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EDITORIAL   

uan escric aquestes ratlles falten deu dies pel re-
ferèndum del nou Estatut que s’haurà celebrat el 
passat dia 18, i com que quan es publiqui LA FAL-
GUERA ja haurà passat, ningú no em podrà acusar 
de fer propaganda de cap tipus, ni tan sols insti-

tucional afavorint el vot –és ben estrany, un país democràtic 
en què els encarregats de vetllar i garantir la transparència 
i la democràcia (la Junta Electoral Central) impedeixen a 
les institucions fer propaganda per afavorir la participació. 
Però aquest ha estat un capítol més del llarg i tortuós pro-
cés d’elaboració d’aquest Estatut que, suposo i espero, que, 
quan llegiu això, s’haurà aprovat per referèndum per tots 
els catalans.
 I és que, efectivament, si bé aquest nou estatut no és la 
panacea ni segurament és l’Estatut que molts de nosaltres 
voldríem, ja que el voldríem molt més ambiciós, és evident 
que suposa un pas endavant importantíssim en relació al de 
l’any 1979 i tampoc no ens ha de sorprendre gaire que en ha-
ver de pactar-lo a les Corts Generals –i haurem de continuar-
ho fent mentre Catalunya formi part de l’Estat i em sembla 
que n’hi ha per molt– el resultat final sigui el que es dóna 
quan dues parts pacten i totes dues es deixen unes quantes 
plomes en la negociació.
 Per posar un sol exemple d’aquesta millora en relació al 
que tenim ara, només vull esmentar allò que fa referència 
als ajuntaments i als poders locals. L’Estatut del 1979 gaire-
bé no mencionava l’administració local, mentre que l’actual 
li dedica dos capítols. Allò que l’Estatut del 1979 ventilava 
en 2 articles (el 9 i el 48) l’actual Estatut en parla des dels 
articles 217 al 220, en els quals consagra l’autonomia dels 
governs locals, i en els articles del 83 fins al 94, on es preci-
sen les competències locals (art. 84), regulant competències 
prou importants com són l’ordenació i gestió del territori i 
urbanisme, programació i gestió de l’habitatge, planificació 
i gestió de l’educació infantil, entre altres. I, important, es 
compromet a finançar des de la Generalitat qualsevol com-
petència nova o servei que no correspongui als Ajuntaments 
dur-lo a terme, el qual sempre haurà d’anar acompanyat del 
corresponent finançament.
 Amb això vull dir que l’única manera que conec de pro-
gressar, en tots els àmbits, és mirar i tirar endavant, perquè 
si ho fem al revés, si mirem enrere i només donem cops de 
cap a la paret, segur que molts de nosaltres trobaríem mo-
tius més que suficients per tirar la tovallola, amagar el cap 
sota l’ala i quedar-nos tancats a casa.
 Per això jo vull fer un clam a l’optimisme, a tirar entre 
tots endavant, a destriar bé el gra de la palla, a escollir 
allò que realment és important i deixar de banda el que és 
accessori, a saber, en definitiva, el que és prioritari i el que 
és banal. Estic segur que si som capaços de fer aquest pro-
cés serem tots una mica més feliços; mentrestant, estimats 
folguerolencs, estimades folguerolenques, que passeu un 
molt bon estiu i, això: que sigueu ben feliços

Antoni Noguer. Alcalde
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INFORMACIÓ MUNICIPAL 

• APROVACIÓ POUM
 En el ple de passat dia 6 de març va quedar 
aprovat provisionalment el Pla d’Ordenació Urba-
na Municipal i es preveu que el proper mes de 
juliol sigui aprovat definitivament per Urbanisme 
de la Generalitat. Aquest pla lògicament preveu 
com ha de ser el futur del nostre municipi i els 
seus trets més important són els següents:

1. Els objectius de creixement d’aquí a vint anys: 
El pla fixa les directrius del crei-xe-ment en 
la seva memòria econòmica; fixa les actuaci-
ons urbanístiques, i dirigeix el creixement cap 
allà on vol l’Ajuntament. Es pretén controlar 
un creixement desme-su-rat, i per això es mar-
quen etapes en cada estadi de temps fixat en 
els quinquennis del pla.

2. La situació dels nous equipaments i espais lliu-
res del municipi: El pla marca els es-pais on 
es podran ubicar els equipaments més repre-
sentatius i fixa el percentatge a cedir en cada 
sector de creixement, primant sempre l’actu-
ació pública sobre la pri-vada, és a dir, que els 
percentatges són sempre superiors als mínims 
establerts per la llei.

3. La política de sòl a aplicar amb la creació d’ha-
bitatges socials: El pla preveu des-ti-nar el 20% 
del sostre a habitatge social, amb la qual cosa 
es vol corregir el desvia-ment del mercat im-
mobiliari, que aposta per habitatges cada cop 
més cars, fet que a la llarga impossibilitaria que 
molts veïns i ciutadans de Folgueroles poguessin 
ac-cedir a un habitatge en el seu propi munici-
pi.

4. La fixació dels sòls industrials sota la figura de 
sòl no delimitat: Amb aquesta fi-gu-ra es pretén 
que sigui l’Ajuntament el que fixi el moment en 
què cal aflorar aquest ti-pus de sòl al mercat. 
El sòl no delimitat no el pot desenvolupar la 

iniciativa pri-va-da: cal que l’Ajuntament apro-
vi prèviament un pla de delimitació.

 
5. La realització de noves infrastructures, tant 

de comunicació (nous vials, carreteres) com un 
nou cementiri, etc.: Es presenta una circumval-
lació que resol perimetral-ment l’accés al nu-
cli, s’aprofita la carretera N-141 –oblidada en 
els anteriors pla-ne-jaments– i se la incorpora 
com un nou vial. Es preveu també un nou ce-
mentiri, l’adquisició dels terrenys del qual serà 
conseqüència del nou creixement i no re-pre-
sentarà cap càrrega per al municipi.

6. La protecció del nucli històric amb un estudi 
acurat de les intervencions que es po-dran fer, 
allunyant l’especulació que últimament ha-
via aparegut: El gran valor que té actualment 
el nostre nucli històric obliga a actuar d’una 
manera valenta i a tan-car el pas a possibles 
especulacions urbanístiques; per aquest motiu 
es regula tant la seva alçada com el seu apro-
fitament.

7. La protecció del patrimoni, tant l’urbà com el 
situat en el sòl urbanitzable: El patri-mo-ni del 
municipi s’in-ven-ta-ria per primer cop i es dei-
xa reflectit en fitxes, on s’esta-bleix el grau de 
protecció de cada valor.

8. La reestructuració del sòl no urbanitzable, que 
es tracta com un contenidor de re-cur-sos i no 
com una resta de sòl on s’aboquen aquelles ac-
tivitats molestes del muni-ci-pi: El sòl no urba-
nitzable es protegeix i s’estableixen diversos 
graus d’inter-ven-ció; s’ha fet l’inventari de 
totes les edificacions existents, amb la inten-
ció de prote-gir-les i de permetre-hi actuaci-
ons concretes, però també de deixar fixades les 
cons-truccions.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

• OBRES CENTRE CULTURAL POLIVALENT

 Després de quedar desert el 
concurs convocat en el seu mo-
ment per l’inici de les obres de 
la 1a. fase, s’ha procedit a ne-
gociar amb diverses empreses. 

Preveiem l’inici de les obres 
per a la tardor, un cop revisat 
el projecte i el pressupost. Te-
nim 420.000 € de subvenció de 
la Diputació de Barcelona per 

aquesta primera fase i el De-
partament de Cultura és a punt 
de comunicar a l’Ajuntament 
l’import que ens concedirà per 
la segona fase.
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• TANCA DEMUNT

També, per part del Consorci 
Guilleries-Savassona i a peti-
ció de l’Ajuntament, recollint 
un suggeriment de diferents 
entitats, s’ha procedit a posar 
una tanca prop de l’Ermita de 
la Demunt, per impedir l’accés 
als vehicles. Us demanem que 
deixeu els cotxes estacionats 
en els plans arbrats que hi ha 
ben a prop, al costat del camí. 
Es procedirà també a replantar 
herba al pla de la Demunt.

• CONVENI

L’Ajuntament de Folgueroles 
ha signat un conveni de col-
laboració amb la Diputació de 
Barcelona, a través del qual 
aquest organisme es compro-
met a redactar un pla d’ac-
cessibilitat al nostre munici-
pi, que estarà finançat a parts 
iguals per la mateixa Diputació 
de Barcelona, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, i la 
fundació ONCE i que per això 

• PETANCA I NOVA PARADA BUS

Quan es publiqui LA FALGUERA hauran acabat 
les obres de la nova parada de l’autobús just al 
lloc on hi havia les pistes de petanca que s’han 
traslladat a l’altra banda del carrer. Les obres 
de la parada, d’un cost de 30.000 euros, les ha 

finançat el Servei de Vies Locals de la Diputa-
ció i l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la nova 
marquesina, d’un import de 4.000 euros. Per fi 
tenim una parada amb cara i ulls.

no suposarà cap cost a l’Ajun-
tament. 
Aquest Pla ha de contemplar 

bàsicament:

• L’estudi de la via pública, 
en el qual es farà l’anàlisi dels 
elements urbans i es proposa-
ran uns itineraris, un pressu-
post i un pla d’etapes.
• El diagnòstic d’accessibili-

tat dels edificis municipals i el 
grau d’intervenció, un pressu-
post estimatiu de la interven-
ció i un pla d’etapes.
• Les intervencions necessàri-

es per millorar l’accessibilitat 
al transport i la comunicació.

• FOLGUEROLES I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cada cop hi ha més municipis 
que s’afegeixen a la tasca d’im-
pulsar experiències de partici-
pació ciutadana. En el cas dels 
municipis de menys de deu mil 
habitants la realitat, si no més 
complexa, és diferent.
Per això des del Centre per 

a la Participació Ciutadana 
de la Diputació de Barcelona 
s’ha endegat un projecte pilot 
d’assistència tècnica integral 
en participació ciutadana a 
deu municipis de la província 
de Barcelona amb menys de 
deu mil habitants. Un d’ells és 
Folgueroles.
Aquest projecte preveu ofe-

rir assistència tècnica i suport 
econòmic per a les diferents 
actuacions, una de les quals 
consisteix a posar en marxa un 
Pla de treball per a la dina-
mització del teixit associatiu 
de Folgueroles. Per això, el 
passat mes de juny, tècnics de 
la Fundació Catalana de l’Es-
plai es van posar en contacte 
amb totes les entitats del nos-
tre poble per tal d’implicar-les 
en el procés.
L’objectiu del projecte no és 

altre que fomentar la participa-
ció activa i constructiva de les 
entitats de Folgueroles enfortint 
el teixit associatiu i contribuir 
d’aquesta manera a la millora 
de la realitat social del municipi 
i de la seva qualitat de vida.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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• JOSEP M. GARRUT ÉS NOMENAT  FILL ADOPTIU DE FOLGUEROLES 

nat per la distinció i va dir que per a ell poder 
ser fill adoptiu de Folgueroles era la màxima 
distinció que podia esperar.
«Si fos castellà m’hauria agradat ser fill adop-

tiu d’Alcalá de Henares, pàtria de Cervantes; 
si fos italià m’hauria agradat que em fessin fill 
adoptiu de Florència, la pàtria de Dante; si fos 
anglès m’hauria agradat que em fessin fill adop-
tiu de Stratford-upon-Avon, la pàtria de Shakes-
peare; com a bon català el màxim reconeixe-
ment és ser fill adoptiu de Folgueroles, pàtria 
del poeta més gran de les lletres catalanes.»

Durant la cerimònia, l’historiador i museòleg 
barceloní compara Verdaguer amb les grans 
figures de la literatura universal
El diumenge dia 21 de maig, en el marc de la 

Festa Verdaguer, es va fer l’acte d’homenatge a 
Josep M. Garrut en reconeixement a la seva tas-
ca d’impulsor de la Casa-Museu Verdaguer de 
Folgueroles. L’alcalde, el senyor Antoni Noguer, 
després de llegir l’encomi, a la seva vida i obra, 
li va imposar l’escut d’or del municipi i el va 
nomenar fill adoptiu de Folgueroles. 
L’homenatjat es va mostrar satisfet i emocio-

• PLAÇA CAL TURU

També haureu vist la nova ordenació de la plaça Cal Turu. D’acord amb la majoria de veïns hem 
volgut recuperar la plaça com a espai públic i per als vianants en lloc de ser únicament un espai 
per a vehicles mal aparcats. Que en gaudiu!

• TAULA DE PING-PONG

Aquests dies s’està instal.lant una taula de ping-pong al parc infantil del Campet. Feu-ne bon 
ús.

INFORMACIÓ MUNICIPAL



La Falguera ·7·

JUNY

• VOLS QUE T’AJUDEM A
   BUSCAR FEINA?

L’Ajuntament de Folgueroles t’ofereix un servei 
d’orientació laboral on podràs rebre assessora-
ment sobre tot allò que necessites saber a l’hora 
de cercar feina o sobre on pots trobar aquella for-
mació que desitges fer. 
També pots incorporar les teves dades a XALOC. 

