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Llegint un fantàstic treball de fi  de grau d’en Martí Buldó i Ibáñez, qui relata la confi guració 
urbana de Cardedeu i el seu procés històric, em venia al cap el pregó que vaig declamar en l’inici de 
la fi ra de l’any 2018. I de la lectura i el record en faig petit esbós per tal de completar aquest pròleg, 
que l’AV del Centre cedeix anualment dins el llibret a l’alcalde o alcaldessa.

Cardedeu tornarà a lluir en el seu màxim esplendor gràcies a l’AV del Centre que treballa en el 
benefi ci comú de fer poble, de fer Vila.

Al centre neuràlgic de la Fira, en el bell racó de la plaça de Sant Corneli, just encaixades darrera 
la capella, hi havia uns habitatges. Bé, van acabar essent foscos habitatges doncs en realitat eren els 
corrals de les cases dels menestrals, i el passatge dels Escorrelots eren per on s’escorrien les aigües 
brutes d’aquests. Va ser l’any 1992 quan s’enderroquen les cases i es planeja la plaça, no pas des de 
fa massa temps zona de vianants i ben agrupada amb la plaça Flors de Maig.

L’any 1500 Cardedeu tenia dos-cents veïns, l’any 1900 dos mil, i ara prop de vint mil. La Vila 
moderna començà amb l’arribada del ferrocarril l’any 1860 i la carretera provincial de Caldes el 
1864. Bones comunicacions, bon clima, orografi a vallesana en estat pur, salut dels nostres aires 
estiuencs, ... i fruit de tot això els canvis urbanístics dels espais que avui ocupa la Fira: enderroc de 
la Torre Lledó a la plaça de Sant Joan; creació de de la plaça d’Anselm Clavé resultat d’una reforma 
l’any 30 fusionant la plaça Vella i la plaça dels Llobins (urbanisme medieval). Ens queden restes de 
tot allò, amb la Fleca Vella i l’antiga Fassina, dels anys 1550, tardo medievals.

Des d’allí arrenca el carrer Major (avui Teresa Oller). Les edifi cacions actuals daten del segle 
XVIII. Era un carrer ple de vida amb habitants de diferents ofi cis: fi deuers, sastres, apotecaris, 
notaris, un metge, carreters, sabaters, corders. Al XIX va començar l’estiueig i uns nous usos. I 
després, el comerç.

Més enllà el carrer de l’Hospital (ja fora de la Vila), doncs els malalts malalties duien, separats 
per la porta de Sant Ponç que tancava i feia de portal al carrer Major.

Plaça d’Anselm Clavé avall, el carrer de Sant Antoni, fruit de la necessitat inicial de crear una 
connexió des del casc antic cap el progrés de les vies de comunicació. La perpendicularitat entre el 
carrer Major i el nou eix urbà planejava unes noves traces, que anys més tard es van copiar en altres 
indrets del municipi. I com que corre el temps, fi nalment van deixar de passar cotxes avall i amunt 
per la plaça d’Anselm Clavé fi ns a la carretera i cap a la carretera de Cànoves.

Tot s’adapta a les noves realitats i necessitats. I tots plegats hem de treballar per a que els canvis 
siguin sostenibles i sempre en benefi ci de les persones.

Amb el pas dels anys tot va canviant. Tot menys la dedicació dels qui fan possible la Fira de 
Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. I que per molts anys hi hagi canvis i que per molts anys hi 
sigui la Fira. I que gràcies a ells podem sempre gaudir de la nostra ruralia, de la nostra Vila, i de la 
nostra pròxima Ciutat.

Bona Fira i Bon Nadal a tothom.

Enric Olivé i Manté
Alcalde
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c/ Sant Antoni, 1
08440 Cardedeu
T. 93 846 16 11

Can Traver, s/n
08415 Bigues i Riells

cantraver@cantraver.es 
GPS: lat. 41.672126, long. 2.205334

R E S T A U R A N T
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La Fira de Nadal ja ha arribat i amb ella unes festes entranyables. 

L’Associació de Veïns del Centre fa mesos que l’estem organitzant amb ganes i il·lusió per-
què tots vosaltres la gaudiu passejant pels carrers i places del casc antic, que aquests dies tenen 
un encant especial.  La Fira compta amb casi dos centes paradetes que junt amb les botigues 
del seu entorn, ofereixen diversitat de productes. 

A la Fira hi trobareu un seguit d’activitats i tradicions del Nadal, l’escudella, el caga tió, les 
torrades, el pessebre... No hi poden faltar els torrons artesans que us oferiran els pastissers, 
junt amb el ja clàssic torró de borrego.

