
 

 
 
 
 

 
Mica a mica ens anem endinsant en 
aquest any 2017, i seguint el seu 
curs, també anem recuperant les 
festes i tradicions que al llarg del 
mateix és obligatori conservar-les. 
Així ara arribem a la festa de Sant 
Josep. 
La diada de Sant Josep és el dia, 
actualment no festiu a Catalunya 
però sí al País Valencià, en el qual se 
celebra el dia del pare. Correspon al 
19 de març. Es tracta d'una festa 
antiga que recentment, per 
paral·lelisme, ha inspirat la creació 
d'un dia de la mare, que se celebra el 
primer diumenge de maig. 
A Catalunya, és tradició aquest dia 
menjar crema catalana, que per 

aquest motiu s'anomena també crema de Sant Josep. En canvi, a 
molts països catòlics el 19 de març, dia de Sant Josep, és un gran 
esdeveniment. Sant Josep era el pare de Crist, d'aquí que s'hagi 
escollit aquest dia per celebrar el dia del Pare. 
A Espanya el dia 19 de març també se celebra el dia del Pare i és un 
dia molt important. Es felicita als pares i també a les persones que 
es diuen Josep o Josepa. Aquestes felicitacions a vegades van 
acompanyades de petits regals, encara que normalment es donen 
postals i aquest dia se celebra en família.Josep de Natzaret, Sant 
Josep Obrer o Josep, pare de Jesús fou espòs de Maria i pare legal 
de Jesús. Commemorat el 19 de març, i com a patró dels obrers, l'1 
de maig. És considerat patró de l'Església universal. 
S'ha de destacar la celebració que es fa a València, on les falles són 
l'element festiu més destacable. Les falles són monuments o 
escultures artístiques, satíriques o grotesques sobre qualsevol cosa, 
persona, esdeveniment, etc., prou desafortunat per cridar l'atenció 
dels ulls crítics dels fallers. Totes les escultures són cremades la nit 
de Sant Josep, excepte l'anomenat «ninot indultat», que es lliura de 
les flames. 
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Aquí teniu unes quantes dites i proverbis sobre el mes de Març. 
 
  

No hi ha Març que no marcegi, ni boig que no bogegi, ni fill d'ase 
que no brami. 
Març ventós i Abril plujós, fan el Maig florit i formós. 
Març ventós i Abril plujós, fan esser el pagès orgullós. 
Pel Març qui no té sabates ja pot anar descalç. 
De flor de Març, fruit no en veuràs. 
El sol de Març es nota set anys a la cara. 
El sol de Març porta refredats. 
Sol de Març, pigues i barbs. 
Sol i aigua, temps de Març. 
La lluna vella de Març, no marxa sense glaç. 
Març, falsa primavera que enganya al bestiar. 
Març, marçador, que de nit fa fred i de dia calor. 
Març, marçàs, de l'ovella en fas pedaç. 
Març, marçot, s'emporta la vella de la vora del foc, i la jove si 
pot. 
Març marceja, Abril bogeja. 
Quan al Març trona, l'ametlla es bona. 
Quan el Març fa de Maig , el Maig fa de Març. 
Pel Març la falceta al braç. 
Pel Març, corre el diable per totes parts. 
Pel Març, els ametllers en flor i el jovent en amor. 
Si no llaures pel Març, ja no llauraràs. 
Si no podes pel Març, no veremaràs. 
Si el bou vols engreixar, de mig Febrer a Març l'has de pasturar. 
Quaresma ventosa, collita granosa; si massa vent fa, ni palla ni 
gra. 
Pasqua marçal porta mal any. 
Pasqua marcenca, fam primerenca. 
Març aborrascat, ni ovelles ni corders ha deixat. 
Març aquí, cada somera amb son pollí. 
Març bo o dolent, el bou a l'herbei. 
Març falsa primavera que enganya al bestiar. 
Març i abril, cada dia en fan mil. 
Març i els seus marsons fan córrer els minyons. 
Març i febrer, carregats de flascos. 
Març i marcet ha passat, ni bou, ni vaca m'han costat. 
Març marçador, nit freda i dia amb calor. 
Març, marçó, al matí cara de gos i al vespre galant minyó. 
Març, marçol, tant te temo a tu com al caragol. 



