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DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Demà celebrem el 193è aniversari de la Fundació de la 
congregació de les germanes Vedruna.  Preparem-nos 
per la festa recordant qui va ser Joaquima de Vedruna

https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc 

Avui fa 193 anys que Joaquima de Vedruna, juntament amb altres 9 noies, van començar 
la Congregació de les Germanes Vedruna. Després de pregar a la parròquia de la Divina 
Pastora es van trobar al Manso Escorial i van iniciar la primera escola de la qual és 
continuadora la nostra Escola, l’ESCORIAL.
Comencem la jornada de la Festa Major escoltant que ens diria també avui  Santa 
Joaquima 
https://prezi.com/dq3njypdleqj/eso-bat-santa-joaquima-de-vedruna/

Aquesta setmana celebrarem la FESTA Major de l’escola. En ella recordem que 
Santa Joaquima va fundar les Germanes Carmelites Vedruna començant la 
primera Escola Vedruna al Manso.

Amb el significat dels valors que tens a l’annex1  
pensa quina és la teva resposta com a ciutadà.

El Dijous Llarder, botifarra menjaré! 
El Dijous Gras, botifarra fins al nas!

Teniu un petit text a l'annex 2 per 
saber-ne una mica més de la tradició 
catalana del Dijous Llarder o Dijous 
Gras.

Pensar la vida: més enllà del Carnaval”
“La gresca, la broma, l’humor... són necessaris, però amb límits i com a 
instruments per viure una vida amb sentit, recordant allò de què hi ha un temps 
per a cada cosa. La disbauxa no pot ser permanent, perquè la rauxa sense el 
seny no té cap sentit.
El repte no és fàcil però només intentar-ho ja valdrà la pena. Ja ho deia el 
poema que “no hi ha camí sinó que es fa camí en caminar.”

Pensa un moment en com et pots divertir sense perdre el seny.

https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc
https://prezi.com/dq3njypdleqj/eso-bat-santa-joaquima-de-vedruna/


ANNEX 1 
 
ELS VALORS: 
 

COMPROMÍS: implicar-me en la realitat.                              
ALTERITAT: comptar amb els altres.                                
ESFORÇ: dedicar temps a allò que faig.                      
JUSTÍCIA: igualtat i conviure en pau.                             
SOSTENIBILITAT: aprofitar sense malgastar.                            
COOPERACIÓ: cooperar amb la societat.                             
CIVISME: dialogar, pactar i respectar.                         
ACOLLIDA: acollir la gent que ve.                                    
IDENTITAT: saber d’on vinc, qui sóc.                              
EXPERIÈNCIA: aprofitar tot allò que aprenc.                         
INICIATIVA: avançar-me en parlar i actuar.                     
IL.LUSIÓ: somiar i fer els somnis reals.    
 

 

ANNEX 2 
 

DIJOUS LLARDER, DIJOUS GRAS. 
  

Per Dijous Llarder, botifarra menjaré!  Per Dijous Gras, botifarra fins al nas! 
  

Avui és el Dijous Gras o Dijous Llarder. Cau sempre en lluna nova. 
És el dia en què moltes llars mengen truita de botifarra, coca de llardons i botifarra d’ou, així com 
altres àpats resultants de la combinació d’ous I carn. 
El sentit de la tradició de menjars abundants en greixos i proteïnes, prové de la contraposició amb la 
Quaresma, període que comença dimecres vinent, el dimecres de cendra,  i durant el qual aquestes 
menges eren sotmeses a restriccions. 
El seu origen es vincula a la vida de pagès. En aquells temps, l’estructura social es fonamentava en la 
comunitat, que sortia en grup al camp per celebrar l’arribada del Carnestoltes tot menjant coca de 
llardons i botifarra d’ou per berenar. Encara avui, el vestigi més visible d’aquesta tradició són els 
infants de les escoles que acostumen a anar al camp a celebrar el dijous llarder. 
Dijous Gras marca la fi d’una època d’alimentació abundant que s'inicia amb la matança del porc, a 
meitats de novembre, i segueix amb les festes de Nadal. Al febrer, el rebost s’havia buidat força, però 
quedaven encara llardons (el que resta del llard del porc un cop fregit i extret el seu greix) i 
botifarres. La qüestió era, doncs, menjar aliments greixosos per preparar-se per a l’abstinència de la 
Quaresma 
Aquest dia se celebra de diferentes formes i maneres, cada poble té la seva tradició, aquí en tenim 
unes quantes: 

• A Mallorca es costum menjar ensaïmades casolanes, fetes amb molt de llard i farcides amb carn de porc.  
• Fogasseta a Xerta (El Baix Ebre): La fogasseta és un pa rodó farcit amb truita de carxofes, alls tendres i 

salsitxes.  
• Baldanada popular a Tortosa (Baix Ebre): La Baldanada popular es fa a l’ermita de Mig Camí. La baldana és 

una botifarra o embotit curt, d’arròs, ceba, greix i sang. 
• Xatonada i merengada a Vilanova i la Geltrú (El Garraf): És costum aquest dia la celebració de la Xatonada 

popular amb tot el seu ritual: el primer plat de xató, el segon plat de truites, i per finalitzar-ho merenga o 
coca de llardons, i un seguit d’actes protagonitzats per la merenga, amb batalla festiva inclosa. 

• Passeig del carro de truites a Mataró (El Maresme): Cada dijous llarder, des de l’any 2000, el carro de 
truites surt als carrers de Mataró a fer el tradicional repartiment per la ciutat. El carro es va parant i convida 
als vianants a menjar i beure, al ritme de les gralles i les caixes. 