El foc al mig de la fi ra, li dona un caliu especial, i al voltant de les seves fl ames fa que ens 
oblidem del neguit diari i podem gaudir fent-la petar amb els amics i coneguts que ens hi 
anem trobant.

Els vint-i-set anys de fi ra i el boca orella, fan que aquesta sigui molt coneguda i consoli-
dada arreu de la comarca. La seva vitalitat ajuda a promocionar Cardedeu, el seu patrimoni, 
entorn i comerç.

Donem les gràcies a l’Ajuntament i també als pregoners, comerços, fi raires, cardedeuencs, 
entitats i col·laboradors. Gràcies a tots, doncs sou els veritables protagonistes de la nostra Fira.

L’Associació de Veïns va néixer l’octubre de 1995 i el primer acte que vàrem fer va ser 
la Fira de Nadal. Al llarg de l’any portem a terme diferents activitats i també fem arribar a 
l’Ajuntament els problemes i preocupacions del veïns, procurant que aquests es resolguin.

En nom dels meus companys i també en el meu, volem desitjar-vos una bona Fira i unes 
Bones Festes, plenes de salut, pau i amor i un Bon Any 2023.   

Mercè Jubany i Pagés
Presidenta
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Osteopatia energètica (Poyet)
Assessorament en nutrició

Teràpies nutricionals

FISIOTERÀPIA
OSTEOPATIA

C/ Llinars, 68-70
CARDEDEU

Tel. 93 844 46 67

Carles Sunyer
Col. num. 817

MULTISERVEIS
SERVEIS DOMICILIARIS

Una atenció humana, professional i
individualitzada per a cada problema

C/ Granollers, 25 - CARDEDEU
Tel. 93 844 42 84

cdumultiserveis@hotmail.com

Plaça del Progrés, 8
08224 TERRASSA
93 780 81 16
laselva11@gmail.com
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Fem una mica d’història:
A principis dels anys noranta a Cardedeu, amb Ramon Comas d’alcalde, van començar els treballs per tal de 
redactar el primer Pla Bàsic d’Emergència Municipal de Cardedeu, que es va aprovar el 3 de setembre de 1993.
Dins d’aquest Pla es recollia un grup de persones que estaven disposades a col·laborar en la resolució de les 
possibles emergències (tenint en compte seves  capacitats i disposició), part d’aquests voluntaris provenien de 
l’antic sometent i radioafi cionats.
L’any 1997 la Generalitat aprova la Llei de Protecció Civil de Catalunya, on es contempla la col·laboració 
del voluntariat de protecció civil municipal, mitjançant la fi gura jurídica de les Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil (AVPC).
L’any 1998, ja amb l’alcaldessa Cristina Viader, s’aprova el PAM per Incendis Forestals, on tot el personal vo-
luntari ja està funcionant com una associació.
A principis de l’any 2001, la Generalitat publica el decret que regula l’estructura i les funcions de les AVPC. 
L’1 de juny de 2001, els voluntaris de Cardedeu ens constituïm amb l’AVPC de Cardedeu i l’ajuntament la 
reconeix en els PEM, com l’única AVPC a Cardedeu, i després de la resolució de tots els passos administratius 
la DGPC ens dona el número 3 del Registre de les AVPC de Catalunya el desembre de 2003.
Qui som:
Som persones, la majoria d’elles veïnes de Cardedeu, que oferim de forma desinteressada i altruista part del 
nostre temps. Aprofi tem per agrair la comprensió dels familiars, que moltes vegades han d’adaptar-se i canviar 
els seus plans, quan nosaltres anem a fer un servei per ajudar en una emergència, tant sols pel fet d’ajudar i 
col·laborar, sense esperar res a canvi.
Des dels anys noranta prop d’un centenar de persones han col·laborat voluntàriament amb protecció civil a 
Cardedeu, d’aquestes una vintena son noies.
Que fem:
Ens formen per tal de tenir uns mínims de coneixements del que podem fer i com fer-ho, i sobre tot el que no 
s’ha de fer.
Col·laborar amb els diferents grups actuants relacionats en les emergències, ja sigui col·laborant en la redacció 
dels diferents plans d’emergència, en la seva implantació, informant als diferents grups de risc, amb serveis 
preventius, i si es dona el cas fent la primera intervenció, sempre sota la coordinació de l’autoritat municipal 
(Policia de Cardedeu) i principalment donant suport logístic i facilitat les feines dels grups actuants (Bombers, 
SEM, Policia, Mossos...) ja que per lògica estem implantats a Cardedeu i coneixem els camins, els carrers, on 
hi ha els hidrats, i on estan situats els diferents elements que poden generar, o ser vulnerables als diferents riscs 
contemplats als PEM.
Revisar i preparar material per possibles actuacions quan s’activen els diferents PEM, ja sigui el Alerta o en 
Emergència.
També col·laborem amb altres municipis si el seu alcalde ho demana i el nostre ho autoritza.
Des de l’any 2001 al 2021 s’han fet més de 30.000 hores, una mitja de 1.430 hores a l’any, més de 2.600 serveis, 
una mitja de 124 serveis a l’any i hi han intervingut 9.500 voluntaris, una mitja de 452 voluntaris a l’any.
Per fi nalitzar recordar que tothom forma part de protecció civil; que ens hem de conscienciar en mitigar els 
possibles riscos amb els que convivim, seguir els consells d’autoprotecció i atendre les indicacions de les auto-
ritats en cas d’emergència.
Durant les emergències NO ES POT IMPROVISAR, quanta més planifi cació millor, si sabem el que hem de 
fer (i el que no) i perquè, els danys i el temps per tornar a la normalitat són menors.