XALOC és una xarxa local d’ocupació on participen 
tots els municipis de la província de Barcelona. 
Des d’aquesta xarxa podràs accedir a ofertes labo-
rals de Folgueroles, de la comarca d’Osona o bé de 
tota la província de Barcelona, com tu triïs. 
Demana hora a l’Ajuntament i t’informarem amb 

més detall d’aquest servei.

• NOU ARQUITECTE MUNICIPAL

 A partir del mes de setembre hi haurà al mu-
nicipi un nou arquitecte municipal, Manel Solà 
substituirà a Jaume Hernández, que plega després 
de 15 anys en el lloc. Agraïm la feina i dedicació 
esmerzades durant tot aquest temps.

ALTRES INFORMACIONS
• ESTUDI D’INTENSITATS DE TRÀNSIT
 Un any més el servei de Vies Locals de la Di-
putació de Barcelona ha realitzat un estudi so-
bre les intensitats de trànsit de les carreteres 
que estan gestionades per aquesta institució. 
 Els resultats d’aquest estudi són de gran in-
terès per al nostre poble ja que s’ha analitzat 
el trànsit de la carretera de Vic–Folgueroles 
(BV-5215) durant uns mesos determinats de 

l’any 2004. Més concretament, s’ha estudiat 
el tram que va de la rotonda de la N-141d fins 
a la cruïlla dels carrers Major i Sant Josep de 
Folgueroles durant els mesos de febrer, març i 
juliol del 2004. 

 A continuació es poden veure els resultats 
obtinguts:

INTENSITATS MITJANES 1 Febrer Març Juliol Total
 IMD 3.755 3.134 4.402 4.110
 IMD dl. a dv. 3.947 4.387 4.767 4.401
 IMD dissabtes 3.640 0 3.875 3.758
 IMD diumenges 2.911 0 3.105 3.008

VELOCITATS 2 Febrer Març Juliol Total
 0 – 50 7,57% 5,72% 8,63% 8,00%
 51 – 90 89,58% 90,77% 84,75% 87,09%
 91 – 100 2,22% 2,80% 4,92% 3,71%
 101 – 120 0,45% 0,57% 1,46% 1,00%
 > 120 0,18% 0,14% 0,24% 0,21%

1. IMD (Intensitats mit-
janes). Estan calculades 
sumant tots els vehicles 
que passen pel tram es-
tudiat, sense tenir en 
compte la direcció del 
trànsit a la carretera.

2. Velocitats. És la pro-
porció del nombre de 
vehicles enregistrats se-
gons la seva velocitat.

• DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL

 L’Ajuntament de Folgueroles notificarà 
als veïns els continguts de les seves dades 
padronals per tal que tinguin l’oportunitat 
de conèixer la informació que els afecta 
almenys un cop cada cinc anys i a fi que 
puguin comunicar a l’Ajuntament les varia-
cions sobre la informació que els concer-
neix.
 Les dades del Padró no estan disponibles 
per a tercers i no seran cedides en cap cas 
a empreses, i només seran cedides a un or-
ganisme públic si així ho disposa la llei.

• PREC

 Es prega a tothom, especialment a aque-
lls que en fan mal ús, que no avoquin a les 
papereres que hi ha els carrers de Folgue-
roles bosses de deixalles, ja sigui de ma-
tèria orgènica, reciclable o rebuix. En cas 
de continuar aquest mal ús, l’Ajuntament 
es veurà obligat a retirar les papereres. 
Moltes gràcies.

ALTRES INFORMACIONS
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• BANDEROLES DE SENYALITZACIÓ COMERCIAL
 El servei de Dinamització Comercial de la 
Mancomunitat La Plana ha emprès una inicia-
tiva consistent en la penjada de banderoles 
als comerços de les poblacions pertanyents a 
la Mancomunitat, entre elles Folgueroles, que 
permetran una clara identificació d’aquests es-
tabliments tot creant un millor ambient comer-
cial als nostres pobles.
 Aquestes banderoles, de 40 x 60 cm, són de 
PVC amb un suport màstil d’acer inoxidable. Hi 
haurà imprès digitalment el logotip de l’establi-

ment i l’activitat que realitza.
 El cost, simbòlic, d’aquestes banderoles és 
de 30 € per comerç, ja que l’altra part del cost 
està subvencionada pel Departament de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i la Mancomunitat La Plana.
 Si hi esteu interessats, només cal que tru-
queu al 93 883 33 01 i ben aviat us passaran a 
recollir el logotip del vostre establiment per tal 
de realitzar el disseny del suport.

ALTRES INFORMACIONS
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REGIDORIES
• SERVEIS SOCIALS

• ENSENYAMENT

FOLGUEROLES CASA X CASA
Durant el curs 2003-2004, els alumnes de cin-

què i sisè de l’Escola Mossèn Cinto van iniciar 
un treball sobre el nom popular de les cases del 
poble. Es tractava d’un treball d’escola, que 
consistia en la descoberta de les cases més an-
tigues de Folgueroles i del perquè del seu nom. 
Aquest treball, però, no el van acabar aquests 

alumnes, ja que el que en un principi era un pe-
tit treball de descoberta, aviat es va convertir 
en el projecte d’un llibre: Folgueroles, casa x 
casa.
Per això s’ha continuat recopilant dades du-

rant dos cursos més, sempre amb els alumnes 
de 5è i 6è. Aquest treball ha inclòs fins a 175 
cases del nucli antic del poble, amb la correspo-
nent informació i imatges, així com alguns dels 
detalls més curiosos de cada una d’elles.
Ara, aquest llibre ja està quasi enllestit.
Han col·laborat en el disseny del llibre l’Im-

ma Espona, mare d’una alumna de l’escola, i en 
Santi Ponce i en Xevi Roviró, fent les correcci-
ons pertinents.
El cost d’edició del llibre està subvencionat 

per la Diputació de Barcelona. 
Durant el mes de setembre, els alumnes de 

l’escola Mossèn Cinto faran la presentació pú-
blica del llibre. També durant aquest mes, se’n 
repartirà un a cada casa perquè en podeu gau-
dir.

 Gent gran, gran gent (tallers 
terapèutics)
 Aprofitant la primavera i 
que Girona estava engalanada 
de flors, els usuaris dels tallers 
terapèutics, juntament amb 
familiars i amics seus, vam vi-
sitar la ciutat.
 Un carrilet ens va passejar 
pel patrimoni cultural i segui-
dament vam anar a dinar a Ca-
net d’Adri. A la tarda, després 
d’un dia d’oci, de visita cultural 
i de relació entre les persones 
grans, tornarem a Folgueroles.

 Però aquesta no ha estat 
l’única activitat lúdica que 
hem realitzat aquests últims 
mesos; sempre intentem seguir 
les tradicions i gaudir de totes 
les festes de cada temporada.
 Pel dijous llarder vam fer 
un esmorzar amb tots els “ets 
i uts”, i els mateixos usuaris 
dels tallers terapèutics s’ocu-
paren de fer foc a terra i coure 
botifarra a la brasa, que, per 
cert, era molt bona!
 Per Sant Jordi també vam 
confeccionar unes caixetes de-

corades amb una preciosa rosa 
vermella.
 Partint de la premissa que 
l’equilibri entre les àrees d’au-
tomanteniment, productivitat 
i oci és fonamental per a una 
bona salut, procurarem inclou-
re l’oci dins les nostres activi-
tats.

Tallers terapèutics gent gran, 
gran gent.

Oberts de dilluns a divendres, 
de 9:30 h a 13 h.

Telèfon: 938887664

REGIDORIES
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• TURISME

Els Alumnes que han participat en la confecció del llibre són:

 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06
 Cristina Caro Lídia Badosa Aberl Aguilar
 Laura Corbera Mònica Barnils Àgata Bertran
 Joan Farrés Judit Aumatell Ricard Caralt
 Ivet Font Sohaib Gaddour Lambert Caro
 Ussama Gaddour Sílvia Isern Enric Casanovas
 Aleix Madrenes Maria Macià Ferran Codina
 Marc Mercader Adrià  Mercader Alberto Fernández
 Maria Mercader Laura Pedrosa Biel Font
 Mireia Olivares Cristina Viñolas Pere Freixa
 Pol Oliver  Sara Myszynska
 Anna Pocero  Marc Pascuet
 Marcel Puig  Pol Puigdesens
 Mònica Serra  Ariadna Puigvila
 Xavier Teixidó  Mireia Pujols
 Ariadna Torrents  Laia Ruiz
 Cristina Zapata  Roger Subirana
   Maria Tió
   Anna Vallès

• CEIP MOSSÈN CINTO

 Per tal de resoldre defini-
tivament el problema de fil-
tracions d’aigua a través de 
la coberta plana de l’edifici 
de les escoles, el Servei Te-
rritorial de Barcelona del 
Departament d’Educació 
executarà aquest estiu una 
actuació consistent en la 
col·locació d’una coberta 
lleugera a base de plaques 
tipus sandvitx recolzades 
sobre una petita estructura 
metàl·lica, en la zona com-
presa entre la sala de profes-
sors i la biblioteca. Esperem 
poder solucionar definitiva-
ment els problemes ocasio-
nats pels degoters.

• www.folgueroles.cat i
   www.verdaguer.cat

 L’Associació puntCAT es va constituir el 23 
de novembre de 2001 amb l’objectiu de lide-
rar la campanya per a aconseguir el .cat, com 
a domini d’internet per a qualsevol pàgina que 
formi part de la comunitat lingüística i cultural 
catalana.
 Es va presentar la candidatura a ICANN (In-
ternet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, l’organisme que regula els noms de 
domini dins d’internet) el 16 de març de 2004.
 L’Ajuntament de Folgueroles va ser una 
de les moltes entitats que van donar suport a 
aquesta campanya, en aquest cas en el ple del 3 
de maig de 2004, amb l’aprovació per unanimi-
tat d’una moció presentada pel grup municipal 
PSC-PM, en la qual es recolzava la candidatu-
ra del domini .cat presentada per l’Associació 
puntCAT davant de l’ICANN, ICANN va aprovar 
el domini el 16 de setembre de 2005.
 Finalment ja podem anunciar que des de 
mitjan abril ja funciona www.folgueroles.cat 
per a accedir a la pàgina web de l’Ajuntament.
 D’aquí a poc temps aquesta pàgina estarà 
totalment renovada (havia quedat una mica ve-
lla). Actualment estem treballant en aquesta 
renovació que comportarà, a part d’una imatge 
més moderna, nous serveis per als internautes, 

entre ells la possibilitat de resoldre més tràmits 
administratius.
 També podem anunciar que tenim concedit 
el domini www.verdaguer.cat per a la pàgina 
de la Casa-Museu Verdaguer. Aquesta pàgina 
web també serà totalment nova i s’hi accedirà 
amb el seu propi domini, sense dependre de la 
pàgina de l’Ajuntament, tot i que també s’hi 
podrà enllaçar des d’allà.

Àngel Isern
Regidor d’Hisenda, Turisme i

Promoció Econòmica

• FENT XARXA A FOLGUEROLES
 Fa uns mesos es va començar a treballar per 
incloure el municipi de Folgueroles en el desple-
gament de la xarxa lliure guifi.net. Es va acor-
dar que l’Ajuntament col·laboraria en aquest 
desplegament cedint espais (per exemple la 
teulada de Can Dachs) i assumint el cost dels 
materials i equipaments necessaris. Quan va ar-
ribar aquest material es va començar a anar per 
feina i en aquest moment ja hi ha instal·lades 
les antenes que enllacen Folgueroles amb Vic (i 
amb la resta de la comarca), així com les que 
donen cobertura de xarxa a tot el casc urbà. En-
cara falta instal·lar alguns elements més, però 
el que hi ha, segons les proves que s’han fet, ja 

REGIDORIES
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funciona correctament.
 Aquest tipus de xarxa és conegut sobretot 
perquè pot utilitzar-se per a connectar-se gra-
tuïtament a internet, però aquesta és només 
una de les moltes possibilitats que ofereix. Per 
conèixer aquestes possibilitats us recomano que 
llegiu l’article que ens han fet arribar des de 
guifi.net i que publiquem a continuació.
 D’aquí a poc temps, qui ho desitgi podrà afe-
gir-se a la xarxa. Per això es convocarà tothom 
que hi estigui interessat a alguna trobada per 
tal d’explicar amb detall les possibilitats de la 
xarxa, la seva organització i què s’ha de fer per 
formar-ne part: com donar-s’hi d’alta, quins 
materials s’han d’instal·lar a cada casa, com 
configurar l’ordinador, etc.

Àngel Isern
Regidor d’Hisenda, Turisme i

Promoció Econòmica

• guifi.net
 guifi.net1 és una xarxa informàtica oberta i 
lliure, nascuda fruit de la iniciativa ciutadana i 
a la qual ens anem afegint particulars, institu-
cions i empreses.

guifi.net és:
 • una xarxa sense fils lliure i oberta
 • desplegada per diferents zones del territo-

ri2 
 • d’iniciativa ciutadana
 • acollida al Comuns Sensefils3

 És important que cada zona sigui liderada 
per gent de la pròpia zona, això garanteix l’èxit 
perquè cadascú vetlla pel seu tram.

