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El passat dia 10 d’octubre va ser el 

Dia Mundial de la Salut Mental, per 

celebrar-ho la nostra associació 

ARMPA va organitzar un autocar a 

Vic pel dissabte 6 d’octubre, ja que 

en aquesta ciutat s’hi celebraven tots 

els actes. Vam marxar a les 8 del 

matí d’Igualada, vam anar cap a Mar-

torell a buscar els companys i cap a 

les 10 arribavem a Vic. Ens ho vam 

passar molt bé perquè vam fer mol-

tes coses, com pujar a cavall, ballar 

a la batucada, veure els castellers i 

una obra de teatre, passejar per Vic i 

també ens van donar esmorzar. Hi 

havia molta gent i esperem repetir-ho 
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El passat 1 de març, el Club va anar 

a fer una calçotada a Collbató, al 

restaurant que hi queda aprop de 

l'autovia.  

Vam marxar des de el casal Mon-

tserrat a la una del  migdia i vam 

arribar amb vint minuts.  

Vam menjar un 

menú de calçots 

A c o m p a n y a t s 

amb salsa i pa tor-

rat , entremès i 

olives. De segon 

plat hi havia carn 

de porc , de po-

llastre , de conill i 

butifarra negra de pagès , tot fet a 

la brasa.                    Per postres pas-

tís de nata i xocolata i per acabar , 

vam demanar cafès- 

Vam caminar una hora per Collba-

tó, vam fer fotos i a les cinc de la 

tarda ja érem a Igualada. 

Ja hem paït els torrons i fins hi tot la 

Mona; els guants i l'abric ja ens fan 

nosa i Sant Jordi ens recorda que gau-

dim ja de la primavera amb  l'olor de la 

rosa. 

Hem començat ja el segon trimestre 

d'aquest any,  ple de novetats en el nou 

horari d'activitats , per exemple hem 

iniciat balls de saló , on aprenem a fer 

els primers passos enfocats  a la disciplina 

del ball de saló i llatins . També hem en-

centat un taller anomenat Happening, on 

potenciem l´expressió pintant de manera 

lliure i personal  i aprenem les tècniques 

de la pintura plàstica. Continuem amb les 

activitats de sempre, amb més sorpreses 

per les tardes de divendres al Casal Mont-

serrat. 
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Se divide en varias formas: 

Influencia del hombre en el cli-
ma: 

Entre las preguntas que flotan en 
el ambiente y que a muchos de 
los habitantes les 

Gustaría realizar a los científicos, 
algunas irían encaminadas a co-
nocer hasta que 

punto el hombre puede influir en 
las condiciones meteorológicas . 
Es decir , ¿ qué puede hacer 
cambiar al tiempo? , Igualmente 
la curiosidad se extenderá , sin 
duda , a saber .Si la influencia 
puede llegar a ser tal que los va-

lores medios de esos factores 
meteorológicos sean distintos al 
cabo de los años, comparándolos 
con los de periodos anteceden-
tes. O lo que es lo mismo ¿puede 
hacer que cambie, voluntaria o 
involuntariamente, el clima? 

El cambio de clima: 

El clima terrestre no ha sido 
siempre idéntico ; han ocurrido 
cambios significativos incluso en 
los tiempos históricos , aunque 
ligeros en comparación con los 
acaecidos durante los millones 
de años de la vida del planeta. El 
problema de los científicas ha 
sido el establecer como han teni-

do lugar estos cambios. Los cam-
bios ¿son de la Tierra o del Sol? 
El problema es que hay muchos 
aspectos a considerar: ciclos de 
las manchas solares, erupciones 
volcánicas, alteraciones en el 
campo magnético o en el ángulo 
de la orbita terrestre, y todos 

D´actualitat : LA SEQUERA  
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 BIOGRAFIA DEL CANTANT 

1948  
Lluís Llach neix el 7 de maig a Girona. Viu tota la seva infància a 

Verges, un petit poble que no arriba a mil habitants situat al Baix 

Empordà, comarca de la que sempre s'ha declarat un enamorat. És 

el segon fill fruit del matrimoni Llach-Grande. El pare és metge, fill 

de terratinents i la mare és una mestra nascuda a Porrera (Priorat) 

que havia rebut una educació burgesa en la Barcelona del anys 30: 

una ciutat republicana i nacionalista, en la que les idees anarquis-

tes i d'esquerres dominaven l'ambient cultural.  

