
 

 

 

 

Després de una nit esbojarrada, en que s’ha volgut celebrar  
l’entrada de l’any nou amb tota pompa i majestat, després de més 
de quatre borratxeres mal portades, d’haver-se fet moltes 
il·lusions, propòsits i promeses, de pensar que un nou any ens 
portarà la tranquil·litat i el benestar, ens arriba el mati del dia 1 
de gener, i que...?, de sobte veiem que tot és igual que l’any 
passat, els carrers són al mateix lloc, la gent són els mateixos 
amb igual  tarannà, uns alegres, d’altres amb mal humor, gent 
que no et saluda mai com també qui és amable, simpàtic i de bon 
caràcter. Gent senzilla i gent creguda. La vida segueix amb les 
inquietuds diàries, els mals de cap de costum i els afanys per la 
feina, el benestar i la tranquil·litat. 

Però com que diem que la vida segueix, és per lo que hem 
d’esforçar-nos en fer-la més plàcida i suportable, i això ho 
aconseguirem, sen persones de bona voluntat entregades per 
ajudar-nos entre nosaltres fent els possibles per allunyar del 
nostra cor totes les coses que ens portin malviure, inquietuds i  
entrebancs.  
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CERCANT LA SORT 

Com l’any passat i alguns d’altres, acostumem a fer una sortida 
pels vols de Nadal vers el poble de Sort per anar a provar sort  
(valgui la redundància). 

El comprar loteria sembla que ja és una cosa obligada i rutinària 
el que tothom n’hagi d’adquirir per esperar el dia 22 de desembre 
amb més nervis que il·lusió. 

Enguany al Casal també hem jugat a un número (69.959) amb 
l’esperança de que al menys ens toqués alguna coseta. 

Igual que l’any passat, 
igual que l’altra, hem 
tingut la mateixa alegria 
després del sorteig, es a 
dir..., hem quedat amb un 
pam de nas i l’esperada 
fortuna ens a dit que ho 
tornem a provar l’any 
vinent. Es que... ni tan 
sols ens tornen els diners 

emprats per a més inri. 

De totes les maneres, com que ja ens hi anem acostumant ja no 
ens afecta tan i no ens queda més remei que tornar a dir aquelles 
frases ja conegudes de cada any, allò de “què hi farem, salut 
tinguem” o “be. l’any que be serà un altra any”. 

Si ens he centrem en la sortida, direm que hem hagut de matinar 
una miqueta ja que les sis del mati en temps de fred, és una mica 
carregós haver de marxar, però com que encara tenim l’esperit 
jove, endavant i ser valents. 

Amb l’autocar i desprès de fer una petita parada per esmorcar, 
arribem fins a Balaguer per agafar un tren que ens portarà fins a 
La Pobla de Segur. 

Els autocars ens esperaven per continuar amb la ruta prevista 
com era de fer algunes visites, anar a Sort per la famosa Bruixa 



d’Or, allà teníem l’hotel on vàrem sopar i dormir, i a l’endemà de 
marxa fent parades a La Pobla de Segur, Tremp i Camarasa on 
vàrem dinar abundantment i després ja cap a casa falta gent.                 
Cal remarcar que ha sigut un viatge en que tothom si ha trobat a 
gust tan pel la bona companyia, com els conductors, el guia i 
sobretot els magnífics paisatges que al llarg del recorregut podíem 
admirar, gaudir de una bonica natura sempre s’agraeix. Al ser 
seixanta nou persones, vàrem emprar dos autocars de l’empresa 
Samblas. De la loteria comprada a Sort, res de sort.   