Enric Molins i Sabater
Cap d’Unitat i President de l’AVPC de Cardedeu
Desembre 2022
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Plaça Anselm Clavé, 12
Carrer Barcelona, 45

CARDEDEU

C/ Josep Vilaseca, 18
Tel. 93 846 13 13
08440 Cardedeu

Horari:  Matí de 8:30 a 13:30 h
i tarda de 17:00 a 20:00 h
Dimecres tarda tancat

SERVEI A DOMICILI
696 497 539 (Jordi)

Doctor Klein, 23
938 713 562

Cardedeu
opticadelcentre@hotmail.com
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Dijous 8 desembre

8:30h Encesa i benedicció del Foc de la Fira a l’Ermita de Sant Hilari

12:00h Baixada del Foc a l’Església Parroquial de Santa Maria. 
Ofrena del Foc en el decurs de la Missa

Divendres 9 desembre

20:00h Acte d’inauguració de la 27ª Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Benvinguda 
de la Presidenta de l’AV del Centre de la Vila de Cardedeu. Pregó de la Fira a càrrec de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Parlament del convidat d’honor: 
Sr. Jaume Fort i Mauri. President de la  Federació Catalana d’Handbol. Olímpic a Seúl, Bar-
celona i bronze d’Atlanta, Medalla de Plata al mèrit esportiu. Parlament del Sr. Alcalde de la 
Vila, Sr. Enric Olivé i Manté.
Encesa del Foc de la Fira. Cantada de Nadales a càrrec de l’Agrupació Coral Cardedeuenca.

Dissabte 10 de desembre 

10:00h Obertura del Recinte Firal

10:30h Manualitats per a la mainada a càrrec del Grup Esplai. A la Plaça Sant Joan.

11:00h Teatre Infantil a càrrec de l’Escola d’anglès “Kids&Us de Cardedeu, amb “Storytime”. A la 
Plaça Sant Joan.

11:00h Al local de la Penya Barcelonista, carrer Hospital, 21, intercanvi de cromos de totes les 
col·leccions i recollida solidària de material esportiu.

11:30h Actuació del Grup Cardanses.  Ball folk amb Corrandes. Músics “Som Corrandes” Plaça 
Anselm Clavé.

17:00h Xocolatada popular, a la Plaça Sant Joan. Hi haurà xocolata sense gluten i sense lactosa.

17:30h Taller Familiar:” DECOREM L’ARBRE DE NADAL”. 
Preu: 3€ Organitza Museu Arxiu Tomàs Balvey. 

18:00h “Caga-tió” al carrer Cervantes (darrera el Mercat Municipal) a càrrec del Grup “3/4 de 15”

18:00h Cercavila amb el Grup “Swing Engin” 

20:00h L’Escudella de la Fira de Nadal a la Plaça Sant Corneli. Direcció Albert Clavell del Restau-
rant “Can Xurin”.
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Rei en Jaume, 315

CARDEDEU

Tel. 93 846 29 56

r e s t a u r a n t
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Diumenge 11 desembre

10:00h Obertura del recinte Firal

11:00h Taller Infantil a càrrec de l’Associació de Veïns del Centre. 
Pl. Sant Joan.

11:00h Concert de l’Escola “Viu la música”. 
A la Plaça Sant Joan.

11:30h Actuació itinerant de la Colla Bastoners de Cardedeu.