 

1949-1966  
L'existència d'un piano en el domicili familiar marcaria al jove Lluís 

Llach, qui amb 6 anys començà a composar les seves primers es-

tructures musicals al mateix temps que aprèn l'abecedari.  

 

1967  
Immers completament en els ambients universitaris antifranquistes, 

i degut al interès que des de petit ha mostrat per la música, entra 

en contacte amb el grup intel·lectual d' " Els Setze Jutges", antece-

dent del que llavors començaria a denominar-se "Nova Cançó" i en 

la que molt aviat hi destacaria.  

Recolzat per els seus companys universitaris, Lluís Llach canta per 

primer cop el 22 de març d'aquest any a Terrassa, un concert en el 

que, segons ha explicat en repetides ocasions, es passà tot el 

temps amb els ulls tancats i amb les cames tremolant.  

 

1968  
Aquest mateix any composa "L'estaca" que esdevé himne de totes 

les reivindicacions als Països Catalans.  

 

1969  
Grava el seu primer llarga durada: "Les seves primeres cançons".  

La popularitat del cantant de Verges puja tant ,que el tema "Irene" 

fa que s'assoleixin les 100.000 unitats venudes. 

Aquest mateix any coneix a Laura Almerich, una persona que és 

per al cantant com una germana, una amiga, una còmplice i part 

fonamental del seu acompanyament musical. 

 

1970  
Debuta a Madrid el 8 de desembre al Teatro Español, a resultes 

d'aquest concert li sorgirien els primers problemes. L'opressió fran-

quista entorn a la seva persona arriba a límits absurds, els seus 

concerts són prohibits ( durant quatre anys) sota l'acusació de 

"revolucionar al público con la mirada". En Lluís decideix exiliar-se 

a París. La veritat és que la policia el perseguia per quelcom tan 

banal com "subversió", a l' estar integrat a un grup polític de la uni-

versitat, i per defensar el catalanisme i la crítica als feixismes que 

va realitzar durant un Festival musical celebrat al novembre a la 

localitat cubana de Varadero. En aquest mateix festival, el cantant 

espanyol De Raymond, es mostrà molt content de poder represen-

tar al Generalíssim. En tornar a Barcelona, els diaris del règim van 

donar ressò de l'agraïment mostrat per Franco a De Raymond i de 

"los ataques rojos y separatistas de un cantante catalán". En 

aquest moment en Llach va entendre la necessitat d'exiliar-se a 

París, tot i que aprofitaria per tornar en ocasions concretes.  

 

1971  
Al mes de març s'estrena a París com a cantant, concretament a la 

Mutualitte. Canta a França, Suïssa, Alemanya...  

 

1972  
Es publica el seu tercer disc de llarga durada "Com un arbre nu". 

La música dels nostres temps: LLUIS LLACHLa música dels nostres temps: LLUIS LLACHLa música dels nostres temps: LLUIS LLACHLa música dels nostres temps: LLUIS LLACH    
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1975  
El seu nou treball, "Viatge 
a Ítaca", es converteix en 
el seu disc més vengut fins 
aleshores: 150000 exem-
plars.  
Llach torna a ser un can-
tant prohibit a Espanya i 
es refugia a l'estranger.  
A Londres, al Central 
Westminster Hall, compar-

teix escenari juntament amb el encara desconegut Joaquín Sabina.  
Coincidint amb les actuacions que feia al Teatre de la Ville de París, 
mort Franco, i s'obren les esperances que tot canviï. Enregistra a 
finals d'any una emissió per a la televisió francesa a Avignon amb 
George Brassens.  
 
