
90 anys 
 
 
I és ràpid dir 90 anys. 90 anys que equivalen a 9 dècades, 3284 dies, 78816 hores 
i 4728960 minuts. Però què és el què equival als moments viscuts d’aquests 90 
anys? Els dies? Les hores? Omplim el temps de paraules, conversacions, 
trucades i reunions. Al llarg dels anys ens adonem que el que ens fa créixer 
realment no és tot això. Sinó allò que és diu “Less is more”, que podríem traduir-
ho amb un “Menys és més”. Aquella simplicitat que fa falta per no oblidar que 
estem vius i presents al nostre dia a dia amb mirades valentes, riures sincers, 
abraçades caloroses i respiracions profundes. És important no oblidar que cada 
dia que vivim som capaços de convertir aquestes paraules en mirades, les 
conversacions en riures i les trucades en abraçades que fan congelar el temps. Ja 
deien els nostres avis o pares refranys com “Anys plens de fanys” “Com més anys, 
més desenganys” o “Té més anys que Maria Castanya” per explicar les 
experiències viscudes. Però no hi ha res com viure-ho, existir-hi, ser-hi per gaudir 
d’aquest valuós temps. Efímeres les agulles del nostre rellotge. Un rellotge que no 
s’ha aturat, generació rere generació... 
I més si els instants són compartits amb aquells imprescindibles. Ens equivoquem 
si pensem que el secret està en els anys que tenim o fem, sinó en els colors que 
ens donen aquests anys, que signifiquen els moments. Moments d’alegria, 
d’esperança, de força, de calma, de tristesa o de creixement.  
Créixer és important i sempre de bracet amb la il·lusió i els somnis. I es per això 
hem sigut, som i serem. Una expansió que segueix entre nosaltres, fent que 
millorem dia a dia i que els colors de les nostres vides brillin per sobre de tot.  
Perquè simplement aquests 90 anys que equivalen a 9 dècades, 3284 dies, 78816 
hores i 4728960 minuts no serien res sense un recolzament diari, la suor dels qui 
fan possible el creixement i una família conjunta que fa grans qui som.  
Per uns 90 anys molt especials plens de colors. 
 
 
 
 