12:00h Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos a la Plaça Clavé. 
Organitza l’Agrupació Sardanista de Cardedeu.

16:30h A l’Esbarjo Cinema Familiar: “Sólo en Casa” 
Preu: 4,25€ LA RECAPTACIÓ DE LA PROJECCIÓ, ES DESTINARÀ A LA COMPRA D’ALIMENTS 
PER LA “XARXA DE SUPORT DE CARDEDEU”. Organitza: “Cardoterror”

17:00h Concert de Nadal a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i Expressió Can Canturri. 
Plaça Sant Joan.

17:00h Tallers per a  la mainada a càrrec de Grup Escolta Rocafort. Plaça Sant Joan.

18:30h Actuació del “Cor Gospel Cardedeu amb G de Gospel”. Direcció: Gerson Gelabert. Plaça 
Sant Joan.

19:45h Torrades amb acompanyaments a l’entorn del Foc de la Fira. Plaça Sant Corneli.

Aquest any també una Fira una mica més

sostenibles i respectuosos amb el medi.

Reduir el consum de plàstic és important per a nosaltres i el planeta, per 

això, enguany, ens hem proposat el repte d’intentar eliminar-lo de les acti-

vitats que realitzem durant la Fira.

Concretament, substituirem els recipients de plàstic de la xocolatada i de 

l’escudella per materials compostables.

Amb aquest canvi volem contribuir a deslliurar-nos-en i ajudar a incorporar 

aquests canvis a la nostra quotidianitat.

En aquesta iniciativa, necessitem del vostre ajut, per tal de dipositar aquests 

gots, bols i coberts compostables, al contenidor marró.

El cant de LA SIBIL·LA
DE CARDEDEU
Església de Santa Maria de Cardedeu
23 de desembre del 2022
9 del vespre
 
David Segastume, contratenor
Jordi Reguant, orgue
Iñaki de La Linde, percussió   
Cesc Alexandri, tarota, i Glòria Segura, baixó
Agrupació Coral Cardedeuenca
Emilio de La Linde, direcció
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Dissabte, 10 de desembre a les 20 h. 
Teatre Auditori Cardedeu

TEATRE

LEÓN A LA TERRA 
DELS HOMES
Dramatúrgia i direcció Maria Pla
Amb Miquel Gelabert i Òscar Intente. 
Cia. Inútils Mots
Inspirat en l’obra de El petit príncep
 

Entrades a www.teatreauditoricar-
dedeu.cat
Nadal al TAC. Fira de Nadal de 
Cardedeu

Dimecres, 7 de desembre a les 18 h. 
Biblioteca Marc de Vilalba

COL.LOQUI PRE-FUNCIÓ

LEÓN A LA TERRA 
DELS HOMES 
de la dramaturga i directora Maria Pla
Espectacle inspirat en l’obra de El petit 
príncep d’Antoine de Saint Exupery
 

Activitat conduïda per l’actor Xavier 
Ripoll i amb presència de
Maria Pla, dramaturga i directora de 
LEÓN A LA TERRA DELS HOMES. 
Òscar Intente, actor intèrpret del 
personatge de l’aviador
Activitat oberta i gratuïta.

Gaudeix del
nadal amb la
teva botiga

de confiança.
Ens trobaràs a:

Cardedeu, Plaça Anselm ClavéC
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Del dia 9 de desembre al 5 de gener 2023
Exposició del TRADICIONAL PESSEBRE

Realitzat pel Pessebrista Professional
JOSEP ANTÓN RODRIGUEZ de PESSEBRES MONSECH

A la Capella de Sant Corneli
Horaris:

Dissabtes: d’11 a 13 h, de 17 a 19 h
Diumenges: d’11 a 13 h

De 10 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023
34è Pessebre del Barri del Poble Sec

Carrer del Pi, 44
Feiners: 17 a 21 h

Caps de setmana i festius 11 a 13:30 h i de 17 a 21 h.

Diumenge 18 de desembre 2022
“CONCERT DE NADAL”

A les 13:00 hores
A càrrec de l’Agrupació Coral Cardedeuenca

Divendres 23 de desembre 2022
Representació del” CANT DE LA SIBIL·LA”

A Església Parroquial a les 21:00 hores.
Col·labora Agrupació Coral Cardedeuenca
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Big
Things
Ahead!