1976  
Lluís Llach torna a Espanya, començant així una nova etapa. El seu 
retorn es celebra amb tres recitals al Palau d'Esports de Barcelona 
davant la plana major de les noves forces polítiques i socials de Ca-
talunya, el 15, 16 i 17 de gener. Es congreguen unes 30.000 perso-
nes. Aquests recitals són recollits en forma de disc sota el títol de 
"Barcelona, gener del 76", tot un document sonor de la situació i 
sentiments d'uns moments històrics. Per primer cop totes les seves 
cançons passen la censura.  
 
1977 
Al mes de setembre estrena la seva obra "Campanades a morts".  
 
1979  
A San Remo, rep el premi Luigi Tenco com a millor cantant estran-
ger. Actua per primer cop al Liceu per presentar "Somniem".  
 
1980 
Participa en un Festival Contra-Eurovisió a Brussel·les.  
Treu al mercat "Verges 50" un homenatge a la seva terra i a la seva 
infància. Aquest treball es presentat al Teatre Grec de Montjuïc 
acompanyat per la Banda Municipal de Barcelona.  
 
1982  
La Generalitat de Catalunya li concedeix la Creu de Sant Jordi.  
Fa una gira per el Brasil.  
A finals d'any presenta al Poliorama de Barcelona "I amb el somriu-
re, la revolta".  
 
1983  
Coincideix per primer cop en un recital amb Raimon i Serrat en un 
acte a favor dels damnificats per les inundacions que es produïren 
aquest any.  
 
1984  
Surt el seu nou treball "T'estimo", una de les obres més meloses 
d'en Llach.  
 
1985 
L'Acadèmia francesa del Disc li atorga el Premi al millor Compositor 
de l'Any.  
Surt el disc "Maremar", on es reflexen els sentiments que li van sor-
gir en morir a finals de 1983 la seva mare.  
Celebra al Camp del Barça, el 6 de juliol, la major convocatòria musi-
cal realitzada per un únic cantant a Europa: 100.000 espectadors es 
donaren cita en una nit màgica.  
 
1986  
Intenta un procés judicial contra el president del govern espanyol, 

Felipe González per violació de promeses electorals (Entrada a l'O-
TAN).  
 
1987  
Presenta el seu nou treball "Astres".  
Col·labora en un disc homenatge a García Lorca.  
 
1988  
S'estrena com a baríton sota la batuta de Jean-Claude Casadesus al 
Palau de Congressos i de la Música de Lille per interpretar el 
Rèquiem de Fauré.  
Dóna un recital a Barcelona a favor del poble palestí.  
Presenta al Palau de la Música de Barcelona el seu nou treball 
"Geografia".  
 
1989 
Després de molts anys d'absència Lluís Llach torna a l'escenari de 
l'Olympia de París, per presentar les cançons del seu últim disc, 
"Geografia".  
Participa en les sis hores contra l'OTAN a Barcelona, així com en la 
tancada de dos dies organitzada per l'Associació de Cantants i Intèr-
prets Professionals en Llengua Catalana (ACIC), a les dependències 
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat juntament amb d'altres 
representants històrics de la Nova Cançó, en contra del tracte discri-
minatori que reben per part de les emissores radiofòniques que per-
tanyen a la Generalitat i de la televisió de Catalunya, TV3.  
 
 
1991  
Coincidint amb la Guerra de Golf grava a un estudi mòbil situat a la 
masia que té a Parlavà el disc, titulat genèricament "Torna aviat". En 
aquest àlbum s'inclou la cançó "Insubmís", a la que hi col·labora una 
associació d'insubmisos al servei obligatori. A un altre tema del disc, 
"Au Blanca", hi participa la soprano Victòria dels Àngels.  
 