DITES CURIOSES 

La vida és massa curta com per a perdre el temps odiant. 
Els fills es converteixen per als pares, segons l’educació que reben, 
en una recompensa o en un càstig. 
Conservar alguna cosa que m’ajudi a recordar-te, seria admetre que 
et puc oblidar. 
La vida seria impossible si tot es recordes. El secret està en saber 
triar el que s’ha d’oblidar. 
Viure a la terra és car, però això inclou un viatge gratis al voltant del 
sol cada any. 
La vida és com una llegenda; no importa que sigui, llarga, sinó que 
estigui ben narrada. 
No compris res que no necessitis amb l’excusa que és barat. 
Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut. 
Un home val pel que construeix. 
El doctor al pacient obès: -Pot menjar tot el que li agradi...i aquí està 
la llista del que ha de agradar-li-. 
No és més forta la raó per a que es digui a crits. 
No hi ha cap cosa seria que no es pugui dir amb un somriure. 
El record és l’únic paradís del qual no podem ser expulsats. 
Cal pujar la muntanya com vell per arribar a dalt com a jove. 
La major rèmora de la vida és l’espera del demà i la pèrdua del dia 
d’avui. 
Importa molt més el que tu penses de tu mateix, que el que els 
altres opinin de tu. 
La ira: un àcid que pot fer més mal al recipient en que 
s’emmagatzema que en qualsevol cosa sobre la qual s’aboca. 
Paco, ¿a tu t’agrada el Plàcido Domingo?. Per descomptat, més que 
el maleït dilluns !. 
Arribarà un dia en que els nostres records seran la nostra riquesa. 
La tristesa, encara que estigui sempre justificada, moltes vegades 
només és mandra. Res necessita menys esforç que estar trist. 
Els exemples corregeixen molt millor que les reprimendes. 
El que busca la veritat, corre el risc de trobar-la. 
El que d’arrel s’aprèn, mai del tot s’oblida. 
Una mare diu:- Vaig anar a la jura de bandera del meu fill i no és 
per que sigui el meu fill, però tots portaven el pas canviat menys ell. 
Les fulles de la tardor no cauen perquè volen, sinó perquè ha arribat 
la seva hora. 
Li vaig preguntar al meu gos:-¿Com em veig?- i hem va dir guau! Ell 
no menteix, per això l’estimo. 
======================================================== 



 
 
Inaugurada el dia 21 de gener de l’any 1921, i ubicada al que 
aleshores es considerava els afores del poble, La Hilandera va ser la 
segona gran empresa que s’establia a Cardedeu (la primera fou la 
Tèxtil Senesteve construïda l’any 1914),també se la coneixia com La 
Fàbrica Nova i era una empresa dedicada al gènere de punt que va 
ser creada pel senyor Amadeu Borràs. L’acte de la inauguració va 
ser presidit per l’aleshores alcalde de Cardedeu el senyor Joan 
Alsina i la benedicció de la mateixa va anar a càrrec de mossèn 
Vicent Burniol rector de la 
parròquia en aquella època.  
A  les acaballes de la guerra 
civil, el 27 de gener de l’any 
1939, els magatzems de La 
Hilandera van ser saquejats i 
incendiats, tot el recinte es va 
cremar i molta gent ho 
recorda encara. 
El senyor Amadeu Borràs, es 
va encoratjar i aconseguí 
poder reconstruir la fàbrica i 
es passà a anomenar “Especialidades de Punto La Hilandera S.A.  
L’any 1947. la fàbrica ja tornava a funcionar plenament. 
 



 
Actualment La Hilandera o  “Can Borràs” com també se la coneixia, 
es seu de la Policia Local de Cardedeu, un local totalment adequat i 
ampli pels afers d’aquest cos que cuida del poble. 
La Policia Local forma part de la regidoria de Governació, dins l'Àrea 
de Règim Intern de l'Ajuntament de Cardedeu. 
El cos de Policia de Cardedeu, sota el 
comandament de l'Inspector en Cap, 
s'estructura en una Unitat operativa amb un 
Sergent, 6 Caporals i 22 Agents i una Unitat 
Administrativa que hi dona suport amb 2 
Administratius i 3 Auxiliars. 
El cos de Policia de Cardedeu és un dels 
encarregats de vetllar pel lliure exercici dels 
drets i llibertats de les persones al nostre 
municipi i alhora fer complir les normes de convivència acordades 
pels ciutadans de Cardedeu a través dels seus representants.  
Les dones i homes que formen part de la Policia del nostre poble 
són, a més, l’element central en la gestió de la seguretat dels 
cardedeuencs. 
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CONCELLS DE UNA PERSONA GRAN 

 