Follow your dreams

Anglès a partir 

de 3 m
esos 

C. Aragó, 26
08440 Cardedeu

93 871 33 59

C/ Diagonal Fiveller, 12
Cardedeu

Tel. 93 871 33 19
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1- JAUME CASADEMUNT PRAT
Primavera i Tardor, estrena el 16/06/1996,cobla Els Montgrins. 
Fill de Cardedeu 1927+2013, sardanes dedicades a Cardedeu 16.

2 - EMILI JUANALS I ROQUÉ
Nit d’aplec, estrena 16/06/2002, cobla Jovenívola de Sabadell. 
Palafrugell 1928+2016, trompetista. Sardanes dedicades a Cardedeu 5.

3 – CARLES  ROVIRA i REIXACH
L’Andreu de can Malla, dedicada a l’Andreu Cruixent i Domenech, estrena-
da a la Fira de Nadal de l’any 2000, fou cantada en el concert de la festa 
Major de l’any 2001 per la Cobla els Montgrins. Enregistrada en 6 è CD de 
Sardanes a Cardedeu any 2001, Cobla Els Montgrins. Sardanes dedicades a 
Cardedeu 3.

4 - JAUME CRISTAU I BRUNET
LA NISSAGA DE L’ÀNGEL, estrena 14/08/2017 dedicada els seus nets 
cobla Ciutat  Girona de Girona. Figueres 1940 és instrumentista de baix i 
director de cobla,6 sardanes a Cardedeu.

5 – ALBERT CARBONELL I SAURI
Can Paret Sabater, estrena 03/07/1982 cobla Lluïsos de Taradell. Barce-
lona 1972 fi ll del violista Pere Carbonell i Riera, fi ll de Cardedeu ha assolit 
diversos títols superiors de música i de professor. 8 sardanes dedicades a 
Cardedeu.

6 - JOSEP Ma TARRIDES I BARRI
Les noies de Cardedeu, estrena 02/07/1933 cobla Llevantina de Calella. 
Sant Pol de Mar 1903+1992, compositor que va adquirir molta fama amb 
seu pasdoble Islas Canarias.

7 - DOLORS VILADRICH I PASCUAL
Isaac i Ferran, nets de Ramon Ballart, estrena 19/06/2011 cobla Els 
Montgrins. Manresa 1936+2010 compositora que en la seva familia respira 
ambient musical.

8 - JOAN LLUÍS MORALEDA I PARXACHS
Les quatre veus, estrena 20/02/1994 cobla Els Montgrins. Homenatge a 
quatre locutores entusiastes de la nostra dansa, Maria Matilde Almendros, 
Francisca Boris, Maria Dolors Busquets i Lidia Segués.

9 - VILÀ i FERRER, Ramon
Per tu Vadó, dedicada a Salvador Rosas, 30/6/1974, Cobla Costa Brava. 
Granollers 1912+2003 music i compositor, sardanes dedicades a 
Cardedeu 6.

PROGRAMA DE SARDANES PER LA FIRA DE NADAL
DIA 12 DEL 2022 

Sardanes, totes dedicades a Cardedeu, 
plaça Anselm Clavé, 12h migdia, Cobla Lluïsos.
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C/ Josep Vilaseca, 16
Tel. 93 871 19  79

CARDEDEU
http://can-canturri.webnode.cat/

Descobreix l’artista 
que tens dins

Iniciació musical, des de nadons a adults

Piano, violí, guitarra, baix, trompeta, 
bateria, cant

Pintura, ceràmica

Dansa, treball corporal, teatre
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Passada l’angoixa de un virus mortal, 
preparem-nos, posem cares joioses, 
pensem només amb coses formoses, 
i gaudim la joia de un altra Nadal. 
 
Aquest Nadal que ja ens porta l’alegria, 
que tant se’ns va negar uns anys fatals, 
després de estar reclosos cada dia, 
que només podíem sortir als portals. 
 
Per retrobar l’esperança perduda, 
de retornar a la normalitat, 
el nen Jesús a fer-ho ens ajuda, 
i aviat serà una ferma realitat. 
 
Que tinguem plegats molt bones festes, 
i l’any nou sigui pròsper sense por, 
sigui el camí per ennoblir les gestes, 
de gent valenta que escampa il·lusió. 
 
Tenim tots encara el cor encongit, 
el temor per l’incert futur no afl uixa, 
encara ens domina l’angoixa, 
els mals presagis encara no han fugit. 
 
Sort que a Cardedeu tenim la Fira, 
que fi del a la més bella tradició, 
aguanta sempre encesa la guspira. 
en que la gent del poble té estimació. 
 
No volem perdre el conquerit molt abans, 
volem que vingueu al nostra poble, 
trobareu aquí, bons amics de cor noble, 
que en noblesa i amistat en som constants. 
 