1992 
Celebra els seus 25 anys de carrera amb una tanda de recitals ano-
menada "Ara, 25 anys" on recorda algunes de les cançons més em-
blemàtiques amb formats modernitzats, i que es recollirien en un 
doble disc enregistrat en directe.  
Es celebren les Olimpíades de Barcelona, i Lluís Llach tenia previst 
participar-hi amb "Cantata a Barcelona", una obra simfònica que 
intenta ser un cant a la solidaritat i a la fraternitat amb textos escrits 
pel propi Llach i pel poeta Miquel Martí i Pol i que l'any següent es 
convertiria en el disc "Un pont de mar blava". Per motius econòmics 
no s'estrena durant les festes de la Mercè.  
 
1993  
Rebutja la nominació al Premi Príncep d'Astúries per evitar inútils 
polèmiques.  
Participa al Festival d'Edimburg amb força èxit. Presenta "Un Pont 
de mar blava" a València (Octubre) i en dos concerts multitudinaris al 
Palau Sant Jordi de Barcelona (25 i 26 de novembre).  
 
1994 
Surt al mercat un recopilatori de temes i versions inèdites: "Rar".  
 
1995 
En març amb motiu del 50è aniversari de la UNESCO actua a París 
per presentar "Un Pont de mar blava", obra que també s'escoltaria a 
l'Estadi de Montjuïc dins del marc de la Gran Festa de la Solidaritat 
al setembre.  
Estrena a l'octubre, a Reus, una obra que parla dels sentiments que 
es viuen i que es desperten des del poble de la seva mare on resi-
deix des del 1994: "Porrera".  
 

LLUÍS LLACHLLUÍS LLACHLLUÍS LLACHLLUÍS LLACH    
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1996 
Comença a celebrar els seus 30 anys d'escenaris amb l'espectacle 
"Nu".  

 
1998 
Apareix al mercat discogràfic el seu nou treball "9".  
 
1999  
Edita dos temes que es publiquen en un senzill en benefici dels refu-
giats albanokosovars. La UNESCO nomena Llach "Artista per la 
Pau" el 5 de novembre.  
 
2000 
A finals de l'estiu entra a l'estudi per treballar al seu nou treball dis-
cogràfic que titula "Temps de revolees”. 
 
2001 
El retorn del cantautor va ser motivat pel gran èxit del mes d'octubre 
de 2000, que va deixar a centenars de persones sense entrada. 
Llach aprofita aquestes actuacions per a recuperar el tema 
"Campanades a morts" una composició que "va jurar" incloure durant 
la manifestació en contra de l'assassinat d’Ernest Lluch a mans d'E-
TA   
 
2002 
L’any continua amb la gira de presentació de “Temps de revoltes” per 
diferents ciutats.  
A finals d’any surt al mercat el disc “Jocs”. 
 
2003 
Davant les circumstàncies, el cantautor decideix presentar un nou 
recital, “Poetes”, en el que vol retre homenatge als poetes i escriptors 
catalans que han estat decisius en la seva trajectòria musical, i molt 
especialment al poeta de Roda de Ter, Miquel Martí i Pol.  Per a ce-
lebrar el seu 25è aniversari, Amnistia Internacional organitza un con-
cert amb diferents artistes a l’Auditori de Barcelona, el 26 de novem-
bre. Lluís Llach en prendria part.  
 
2004 
LLUÍS LLACH durant tot l’any ha continuat fent el seu camí, que el 
porta a cantar cada any per unes 70 ciutats. 
 
2005 
Fa la gira Que no s'apague la llum conjuntament amb el cantant va-
lencià Feliu Ventura 

 

2006 

El gener del 2006, Lluís Danès presenta l'espectacle de teatre Tra-
nuites Circus que compta amb l'actuació en directe de Lluís Llach. El 
cantautor donarà veu amb les seves cançons als anhels inconfessa-
bles d'uns personatges que passen la nit sense dormir: els tranuites. 

