
 

 

 

Ja  

Ja som al novembre, onzè mes de l’any. Novembre és un mes que 
mira directament cap a l'hivern i anuncia l'arribada de les primeres 
nevades importants i dels primers freds de la temporada que ens fan 
córrer cap a l'armari a rescatar alguna peça de roba amagada al 
fons. Una gran quantitat de dites prenen com punt de partida el fred 
i la neu. 

Passat el moment àlgid de la castanyada, al novembre comencen els 
preparatius de Nadal. Els operaris dels ajuntaments comencen a 
col·locar els llums pels carrers i les botigues comencen a reorientar 
el negoci per al nou període de celebració que, a poc a poc, s'acosta. 
No cal dir que els guarniments de Nadal ja han arribat a alguns 
grans magatzems. 

La natura se’ns 
mostra amb una 
variació de colors 
espectacular. És 
com si de sobte, 
una mà invisible 
de la nit al dia 
hagués canviat el 
verd tan agradós a 
la vista, amb un 
color no menys 
agradable i vistós. 
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 DIA 21 DE SETEMBRE DE 2016 

ST. CLIMENT SESCEBES I EL CELLER “MAS LLUNA” DE GARRIGUELLA 

Una sortida més de les que organitzem al Casal, d’aquestes que en 
un sol dia acostumem a fer molta feina i de les que generalment 
acostumen a agradar a la gent. 

Aquesta ha sigut una d’aquelles sortides que més aviat en diríem 
de caire pobre. La sortida en si, no tenia massa interès donat 
que la sola visita al celler “Mas Lluna” de Garriguella, fou 
poqueta cosa ja que sols vàrem estar presents en la descarregada 
del raïm de un parell de remolcs dels tractors, una vista a les 
botes en una sola sala i les compres a la botiga on hi havia 
diferents varietats de vi.  

Com que teníem temps sobrat per a l’hora del dinar, es va decidir 
d’arribar-nos fins a Peralada per acabar d’omplir el mati. 

Fou una bona pensada ja que la gent va quedar satisfeta. Només 
entrar als jardins i contemplar la façana del castell, passejar una 
miqueta per aquell indret i tirar unes fotos de grup o individuals, 
ja va ser bona cosa per omplir el temps d’espera per el dinar. 

Al mateix restaurant de Sant Climent on vàrem esmorzar, també 
ens hi esperava el dinar. Entaulats en taules de deu persones, 
ens atiparem i després els que volien ballar, també s’esplaiaren. 

Els temps va acompanyar-nos tot el viatge fent més plaent la 
sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA VISITA A LES VALLS DEL PIRINEU 

LA VALL DE BOÍ – LA VALL FOSCA – LA VALL D’ARÀN 

         DEL 26 DE SETEMBRE AL 1 D’OCTUBRE DE 2016 
Des de el  dia 26 de setembre fins el l’1 d’octubre vàrem desplaçar-
nos a la Vall d’Aràn per gaudir dels meravellosos paisatges que al 
llarg i ampla d’aquestes valls  es poden albirar. 
Sis dies de no parar amunt i avall per uns indrets que més o 
menys coneixíem però que mai cansen de passejar per ells. 
Sempre el primer dia es una mica carregós doncs que es fan 
tirades llargues d’autocar per arribar al lloc destinat per a 
hostejar-nos. 
Així doncs, de Cardedeu a Viella fou la primera tirada i encara ens 
quedà temps per fer després de dinar una passejada per la capital 
de la Vall d’Aran i conèixer alguns dels indrets més bonics 
d’aquesta bonica població. 
El segons dia ens disposen a conèixer la vall de Boí pujant amb 
cotxes 4x4 des de el mateix poble de Boí fins al Parc Nacional 
d’Aigüestortes, fen una caminada per el mateix i baixant després al 
restaurant per a dinar.  
La tarda fou dedicada  a fer la ruta de les esglésies romàniques 
com la de Sant Joan de Boí, Sta. Eulàlia d’Eril la Vall i St. Climent 
de Taüll. En aquesta última, ens passaren un petit documental 
que sobre les destenyides pintures que adornen les parets 
interiors, va semblar que veritablement les havien pintat de nou. 
El tercer dia, ens arribem fins a l’Artiga de Lin per tornar a agafar 
altres 4x4 per fer la visita a aquell paratge natural i arribar a la 
cascada de l’Ull del Jueu. 
Després de un mati gaudint de paratges dignes de fotografiar, 
tornem a l’hotel i després de dinar, deixem Viella i travessant el 
port de la Bonaigua, arribem a la zona del Pallars per arribar a 
Sort, sopar i fer nit allí. 
El quart dia, ja des de Sort, emprenem camí per arribar a Espot i 
altra vegada agafant  cotxes adequats  per la muntanya, ens hi 
encabim per arribat al Parc Nacional d’Aigüestortes i llac de Sant 
Maurici. Un xic atrevits, voregem el llac per fer una caminada vers 
el Salt de Ratera. En principi, sembla un camí planer però a mida 
que anàvem caminant, les pedres eren més grosses fins que 
arribant a cert punt, quasi semblava impossibles passar per elles, 
però com que diuen que de covards no hi ha res escrit, tot i que les 
cames no arriaven gaire, amunt s’ha dit fins arribar al cap del camí 
i esplaiar-nos en la contemplació d’aquells saltants d’aigua que 
barallant-se amb les pedres formaven un vistós espectacle.  