És una xarxa ciutadana lliure i oberta que:
 • utilitza els canals de ràdio d’ús públic i lliu-

re
 • utilitza equips a l’abast dels usuaris4

 • es gestiona col·laborativament com a bé 
comú, per fer-ne un ús compartit i respon-
sable

que:
 • comunica directament els usuaris entre ells
 • intenta facilitar al màxim les coses per 

aconseguir arribar a tothom
 • permet que tothom hi pugui aportar contin-

guts nous5

no essent:
 • cap proveïdor d’accés a Internet
 • cap xarxa privada o d’algun grup d’usuaris, 

ni municipal, ni de titularitat pública, sinó 
el conjunt coordinat d’autoprestacions

 Els principis de guifi.net es detallen en el do-
cuments Comuns SenseFils que es poden resu-
mir de la següent manera:

Ets lliure per:
 • accedir a la xarxa, conèixer el seu funcio-

nament i participar en la seva gestió. De la 
mateixa manera, ho permets als altres usu-
aris

 • utilitzar la xarxa mentre no perjudiquis als 
altres usuaris. Ets responsable de l’ús que 
en facis, tant per l’ús de l’espai radioelèc-
tric com per la seguretat o els continguts

 • abandonar la xarxa lliure sempre que ho de-
sitgis i recuperar aquell material que en for-
mi part que sigui exclusivament de la teva 
propietat

 • estendre la cobertura de la xarxa sempre 
que sigui en les mateixes condicions del co-
muns sense fils

 Aquesta xarxa, que es construeix gràcies 
als esforços i a la col·laboració de tots els seus 
membres, és la suma de les aportacions de ca-
dascun dels seus membres.

I poder veure internet?... es pot fer?
 • existeixen accessos oberts
 • accessos a través de portes (proxys)
 • els usuaris es fan autoprestacions, se la fan 

arribar a on no els arriba

Les portes d’accés a Internet són, típicament, 
d’entitats que ja les tenen dedicades als seus 
usuaris però que sovint eren infrautilitzades: per 
qüestió d’horaris, d’equipaments, d’espai...
 • punts joves
 • biblioteques

1.- http://www.guifi.net
2.- http://guifi.net/ca/guifi_zones
3.- http://www.guifi.net/ComunsSensefils
4.- http://www.guifi.net/usuari
5.- http://guifi.net/ca/node/2413/view/services
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• CULTURA

AQUESTS DARRERS MESOS ES PORTA A TERME UNA INTERVENCIÓ I RESTAURACIÓ AL 
DOMEN DE PUIGSESLLOSES 

 • telecentres
 • ...

Centenars d’usuaris de guifi.net fem servir els 
continguts diàriament per a:
 • navegar i mirar el correu web
 • comunicar-nos entre nosaltres (confirmar el 

teixit social)
 • ajudar a descobrir nous objectius i fites
 • aprendre com funciona la xarxa
 • redactar documentació dels propis experi-

ments i pràctiques
 • organitzar tallers i xerrades sobre guifi.net 

per tal que tothom pugui ser autosuficient
 • ...
 • entre tots fem que tot això sigui possible

 Si tens alguna idea, segur que trobaràs qui et 
pot ajudar a tirar-la endavant.

On és guifi.net?
A 18/05/2006:

nodes:
 • més de 1.210 nodes donats d’alta
 • més de 699 d’aquests funcionant
 • presència a més de 20 comarques
 • amb nodes fora de Catalunya

visites a la pàgina web:
 • 10.000 visites diàries de mitjana

Ens ajudes?
 • www.guifi.net

- Restauració de la llosa incli-
nada: Per tal de sustentar-la i 
evitar que caigui, s’han reposat 
els fragments trencats pels ac-
tes vandàlics i s’han col·locat 
dues peces de ferro. Aquestes 
peces tenen forma de “V”, se-
guint la inclinació de la llosa. 
A més, una part de les peces 
s’ha fixat a un dau de formigó 
i ha quedat integrada dins el 
reompliment de l’interior del 
dolmen.
- Neteja general i consoli-

dació de les lloses monolíti-
ques: S’ha eliminat la brutícia 
en general, aplicant un bioci-
da per a l’atac dels bacteris, 
i s’ha dut a terme la consoli-
dació i l’obturació de fissures 
i esquerdes visibles mitjançant 
la injecció de resines i morters 
del color i la textura de les pe-
dres originals. 
- Consolidació estructural 

de totes les lloses: El reforç 
que garanteix l’estabilitat de 
les lloses s’ha fet mitjançant 
encofrats de formigó de calç. 

S’hi ha inclòs la construcció d’un petit mur paral·lel a les lloses 
de la banda oest, amb la intenció de tapar els daus de formigó i 
evitar l’erosió de les terres.
- Adequació de la superfície interior del monument: S’ha 

reomplert l’espai interior del dolmen fins a arribar al mur de 
contenció ja construït amb capes d’àrids tractats. Aquests àrids 
permetran garantir un sistema de drenatge òptim que eviti l’acu-
mulació d’humitats dins el monument.

PRESSUPOST

1. Restauració de la llosa inclinada. 2.230 €

2. Neteja general i consolidació
 de les lloses monolítiques. 7.125 €

3. Consolidació estructural
 de totes les lloses. 9.000 €

4. Analítiques de l’estat de conservació
 intern de les lloses.  3.000 €

5. Adequació de la superfície interior
 del monument. 2.360 €

Les obres de restauració, adequació i conservació del Dolmen 
de Puigseslloses han anat a càrrec, íntegrament, del Departa-
ment de Cultura: Direcció General del Patrimoni Cultural (Servei 
d’Arqueologia).

Regidoria de Cultura
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• ESPORTS

PRIMER DUATLÓ DE FOLGUEROLES

• MEDI AMBIENT
 En aquests temps en què 
té tanta importància l’estal-
vi energètic, els ajuntaments 
tenim l’obligació d’anar adap-
tant en la mesura que ens si-
gui possible les instal·lacions 
del nostre poble. Mantenir-les 
i actualitzar-les. Això és el que 
estem fent. Hem canviat en di-
ferents punts de llum (c/ de la 
Font-Major i plaça Verdaguer) 
74 làmpades de vapor de mer-
curi per unes altres de vapor 

de sodi d’alta pressió.
 Els avantatges de les làmpa-
des de sodi és que amb menys 
consum elèctric donen la ma-
teixa intensitat de llum i no 
són tan contaminants. Esperem 
poder continuar amb aquesta 
línia fins a arribar a tenir-les 
totes canviades.
 També s’ha fet una altra 
actuació molt important res-
pecte de l’enllumenat públic: 
hem canviat els temporitza-

dors d’encesa i apagada per 
rellotges astronòmics, que es-
tan programats de tal manera 
que cada dia s’avancen o en-
darrereixen segons la sortida i 
la posta de sol.
 Per tant hem reduït per una 
banda en consum i per una al-
tra en hores de funcionament; 
aquest estalvi es veurà reflec-
tit en una reducció de la factu-
ra de la companyia elèctrica.

Regidoria de Medi ambient

 El passat 15 de gener es va celebrar el primer 
duatló de Folgueroles, puntuable per al circuit 
català de duatló de muntanya. La prova va es-
tar organitzada conjuntament pel Club Natació 
Vic i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Folgueroles, que hi va fer una aportació econò-
mica d’uns 3.000 euros, a més de les hores del 
personal de l’Ajuntament i voluntaris.
 Va comptar amb una participació total de 180 
atletes entre totes les categories. Tot i ser una 
cursa adreçada al món federatiu també hi van 
poder participar totes aquelles persones que ho 
van voler, sense cap mena de restricció i en les 
diferents categories.
 El circuit, especialment tècnic i endurit pel 
fang, va fer patir més del compte els atletes. 
La competició es va iniciar amb boira i amb 
una temperatura de 2 graus positius. El fang va 
estar present en tot el traçat i va endurir una 
cursa que va ser molt tècnica en alguns trams 
de BTT; això va fer que dels 160 atletes inscrits 

inicialment només 140 finalitzessin la cursa.
Cal destacar el duatló de BTT infantil, sobre 
unes distàncies de 800 m de cursa a peu, 1,6 km 
de BTT i 800 m de cursa a peu, amb una partici-
pació de 20 duatletes i una cursa final ha estat 
molt renyida.
 Cal esmentar que l’atracció de la cursa va ser 
la participació de l’exjugador del FC Barcelona 
Luis Enrique, que últimament ha participat en 
diverses proves de resistència, com la Marató 
de Nova York. El seu primer duatló ha estat el 
de Folgueroles, on podem considerar que va te-
nir una molt bona actuació, finalitzant en el 46è 
lloc de la general.
 El guanyador de la cursa va ser Joan Freixa, 
del Club Natació Sallent, amb un temps d’1h 25’ 
17’’; en fèmines va guanyar Beth Serrano, tam-
bé del Sallent, amb un temps d’1h 48’ 19’’.
 Comentaris de l’exjugador de futbol Luis En-
rique fetes a la seva pàgina web:

I Duatló de Folgueroles (Vic)                                                                2006-01-25 22:57:54

 Aquí estic de nou, amb les piles carregades i disposat a competir i debutar en algunes es-
pecialitats que sempre m’han atret. 
 El passat 15 de gener vaig debutar en duatló. Com m’imagino que ja sabeu el duatló consta 
de dos esports. Comences corrent, després vas en bici i acabes corrent de nou. El duatló fou 
a Folgueroles (Osona) i era de muntanya. 
Les distàncies van ser: 
Cursa 6 km 
BTT 20 km 
Cursa 3 km 
 Tot i que la temperatura era freda vaig poder disfrutar moltíssim. En el recorregut inici-
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al de 6 km per camins de terra vaig avançar bastants corredors, el fet de no mesurar bé les 
distàncies i la diferència abismal entre córrer per muntanya o fer-ho per asfalt van fer que jo 
anés amb prudència. El meu temps va ser de 22’ 35’’.
 La primera transició em va sortir molt ràpida i en molt pocs segons vaig poder començar 
la meva competició en bici. Sense cap dubte la bici és el que marca el teu registre en aquesta 
prova, perquè és l’etapa més llarga i en la qual es prenen més diferències entre els partici-
pants. Amb la bici vaig patir més de l’esperat i fins i tot van aparèixer dolors musculars a les 
cames. Després d’anar 15’ sobre la bici i de ser passat per autèntiques “motos”, la cursa es va 
estabilitzar i cadascú ocupava el lloc que mereixia. El meu temps va ser d’1h 9’ 34’’. 
 L’ultima transició va ser bastant ràpida i en aquest tram vaig avançar un participant. El 
meu temps en aquesta última part va ser de 12’ 41’’. 
Temps final: 1h 44’ 50’’.
Posició 46 d’un total de 140 participants que finalitzaren la prova. 
Al final em va agradar tant que el diumenge 29 de gener seré a Mataró participant en un altre 
duatló de muntanya. 

Regidoria d’Esports

• JOVENTUT

BORSA HABITATGE JOVE

 La Borsa d’Habitatge Jove és un programa 
impulsat per la Generalitat de Catalunya, els 
ajuntaments i la Mancomunitat la Plana per tal 
de donar facilitats als joves a l’hora d’accedir a 
un habitatge.
 Així, la Borsa d’Habitatge Jove de la Manco-
munitat la Plana realitza les tasques de media-
ció entre els propietaris i els joves que busquen 
un habitatge de lloguer.
 Aquest és un servei gratuït, tant per als propi-
etaris com per als joves, i que a més de posar en 
contacte joves i propietaris dóna altres serveis:

• Assessora i orienta els joves i propietaris en 
qualsevol matèria relacionada amb l’habitatge. 
• Tramita, executa i fa el seguiment de tots els 
contractes de lloguer gestionats per la Borsa. 
• Dóna garanties als propietaris per assegurar 
el cobrament de la renda, a més d’una asse-
gurança multirisc per a l’habitatge, totalment 
gratuïta durant el primer any. 
• Tramita i assessora sobre subvencions i des-
comptes fiscals, tant per a propietaris com per 
a llogaters. 
 
 La Borsa Jove de la Mancomunitat la Plana 
dóna servei als municipis relacionats a con-
tinuació: Aiguafreda, Balenyà, el Brull, Ma-
lla, Muntanyola, Santa Eulàlia, Seva, Sant Mi-
quel, Sant Martí de Centelles, Taradell, Tona i 
Folgueroles.
 Per optar a un pis de la Borsa has de complir 

les característiques següents:

• Tenir entre 18 i 35 anys. 
• Si treballes, has de tenir uns ingressos bruts 
anuals mínims d’1,5 vegades l’IPREM (almenys 
d’un dels sol·licitants). 
• Si ets estudiant, estàs en situació d’atur, tens 
un contracte temporal o tens uns ingressos in-
feriors a la quantitat esmentada en el punt an-
terior, podeu optar a un habitatge de la Borsa si 
disposeu d’una fiança solidària (aval per a ca-
dascun dels sol·licitants que estiguin en alguna 
de les situacions recollides en aquest punt). 
• El 30% de la suma dels ingressos de tots els sol-
licitants determinarà el preu màxim de lloguer 
al qual es pot accedir. 
 
