Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Trobada de les "nenes" nascudes el 1952
El diumenge dia 6 d’octubre, 34 ‘‘noies’’ nascudes l’any 1952 vàrem
celebrar el 50è aniversari del nostre naixement.
Ens vàrem reunir al migdia a la plaça de la Coma, i una vegada
feta la fotografia de record, vam anar fins a Banyoles amb autocar,
feia un dia fantàstic, amb un sol d’estiu, la qual cosa va fer molt
agradable un passeig amb barca pel llac.
Tot seguit, dinàrem al restaurant ‘‘La Masia’’ un bon àpat i una
llarga tertúlia van fer que la festa fos molt bonica i entranyable, ja
que algunes de nosaltres feia molts anys que no ens havíem vist
i així vam poder recordar vivències i anècdotes de la nostra infantesa i joventut.
Esperem poder celebrar-ho juntes molts anys més.
Ens podeu veure totes juntes al foto d’aquesta pàgina:
Fila de dalt, d’esquerra a dreta: Anna Velasco Gutiérrez, Elena
Nin Sitjas, Glòria Anguila Donat, Pilar Amat Oliva, Núria Mias
Casadevall, Núria Plana Mir, Rosa Brugué Marti, Anna M. Figueras
Simon, Carme Bosch Gómez, Mercè Martínez Ruiz, Maria Quintana Barnés.
Fila central: Rosario Mejias Gómez, Pilar Sala, Adoración Barrios
Lopez, Assumpció Carabús, Cinta Carbó Miró, Núria Dalmàs Mercader, Josepa Vilar Juncà, Maria Plana Carabús, Rosa Alberti Ribas,
Concepció Prunell Esteva, M. Dolors Coll Valls, Rosa Fusté Cubarsí,
Clara Viñas Teixidor, Nati Prats Saura, Assumpció Bou Pons.
Ajupides: Carme Bou Vert, Marta Carrera Bosch, Núria
Ruscalleda Nadal, M. Lluïsa Batalle Puigvert, Pilar Parera Ribas,
M. Dolors Cristià Casellas,
Falta a la fotografia; però va assistit a la festa, Josefina Esparch
Moré.

A les nenes del 52
Les del 52
any afortunat el del
52
ja que vàrem néixer
totes aquestes ‘‘flors’’
50 anys han passat
sense quasi adonarnos
i aviat només farem
que recordar-los
de petites ens
trobàvem
a l’escola o a la
plaça jugant
i així, passant els dies
ens hem anat fent
grans

hem viscut dies de joia
de rialles i també de
plors
l’experiència de la vida
ens ha anat donant
lliçons
hem fet la nostra vida
ballant el so que ens ha
tocat
però cap de nosaltres
mai no ha oblidat
la paraula amistat
que amb salut i alegria
ens anem retrobant
i festes com aquesta
poguem anar celebrant.
Rosa Albertí

