
 

Rosita                                                                                     

Capítol  9: Primavera, trobada de gent gran i activitats. 

Ja hem començat la primavera. L‟arribada de l‟equinocci de 

primavera implica, com ja sabeu, que la durada de la nit 

sigui la mateixa que la del dia i que a partir d‟ara el dia es 

vagi fent més llarg que no pas les nits. 

El primer senyal del bon temps és la florida dels ametllers. 

Encara fa fred però alguns arbres ja donen senyals de 

recuperar l‟activitat. Quant surts de casa, aquí a pagès, i 

veus els ametllers florits, que et recorden que l‟hivern no 

durarà sempre, sents com tot s‟activa, i tu també. Ja es 

troba a faltar el bon temps i els dies llargs. L‟aire és més 

càlid i notes com la sang corre amb més força. 

Amb el bon temps a tocar augmenten les ganes de sortir 

de casa. Perquè ara, amb aquest bo, quan sortim tan la meva amiga Felissa com jo, 

aprofitem molt més bé el temps.  Aquesta setmana ens hem  proposat invertir més 

temps en més tallers i activitats, dels que ja fem. Cada vegada m‟agraden més! Pel 

trimestre que bé ens hem inscrit a un taller de Gestió de Biblioteques, per aprendre a 

ordenar i classificar la biblioteca de casa. A mi m‟anirà molt bé perquè tinc molts llibres 

i s‟han d‟ordenar per saber tots els llibres que arribo a tindre i la Felissa m‟ajudarà. 

Perquè jo sola no ho podria fer, però necessitem que una persona entesa en el tema ens 

ensenyi. 

Oh!.. i això no és tot, amb l‟arribada de la primavera i el començament del trimestre, es 

prepara una „Trobada de Gent Gran del Sud del Solsonès‟ amb tot un seguit d‟activitats. 

Ens ho ha explicat la Ramona que fa el taller de memòria, ens ha dit que s‟organitza una 

Trobada de Gent Gran, amb l‟objectiu de que ens coneixem gent gran dels diversos 

indrets del Solsonès i intercanviem idees i fem activitats conjuntes, com organitzar 

excursions o altres activitats, que de vegades no es poden realitzar per falta de gent. Ja 

ho diuen “La unió fa la força”.  I també perquè siguem conscients de que estar actius i 

fer activitats afavoreix la nostra salut, tant psíquica com física. 

Tots els del taller de memòria ja ens hi hem apuntat pel dimecres dia 6 d‟abril a les 

10.30 h. a la Biblioteca de Llobera. La meva amiga Felissa i jo ens fa molta il·lusió 

aquestes trobades, perquè comparteixes experiències amb altra gent i és més divertit. I 

a més si pot apuntar tothom que vulgui.    

Se sortirà de L‟hostal Nou, es farà una petita excursió amb cotxe i desprès uns deu 

minuts a peu fins al Dolmen de Llobera i el Sr. Joan ens explicarà la història d‟aquests 

indret i el que representava.  

Tornarem a L‟Hostal Nou i anirem a la sala de la biblioteca de Llobera i allà faran unes 

xerrades molt interessants, sobre temes, com:  “La Memòria Històrica i el valor de la 

Gent Gran com a testimoni”,  “Tallers i activitats per un envelliment saludable”,... I 

s‟acabarà amb un dinar de germanor a L‟Hostal Nou.  

Animeu-vos a venir a aquesta Trobada i a compartir experiències. A veure si ens veiem. 

Us hi espero a tots i totes.  

Recordeu que per deixar qualsevol comentari, idea o experiència que tingueu o hagueu 

tingut podeu fer-ho mitjançant: dependenciaenelmonrural.wordpress.com 

Atentament,  Rosita 

 

 