Ja que no tots arribem als 90 anys, val la pena dedicar una minuts 
a llegir aquests pensaments de una persona d’aquesta edat, com les 
lliçons que ens ensenya la vida. 
La vida no és justa, però tot i això és bona. 
La vida és massa curta per perdre el temps queixant-nos. 
No qüestionis la vida, només aprofitat d’ella al màxim avui mateix. 
El treball no et cuidarà quan estiguis malalt, els teus amics i la teva 
família sí. Tingues sempre contacte amb ells. 
No tens perquè guanyar cada vegada que discuteixis. Has d’estar 
d’acord amb no estar d’acord. 
Quan ploris, plora amb algú, sempre consola més que fer-ho sol. 
Fes les paus amb el teu passat per a que no et malmeti el present. 
No comparis la teva vida amb la dels altres, no saps com ha sigut el 
seu viure. 
Si ajuntéssim els nostre problemes i veiéssim tots els dels altres, 
ens quedaríem amb els nostres. 
L’enveja és una pèrdua de temps. Tu ja tens tot el que necessites. 
Elimina tot el que no sigui útil, formós o alegre. 
Encén les espelmes, posat roba de la cara, fes servir els llençols més 
bonics. Avui és aquest dia especial. No importa com et trobis, 
arreglat i presentat. 
Quan es tracti d’aconseguir allò que estimes en la vida, no acceptis 
un no per resposta. 
Sigues valent ara, no esperis a ser vell. 
No et prenguis rés amb serio, el temps o cura quasi tot. 
Per més dolenta que sigui una situació, algun dia canviarà. 
Tot el que veritablement importa al final, és que hagis estimat. 
La vida no bé embolicada amb un llaç, però continua sent un regal. 
Perdona’ls tot a tots. 
Lo millor encara està per arribar. Fe i endavant. 
Els amics són la família que nosaltres mateixos escollim. 
Les bombes no tornem mai la vida a ningú. 
La guerra és el pitjor camí per aconseguir la pau. 
Tinguem en compte que la vida és un camí que hem de seguir 
sempre endavant, la vida és un regal i per això hem de estar sempre 
agraïts a ella. És tan bonica que cal obrir els ulls per a gaudir-la. 
 
 

 

 



FEM LA SORTIDA DE PRENADAL  A IGUALADA 

El dia 16 del passat mes de desembre, vàrem tenir una sorpresa al 
realitzar la sortida del mes a la ciutat d’Igualada amb el motiu de 
visitar el museu del traginer. Dic una sorpresa donat que ens 
pensàvem que no seria massa curiós i la veritat és que si va ser-ho. 
Un museu molt digne de visitar ja que a més de mostrar el procés al 
pas del temps dels diferents oficis en la construcció de carruatges i 
dels variats estris necessaris, també ens mostra tal varietat de 
carruatges (tartanes, carros, etc.), collars pels animals, selles de 
muntar, adornes, picarols i diferents i ben conservades coses, que 
quedes bocabadat quan la neta del qui va fer la donació del mateix a 
la ciutat ens u anava explicant de una manera detallada i 
entenedora. Acabada aquesta 
visita com que ens faltaven 
dues hores per anar a dinar, 
el guia ens va proposar dues 
opcions per l’espera, una fer 
una visita pel centre de la 
ciutat i l’altra pujar fins a la 
Tossa de Montbui i passejar 
per aquell indret. No cal dir 
que aquesta última proposta 
va ser acceptada per tothom i 
va ser una opció tan encertada que va complaure del tot a tot el 
personal. Una visita tranquil·la i agradable. 
Des del cim d’aquest indret poguérem gaudir de unes vistes 

meravelloses sobre la ciutat d’Igualada i de tota la conca d’Òdena. 
Una ermita i un antic castell, coronen aquest bonic lloc que fou 
comentat molt positivament pels que el visitàrem.  
En fi, una altra sortida que recordarem per a molt temps. En 
aquestes fotos podem apreciar una panoràmica de Igualada des de 
Tossa de Montbui i el mateix conjunt històric.  
Una breu passejada per l’entorn d’aquest silenciós lloc enmig de una 
natura acollidora i el bon dia que ens acompanyà, ens va satisfer. 
Cal desitjar que l’any 2016 que hem començat, sigui fructífer. 



 
 