Els de bona fe, volem encarrilar, 
tots els actes de l’estimada Fira, 
perquè es respiri amor sincer i dolcesa. 
i sapiguem sobretot, amb pau estimar. 
 
ESTEVE PERICH SALA 
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C/ Diagonal Fivaller 8 
Cardedeu

Telf. 93.871.31.46

info@farmaciaforescardedeu.com
https://www.facebook.com/farmaciacintafores
http://farmaciaforescardedeu.wordpress.com

Plaça Francesc Macià, 3
08440 Cardedeu
T/F. 93 841 88 81
www.gesdeu.com
info@gesdeu.com

C/ Verge del Pilar, 41

C/ Goya, 18
(dermatologia, estética, dental, podologia)

Cardedeu
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LA PENYA BARCELONISTA DE CARDEDEU
ELS ANYS MÉS DOLÇOS

L’any 1959, ha fet 63 anys, un grup d’amics que els movia les seves simpaties per el 
Barça, van decidir formar una Penya de les nombroses que té aquest Club repartides per tot 
el món. El gran promotor del projecte fou el que de manera natural es va concentrar aque-
lla iniciativa: en Lluis Segarra i Planas. Molt aviat es va legalitzar aquesta nova entitat de 
Cardedeu, i es va formar una primera Junta Directiva. Aquesta fou composta de la manera 
següent: 

 President: Lluis Segarra 

 Vice-president: Bonaventura Rech 
 Secretari: Esteve Pimàs
 Vice-secretari: Antoni Sauqué
 Tresorer: Antoni Galbany
 Comptador: Esteve Pou
 Assesor: Miquel Cebrià
 Vocals: Salvador Clavell
  Joan Comelles
  Joan Parera
  Antoni Coll
  Josep Polls
 Vocals-adjunts: Vicens Segarra
  Josep Feliu i Arenas

Típica “Genoveva” (Carraca d’en Garriga) que utilitzaven els penyistes
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Aleshores, a la Junta Directiva del Barça hi havia en Miquel Viader i Roger, que amb 
el seu assesorament valuós va facilitar tots els contactes per la fundació de la nova Penya 
Barcelonista.

  Aleshores el Barça, de la mà de l’Helenio Herrera, acababa de guanyar dues lligues 
seguides, amb el Kubala de máxima fi gura,  i en Joan Segarra com a gran capità d’aquell 
equip. I aquells nois de Cardedeu, amb poc més de 35 anys van començar una frenètica 
activitat durant una bona colla d’anys.

 Aquells primers temps d’eufòria de la Penya es van assolir la xifra de 480 socis que 
pagaven 100 pessetes l’any. El dia de la inauguració de la Penya una colla de banderes i 
estendars van desfi lar pels carrers de Cardedeu, com la Coral o la Germandat. La primera 
bandera de la Penya va ser apadrinada per en Josep Viader i Roger i la Conxita Roureda, i 
beneïda per el rector de Cardedeu Mn. Joan Roldan. L’any 1963, durant la Festa Major que 
havia organitzat la Penya, aquesta bandera era dalt l’escenari de l’envelat, va venir un aiguat 
i la va destruir. I aixó que aquell envelat era a prova d’aigua!

  Aquells anys seixanta van començar amb una activitat frenètica de la Penya Barcelonis-
ta. Cardedeu era un poble petit, amb només 2900 habitants, però hi havia molta activitat so-

Junta directiva de l’any 1984
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cial, i la Penya es va constituir com una de les més actives. A la revista “ONCE” (12.9.1961) 
ens expliquen que la gent de la Penya son “gent amiga de la barrila i de la bona manduca”. 
I el cert és que no paren d’organitzar revetlles i festes. El dia 5 d’agost de 1961 celebren el 
II Aniversari de la fundació als jardins de la piscina, amb un homenatge al Kubala, que era 
l’idol de l’afi ció d’aquell moment. Però aquest no es va presentar fi ns al cap de vuit dies. 
Aleshores va demanar disculpes, tothom el va perdonar, l’Ajuntament va organitzar una 
recepció i va marxar ple de borregos.

  Eren any plens de força i de ganes de fer coses. L’activitat de la Penya no parava. Es 
va fer una cursa de Goo-karts pels carrers del centre de la vila, un col.loqui esportiu amb 
Ricard Pastor al cinema Montserrat, i excursions a la Costa Brava i a Andorra el 1965.