TRES DIES PER LA TERRA ALTA I EL MATARRANYA 
 
Els dies 22,23 i 24 del mes passat, la sortida que vàrem fer va ser 
per gaudir amb els paisatges de la Terra Alta i el Matarranya. 
Sortim el primer dia com sempre de davant del Casal amb les 
corresponents maletes en direcció a Horta de Sant Joan on ja ens 
espera el conegut Hotel Miralles en que ja ens hi vàrem hostejar 
alguna altra vegada i ens va deixar bon record. 
Ja elprimer dia, 
aprofitem per visitar 
aquesta població 
que va enamorar a 
Pablo Picasso fen 
una passejada pels 
seus carres i 
emblemàtics edificis 
per esperar la hora 
del  dinar, i després 
a la tarda anar cap 
a Corbera d’Ebre 
per visitar el poble 
vell, destruït per 
l’aviació franquista. 
Després ja en el poble nou, visitem l’interior del Museu de la Batalla 
de l’Ebre, Una molt interessant lliçó històrica del que va ser aquell 
episodi de la guerra. 

La batalla de l'Ebre fou 
un intens combat de 
desgast entre les tropes 
republicanes i els 
exèrcits franquistes 
iniciat el 25 de juliol de 
l'any 1938, a les 
acaballes de la Guerra 
Civil espanyola i que 
esdevingué decisiu de 
cara a la pèrdua de 
Catalunya per al govern 
republicà. Les terres del 
Matarranya, la Ribera 

d'Ebre, el Baix Ebre i la Terra Alta van viure la major acumulació de 
forces combatents de la història de Catalunya i van amarar-se amb 
la sang de desenes de milers d'homes. 



L'ofensiva de l'exèrcit republicà s'inicia la matinada del 25 de juliol 
de 1938 amb el creuament del riu Ebre per tres zones diferents. Les 
zones de Mequinensa, al nord, i Amposta, al sud, no obtingueren 
èxit; només per la zona central s'aconseguí avançar i establir un 
front d'uns 35 quilòmetres, entre Faió i Xerta. El general Franco va 
centrar ràpidament el focus bèl·lic en aquest punt, on els 
republicans lluitaven d'esquena al riu. A la serra de Pàndols i a la 
Cavalls els republicans intentaren resistir, però les tropes nacionals 
comptaven amb més i millor artilleria i aviació i anaren recuperant 
territori.  
El 16 de novembre de 1938 les darreres tropes republicanes 
creuaven de nou el riu Ebre i retornaven a les posicions inicials. 
Fou la batalla més llarga de la Guerra Civil espanyola (115 dies), de 
desgast (amb un gran nombre de baixes) i, sobretot, per a la Segona 
República va significar la pèrdua de bona part del seu millor exèrcit 
i la majoria de l'armament més modern; de fet, al cap de 35 dies, el 
23 de desembre, Franco donava inici a l'ofensiva sobre Catalunya 
davant un exèrcit desorganitzat i una població desmoralitzada. El 26 
de gener les tropes franquistes entraven a Barcelona. 
Acabada aquesta interessant visita, tornem cap l’hotel per sopar, fer 
una mica de xerinola i dormir. 
El segon dia al mati, la visita és a la localitat de Beseit, ubicada als 
peus dels ports de Beseit, a la comarca del Matarranya i a la 
província de Terol. Ens encanta la bellesa d’aquests indrets. 
Tornem a dinar a l’hotel i a la tarda marxem cap Arnés declarat 
d’interès cultural al 1992 i situat al costat del parc Natural dels 
Ports. Tornada cap a l’hotel on teníem ball i concurs de disfresses. 
Arnes és una vila i municipi de la comarca de la Terra Alta, limítrof 
amb l'Aragó. Situada a l'extrem sud de la comarca, la vila es troba 
sobre un petit turó a 508 m d'altura que domina el riu Algars.  



El terme municipal de 42,53 km², per la banda sud s'endinsa en el 
massís dels Ports de Tortosa-Beseit, mentre que la banda nord, més 
plana, està dominada pels rius Algars i dels Estrets. 
Després d'una època de depressió i despoblament, comuna a tota la 
comarca, en els darrers anys el poble ha desenvolupat amb força 
l'oferta de turisme rural i excursionisme, gràcies a la seva situació 
propera al Parc Natural dels Ports. De fet, 2.730,40 hectàrees del 
terme d'Arnes formen part del Parc Natural dels Ports. 