 

2007 

Lluís Llach va decidir acabar la seva carrera de 40 anys, almenys 
amb acompanyament de músics, el dia 24 de març a Verges en una 
carpa amb capacitat per a cinc mil persones. Tanmateix, davant la 
gran demanda per assistir a aquest concert, com ho demostra que 
les entrades s'exhaurissin en mitja hora, Llach va ampliar el comiat 
amb un segon concert per al dia anterior. 

Posava el punt final amb totes les seves facultats, en el punt àlgid de 
la seva carrera artística, en un concert d'unes tres hores precedit per 
una contundent xiulada per l'entrada del president Montilla. Llach va 
ser contundent amb els comentaris ideològics i polítics que feia entre 
cançó i cançó. Davant de gairebé tot el govern de Catalunya, va criti-
car l'actitud mediocre dels polítics amb l'estatut i va dir que feia vint 
anys que l'esquerra social europea havia renunciat a transformar la 

societat. 

El concert va ser un repàs en una primer part del seu darrer disc i. 
per continuar amb una recopilació de cançons clàssiques de tota la 
seva trajectòria. Finalment, el públic va dir adéu a Llach cantant L'Es-
taca, Laura i Els Segadors, mentre ell marxava de l'escenari cami-
nant entre els assistents i saludant tothom qui es trobava. 

El concert, emès per TV3 i que va tenir una audiència superior a mig 
milió de persones, s'edità en CD i DVD i es convertí en l'últim treball 
de Llach, encara que deixa la porta oberta a actuacions amb el seu 
piano a petits teatres i col·laboracions puntuals. 

El desembre de 2007 va aparèixer un disc homenatge a Lluís Llach: 
Homenatge a Lluís Llach. Si véns amb mi, on una selecció d'intèr-
prets internacionals canten en diverses llengües alguns dels clàssics 
del cantautor català. 
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Ítaca (o Viatge a Ítaca) Ítaca (o Viatge a Ítaca) Ítaca (o Viatge a Ítaca) Ítaca (o Viatge a Ítaca)     

Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, 

has de pregar que el camí sigui llarg, 

ple d’aventures, ple de coneixences. 

Has de pregar que el camí sigui llarg, 

que siguin moltes les matinades 

que entraràs en un port que els teus ulls igno-

raven, 

i vagis a ciutats per aprendre dels que saben. 

Tingues sempre al cor la idea d'Itaca. 

Has d’arribar-hi, és el teu destí, 

però no forcis gens la travessia. 

És preferible que duri molts  

anys, 

que siguis vell quan fondegis l’illa, 

ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, 

sense esperar que et doni més riqueses. 

Itaca t’ha donat el bell viatge, 

sense ella no hauries sortit. 

I si la trobes pobra, no és que Itaca 

t’hagi enganyat. Savi, com bé t’has fet, 

sabràs el que volen dir les 

Itaquès. 

Lletra : I—Kavafis               

(Adaptació de Lluís Llach ). 

Discografia  

Viatge a Ítaca (1975). 

Barcelona. Gener de 1976  
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Navidad aquí en el club el día 22 de diciembre del  
año 2007, fuimos a comer el Canaletas éramos 
unos veinte. El día  19 también fuimos a comer en 
el Canaletas el día 20 fuimos a comer a la Rúcula 
allí en la  rambla con los del centro de día y el día 
19 con los de la residencia. 
Adornamos el club social con cosas de Navidad , 
en el centro cívico de Montserrat hicieron una 
fiesta con varias actuaciones; en el club Aidar or-
ganizamos un pica pica con turrón, patatas ,coca 
cola ,polvorones ganchitos hicimos el Caga Tió y 
un concierto con la Mª Ángeles . 

RECORDEM...el NadalRECORDEM...el NadalRECORDEM...el NadalRECORDEM...el Nadal    

Estamos en el mes de abril , en  la estación 

de primavera,ya no hace tanto frío y  

se puede ir a pasear y  tomar el Sol.  

En la primavera también  es época de lluvias .  

