers alberguen 

palauets plens de colors 
construïts fa més de cinc 
segles. Per la tarda ens 
encanta un creuer pel llac 

Annecy, i contemplar la 
bellesa del llac més pur 
d’Europa al peu dels Alps. 
Al quart dia de viatge, 
anàrem cap a Ivoire, un 

petit poble pesquer que 
diuen és un dels més 
bells pobles de França. 



Aquest poble a conservat encara, l’encant del segle XIV. Un altra 
creuer ens espera després de dinar pel llac Léman, gaudint de les 
impressionants vistes de la ciutat medieval, les seves cases i flors de 
colors. De fons la vista de la muntanya mítica de Oche als pics de 

Voirons. 
Un dels poblets que més il·lusió ens feia poder visitar, era 
Chamonix, aquest poble de muntanya i les seves glaceres. 

A bord del cèlebre 
trenet vermell de 
cremallera ascendirem 

fins “Le Montenevers”, 
al peu de la glacera 
més llarga de França. 
Per tot arreu 
sorgeixen muntanyes 
amb noms llegendaris 

com: Drus, Grans 
Jorasses, etc. Des de 
la terrassa del bar 
vam poder gaudir de 
les fabuloses vistes  

de l’extrem de la “Mar de Glace”, fou un dia aventurer molt 

agradable. 

Al arribar a l’últim dia, sortim per carretera  cap a Monpelier. 
Arribem i lo primer que fem es anar a dinar i després haviem 
d’agafard un altra trenet per visitar el centre peró com  que anàvem 
tard no ens va donar temps de fer.ho. I cap a casa. 

 



RETALLS 

EL GAT I L’OCELL 
 
Avui el gat ha caçat un ocell, saltironejava curt d’ales per l’hort, i el 
gat, l’ha atrapat en un tres i no res. 
Hi ha jugat una estona. L’ocell espeternegava entre les ungles. El 
deixava anar, fugia fent tentines i esperançat, però el reprenia 
àvidament amb urpa mortal. Per fi l’ha devorat, no n’ha deixat res, 
ni bec ni plomes ni potes. 

El gat ha entrat a casa llepant-se els bigotis i satisfet. Mentrestant 
l’ocella volava de branca en branca, piulant nerviosa, cridant el seu 
moixó, inútilment. Quin drama. 
He recordat com, fa setmanes, la pardala anava i venia atrafegada 
amb becades de brins d’herba seca per a construir el seu nial. 
Me l’he imaginada dipositant curosa els ous dintre el suau 

receptable del niu. Com devia ajaçar-se febrosa sobre les closques 
farcides de vida.  
Amb quina animació va veure transformar-se aquella llavor amb 
una pelleringa amb bec. Després a còpia de viatges, pellucant 
insectes, eixonant margall, esgranant espigues, anava omplint 
aquell pap insaciable. Per fi, la tasca s’acabava, A la seva niera ja hi 

bullia la bellugadissa d’una volada de moixonets vestits de ploma i 
ornats de borrissol. I ara...la temeritat li ha portat la mort. 
Sense voler he pensat en tants jovencells que, frisosos de ser grans, 
emprenen la volada amb massa pap i poca ploma. 
I sempre hi ha un gat que vetlla. 

El diari ens relata que desapareixen noietes inexpertes, que es 
droguen jovenets cada dia més tendres, que l’alcohol fa estralls 
entre els adolescents en festes, revetlles i locals... 
I entorn d’aquets 
drames hi ha sempre 
una mare, amb una 

llarga història d’amor, 
de treballs i 
d’esperances, que a 
casa plora, protesta i 
es desespera en veure’s 
fracassada per 

aquestes injustícies. 
Mentrestant, algun 
“gat” es llepa els dits, 
satisfet, comptant els bitllets que li proporciona el seu negoci. 
======================================================== 



DITES I REFRANYS 
 
Mai privis a ningú de l’esperança; pot ser l’únic que li quedi. 
Tracta els altres com t’agradaria que et tractessin a tu. 
Digues sempre la veritat o calla-la si pot ferir. 
Si vols anar acompanyat, ves a prop. Si vols anar lluny, ves sol. 
No ens atrevim a moltes coses perquè són difícils, però son difícils 
perquè no ens atrevim a fer-les. 
Pep-, en vint anys de casats no m’has comprat res.- És que vens 
alguna cosa?.- 
Si vols que el teu secret sigui guardat, guarda-ho tu mateix. 
-Tío, sabies que endevino el futur?- Des de quan? – Des de 
dijous que ve.- 
No és que tinguem poc temps, és que en perdem molt. 
Prefereixo molestar amb la veritat, que complaure amb 
adulacions. 
Les dificultats enforteixen la ment, com el treball ho fa amb el cos. 
L’esclavitud més denigrant és la de ser esclau d’un mateix. 
Els bons costums es conformen uns amb els altres, i per això duren. 
Tot ho hem de consultar amb l’amic, més primer hem de 
consultar si ho és. 
Molts haurien pogut arribar a la saviesa si no s’haguessin cregut 

massa savis. 
-Després de cinc anys de nuvis, Jaume m’ha parlat de 
matrimoni.- I que t’ha dit?.- Que té esposa i tres fills. 
No hi ha vent favorable per al que no sap a quin port es dirigeix. 
L’amistat i l’enemistat, procedeixen de la voluntat. 
-T’has assabentat de la desgràcia de Joan?.- No, que li ha passat?- 

Va fugir amb la meva dona.- 
La ira és un àcid que pot fer més mal al recipient que 
l’emmagatzema que qualsevol cosa en la qual s’aboca. 
Igual virtut és moderar-se en el goig que moderar-se en el dolor. 
Una dona lletja li diu a un home ebri: borratxo!- i el borratxo 
diu:-Si però lo meu sem passa demà.- 
Donar exemple no és la principal manera d’influir sobre els altres; és 
l’única manera. 
Trista època la nostra! És més fàcil desintegrar un àtom que un 
prejudici. 
Llarg és el camí de l’ensenyament per mitjà de teories; breu i eficaç 
`per mitjà d’exemples. 
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DOS ASPECTES DE COM ERA LA CARRETERA DE CARDEDEU (AVDA. REI EN JAUME) QUAN ESTAVA FARCIDA 

D’ARBRES QUE DONÀVEN VERDOR I FRESCOR EN AQUELLS TEMPS 



 