Arribem al tercer dia i el mati el dediquem a fer una visita 
espectacular a les Grutes de Benifallet. Una visita guiada en la que 
ens mostren les Estalactites  i Estalagmites que es troben dintre 
d’aquestes coves molt ben conservades.  
Molt a prop de la població d'on agafen el nom, es troben les Coves de 
Benifallet. Aquest conjunt espeleològic el conformen 6 coves: la Cova 
de les Meravelles, la Cova dels Dos, l’Avenç del Sifó, la Cova d’en 
Marigot, l’Avenç del Cataclisme i la Cova de l’Aumediella Gran. 
Les dues úniques coves que actualment es poden visitar són la 
COVA MERAVELLES i la COVA DEL DOS, les dues sorprenents i 
excepcionals per 
la seva bellesa. 
La Cova 
Meravelles és 
una cova que 
podem visitar 
perfectament 
amb molt 
recomanable, ja 
que aquests 
entrem de cop i 
volta en un món 
sota terra que ni tan sols ens podíem imaginar. 



Es tracta d’una cova amb formacions increïbles i estranyes que té 
un recorregut total de 510 metres. 
Estalactites i estalagmites, columnes, banderes, colades, macarrons, 
gours, excèntriques...formacions variades que no ens deixen 
indiferents i que ens sorprenen. I tots ens preguntem: com pot ser 
que la naturalesa pugui crear quelcom tan bonic? 

Les Coves Meravelles 
destaquen per la seva 
qualitat i quantitat de 
concrecions, especialment 
les excèntriques. El lent 
degoteig de les aigües 
d'infiltració carregades de 
carbonats en dissolució va 
donar lloc a fascinants 
formacions, de vegades 
estrafolàries, on la 
imaginació del visitants 
descobreix éssers 
fantàstics i configuracions 

capricioses.  
A més de les clàssiques estalactites i estalagmites, a la cavitat es 
troba un gran nombre d'altres formacions i estructures molt 
variades. Després de tot això, tornem al lloc on tenim l’hostatge per 
fer el dinar de fi de sortida i acomiadar-nos d’aquest indret que per 
tres dies ha sigut com la nostra casa. 
Sempre va regnar un bon companyerisme i bon rotllo. 
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TOT EL GRUP QUE ANÀREM A LA TERRA ALTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECROLÓGIQUES 
El dia 19 del passat mes de gener, ens deixà el bon amic i company 
en Ferran Torres als 86 anys desprès de una llarga i penosa 
malaltia. 
En Ferran, mestre ebenista fou un dels primers monitors del taller 
de fusteria i fins poc abans del seu traspàs, encara li agradava estar 
present als treballs diaris per a donar-hi un cop de ma i ajudar amb 
la seva mestria. 
Nascut a Vilanova i La Geltrú, ja era un cardedeuenc més. 
El trobarem a faltar pel seu caràcter sempre alegre i disposat a la 
broma, trobant una resposta a qualsevol pregunta u opinió. 
Ens afegim al dolor de La seva esposa Carme i al dels seus fills 
Gemma i Ferran així com també a tots els seus familiars. 
En acabar la cerimònia del seu acomiadament al tanatori de 
Granollers, la seva neta Alba va voler dir unes paraules dirigides al 
seu avi. Entre sanglots el seu parlament, va fer entendrir a tots els 
assistents al ressaltar les virtuts de l’estimat avi que per ella era el 
millor del mon, i que li havia fet saber amb alegria, que havia de ser 
de ser besavi, però que com diu la gent, un ve i un sen va:- “tot i que 
en aquest camí de la vida, en prou feines us heu creuat, vas ser mot 
feliç i et vas emocionar tant al saber-ho que això em dóna forces i 
em fa somriure entre la tristor de perdre’t”- va dir-li.  
Continuà dient que el bebè ja el coneixeria perquè li explicarien 
coses d’ell, estigues tranquil que cuidarem de la l’àvia. 
Nosaltres com ella, des el Casal on hi vares passar tantes hores, et 
desitgem que descansis en pau Ferran.  
======================================================== 

 

PERSONAL DE L’HOTEL MIRALLES D’HORTA DE SANT JOAN 



 
 


