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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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Des d’aquí, volem felicitar a tots els que en aquesta diada celebren junt amb 
la persona estimada tan joiosa efemèride. 
Roses llibres i enamorats, mai falten a Catalunya el dia 23 d’abril. El dia 
internacional del llibre és una jornada festiva i especialment romàntica. 
Es quan els catalans sortim al carrer per celebrar la fets del nostra patró Sant 
Jordi.  
                         ===================================== 

Butlletí informatiu núm. 57, abrilButlletí informatiu núm. 57, abrilButlletí informatiu núm. 57, abrilButlletí informatiu núm. 57, abril    2015201520152015 



L’AMOR I L’AMISTATL’AMOR I L’AMISTATL’AMOR I L’AMISTATL’AMOR I L’AMISTAT    

L'amistat és, no qüestionar. Saber escoltar i saber callar. Donar suport i fer 
una abraçada fraterna. Tenir solidaritat. No empresonar.Saber dir en el 
moment precís, les paraules adequades, sense haver de buscar-les. No 
confondre la franquesa, amb l'ofensa. És acceptar que ningú és perfecte i 
que per tant ningú està exempt de cometre errors. És donar suport a les 
decisions presses  en els moments més negres. És respecte mutu. 
Generositat. És compartir. Donar sense esperar rebre. Això és amistat.- 

El meu amic...? Aquell boig...? El que em fa passar vergonya pel carrer 
mentre em parla de bestieses?  Aquell que té les idees més estúpides i em 
fot en els embolics més increïbles? El que em truca a les hores més 
intempestives per dir-me les coses més tontes?  El que em va recolzar 
quan estava tan malament i es va preocupar per mi  quan ningú més ho va 
fer? El que em va agafar fort perquè no caigués i em va fer somriure 
mentre plorava? El que va creure en mi quan ni jo mateixa hi creia? 
Aquell que sento  al meu costat  encara que faci estona que ha marxat ? El 
meu amic? Aquell boig... 

Si un dia ha de triar entre el món i l'amor ... recordi: si tria el món es 
quedarà sense amor, però si tria l'amor, amb ell conquistarà el món.- Un és 
amo del que calla, i esclau del que diu. –La mediocritat, possiblement, 
consisteix en estar davant la grandesa i no adonar-se'n. - Combatre un 
mateix és la guerra més difícil; i vèncer-se la victòria més bella.-  

A la vida tots tenim un secret inconfessable, un penediment irreversible, 
un somni inabastable i un amor inoblidable.La felicitat és un camí, no una 
meta.  

Un amic veritable, coneix les teves debilitats però també et fa conèixer 

les teves fortaleses, sent les teves pors i les allunya, reconeix les teves 

mancances però accentua les teves possibilitats. 

========================================================
NOTA ACLARATORIATotes les activitats portades a terme al Casal de 
la Gent Gran durant els anys 2.011, 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. 
A la legió estrangera: Tu perquè has vingut a la Legió?-Soc solter i 
m’agrada la guerra.-I tu  Estic casat i m’agrada la pau. 
El nostre caràcter ens fa ficar-nos en problemes, però és el nostre 
orgull el que ens manté en ells. 
Units, ens mantindrem dempeus; dividits, ens caurem. 
El que busca un amic sense defectes, es queda sense amics. 
La música és per a l’ànima el que la gimnàstica per  cos.  
Buscant el bé dels nostres semblants, trobem el nostre.  
Dos excessos han d’evitar-se en l’educació de la joventut, massa 
severitat i massa dolçor. 
Hi havia una vegada un nen tan lleig, que la seva mara en lloc de 
donar-li el pit li donava l’esquena. 
 L'abril, rient, mata de fred a la gent 
La flor més gentil, la clavellina de l’abril. 
La rosa d’abril és la flors més gentil. 
Neu d’abril, pedregada a l’estiu. 
Ni abril sense flors, ni joventut sense amors. 
No donis l'abril per acabat si la lluna no ha passat. 
No donis l'hivern per passat fins que l'abril no s'hagi acabat. 



======================================================= 
DE LA SORTIDA AL LICEU I AL PARLAMENT 

A vegades ens proposen 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 nostre 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. 
 

 



ESPAI MONTSENY 

L’espai Montseny de Viladrau és un espai que ens endinsa en 
atmosferes màgiques amb efectes d’imatge i s
emocionants. 

Es frondosos boscos del Montseny van ser l’escenari on van 
transcórrer les històries 
Serrallonga, habitants mítics com les dones d’aigua o les bruixes de 
Viladrau, que van ser perseguides i fins i tot executades durant el 
segle XVII. 

El dia 25 de març, varen fer una sortida per 
espai i assabentar-nos be sob
de Serrallonga i les dites dones d’aigua i les bruixes de Viladrau.

Va ser una visita alliçonadora en la que no arribes a c
misteris dels que t’exposen o et conten.

Si be ens va fer 
un dia plujós, 
no deixàrem de 
visitar tots els 
llocs previstos. 

Tan l’esmorzar 
com el dinar 
van ésser al 
mateix lloc, a 
un restaurant  
quin nom es 
“La Masia” de 
Taradell. 

Per el dia 29 d’aquest mes d’abril, està
visitar el mercat de les flo
amb una planta per persona.

Després anirem a Canet de Mar, per conèixer la casa d’estiueig de 
Domènech i Montaner i per acabar desprès de dinar, farem una visita 
al museu del càntir situat a Argentona.

L’espai Montseny de Viladrau és un espai que ens endinsa en 
màgiques amb efectes d’imatge i s

Es frondosos boscos del Montseny van ser l’escenari on van 
 de personatges llegendaris com ara el ba

Serrallonga, habitants mítics com les dones d’aigua o les bruixes de 
Viladrau, que van ser perseguides i fins i tot executades durant el 

El dia 25 de març, varen fer una sortida per conèixer
nos be sobre les correries del famós bandoler Joan 

i les dites dones d’aigua i les bruixes de Viladrau.

Va ser una visita alliçonadora en la que no arribes a c
t’exposen o et conten. 

Per el dia 29 d’aquest mes d’abril, està previst fer una sortida per   
l mercat de les flors de Vilassar de Mar, ens obsequiaran

amb una planta per persona.   

Després anirem a Canet de Mar, per conèixer la casa d’estiueig de 
Domènech i Montaner i per acabar desprès de dinar, farem una visita 
al museu del càntir situat a Argentona. 

L’espai Montseny de Viladrau és un espai que ens endinsa en 
màgiques amb efectes d’imatge i so evolvents i 

Es frondosos boscos del Montseny van ser l’escenari on van 
de personatges llegendaris com ara el bandoler 

Serrallonga, habitants mítics com les dones d’aigua o les bruixes de 
Viladrau, que van ser perseguides i fins i tot executades durant el 

conèixer aquets misteriós 
del famós bandoler Joan 

i les dites dones d’aigua i les bruixes de Viladrau. 

Va ser una visita alliçonadora en la que no arribes a comprendre certs 

previst fer una sortida per   
ens obsequiaran a tots 

Després anirem a Canet de Mar, per conèixer la casa d’estiueig de 
Domènech i Montaner i per acabar desprès de dinar, farem una visita 



 