 Si ets jove i busques habitatge de lloguer, a 
la Borsa t’ajudem a trobar-lo.
 Si és propietari d’un habitatge i desitja llo-
gar-lo amb totes les garanties, i sense cap cost 
addicional, des de la Borsa gestionem el seu 
habitatge garantint-li el cobrament de la seva 
renda i la seva conservació.
 Propietaris i joves, si voleu més informació 
podeu dirigir-vos al Punt d’Informació Juvenil 
del vostre municipi o bé a la Borsa d’Habitatge 
de la Mancomunitat la Plana, carrer Afores, s/n, 
de Malla (al costat de la deixalleria).
 L’horari de la Borsa és dilluns i dimarts de 4 
a 6 de la tarda i dijous de 10 del matí a 1 del 
migdia.
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 El curs de premonitors de 
lleure infantil i juvenil que es 
va realitzar de forma intensiva 
els dies 6 i 7 de maig al Punt 
Jove va tenir un gran èxit d’as-
sistència. Aquest curs pretenia 
formar els joves de 15 a 18 anys 
en l’àmbit de l’educació en el 
lleure. Es van cursar diverses 
assignatures com pedagogia; 
jocs, cançons, danses i dinàmi-
ques de grup; primers auxilis; 
psicologia i psicopedagogia. 
Els professors eren diversos 
professionals en actiu. Tots els 
assistents tenien ganes de tre-
ballar i posar a la pràctica els 
seus coneixements, així és que 
si algú de vostès necessita un 
cangur o un monitor/a, podeu 

demanar les dades d’aquests 
nois i noies al Punt jove. 
 Es procurarà relacionar el 
curs amb la recerca de feina, 
fent una xerrada sobre aquesta 
qüestió.
 Aquest mes de maig també 
hi ha hagut cabuda per a les 
activitats artisticoculturals, 
i cada dijous, divendres i dis-
sabte ens hem reunit un grup 
de joves per preparar un es-
pectacle dirigit i relacionat 
conjuntament amb l’espai Mer. 
Aquest espectacle és un pro-
jecte entre la Casa-Museu, el 
Punt Jove de la població i la 
Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona.
 La performance multidisci-

plinar (amb música, dansa, te-
atre...) està relacionada amb 
Verdaguer i pretén despertar 
tots els vostres sentits, i es va 
estrenar el dissabte 27 de maig 
en el marc de les festes Verda-
guer.

• PUNT JOVE

Els horaris d’obertura del 
Punt Jove són de dimarts a 
divendres de 5 a 8 de la tar-
da. Està situat a la “Caseta 

del mestre”. 
Tel: 93 888 76 64

SERVEI BIBLIOBÚS
En aquest espai que ens ofereix LA FALGUERA us 
volem donar a conèixer les millores i novetats 
del Servei del Bibliobús.
Aquest any el Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona ens ha augmentat 
considerablement el pressupost dedicat a 
adquisicions: 

65 % d’increment del pressupost per a 
l’adquisició de llibres
56 % d’increment del pressupost per a 
l’adquisició de música
34 % d’increment del pressupost per a 
l’adquisició de DVD

Amb aquest increment adaptarem la col·lecció a 
les necessitats dels nostres usuaris i disposarem 
d’una col·lecció més actualitzada.
A Folgueroles tenim un ampli sector del públic 
infantil que ja és usuari del Bibliobús; un dels 
objectius d’aquesta millora és aconseguir que 
utilitzin el Bibliobús aquell segment de la 
població que encara no n’és usuària.

Com cada any us donem a conèixer les 
estadístiques d’usuaris, de documents prestats i 
de l’evolució d’aquests indicadors des del 1999, 
tot esperant poder-los millorar any rere any.

FOLGUEROLES
Població: 1.905 habitants (1/1/2005)

REGIDORIES - BIBLIOBUS
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Mas La Roca
 LLISTAT COMPARATIU MENSUAL
 temperatures
 màxima mínima dies

 Mes Any Mitjana diària (dia) Mitjana diària (dia) Mitjana Pluja Boira Boir. Pluja Temp. Cal. Ros. Geb. Gel. Gla.

 11 2005 12,2 20,9 (3) 3,2 -4,9 (30) 7,7 43,4 5 0 18 1 0 3 0 6 1

  2004 13,3 18,4 (13) 1,4 -4,2 (16) 7,4 7,0 10 2 14 0 0 7 0 12 2

 12 2005 7,2 12,2 (4) -3,4 -8,5 (29) 1,9 10,8 5 2 12 0 0 0 2 26 24

  2004 9,1 13,3 (10) 0,9 -7,4 (28) 5,0 77,4 10 2 20 0 0 5 0 14 8

 1 2006 7,9 14,2 (31) -0,2 -5,4 (26) 3,9 123,2 10 3 19 0 0 4 0 9 8

  2005 8,9 18,1 (20) -3,4 -12,1  2,8 2,2 6 0 11 0 0 3 1 22 21

 2 2006 10,6 14,6 (2) 0,0 -3,4 (6) 5,3 5,0 7 2 13 0 0 0 0 12 7

  2005 8,5 15,3 (13) -2,8 -7,7 (23) 2,9 39,4 6 0 13 1 0 0 0 21 17

 3 2006 15,3 22,9 (26) 3,6 -3,2 (1) 9,5 10,0 3 2 8 0 0 0 0 3 1

  2005 15,0 21,7 (20) 1,3 -6,4 (8) 8,2 12,8 12 0 13 1 0 12 0 14 10

 4 2006 19,3 23,8 (26) 5,5 0,2 (11) 12,4 28,8 7 1 13 2 0 0 0 0 0

  2005 17,9 27,8 (28) 4,5 -0,2 (16) 11,2 4,6 2 1 6 2 0 4 0 2 0

Aquestes dades es poden consultar amb més detall a les adreces d’Internet:
http://www.infomet.fcr.es/clima/

http://infomet.am.ub.es/infomet/clima/folgueroles/

Usuaris préstec en relació als habitants

Usuaris de préstec  1.430
Població atesa   1.905  1.430 / 1.905 = 0.75

Préstec per habitant

Préstecs   4.176
Població atesa   1.905  4.176 / 1.905 = 2.19

METEOROLOGIA

BIBLIOBUS - METEOROLOGIA
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COMENTARI:
 Aquest hivern passat ha es-
tat llarg i fred. I, curiosament, 
no pas per haver-hi hagut grans 
invasions d’aire fred, sinó que 
una determinada situació ba-
romètrica ha fet que les tem-
peratures fossin una mica més 
baixes del normal durant molt 
de temps seguit. Normalment 
els hiverns, a la nostra zona 
climàtica, estan caracterit-
zats per ser temperats, amb 
puntes de molt aire fred però 
amb una mitjana relativament 
confortable (a la qual ja estem 
acostumats), i fins i tot podem 
tenir algun petit període càlid 
que permet una mica de repòs 

del fred. Quan et trobes que al 
mes de desembre la tempera-
tura mitjana és menor o igual 
que l’habitual sense cap re-
muntada, el gener també i el 
mateix el febrer, la sensació de 
fred es fa molt acusada per la 
seva durada i dóna la sensació 
d’hivern molt llarg. 

 Ara tornem a començar a 
tenir problemes amb l’aigua. 
Després d’un gener extremada-
ment plujós (123 litres), la pri-
mavera ens torna a fer la guit-
za. El més d’abril, normalment 
un dels mesos més plujosos, 
ha estat sec (28,8 litres), i si 
comparem la pluja del període 

febrer-abril d’aquest any amb 
el de l’any passat us adonareu 
que aquest encara és més sec. 
I recordeu que la de l’any pas-
sat ja va ser una primavera de 
sequera. 

 Esperem que al maig les 
coses canviïn, perquè si no és 
així, i pensant en la gran quan-
titat de branques caigudes de 
l’última nevada hivernal (amb 
una neu molt humida i per tant 
pesant), una part del còctel 
per a possibles incendis està 
servit...

JOSEP PUJOLS PUIGDESENS

ENTITATS

 S’acaba un altre curs i aquest 2005-

2006 és el primer com a Llar d’Infants 

Municipal. Hem gaudit de tots els avan-

tatges i seguim treballant amb molta 

il·lusió i amb unes condicions immillo-

rables.

 Hem d’acomiadar els dos grups de 

Peixos, amb un total de 34 nens i nenes 

que pel setembre ja aniran a l’Escola 

Mossèn Cinto. Els trobarem a faltar i 

esperem que continuïn creixent així de 

feliços i eixerits!

 

 Per al proper curs, segons la preins-

cripció del mes de maig, hi haurà una 

matrícula d’uns 80 infants.

 A seguir així i per molts anys a tots!

Les educadores 

• LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
 “EL PATUFET”

METEOROLOGIA - ENTITATS
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 El  dia  9 de juliol, amb motiu de la festa 
de fi de curs de la llar d’infants del poble, es  
celebra a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles 
un berenar i espectacle infantil a càrrec del 
grup la Serpentina que esperem que agradi a  
petits i grans.
 Des del grup de pares i mares de la llar 
d’infants volem agrair la col·laboració de:
L’Ajuntament de Folgueroles per l’espai i el 
material cedits.
El Forn Sant Jordi.
El Supermercat Pròxim.
 I, finalment, volem destacar l’alta partici-
pació de pares i alumnes de la Llar d’infants el 
Patufet.
 Sense tots ells la celebració no seria possi-
ble.
Gràcies a tots

Grup de pares i mares de
la Llar d’infants El Patufet

• FESTA DE FI DE CURS DE LA
 LLAR D’INFANT EL PATUFET
 (CURS 2005-2006)
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 Quan ens parem a pensar 
en la feina de pares és quan 
ens adonem que, probable-
ment, serà el més important 
que farem a la nostra vida, 
allò que ens aportarà més 
satisfaccions i, per altra ban-
da, allò que ens farà dubtar 
més de nosaltres mateixos, 
del que fem bé i del que no 
fem tan bé, del que caldria 
fer, del que diuen que és mi-
llor... Però això no treu que 
es continuï tractant d’una de 
les tasques que afrontem di-
àriament amb més interès i 
energia: l’educació dels nos-
tres fills i filles.
 I és justament quan pen-
sem en l’educació que ens 
adonem que l’escola també 
és un dels puntals impor-
tants en la formació de les 
nostres filles i fills i, malgrat 
tot, gairebé desconeixem què 
hi fan, quines mestres hi ha, 
com s’organitzen i un llarg 
etcètera.

 Tots, en un moment o al-
tre, tenim alguna idea o bé 
ens agradaria poder aportar 
el nostre granet de sorra en 
l’educació dels nostres fills, i 
a més ens agradaria poder-ho 
compartir amb els altres pa-
res i mares. 
 L’AMPA és una bona excusa 
per formar part de la comuni-
tat educativa, com a membre 
actiu a l’escola. També és ve-
ritat que a vegades ens sen-
tim ofegats per tantes obli-
gacions; però, no val la pena 
dedicar tots els esforços pos-
sibles als nostres fills? L’AMPA 
ens ofereix l’oportunitat de 
conèixer molt de prop la vida 
a l’escola. 
 Penseu que l’escola la 
formem tots, mares, pares, 
alumnes, mestres, instituci-
ons...; tota la societat, en 
un moment o altre, en for-
ma part. Però aquest model 
educatiu necessita una impli-
cació una mica més elevada 

d’alguns de nosaltres i vosal-
tres. Penseu que el menjador, 
les activitats extraescolars 
i moltes altres accions de la 
comunitat educativa necessi-
ten l’esforç, encara que sigui 
poc, de tots i una mica més 
d’alguns.
 Des d’aquí us volem ani-
mar a formar part d’aquest 
col·lectiu que es preocupa 
activament de la vida esco-
lar dels seus fills i filles. Els 
que ja hi som ens sentim or-
gullosos de poder participar i 
col·laborar, encara més, en la 
seva formació integral; i els 
que encara no hi sou, us po-
deu plantejar ampliar el vos-
tre currículum com a pares 
i mares i formar part activa 
de l’AMPA de l’escola Mossèn 
Cinto Verdaguer.
 Si voleu contactar amb la 
junta de l’AMPA ho podeu fer 
al telèfon 630956861 o per 
e-mail president@ampa-mos-
sencinto.com

• AMPA

ENTITATS

 Primer cap de setmana

 Els actes es van iniciar el 18 de maig amb la 
celebració del Dia Internacional dels Museus 
que es va fer coincidir amb la presentació del 
quadre Verdaguer pastoret de Jaume Pahissa. 
L’endemà Josep M. Garrut va pronunciar la 
conferència El paisatge del pintor Pahissa i 
el sentiment pastoril de Verdaguer.

 El dissabte a la tarda es van inaugurar les 
plaques amb el poema La fira de les roses 
al carrer Puigjaner i a continuació es va sor-
tir amb comitiva per anar a tallar l’arbre de 
maig a la Font Trobada fins a portar-lo a la 
plaça Verdaguer per tal de presidir la Festa.

 També es va inaugurar l’exposició Evolu-
ció històrica de la cartografia dels Pirineus 

–a la Sala de Plens– una exposició itinerant 
produïda per la Generalitat de Catalunya, la 
Comunitat de Treball dels Pirineus i l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya que es podrà visitar 
fins a finals de juny en els mateixos horaris 
que el Punt d’Informació.