Ya hemos pasado la semana santa y en viernes santo 
fuimos a comprar la Mona de Pascua en Sanaüja. 

Espero pronto que llegue el verano para poder ir a la 
playa , cambiarme de ropa , ir con manga corta , llevar vestidos y sandalias y 
pintarnos las uñas de los pies. 

————————————————————————————————————————————————————VA DE PEL.LÍCULESVA DE PEL.LÍCULESVA DE PEL.LÍCULESVA DE PEL.LÍCULES————————————————————————————————————————————    
Harry potter  y la cámara secreta 

 

Va de un noi que viu en una família normal pero ell és un mag  i s'ha d'enfrontar en diverses 

proves (quidich,enemics, i contra la reina de las  serps, és a dir un basilisc)però sempre comp-

ta amb l´ajuda de els seus amics Ron i Hermione que es van conèixer a primer curs a Howarts 

(escola de mags). Al principi un elf domèstic avisa a Harry de que si va a Howuarts li passarà 

una cosa dolenta però, ell va en un cotxe embruixat(que pot volar) però l´elf s´ho impedeix no  

obstant, arriben a Howarts  i coneixen  a un nou professor de defensa contra les forces del mal. 

S´apropen atacs contra alumnes es  queden petrificats, Harry és acusat dels atacs i   en un duel i  

s´assabenta de que és reptilingüe (parla la llengua de las serps); però el més increïble es que, 

troba un  diari màgic (embruixat) de fa 50 anys que s´anomena Lord Voldemort i descobreix que 

l'últim éreu de Sliterin és ell  i Lord Voldemort entren en la càmera secreta. Aleshores és quan 

veu  la germana petita de  Ron  inconscient s'enfronta amb la gran serp; aconsegueix matar-la  

amb una espassa màgica i destrueix el diari de Lord Voldemort amb l ´ajuda d'un fènix surten 

de la càmera i s'acaba la pel·lícula. 

RELATS 

                                        YA LLEGA LA PRIMAVERA 

Pàgina 5 BUTLLETÍ DEL CLUB SOCIAL AIDAR 

BUTLLETÍ 8 

El día 19 de diciembre en el canaletas comí escalibada  
butifarra negra butifarra blanca de segunda comí car-
ne magra con patatas y calabacín de postre comí flan 
arroz blanco y dos helados de vainilla y chocolate y 
café. 
El día 20 en la Rúcula comí cintas con setas de segun-
do comí. Colas de rape en papillote y de postre comí 
pastel de chocolate  y también café. 
El día 22 en el Canaletas comí sopa de galets y de 
segundo comí perdices; de postre comí arroz blanco 
flan y dos helados de chocolate y vainilla y también 
un café 
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Troba  

les 7  

diferencies 

PASSATEMPS 
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Un a la dreta i l’altre a l’esquerra 

Agafats de les mans 

Fan camí com bons germans. 

Així hores i hores van creuant  

Plans muntanyes i barrancs. 

Però com si nugats a jou anaren 

Mai no s’ajunten , 

però tampoc no es separen 
(Les vies del tren) 

 

  

 

Mirant de dalt sembla una creu, 

De costat unes ulleres.: 

Serveix per anar corrents… 

Si no et trenques les costelles. 
(La bicicleta) 
 

 

 

  

 Rodo i no és cap botó: 

 Ple de vent i no ,és pilota : 

 Però si corre molt 

 Veuràs tu com també bota. 
 (El pneumàtic) 

 

 

 Camino sense tenir cames  

 Xiulo i no sóc xiulet; 

 Aquell que no ho endevinarà 

 Serà ben bé un ximplet 
 (El tren) 

 

 

 És llarg com un budell 

 I arriba a las portes del rei. 

(La carretera) 
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⇒ Ha estat un partit molt disputat on l'equip ha fet el que ha pogut, però 
tothom ha estat molt actiu. 