 

 



  Un xic cansats, encara tenim ànims per fer una visita al poble de 
Tavascan, típic racó del Pallars  
Arribem al cinquè dia i es qüestió de fer una visita a la Vall Fosca 
per lo qual hem d’arribar fins a l’impressionant telefèric de Sallente 
per pujar amb relativa facilitat tots a la vegada i a una velocitat de 
un metre per segon, salvant un desnivell de 450 metres. El trajecte 
dura 13 minuts i es poden divisar unes vistes extraordinàries 
d’alta muntanya i una vegada a dalt, fotografiar el llac Estany-
Gento. És una obra de titans tot el sistema que tenen per pujar 
l’aigua del llac inferior situat a l’alçada del restaurant fins al 
superior per poder fabricar la corrent que abasteix fins i tot a 
Barcelona. 
Després de dinar, la visita és al museu hidroelèctric de Cabdella, 
una visita guiada i explicada per una noia que semblava mentre 
anava parlant que ballava un vals. 
Retorn a l’hotel i al dia següent després d’esmorzar, marxem en 
direcció Esterri d’Àneu per visitar el museu de les Valls d’Àneu, 
museu en el qual podrem entendre com vivia una família del 
Pirineu el segle XVIII. 
I com que el viatge s’ha finit, després de dinar a l’hotel de Sort on 
estàvem allotjats, cap a l’autocar i tarda en ruta per arribar al 
nostre poble de Cardedeu. 
Tothom ha quedat satisfet d’aquesta sortida per les Valls d’aquest 
Pirineu emblemàtic i preciós. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DITES CURIOSES 

 

El més segur és que vostè comparteixi el seu aniversari amb almenys, 

altres vint milions de persones. 

Feliç el qui res espera, perquè mai no Patirà desenganys. 
Tots tenim prou fortalesa per suportar les desgràcies alienes. 
Les preguntes mai són indiscretes, les respostes a vegades si. 
Planta, sembra i cria i viuràs amb alegria. 
L’arbre vell fa menys ombra que el novell. 
L’únic mitjà de sortir guanyant d’una discussió, és evitar-la. 
No perdem res del nostre temps; potser els hi va haver més bells, 
però aquest és el nostre. 
Somniar en teoria, és viure una mica, però viure somniant és no 
existir. 
Quan els rics es fan la guerra, són els pobres els que moren. 
Passa de pagès, cada una val per tres. 
La meva llibertat s’acaba on comença la dels altres. 
Hi ha persones divertides que no interessen, i persones 
interessants que no diverteixen. 
Mata el porc en lluna creixent si no vols que se’t torni dolent. 
Fins i tot el passat es pot modificar; els historiadors no paren de 
demostrar-ho. 
El savi pot canviar d’opinió. El neci mai. 
Llaura fondo, posa fems i deixa córrer el temps. 
En les tenebres la imaginació treballa més activament que en plena 
llum. 
Moltes vegades, els somnis són una realitat. Una nit vaig somniar 
que era molt pobre, em vaig despertar i era veritat. 
Hi ha malalties de l’ànima més pernicioses que les del cos. 
De humans és errar i de necis romandre en l’error. 
De tots els meus germans, jo sóc el més tonto. Ells ja caminaven 
als vuit mesos i jo vaig anar en braços fins als dos anys. 
L’home mai és massa vell per aprendre. 
Avui fa seixanta anys que ens vam casar, te’n recordes?. Com no 
haig de recordar-me, estaves guapíssima amb aquell vestit de flors 
blaves. No Pau, la del vestit de flors era la padrina. 
A partir de certa edat fem com que no ens importen les coses que 
més desitgem. 
Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la 
de seguida.  
La inspiració existeix, però t’ha de trobar treballant. 
La teva llar és el teu refugi, però no acabis tancat en ella. 
======================================================  



LA GRAN FESTA DE GERMANOR 
 
El dia 21 d’octubre va ser la data destinada per celebrar com cada 
any, la festa de Germanor. Enguany 266 persones ens hem reunit 
per reafirmar la bona avinença que regna entra la gent de 
l’Associació de Jubilats de Cardedeu i després d’assistir a la missa 
en memòria dels difunts de familiars i amics, una vegada més el 
destí ha sigut Platja d’Aro, justament al hotel La Terrassa que ja 
coneixíem d’altres vegades per a gaudir de un bon àpat com la 
festa es mereixia. 
Cinc autocars ens esperaven davant del Casal, tothom sabia quin 
era el seu autocar i quin número de seient li corresponia, al mateix 
temps ja se’ls informava de quina taula era reservada per cada 
grup, que prèviament consultats decidiren estar junts. 
Per part de l’ajuntament, ens acompanyaren el senyor alcalde 
l’Enric Olivé i la senyora Isabel Sallés que foren els qui entregaren 
els obsequis a tots els socis que enguany han complert o compliran 
els 75 anys. L’Enric feia la donació a les senyores i la Isabel als 
homes acabat aquest acte, el senyor alcalde ens va dirigir unes 
paraules de reconeixement tot agraint la nostra tasca vers 
l’Associació de Jubilats. 
No cal dir que el dinar va complaure a tothom per la seva 
exquisidesa tan en presentació com pel bon gust. 
Per acabar la festa, una bona sessió de ball per fer més completa la 
diada, En fi com cada any, la festa de Germanor és un èxit. 
 
 



  

 