 A la nit es va poder gaudir d’un concert 
excepcional sobre textos de Verdaguer musi-
cats per diversos compositors catalans que va 
aplegar un centenar de persones a l’església 
parroquial. Verdaguer i el lead català fou 
interpretat per la soprano Teresa Garrigosa i 
el pianista Emili Blasco que van mostrar una 
gran emoció de poder actuar en el poble del 
poeta.

 El diumenge, durant el matí, es va anar 
omplint el monument amb els rams de flors 

• CRÒNICA DE LA FESTA VERDAGUER 2006
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dels participants al 29è con-
curs i es va celebrar la missa 
solemne amb la participació 
de la Coral dels Avis. Eixint 
de missa es va fer la tradici-
onal ofrena de la corona de 
llorer al peu del Pedró monu-
ment. El grup de dansaires, 
que aplega més de seixanta 
persones, ens va oferir el Ball 
dels Nyetos, dansat pels més 
petits de la colla; el Ball de 
Cintes, pel grup de joves, i 
els més veterans van ballar el 
Ballet de Folgueroles. L’acte 
es va cloure fent ballar tot-
hom amb la Torinesa.

 L’acte institucional del Pa-
tronat de la Casa Museu va 
consistir en el nomenament de Josep M. Gar-
rut com a fill adoptiu de Folgueroles, i l’alcal-
de li va fer ofrena d’un pin d’or que reprodu-
eix l’escut de Folgueroles. 

 A la tarda, als jardins de Can Dachs es va 
poder gaudir del concert Aigua, més aigua! 
a càrrec de Pont d’Arcalís. Un concert que va 
començar amb una pregària de l’aigua i va 
aplegar més de 300 persones que es van mos-
trar en tot moment entusiastes amb aquesta 
proposta musical d’arrel pirinenca.

 Un cop acabat el concert van començar les 
sardanes amb la Cobla Geni-
senca que enguany va estre-
nar una sardana que porta 
per títol Joves dansaires de 
Folgueroles, del compositor 
rodenc Xavier Baurier.

 El segon cap de set-
mana

Es va iniciar amb la confe-
rència El primer mapa del 
Pirineu Català en l’edició 
de Canigó, a càrrec de M. 
Carme Montaner, que va re-
passar els mapes pirinencs a 
través dels temps i va desta-
car la prodigiosa capacitat de 
precisió de Verdaguer a l’ho-
ra de descriure paisatges. 

 El dissabte a la tarda a la Casa-Museu es va 
crear una gran expectació per veure Glòria 
o el camí de la llibertat. L’espectacle era 
el resultat d’uns tallers de treball dirigits per 
Empar Rosselló que es van portar a terme a la 
Casa-Museu durant tres setmanes. Una colla 
de joves del poble, que s’havien presentat a 
un càsting previ, i coordinats pel Punt Jove i 
la Casa-Museu, van poder gaudir de les sessi-
ons de treball de la ballarina i actriu Empar 
Rosselló. Com a resultat del seu treball van 
presentar una performance que va omplir de 
sons, imatges, olors i colors tots els espais de 
la Casa-Museu. La proposta volia ser una refle-

ENTITATS
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xió sobre l’espiritualitat i els exorcismes de Verdaguer. Intèr-
prets: Empar Rosselló, Xavier Padollers, Marta Farré, Gemma 
Farré, Judit Solà, Maria Izern, Ariadna Puigvila, Pere Freixa, 
Irene Rovira, Marcel Garcia, Tali Alentorn, Xènia Ramon. Ba-
llarí: Kokú. Música: Quim Solé i Mínim Atack.

 Al vespre es va presentar el “culebró” documental Verda-
guer o fals. Els directors, Joan Bover i Joanot Cortès, amb 
un gènere molt personal, fan una reflexió sobre la llegenda 
rural de “fer por” i prenen com a punt de partida l’acte de 
l’Arbre de Maig de la Festa Verdaguer. La pel·lícula, per desig 
dels directors, es va projectar al racó de Mossèn Cinto i va ser 
presentada per en Carolino, un dels actors del “culebró”.

 L’endemà es va fer la XIX Caminada pels llocs verda-

guerians. Aquesta caminada 
transcorre en gran part per 
l’Espai Natural Guilleries-Sa-
vassona i enguany, coincidint 
amb el Dia Europeu dels Parcs 
Naturals, va ser gratuïta. Com 
cada any hi van participar cap 
a tres-centes persones.

Una exposició interge-
neracional

 LA VIDA A LA CUINA. La 
cuina del Museu Verdaguer 
a l’escola és un projecte que 
s’ha treballat a l’escola du-
rant el curs 2005-2006 i que 
va concloure amb una exposi-
ció durant la Festa Verdaguer. 
Aquesta exposició, oberta al 
públic en general, va tenir 
una bona acollida i la van vi-
sitar prop de tres-centes per-
sones.

 El projecte LA VIDA A LA 
CUINA. La cuina del Museu 
Verdaguer a l’escola ha con-
sistit a treballar a partir de la 
cuina de la Casa-Museu Ver-
daguer dos temes transver-
sals en educació: la vida quo-
tidiana a través del temps i 
la funció investigadora dels 
museus. Aquest projecte ha 
comptat també amb la col-
laboració dels avis dels Ta-
llers Terapèutics i ha permès 
potenciar les relacions entre 
generacions a partir d’un es-
pai quotidià i comú a totes les 
èpoques com és la cuina. 

 La valoració de l’experièn-
cia que fem entre tots és molt 
positiva, tant pel ressò extern 
que ha representat com per la 
col·laboració entre el museu i 
l’escola i pel foment de la re-
lació intergeneracional entre 
els avis i els nens de l’escola.
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 Com cada any en aquesta 
època comença el que po-
dríem anomenar “la tempo-
rada teatral” per al grup de 
Teatre l’Atlàntida. Però això 
no és tan fàcil com sembla: 
s’ha de triar l’obra, llegir-la 
i comptar, en principi, amb el 
consens de tots. I és després 
quan vénen uns mesos d’as-
sajos i més assajos; feixucs a 
vegades, però sempre plens 

d’anècdotes divertides, de 
rialles espontànies, de com-
plicitat i de bon humor entre 
tots: actors, directors, apun-
tador, tramoistes... I tot això 
ho fem amb una immensa il-
lusió per a homenatjar la gent 
del poble, donant el millor de 
cadascú i esperant que agradi 
i que tothom s’ho passi tan bé 
com la gent del grup a l’hora 
de preparar l’obra. 

 Però el grup de Teatre l’At-
làntida no ha estat vagarós 
fins aquí, ans al contrari. Hi 
va haver primer els Pastorets. 
Aquests Pastorets que aquesta 
vegada, i ja és la tercera, ens 
donen una visió innovadora, 
plena d’humor i de fantasia 
d’aquesta tradició nadalenca 
tan nostrada. Però al mateix 
temps sense perdre de vista 
els personatges tan entranya-

• GRUP DE TEATRE ATLÀNTIDA

 L’Associació de Pa-
tinatge Artístic de 
Folgueroles, que comp-
ta actualment amb 12 
patinadores, va partici-
par el passat 12 i 19 de 
març de 2006 al Pavelló 
Municipal de Taradell 
al COMARCAL DE PATI-
NATGE ARTÍSTIC. Els re-
sultats van molt bons, 
i es va obtenir podi en 
totes les categories en 
què es presentaven les 
nostres patinadores. 

 En la categoria pre-
benjamí nivell A, l’Aina 
Ruiz va quedar 2a, i en 
la categoria preben-
jamí B, la Sandra Solà 
va quedar 3a i la Sara 
Abascal va quedar 18a, d’entre 45 partici-
pants.

 En la categoria benjamí nivell B, l’Aida Ori-
ol va quedar 1a; la Cristina Albó va quedar 2a; 
la Mireia Garcia va quedar 5a i l’Aina Cuiné va 
quedar 14a, d’entre 41 participants. L’Aida i 
la Cristina van representar la nostra comarca 
a la Final Territorial de Barcelona que es va 
celebrar el passat 22 d’abril a Sant Pere de 
Ribes, i van quedar 6a i 17a respectivament.

 En la categoria aleví nivell A, la Laia Ruiz 
va quedar 1a i la Gisela Cabanas va quedar 

2a. Aquestes patinadores van representar 
la nostra comarca en la Final Territorial de 
Barcelona que es va celebrar el passat 22 
d’abril a Sitges. La Gisela va quedar 17a i la 
Laia, 22a.

 El lliurament de trofeus de la competició 
comarcal es va portar a terme el diumenge 
dia 9 d’abril a la cloenda del Festival del Mer-
cat del Ram al Pavelló Municipal de Vic. 

 Si voleu patinar podeu venir a la pista po-
liesportiva i provar-ho. Recordeu que els nens 
i nenes han de tenir més de 4 anys. Bon es-
tiu!!!

• ASSOCIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC
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bles al voltant dels quals gira 
tota la trama: pastors, àngels 
bons, àngels dolents... I tot 
això acompanyat d’una munió 
de gent del poble dedicada i 
plena d’entusiasme. I després 
el Carnestoltes, més troba-
des, més preparació... la tria 
d’un tema d’actualitat que 
pugui divertir. Aquest és el 
principal objectiu. I tornem-
hi que no ha estat res!

 Com podeu veure, i encara 
que no ho sembli, això porta 
molta feina. Però el desig de 
tots els que formem el grup 
de Teatre l’Atlàntida és que 
ha de ser present en tot el 
que implica una representa-
ció de la ficció al poble. I que 

sigui per molts anys!

 I ara parlem de l’obra 
d’aquest any. Poden unes ve-
lletes encantadores ser unes 
assassines? Doncs sí! Però 
d’una manera tan dolça, tan 
plena de bons sentiments 
que, se’ls pot retreure res?

 Això és el que presenta Ar-
sènic i puntes coixí de l’autor 
teatral americà Joseph Kes-
selring. Humor negre, aquesta 
vegada, divertit i esbojarrat. 
Els personatges tenen una 
idiosincràsia portada a l’ex-
trem: bons, dolents, bojos?!! 
Això és el que es podrà veure 
el dia 9 de setembre quan es 
presenti davant del públic de 
Folgueroles, un públic fidel i, 

per què no dir-ho, tan benvo-
lent i que no es deixa perdre 
mai cap de les nostres repre-
sentacions.

 I, ja per acabar, què se 
n’ha fet del projecte de la 
sala polivalent? NO és cap re-
tret, no. Però, a més del que 
pot representar per a totes 
les entitats implicades, no se-
ria fabulós poder tenir un lloc 
per assajar sense pelar-nos 
de fred a l’hivern i patir ca-
lor a l’estiu? I tenir un teatre 
digne, còmode i maco, fins i 
tot. Tant de bo pugui ser ben 
aviat!

Grup de Teatre Atlàntida

 Ja fa una colla d’anys 
que, a Folgueroles, a un grup 
d’exjugadors de futbol del 
nostre poble els va picar el 
cuquet de reviure l’emoció de 
la competició i decidiren fer 
un equip per poder-se apun-
tar a un campionat de lliga, 
organitzat a nivell comarcal 
i que està format per uns 14 
o 15 equips, la majoria d’ells 
constituïts per jugadors més 
o menys veterans (més aviat 
més que menys) i que ja no 
estan físicament prou forts 
com per jugar en categories 
regionals o en equips fede-
rats.

 Una de les característi-
ques d’aquest campionat és 
que permet substituir fins a 6 
jugadors per partit (tot i que 
normalment caldria canviar-
los a tots!!).

 Ateses les característiques 
de jugadors i àrbitres, el bon 
rotllo sol ser present en tots 
els partits, per bé que algun 
crit o alguna enrabiada no hi 
falten; però, en definitiva, 
som una colla d’amics que els 
dijous a les 9 del vespre ho 
passem bé a l’entrenament, 
i els dissabtes a la tarda ju-
guem un partidet de l’esport 
que ens agrada. 

 Volem aprofitar l’ocasió 
que ens ofereix LA FALGUE-
RA, per fer saber a tots els 
folguerolencs que els vingui 
de gust fer una mica d’esport 
jugant a futbol, que no tin-
guin cap vergonya de venir, ja 
que tots hi sereu ben rebuts, 
tant si és per venir només a 
entrenar com si és per venir a 
jugar.

 Sapigueu, també, que les 

despeses d’equipaments, pi-
lotes i àrbitres es financen 
amb l’aportació de tots els 
jugadors. En canvi, d’apla-
nar el camp, dels materials 
per marcar-lo, de la calefac-
ció, de les dutxes, etc., se’n 
fa càrrec l’Ajuntament de 
Folgueroles, i per això volem 
agrair-li la seva col·laboració 
i les facilitats que ens posa 
per poder utilitzar les instal-
lacions i els serveis del camp 
de futbol.

 Finalment volem dir-vos 
als interessats que, de cara a 
la temporada vinent, l’últim 
dijous d’agost començarem 
els entrenaments per al par-
tit de Festa Major i la nova 
temporada. 