  L’any 1963 la Penya Barcelonista es veu forta per organitzar tota sola la Festa Major 
d’aquell any. Aquella va ser una de les més espectaculars, amb el primer envelat impermea-
ble, que havia de salvar la Festa, amb una obra de Joan Capri: “Romeu de 5 a 9”, i l’actuació 
de l’orquestra “Selección”, Toni Vilaplana, Els Pleyel, Los Flamingos i l’orquestra de Ra-
mon Calduch. També va tenir lloc un festival de patinatge i un Festival de Circ.

  El març de 1964 comencen els balls de la Penya a Can Segarra, que es anomenat “9 
ESPLAI”, a vegades amb algun grup musical i d’altres amb tocadiscos. L’entrada valia 5 

La Bandera de la Penya aguantada per en Pepito Polls i en Lluis Segarra
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pessetes. El joves ja no marxaven a ballar fora. La Penya els havia retingut alguns anys. A 
l’estiu el ball es va fer a la pista exterior de la torre Espinach, on hi ha el Casal de la Gent 
Gran, i a la tardor va tornar el ball a Can Segarra, amb una castanyada el 31 d’octubre. 

 Tot aixó va durar fi ns el dia de Nadal, on van haver de compertir amb la inauguració del 
“Palace Club”, amb les “Hermanas Serrano”. Aquella nit la Penya va voler fer el seu ball, 
pensant que tot els joves els serien fi dels. Però tot va quedar en familia. En Lluis Segarra 
repartia turrons als balladors i feia gresca dalt l’escenari.

  El 28 de maig de 1965 la Penya organitza un fi nal d’etapa del “Cinturon Ciclista de 
Barcelona” amb l’arribada davant del “9 ESPLAI”, a la carretera.

  Aquell mes d’abril d’aquell 1965 té lloc una audició de sardanes, quan encara el sar-
danisme era escàs a Cardedeu. També s’organitzen sessions de cinema anomenades “Mé-
dico-deportivas”, i també les Festes de Sant Cristofol, amb una revetlla estelar amb Rudy 
Ventura i Els Sirex. La benefi cis foren per la lluita contra el càncer. 

  A Cardedeu van venir jugadors famosos del moment, com en Joan Segarra, l’Antoni Ra-
mallets, en José Antonio Zaldua, en Ferran Olivella o l’Enric Gensana, i directius com el el 
President Miró-Sans i Nicolau Casaus. La nova bandera de la Penya ha estat en nombrosos 
estadis espanyols, com a la Romareda de Saragossa, a Valencia o al Bernabeu, així com a 
aquella inoblidable fi nal de Basilea el maig de 1979.

  El 1984 es va celebrar el 25e Aniversari, amb diversos actes, com un cercavila, i una 
missa on es va beneir la nova bandera. Els padrins foren els mateixos de la primera bandera 
i el Mn. fou Francesc Galceran. Es va fer un dinar germanor a “Les brasses de Can Canyes” 
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amb el President Nuñez i el Vice-president Joan Gaspart. A en Lluis Segarra se li lliurà una 
placa de plata com a President-Fundador de la Penya, durant tots aquests 25 anys. I aquell 
any hom té la idea de la creació del “carnet del simpatitzant”, per aquells barcelonistes que 
no son socis del Barça.

  El 15 de setembre de 1985 va tenir lloc la 9ª TROBADA MUNDIAL DE PENYES. 
La Junta Directiva actual era molt semblant a la fundadora del 1959. Com sempre, costa-
va trobar relleu. Les Penyes aleshores van desfi lar pels carrers de Cardedeu fi ns arribar a 
l’església. Encara n’era el President en Lluis Segarra, amb 64 anys. Al matí es va inaugurar 
un monument al Parc Els Pinetons, al costat de les pistes de tennis, obra de l’Antoni Valls i 
Rius, i apadrinat per en Josep Mas i l’Angelina Casanovas. 

Es va fer un dinar al pavelló, amb una cantada d’havaneres, i fi nalment es va lliurar al 
President Nuñez un mural destinat al Museu del Barça.

  Aquells anys de tantes activitats es van veure enfosquits per la negació inexplicable 
d’en Pere Comas a transcriure tot alló que succeia com uns fets històrics que podien quedar 
refl exats a les seves cròniques. Per aixó la Penya, en un redactat de l’Esteve Pimàs, i dirigit 
al President de Germandat, lamenta que el cronista no citi en cap moment les activitats de 
la Penya als programes de Germandat i Festa Major, que “també –diu dolgut- és una entitat 
més del poble”. Malgrat tot, més tard, al programa de la Festa Major del 1985, aquell cro-

Inauguració del monument a les Penyes del “Barça”, el 15 de setembre de 1985, a la 9a Trobada de Penyes
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nista inclou diverses pàgines d’humorades de la revista “ONCE” parlant de Cardedeu i de 
la Penya Barcelonista. 