 

Este año hemos mejorado con la motivación de un nuevo entre-
nador; hemos quedado terceros y se ha mejorado como equipo. 

Estamos creando un escudo para el Futbol Club Aidar.  

 
 

ESPORTS  

Se  jugó el último partido contra  el 
equipo de santa Coloma de Grama-
net ,  CLUB SOCIAL TANIT .  

Fue la última jornada antes de em-
pezar las semifinales en SABA-
DELL este próximo mes de mayo. 
La jornada fue intensa y el resulta-
do no era de esperar ; 6 a 2 , perdi-
mos pero muy contentos. 

La opinión de los jugadores del par-
tido fue la siguiente : 

⇒ Hem sortit  d´Igualada  des de el 
Casal Cívic de Montserrat a les10 
del matí. 

⇒ Hem arribat ha santa Coloma de 
Gramanet a les 11: 30h   i hem es-
morzat a un bar de Santa Coloma 
ja que fins  a les 12  del migdia no 
començàvem el partit. 

⇒ Després vam anar a dinar tots junts 
on ens van convidar a refrescs i a 
cafès. 

⇒ La pista   era descoberta y feia mol-
ta calor. Ens hen organitzat  sense 
l'entrenador  perquè té una lesió al 
peu. 

MACEDONIA DE FRUITA MARINADA  EN TE  VERMELLMACEDONIA DE FRUITA MARINADA  EN TE  VERMELLMACEDONIA DE FRUITA MARINADA  EN TE  VERMELLMACEDONIA DE FRUITA MARINADA  EN TE  VERMELL    

 

-2 pomes      

-2 mangos      

-400g maduixes  

-4 peres 

-10g de te vermell 

-1 llimona 

Preparació:  

Posem 4 gots d’aigua i 5 sobres de te i ho posem a bullir 5 minuts. 

 Aboquem 200gr de sucre roig. Pelem la   fruita i la tallem a trossos,  posem la fruita  i  el te a la nevera.  
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SI ESTAS INTERESSAT A PARTICIPAR EN 

LES PROXIMES EDICIONS TRUCA’ NS O EN-

VIA UN MAIL I L’ EQUIP DE  REDACTORS ES 

POSARAN EN CONTACTE  TANT AVIAT COM 

PUGUIN. 

QUI VA SER SANT JORDI? 

CLUB SOCIAL AIDARCLUB SOCIAL AIDARCLUB SOCIAL AIDARCLUB SOCIAL AIDAR    

Adreça: C/Trinitat 31, 1er 

3era 

08700-IGUALADA 

Telèfon: 93.8019058 

E-mail: armpa2002@yahoo.es 

 

El nom de Jordi és un mot grec que vol dir el 
qui treballa la terra, llaurador o pagés. 
Jordi també significa testimoni, és a dir, la 

persona que compareix a declarar  davant la 
justícia, el que ha vist o sentit, que compareix a 
certificar la identitat d’algú…com diu el diccionari 

Pompeu Fabra. 
 

El més important és que Sant Jordi va ser un 
màrtir. 

 
Entre els molts milers de màrtirs, Sant Jordi va 
gaudir de molta veneració i popularitat universal 
durant el temps medieval. El fet de ser cavaller li 
donava categoria entre la gent d’armes. Això féu 
que l’escollissin patró de la cavalleria i noblesa 

catalana. 
 

Avui en dia, en el nostre país, la figura de 
Sant  Jordi es troba en molts àmbits: pintures, 

escultures, gravats,…..segells, monedes, banderes, 
vestits brodats, rajoles, mobles, ceràmica, joies, 

miniatures… 
Podem pensar amb persones que coneguem  

i se’n diguin amb aquest nom. 
 

Tot plegat és prou significatiu com per creure 
que és una figura ben viva, i que ha deixat 

empremta en el record de la gent. Ha format part del 
nostre folklore. 

SANT JORDI , SÍMBOL D´UNA CULTURA I 
TRADICIÓ. 
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