Esclat- Folgueroles

• EQUIP DE FUTBOL AFICIONATS ESCLAT-FOLGUEROLES  
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 Camí Lledoner i Camí Raigat 
 La primavera d’aquest any vam inaugurar 
dos camins: el camí Lledoner i el camí Raigat. 
Tots dos es poden lligar fent una caminada més 
llarga. El primer ressegueix tot el recorregut 

del torrent Lledoner i l’altre ressegueix bona 
part del torrent de Folgueroles, anomenat tam-
bé torrent de Raigat. El camí Lledoner comença 
als horts de la Sala i puja tot el torrent Lledo-
ner fins a cal Guarda. El camí Raigat s’inicia a 
la font Trobada, travessa el poble, passa per 
la Ricardera i arriba fins a sota Puigsec Vell. 
Però per tenir tot el camí arreglat des del 
naixement, prop de Puigsec de Sant Julià, 
fins a la desembocadura al riu Gurri, a l’alça-
da del Picó, a dia d’avui sols falta netejar el 
tros de la capçalera i el tram final del riu, la 
resta ja és totalment practicable a peu.
 Un dels fets que dóna caràcter als dos 
recorreguts és que passen per moltes fonts 
situades a una riba o altra dels torrents, la 
majoria d’elles, però, en mal estat de con-
servació i amb una baixa qualitat de l’ai-
gua. Les fonts del torrent Lledoner són: dels 
Pescadors, dels Pecats i de cal Guarda; les 
fonts del Raigat són: Trobada, del Molí, de 
la Sala, del Glaç, dels Quatre Brocs, del Rec-
tor, de la Ricardera, de la Burra, d’en Cinto, de 
l’Amat, de l’Ariet, del Gelabert, de Puigsec i de 
Puigsec Nou. També podem afegir que es passa 
per diversos llocs emblemàtics de la Ruta Ver-
dagueriana: la font de la Ricardera, Sant Jordi 
de Puigseslloses, la masia de Puigseslloses, la 
font de l’Amat i la masia de la Codina, i per 
llocs que són o han estat importants en la vida 
de Folgueroles: masies, granges, rastells, pous, 

parets, hortes, aljubs, depuradora i monòlits 
amb poesies.
 El recorregut proposat es pot realitzar en 
poques hores de fàcil caminar i terreny planer. 
Tot i això hi ha algun tram més estret del que 

voldríem i algun marge amb esglaons encara 
precaris, però aquests entrebancs no repre-
senten un perill més gran dels que es poden 
trobar en qualsevol altre sender. Tot plegat 
ja s’aniran arreglant i polint amb el mante-
niment que es farà des de l’Ateneu, amb el 
pas del temps i amb el trepig de la gent.
 Cada dia és més important tenir camins 
per poder anar a caminar fora de les carre-
teres i altres espais asfaltats. Poder anar a 
peu pels camins és important per tots els que 
portem una vida atrafegada i sovint allunya-
da de la natura i també per molts dels que 
ja porten una vida més tranquil·la. A tots, a 
uns i altres, el fet d’anar a caminar ens ser-
veix com a teràpia i remei per a molts dels 
nostres mals; fem moure les cames i el cor, 

les cabòries s’espanten, els problemes es mini-
mitzen i els pensaments flueixen relaxadament. 
Gràcies als camins gaudim de la tranquil·litat, 
de la frescor, de les fonts i de la solitud del pai-

satge. També descobrim que tenim la natura a 
tocar amb l’aigua corrent pels torrents, els ani-
mals deixant les seves marques i la vegetació 
oferint-nos la seva verdor. Vulgueu o no, això 
és salut i alhora ens fem una mica ecologistes 
ja que veiem la necessitat de conservar aquests 
espais dels quals encara podem gaudir.
 És tot un món amagat que el tenim a tocar i 
que val la pena de conèixer-lo.

Ateneu de Folgueroles 

• ATENEU DE FOLGUEROLES
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 Aquest passat mes d’abril finalitzaren les 
obres de construcció del pou al barri Kaboun-
coute de Siganar (baixa Casamance, Sene-
gal). Aquest pou ha estat construït per l’ONG 
“ACDS” amb les donacions que es van recollir 
a Folgueroles i a Barcelona. 
 El cost total, 4.314.13 €, ha estat superior 
al que s’havia pressupostat, el motiu és que 
es va decidir canviar el sistema de construcció 
per un sistema nou, canadenc, el qual assegu-
rava un millor rendiment i funcionalitat. Avui 
per avui és l’únic que té aigua en un radi de 
sis quilòmetres, ja que els altres que hi ha per 
aquella zona són pocs profunds i en aquests 
moments ja estan tots com-
pletament secs.
 Per tal d’evitar posteriors 
negocis del propietari de la 
parcel·la amb la cessió de 
l’aigua als seus veïns, es va 
portar a terme amb les au-
toritats i el propietari del te-
rreny la cessió i donació de la 
parcel·la on hi ha construït el 
pou a l’Associació espanyola 
i així ha quedat enregistrat 
i signat legalment pels inte-
ressats.
 La construcció va anar a 
càrrec de l’empresa Entre-
prise Miballo et Fils de Zin-
guinchor, de Senegal. El pou 

té 20 metres de profunditat 
i 1,80 metres de diàmetre i 
el volum de disponibilitat 
d’aigua és de 6.500 litres.
 Us adjuntem un seguit de 
fotografies del procés de la 
construcció d’aquest pou en 
el qual Folgueroles ha tingut 
un paper molt important.
 El pou portarà una pla-
ca commemorativa amb el 
nom de Folgueroles i Barce-
lona com la de la fotografia. 
La finalització d’aquest pou 
també coincideix amb la fi-
nalització d’una etapa que 
va començar ara fa dos anys 
amb el nostre primer viatge 
solidari al Senegal acompan-

yant el missioner Albert Ballerini. 
 Finalitzem una etapa d’aprenentatge i de 
conscienciació, però n’obrim una altra amb 
il·lusions noves, entre aquestes fundar la nos-
tra pròpia ONG aquí a Folgueroles. Quan surti 
LA FALGUERA ja estarà registrada amb el nom 
“Amics del Món” i estarà constituïda per un 
grup d’onze persones, la majoria de Folgue-
roles. Us esperem a la presentació que farem 
el dia 2 de juliol a les 11 del matí a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament
 El nostre primer projecte és recollir els di-
ners necessaris per comprar una ambulància 

• FOLGUEROLES AMB SENEGAL  
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per a la regió de Kolda, al sud de Casaman-
ce, on molts malalts greus, amb hemorràgies, 
malària, etc., moren per no tenir un mitjà de 
transport que els traslladi a l’hospital amb ur-
gència.

 Som conscients que no podem canviar el 
món, però hi podem col·laborar amb el nostre 
petit gra de justícia i, esperem, també amb el 
vostre.

Amics del Món

Despeses del pou de Siganar.

Construcció del pou …………………………………………………………………………………… 3.585,31 €

Despeses generals de Mareme Badji en la realització del treball
     (gestió, anàlisis de constructors, controls, solució de problemes
     imprevistos, reportatge fotogràfic, Internet, dietes, etc.) ………………… 342,57 €

11 Desplaçaments Mareme Badji a peu d’obra
     (cada viatge costa 20.000 FS/31,25 €) ………………………………………………… 343,75 €

1 placa d’alumini amb les característiques del pou  ………………………………… 42,75 €

Cost del pou ……………………………………………………………………………………………… 4.314,13 €

Donatius de Folgueroles …………………………………………………………………………… 2.265,00 €
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L’ENTREVISTA  a  Toni Ortiz
“Els dibuixants som uns totterreny”

Dibuixant i caricaturista de Folgueroles. Edita 
i dirigeix la revista infantil i juvenil Genolls 
pelats. Actualment també col·labora al Diari 
de Vic i fa treballs per encàrrec molt diver-
sos. 

Quan vas adonar-te que la teva vocació era 
dibuixar?
Des que vaig començar a tenir coneixement. Re-
cordo que sempre la mare i l’àvia em deien que 
el meu joc de petit era dibuixar.

A quina edat comences a dibuixar de manera 
professional?
Doncs curiosament no fa gaire. Tot i que la il-
lusió de la meva vida era dedicar-me al dibuix, 
els meus pares no ho tenien gaire clar en un 
principi. Primer em van fer acabar els estudis. 
I mentrestant vaig entrar a treballar en una fà-
brica. Aquesta feina et dóna una seguretat i al 
final t’acomodes. Després t’emboliques amb la 
vida i vénen els fills... i continues amb la feina 
que et dóna una estabilitat. Durant tot aquest 
temps havia fet cosetes de dibuix. Continues 
treballant fins que un dia, ara fa dos anys, fas 
un cop de cap i només et dediques a dibuixar.

Què has estudiat?
Un cop vaig acabar BUP i COU a l’institut, a 
casa meva em volien fer anar a la universitat. 
Però a mi només m’agradava el dibuix, així que 
vaig anar a estudiar a una escola de còmic de 
Barcelona que es diu el Joso.

Costa guanyar-se la vida dibuixant?
Sí, la veritat és que sí. El món dels artistes i l’art 
és una mica complicat. T’has de bellugar molt 
perquè et surti a compte. És qüestió de tirar la 
canya a molts llocs i veure què et dóna més. 

Quin mètode de treball segueixes?
Treballo a Vic en un estudi que tinc i m’he fet 
un horari de matins i tardes. Però no sempre 
estic a dins l’estudi, a vegades haig d’anar a fer 
feines a fora i llavors ja se’t trenca tot aquest 
ritme de treball. Potser vaig a fer un mural a 
fora i no torno a aparèixer per l’estudi fins al 
cap d’una setmana.

És complicat inventar-se un acudit pel Diari 
de Vic?
No, és senzill. Només hi escric un cop a la set-
mana. El que passa és que a vegades els acudits 

no concorden amb l’actualitat. Pensa que si el 
diari surt el dijous, jo l’he de presentar el di-
marts, i per tant les notícies poden haver canvi-
at i l’acudit pot estar desfasat. T’has d’avançar 
a la notícia. És més complicat fer un dibuix cada 
dia com feia amb el diari Sport. Però m’agrada 
treballar per la premsa.

D’on surt la idea de fer una revista infantil 
com Genolls pelats?
La idea surt quan tens fills i vas al quiosc i t’ado-
nes que no hi ha res per a ells, a part de La 
Revista dels Súpers. Llavors vaig proposar a un 
amic, l’Agustí Montañez, de posar-nos a fer una 
revista d’aquest tipus que sortís un cop al mes. 
Entre els dos vam començar a fer proves, a fer 
una maqueta i a buscar patrocinadors. Quan ja 
teníem la revista llesta, vam convocar una roda 
de premsa per als professors, per donar-la a co-
nèixer. No volíem que s’entregués a qualsevol 
lloc. Per això de moment només es distribueix 
gratuïtament a les escoles. Potser més endavant 
també es podrà trobar al quiosc. 

Creus que tenen futur aquest tipus de publi-
cacions?
No sé si tenen futur o no. És una novetat, per a 
nosaltres. Crec que hi ha una manca de cultura 
a les cases. Si expliques a algú que has tret una 
revista per a nens, et dirà ja era hora que hi 
hagués una cosa així per a ells. Però a l’hora de 
la veritat quan la revista arriba a casa, els nens 
se la deixen a dins la maleta o a sobre l’escrip-
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tori i ja no se la miren més. I 
els pares estan per altres coses 
quan pleguen de treballar, no 
pas per mirar-se una revista. 
Tot i així hi tenim fe. 

Coneixeu l’acceptació que 
està tenint?
De fet sí, sabem que hi ha in-
terès perquè la revista inclou 
concursos amb els quals el nen 
pot participar mensualment. 

Actualment en què més estàs 
treballant?

Faig una mica de tot, els dibui-
xants som uns totterreny. Nor-
malment em dedico molt a fer 
encàrrecs pels ajuntaments. 
Sobretot per l’Ajuntament de 
Vic, hi treballo força fent car-
tells, catàlegs, dibuixos. Un al-
tre tema és el dels “bolos” de 
caricatures a diferents ciutats 
d’arreu del país. Últimament 
també m’he dedicat a fer di-
buixos de tres dimensions a 
terra. Per Sant Jordi en vaig 
fer un a la Plaça de Vic i ara 

estic pendent d’anar a Tona i 
Manlleu a fer-ne. També a ve-
gades faig auques o em dedico 
a fer dibuixos de còmic per en-
càrrec. 

I, ja per acabar, quan fa que 
vius a Folgueroles i què t’agra-
da del poble? 
Hi vaig venir a viure ara fa cinc 
anys. M’agradava tot del po-
ble, però sobretot la tranquil-
litat que s’hi respira. 

Raquel Bofill

COL·LABORACIONS
• DES DE LA PARRÒQUIA
Comentari a l’Encíclica “Déu és Amor” del papa 
Benet XVI.