  En Lluis Segarra, el fundador i l’ànima de la Penya, va morir amb només 67 anys el 3 
d’agost de 1987. I també l’Esteve Pimas, i en Joan Comellas, i en Bonaventura Rech, en 
Salvador Torruella, en Joan Parera i l’Antoni Sauqué, i molts altres components d’aquella 
primera Junta d’aquell llunyà 1959.

  De fet ens queden molts records ben guardats a la memòria, com la imatge d’en Francesc 
Ricós i la Francesca Vendrell amb la copa conquerida a Basilea a les mans, orgullosos i con-
tents. Ens queden programes i fotografíes de tot aquell temps de joia i de frenètica activitat, 
i ens queda l’orgull d’uns moments que mai no podrem oblidar. Ens queda el record d’aquell 
bus entranyable, la famosa “carraca d’en Garriga”, aquella “Genoveva” que portava els 
penyistes al camp com una mena d’aventura…

  Més tard la Penya inaugura un nou local al carrer Hospital, i celebra amb diversos actes 
el centenari del Club, així com sessions de partits amb pantalla gegant. La Penya no deixa 
mai les seves activitats relacionades amb el Barça, com conferències, col-loquis i actes de 
celebracions determinades i puntuals. 

Els Presidents del Barça i de la nostra Penya Josep Lluis Nuñez i Lluis Segarra
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  El 1994 la Penya fa un article en un programa de Festa Major, recordant que aquesta vol 
tornar als origens i al punt de sortida,  tenir sempre a punt l’autocar per anar al Camp Nou, 
i facilitar l’accés d’escolars a les instal.lacions del Club i a les institucions barcelonistes. 
Sembla que els que aquell any composen la Penya estaven massa cansats per dedicar el seu 
temps a altres coses que no siguin seguir els colors blau-grana per arreu, i criden a tots els 
socis i afi cionats a sumar-se a les noves juntes de la Penya de Cardedeu, i seguir el camí 
que van emprendre aquella gent que el 1959 va fer posible la creació d’aquella Penya que 
durant molt temps també “MÉS QUE UNA PENYA”. Aquesta va ser un motor d’activitats 
que només el temps i el cansament van fer diluir fi ns avui mateix per a convertir-se en una 
Penya de les nombroses que té el Club escampades arreu del món. Aquesta Penya de Carde-
deu, quan van acabar aquells anys plens d’eufòria i d’activitats constants, va resituar-se i va 
seguir la seva activitat com una societat més de la gran familia blau-grana. 

  Però ens calia recordar aquells anys, perquè massa sovint oblidem coses que no hem 
d’oblidar mai. I de tot n’hem de fer justicia. I aquesta crónica d’avui ha sigut per a fer 
memòria d’uns anys daurats, únics i inoblidables de la nostra estimada PENYA BARCE-
LONISTA DE CARDEDEU, juntament amb el record d’una gent que mai hem de deixar 
pel camí… 

Víctor Busquet i Pujós

Nadal del 2022

Cursa de Karts. Festa Major de 1963
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La copa disputada la temporada del 1971, guanyada per l’equip del Barça va ser confi ada la seva 
exhibició a la Tintoreria Segarra, enriquin el seu aparador, en el qual la gent hi feia acte de per-
manència per gaudir la seva contemplació. No cal dir que en Segarra n’estava orgullós d’exhibir-la, 
i aprofi tava totes les ocasions per a parlar-ne arreu.
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Història viva del barcelonisme cardedeuenc

IX Trobada de Penyes barcelonistes a Cardedeu 15 setembre de 1985
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Presentació de “La Penya Barcelonista Cardedeu”, any 1959. Lloc: Sala de les Columnes de l’Ajuntament de 
Cardedeu.
D’esquerra a dreta, entre d’altres i apareixen: Ramon Ballart i Tarrats, ¿?, Sr. Viader, Lluis Segarra, 
Francesc Miró Sans i Josep Casademunt.

Grup de joves barcelonistes el dia de la inauguració de la Penya Barcelonista de Cardedeu. Any 1959.

D’alt d’esquerra a dreta: Martí Nat, Antoni Falcó, Joan Jubany, Jordi Buldó, Domènech, Valentí Serra, Josep 
Ventura i DomingoCoca.
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