 El dia de Nadal de l’any passat, el nou papa 
Benet XVI va acabar de fer la seva primera encí-
clica, titulada “Déu és amor”, publicada a prin-
cipis d’aquest any. 
 L’afirmació que Déu és Amor es troba a 
l’Evangeli segons sant Joan i és un dels pilars 
fonamentals del Cristianisme. El papa hi reflexi-
ona i com a bisbe de Roma i cap de l’Església en 
fa una carta pastoral per a tota la Cristiandat.
  El que planteja el papa és què vol dir que 
Déu sigui amor, tenint en compte que ja els 
grecs coneixien 3 grans tipus d’amor: 
 - L’eros, que és l’amor ascendent, l’amor 
a allò superior, del qual es vol participar per 
la unió amorosa. És el desig de ser estimat, de 
buscar i rebre allò que s’anhela. És l’amor dels 
homes cap a Déu. 
 - La filía, que és l’amor paral·lel, entre iguals, 
l’amor del compartir, l’amistat. És l’amor de 
donar i rebre, en equitat. És l’amor dels homes 
entre si. 
 - L’àgape o caritat, que és l’amor descen-
dent, el que es dóna a qui ho necessita, l’amor 
desinteressat, abnegat, com el dels pares pels 
seus fills. És l’amor que vol estimar, i que dóna 
tot i que no rebi res a canvi. És l’amor de Déu 
cap als homes. 
 D’aquests tres, el més específicament cris-
tià, el característic, és l’àgape o caritat, ja que 
és el més altruista i el menys manipulable, el 
més segur. A més, era el tipus d’amor al qual en 
l’Antiguitat pagana es prestava menys atenció, 

i el Cristianisme el va revalorar, posant-lo en el 
centre de la vivència amorosa, i a aquesta en el 
centre de la vida. 
 El papa reflexiona que el fet que l’àgape si-
gui l’amor més perfecte i cristià, no ens ha de 
fer oblidar que l’amor és u, i que totes les seves 
formes van més o menys juntes. Ha de primar 
“l’amor – do de si”, però cal no oblidar i no des-
virtuar les seves altres facetes, totes les quals 
són positives si s’orienten bé.
 Perquè l’eros a vegades pot degradar-se a 
pur erotisme, però és el mode d’amor preco-
nitzat per Plató, l’amor “platònic” que aspira 
a l’ideal, que busca la bellesa i la saviesa; és 
l’enamorament, i també l’actitud bàsica dels 
més desitjosos del bé i la bondat: els petits, els 
pobres, els malalts, els qui se senten sols... I, 
a més, saber acceptar l’amor que se’ns ofereix 
té mèrit: no és positiu ni meritori rebutjar-lo o 
tancar-s’hi, sobretot quan un el necessita. 
 La filía a vegades pot ser un pur “do ut des”, 
és a dir, et dono perquè em donis, o et donaré 
si tu em dónes; però també és l’amor preco-
nitzat pel filòsof Aristòtil: la companyonia, la 
semblança i el parentesc, la simpatia mútua, la 
col·laboració, els grups de gent, el comerç, el 
treball, el matrimoni... És un amor equilibrat, 
gràcies al qual s’estructura la societat.
 I de l’àgape, que és de tots el que més s’as-
sembla a l’amor diví manifestat en Jesucrist, 
no cal fer-ne l’elogi, ja que tothom li’n fa: és 
l’amor inspirat per Déu, el ser família, la gra-
tuïtat, el perdó, la compassió, la protecció, la 
paternitat i la germanor... Basti amb dir que el 
significat original de la paraula àgape era ban-



La Falguera ·29·

JUNY COL.LABORADORS

quet –o banquet de noces, la felicitat dels espo-
sos que s’obre a tots–, com quan es fa una festa 
i es vol convidar a tothom, com és l’ideal de 
Nadal. Sovint aquestes són ocasions de trobada, 
de reconciliació i de superació de dificultats, 
com es veu a la magnífica pel·lícula danesa de 
fa uns anys El festí de Babette, on s’exemplifica 
precisament el sentit original del mot. 
 Totes aquestes facetes de l’amor segueixen 
actuant en el món d’avui i són la base de la 

seva bona marxa, però d’això no se’n sol parlar 
gaire. D’aquí l’oportunitat i interès d’aques-
ta encíclica del papa, que ens diu que Déu és 
sobretot àgape o caritat, però que si “Déu és 
amor”, és –i en el seu grau més perfecte i excel-
lent– també les altres facetes de l’amor, totes 
les quals contribueixen al desenvolupament i al 
bé dels éssers humans, com a persones i com a 
comunitat. 

Ricard Lázaro i Medina 

• NOVA TEMPORADA DEL CENTRE BTT VALL DE SAU-COLLSACABRA (B-02)
 Un Centre de la xarxa BTT/
FCC de Catalunya és un espai 
de lliure accés pensat per als 
practicants de la bicicleta tot 
terreny (BTT o Mountain Bike), 
amb itineraris perfectament se-
nyalitzats.
 Què ofereix el Centre BTT 
Vall de Sau-Collsacabra?
 • 16 rutes
 • 254,8 km 
 • 4 nivells de dificultat 
 • 2 punts d’acollida: amb in-
formació turística i serveis per 
a la bicicleta

 El Centre BTT va obrir per 
tercer any consecutiu el 14 
d’abril i romandrà obert fins al 
15 d’octubre. L’horari és de 9 a 

2 del migdia, els caps de setma-
na i festius, i els mesos de juliol 
i agost, cada dia.
 Punt d’acolliment de 
 Folgueroles: 648 14 67 66
 Ronda de la Damunt
 (zona esportiva – camp de 
futbol) 08519 – Folgueroles  
   
 Punt d’acolliment de
 l’Esquirol: 690 32 60 14
 C/ del Puig, s/n
 (zona esportiva – camp de 
futbol) 08511 – l’Esquirol

 La gestió dels dos punts 
d’acolliment és del Consorci 
per a la Promoció Turística de la 
Vall de Sau-Collsacabra, que ha 
contractat dues persones per a 

cada un d’aquests punts. La co-
mercialització del Centre és a 
càrrec de Viatges Alemany. 

 Fa tres estius va treballar 
en el punt d’acolliment de 
Folgueroles en Toni Noguer i Tió 
i és per això que el volem recor-
dar dedicant-li aquest poema. 
 
Cascades de records
inconnexos;
cabellera del temps
escarpida;
veu de l’amic absent
enyorada;
espais immensos d’ombra.
 (Pilar Cabot)
 
Mai t’oblidarem.

• ELS GRILLATS
 La Setmana Santa és segurament la setmana 
més important del calendari cristià, són unes 
dates plenes de rituals, oficis, costums, creen-
ces, tradicions i altres manifestacions folklòri-
ques. El Dijous i el Divendres sant són els dies 
de més sentiment religiós, ja que es rememora 
la mort de Jesús. L’imaginari col·lectiu de la 
nostra societat cristiana és ple d’entrades rela-
cionades amb la mort de Jesús, és un moment 
molt sensible i com a tal ple de creences i lle-
gendes. Deixeu-me que us conti una llegenda 
plena de romanticisme que relaciona la mort de 
Jesús i la natura.
 S’explica que les caderneres, quan veieren 
Jesús clavat a la creu, volgueren desclavar-ne 
els claus i no pogueren. Però, això sí, van poder 
treure-l’hi unes quantes espines de la corona 
que li havien posat al cap. D’aquesta feta les 
caderneres quedaren amb algunes plomes del 

coll tacades de sang, i per això, encara ara, les 
caderneres tenen unes quantes plomes del coll 
ben vermelles.
 Si em permeteu us vull explicar també una 
creença que va néixer de quan va morir Jesús a 
la creu. Es conta que quan Jesús morí a dalt de 
la creu quedà amb la cara mirant a ponent, per 
això les esglésies, sempre que es pugui, també 
hi han d’estar girades.
 Podríem anar explicant més i més llegendes, 
creences o tradicions (com ara la Passió, el Con-
trapàs, el Divino, les Agonies, les processons, el 
Miserere, l’Stabat Mater, els Via Crucis), però 
aquí només em vull estendre una mica en una 
tradició molt senzilla i humil que fins fa ben pocs 
anys era força arrelada a Folgueroles i a molts 
d’altres poblets de Catalunya: els Grillats.
 Un cop acabat l’Ofici del Dijous es duu el 
Santíssim embolicat amb un vel de seda a dins 
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el Monument, on el tanquen amb clau i el cele-
brant la guarda fins l’endemà. El Monument és 
un altar especial amb una urna, sagrari o taber-
nacle que vol representar la casa on romandrà 
tancada l’eucaristia, com si fos una presó (en 
algun lloc en deien la Presó del bon Jesús), fins 
al Divendres sant. Arreu de la cristiandat ha es-
tat costum decorar el Monument tant com se sa-
bés. S’havia d’endiumenjar amb flors, plantes, 
canelobres engalanats amb papers de colors, 
corones també de papers de colors, palmes, ci-
ris (molts ciris, cada casa hi portava el seu) i 
grillats. El Monument havia de fer goig. Els fi-
dels solien fer vetlla per torns entre tots els vo-
luntaris, havien de vetllar el tabernacle tota la 
nit i tenir cura del Monument, els ciris havien de 
cremar mentre l’eucaristia fos a dins del sagrari 
(els més previsors solien portar unes estisoretes 
per tallar el ble que sobrava dels ciris).
 A les ciutats i als grans centres urbans, els 
Monuments eren encara més esplèndids que 
en els poblets. Allí feien els Monuments plens 
de llums, ciris, palmes i palmons, escalinates, 
columnes, baranes i altra decoració que volia 
figurar una casa o un palau. La gent, a ciutat, 
anava a córrer els Monuments, a veure quin era 
el que feia més goig. Però a les ciutats no hi 
solien posar grillats; aquesta era una tradició 
més de poble, estesa a tot el Pirineu i bona part 
de Catalunya. Els grillats es coneixen també 
per noms diferents segons el lloc: cabelleras (a 
Osca), mais, maigs, jardins, grillades (a Cata-
lunya).
 Tots hem vist el color verdós esclarissat dels 
llucs que neixen als ulls de la patata quan grilla, 
o dels rebrots de la ceba quan fillolen, són grills 
que neixen així, fràgils, allargassats i blanqui-
nosos, crescuts sense l’energia de la llum. Els 
grillats són el conjunt de grills, són la brotada 

d’un bon grapat de granes que han germinat a la 
foscor. Si volem fer un bon grillat hem de deixar 
granes durant unes quantes setmanes, unes set 
abans de la Setmana Santa, que germinin a la 
foscor en un lloc humit, i obtindrem una mata 
de grills notable. Depèn del tipus de grana que 
hi posem (ordi, llenties, blat, mongetes, arròs, 
grana per ocells...), obtindrem grillats ben di-
ferents. El grillat de la mongeta puja dret i 
pompós mentre que el de les llenties és prim 
i escardalenc, però molt bonic. Podem adonar-
nos, doncs, que fent barreges de granes es po-
den aconseguir formes atractives, aquí hi ha la 
gràcia de l’artista. Cadascú té els seus trucs: 
amagar la grana de la llum just els dies que li 
fan falta és el secret per donar-li el color que 
desitges; la humitat, la qualitat i la quantitat 
de terra i grana fan que els grills siguin més o 
menys llargs o més o menys espessos. És tot un 
art, fer créixer un grillat bonic.
 A molts pobles de la Plana (Tavertet, Tavèr-
noles, Oristà, la Torre...) fins fa ben pocs anys 
encara es portaven grillats a l’església el dia 
del Dijous Sant. A Folgueroles també, i encara 
hi ha artistes que dominen molt bé l’art dels 
grillats: la Dolors de ca la Sara és de les mi-
llors; però, entre moltes d’altres, també hi ha 
la Mercè de can Licus, la Maria Prat, la Laura 
de ca l’Amadeu, la Roser de can Silet... Cada 
any, els grillats que portaven aquestes dones al 
Monument feien molt de goig, i a vegades els 
acabaven de decorar amb aquelles floretes que 
en diuen gossets, amb d’altres flors de colors o 
roses de paper. No estaria gens malament, per 
al proper Dijous Sant, poder tornar a veure gri-
llats al Monument.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona

Folgueroles, primavera del 2006

• QUINZENA DE LA XARXA DE PARCS NATURALS 

 Per primer cop l’Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona, integrat dins la Xarxa de Parcs de la 
Diputació de Barcelona, ha celebrat la Quinzena 
de la Xarxa de Parcs Naturals coincidint amb el 
Dia Internacional de la Diversitat Biològica (22 de 
maig), el Dia Europeu dels Parcs (24 de maig) i el 
Dia Internacional del Medi Ambient (5 de juny).
 Durant tres caps de setmana s’han promocio-
nat activitats dins l’Espai Natural i concretament 
pel que fa a Folgueroles s’ha finançat el cost de la 
XIX Caminada pels llocs verdaguerians, per tal de 
fer aquesta activitat gratuïta. Els 290 participants 
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• SERRALLONGA
 Amb aquesta novel·la Llorenç Capdevila, man-
resà d’adopció, fa un salt més en la seva carrera 
d’escriptor. De totes les novel·les que fins ara ha 
publicat (i ja en van cinc!), Serrallonga, l’últim 
bandoler (Proa) és la més històrica de totes, ja 
que s’emmarca en la biografia d’un personatge. 
Tanmateix, Capdevila, que coneix bé el gènere, 
no pretén fer història, sinó novel·la històrica; per 
això a més de recrear Serrallonga, crea un segon 
protagonista, Pere Vila, un personatge narra-
dor que de gran decideix explicar-nos “quina va 
ser, en realitat, la natura d’aquell a qui aneu a 
saber com tractarà la posteritat”. Pere Vila de 
jove s’inicia en el periodisme “avant la lettre” 
i viu entestat per saber com era el Serrallonga 
de debò, i què signifiquen els darrers mots que 
ha sentit pronunciar al bandoler mentre pujava 
al patíbul. Disposat a remoure cel i terra, cer-
ca informació i entra en contacte, en diferents 
escenaris, amb tres testimonis de primera mà: 
l’esposa del bandoler, Margarida Tallades, la pu-
billa de Serrallonga de Querós, que el sobreviu 
amb la seva fillada, al cor de les Guilleries; el 
segon és Jaume Melianta, alies el Fadrí de Sau, el 
bandoler que fou el seu lloc tinent i que ara pur-
ga el seu delicte condemnat a galeres, al moll de 
Barcelona; i el tercer, Joana Massissa, la viudeta 
de Castelló d’Empúries que Serrallonga va raptar 
i va fer seguir com a companya de bandidatge, i 
que Pere Vila localitza fent de dida a l’hospital 
de Sant Andreu de Manresa. Tots tres li parlen del 
Serrallonga que han conegut: l’espòs, el pagès, 
l’amic, el lladre cruel i generós, compassiu i se-
ductor... és a dir, l’home contradictori que fou; i 
els tres intenten trobar una explicació coherent 
a les paraules enigmàtiques: “Vola, rossinyol, 
vola ben lluny!”, que l’heroi pronuncia abans de 
ser executat. 
 La investigació de Pere Vila, però, no avança 

sense dificultats. La seva inquietud contrasta i 
topa amb la d’altres “investigadors” interessats 
pel tresor llegendari amagat d’en Serrallonga. 
Per això en Pere Vila és un personatge que inco-
moda i està a punt de perdre la pell més d’una 
vegada, i sort en té d’en Socarrat, un gat vell 
que li fa de guardaespatlles. 
 En resum, el bandoler que el poble de seguida 
es va fer seu en romanços i cançons com aquella 
que diu: “Les ninetes ploren, ploren de tristor 
perquè en Serrallonga és a la presó”, el bandoler 
que la literatura culta castellana del Barroc, pri-
mer, i la catalana de la Renaixença, després, van 
idealitzar fins a l’exageració i allunyant-lo de la 
realitat, ara Capdevila amb aquest Serrallonga ens 
l’actualitza, ens el recupera, ens el fa més pròxim 
i més versemblant. Diguem doncs, parodiant Els 
Esquirols que ens “Torna, torna en Serrallonga”, 
i continuem cantant perquè torni aviat amb 
una bona pel-
lícula. El guió 
ja el tenim. 

Joan 
Vilamala

van gaudir d’un dia esplèndid dins el 
marc incomparable dels paisatges des-
crits per Jacint Verdaguer; en definitiva, 
van ser 14 quilòmetres on poesia i natu-
ra van anar de la mà.
 Disposeu d’informació de l’Espai Na-
tural de Guilleries-Savassona a l’enllaç 
d’internet http://www.diba.es/parcsn i 
als punts d’informació de Folgueroles i 
Sant Julià de Vilatorta.

Consorci de l’espai
natural Guilleries-Savassona
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• TAULA DE SAVASSONA

El Jovent de Folgueroles col·laborant amb la Taula de Sa-
vassona

Benvolguts amics de Folgueroles:
 Primerament volem agrair a la revista LA 
FALGUERA l’oportunitat que ens brinda, com a 
entitat arrelada al poble que som, de parlar-vos 
dels temes gastronòmics que estan relacionats 
en el nostre entorn.
 Els actes més destacats dels darrers mesos 
de La Taula de Savassona han estat:
- Organitzar un concurs de receptes de cuina 
per Nadal. 
- Oferir el tastet en la Festa dels Tonis. 
- Ser presents en un estand a la Setmana del 
Porc de Vic. 
- Oferir una degustació a la Mostra Gastronòmi-
ca del Mercat del Ram de Vic.
- Presentar una degustació de productes nos-
tres a la Fira Internacional de Turisme de 
Barcelona.
- Servir l’aperitiu en la festa d’en Verdaguer.

 També cal remarcar que la llonganissa de 
Fussimanya va aconseguir quedar classificada 
com la segona en màxima qualitat amb el segell 
I.G.P. (Indicació Geogràfica Protegida); i un pa 
d’en Xavier Puigseslloses ja constarà en el llibre 
La nova cuina catalana, guia traduïda a l’anglès 
per tal de difondre el millor de la nostra gastro-
nomia arreu del món.
 Abans d’acomiadar-nos voldríem donar les 
gràcies a tots els que ens ajudeu, ja que tots 
junts estem promovent la bona imatge del po-
ble arreu de Catalunya; en primer lloc, a l’Ajun-
tament, que així ho va entendre des del primer 
dia; també a totes les entitats, per la seva col-
laboració; al jovent, que sempre ens dóna un 
cop de mà, i en general a tots els folguerolencs 
per la seva participació en els actes i festes que 
hem celebrat plegats. 
 Adéu-siau i que passeu un bon estiu.

• CRITERI
GRUPS MUNICIPALS

 Criteri, és... com us ho di-
ria? Una certa manera de fer 
les coses de cada persona o 
grup de persones. 
 Ara us voldria exposar el 
meu criteri per portar a ter-
me el projecte de millora del 
camp de futbol. Primer fer el 
mur (com sembla que es farà).
 Entretant posar un anunci 
a la premsa comarcal dema-
nant que si hi ha empreses 
que tinguin material natural a 

Folgueroles el necessitem per 
omplir i anivellar-lo, i segura-
ment trobaríem aquest materi-
al i ens el portarien gratuïta-
ment (això s’hauria de negoci-
ar).
 Un cop acabat el mur s’hau-
ria de raspar tota la sorra que 
hi ha i posar-la a la part alta 
del camp, ja que segur que n’hi 
ha molta, i després ens serviria 
per aplanar i afegint-n’hi una 
mica en tindríem prou per dei-

xar-lo bé.
 Un cop tinguéssim el materi-
al per anivellar-lo i abans de ti-
rar-hi la sorra s’haurien de po-
sar els tubs per passar la llum 
fins allà on vagin els pals que 
hauran d’aguantar els focus. 
Així un cop s’hagués deixat el 
terreny en condicions de poder 
jugar, quan es fes la fase d’il-
luminació no s’hauria de tocar 
i no caldria tornar-lo a tancar. 
Tot aquest enrenou comportarà 
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tenir el camp tancat un temps 
(com menys millor).
Proposaria que el terreny que 
hi ha destinat a fer la nova lí-
nia de l’escola s’habilités per 
poder-hi entrenar el temps que 
el camp romandria tancat, i si 
s’hagués de jugar algun partit 
oficial s’hauria de jugar en al-
gun camp d’algun poble veí.
 Voldria parlar també del ser-
vei que dóna l’Ajuntament dels 
enterraments i del compromís 
que el Sr. alcalde va prendre 
en l’últim ple: es va compro-

metre que en el pròxim ple 
portaria un pressupost per po-
der aprovar la millora d’aquest 
servei donant-li més qualitat, 
sense que això comporti cap 
augment de la quota.
 Voldria dir a les persones 
crítiques amb aquest servei, 
que ho troben car, que amb el 
nou servei que s’oferirà, per 
pagar-lo s’hauria de pagar no-
ranta anys per poder-lo amor-
titzar.
 El camí que s’ha obert des 
de la Font de la Ricardera fins 

a Puigsec Vell en alguns trams 
té deficiències de seguretat, i 
atès que és perquè tothom s’hi 
pugui passejar s’haurien d’ar-
reglar; com se sol dir: si no ens 
fem mal, no costarà gaire cu-
rar-se.
 Des de l’oposició podem 
plantejar coses (hi tenim dret), 
però els que tenen diners i po-
der per fer-ho són els que go-
vernen.

J. FARRÉ. Regidor

INFORMACIONS VARIES
• RECOLLIDA DEL TRASTO
 Des de la Mancomunitat la Plana volem 
continuar millorant els serveis que fem als 
Ajuntaments. Un dels serveis que volem millorar 
és la recollida del trasto.
 En primer lloc, voldríem recordar que la 
recollida del trasto és una recollida destinada al 
ciutadà i que no està pensada per a industrials. 
Per tant, no és per recollir residus industrials, 
sinó que és un servei orientat a persones que 
no disposen de mitjà de transport o bé que, pel 
volum dels trastos, no els és possible de dur-los 
a la deixalleria. El que tampoc podem fer, és 
buidar pisos sencers com si es tractés d’un servei 
de mudances (en cas de ciutadans que necessitin 
un servei d’aquest tipus, cal concertar-lo 
particularment i té un cost econòmic).
 La plantilla que hi treballa està funcionant 

força correctament. Només cal comentar que 
és important detallar el material que volen que 
se’ls reculli, ja que això ens permet programar 
correctament la ruta de la recollida, tenir una 
previsió del volum que s’ha de recollir i, en cas 
que passi, poder detectar els residus industrials 
per comunicar-ne la correcta gestió.
 Finalment, us recordem que la recollida del 
trasto no inclou el servei de baixar o recollir els 
trastos de dins dels habitatges, sinó que aquests 
s’han de dipositar a la vorera abans de les 6 del 
matí del dia corresponent.
 Si teniu cap dubte podeu demanar més 
informació telefonant (93 812 40 94) al Servei 
de Medi Ambient de la Mancomunitat la Plana. 
Dia de  recollida :  el tercer dimarts de cada mes. 
Cal telefonar uns dies abans a l’Ajuntament.

• DIES DE VACANCES
 DEL SERVEI DE
 RECOLLIDA DE
 DEIXALLES

La nit del 14 al 15 d’agost
La nit del 10 a l’11 de setem-
bre
La nit del 11 al 12 d’octubre
La nit del 7 al 8 de desembre
La nit del 24 al 25 de desem-
bre

Àrea de Medi Ambient
Mancomunitat la Plana

• FELICITACIONS
• En Xevi Puigseslloses, conjuntament 
amb el restaurant “La Troballa” de Sant 
Julià, va rebre el Premi “Petita peça de 
pa” del concurs “Nova Cuina Catalana” 
de la Fira Alimentària de Barcelona. 

• Carles Costa, fotògraf folguerolenc, 
ha estat guanyador per segona vegada 
consecutiva del Premi “Carles Molist” 
de fotoperiodisme. No hi ha dubte que 
la qualitat del seu treball bé s’ho me-
reix.

Enhorabona a tots dos!

• AGRAÏMENTS
A en Pep Solà i en 
Xevi Roviró pel 
gran esforç fet 
per desbrossar i 
fer transitable el 
camí de la vora 
del torrent. Els 
que hi heu passat, 
de ben segur que 
valorareu la molta 
i bona feina feta. 
Ara només caldrà 
mantenir-lo així.
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• OBRIM UNA ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES A FOLGUEROLES
  A partir del mes de setembre el poble de 
Folgueroles comptarà amb una Escola d’Arts 
Plàstiques.
 Estarà adreçada tant a la quitxalla com a la 
gent gran. I hi haurà diversos horaris, a partir 
de les 3 de la tarda i fins a les 9 del vespre, 
per intentar adequar-nos a les necessitats dels 
alumnes.
 En un principi hi haurà dues especialitats: Di-
buix i pintura i Manualitats.
 El professorat estarà format per persones 
amb titulació en Arts i Oficis i amb més de vint 
anys d’experiència en el camp de l’ensenya-

ment artístic.
 L’Escola estarà ubicada a la Rambla número 8 
(baixos) del mateix poble de Folgueroles.
Més endavant ja us anirem informant dels hora-
ris a través de propaganda que trobareu en els 
comerços del poble.
 Des d’aquí volem animar a tota la gent del 
poble perquè vingueu a dibuixar, segur que us 
ho passareu molt bé!!!
 Per a més informació: Marta Casasas i Riba, 
686 070 082 / M. Carme Vilà i Serrabou, 645 445 
356. 

RECEPTES CUINA

INGREDIENTS PER A 4 PER.
2 remolatxes cuites 
2 patates cuites 
200 g de xampinyons
200 g de mongetes cuites
4 penques de bleda cuites 
8 raves
12 cuetes de gamba o llagostí
1 ceba tendra
julivert picat 
oli d’oliva
vinagre i sal i pebre

Elaboració:
 Al centre d’una plata o un 
plat gran, poseu-hi les monge-
tes cuites i cobriu-les amb les 
penques de bleda trossejades. 

Al voltant repartiu-hi les pa-
tates pelades i tallades a ro-
danxes, alternant-les amb la 
remolatxa, també a rodanxes. 
Decoreu-ho amb els raves. Afe-
giu-hi els xampinyons, nets, ta-
llats a làmines i saltejats amb 
una miqueta d’oli i salpebreu. 
 En una paella amb oli, salte-
geu les cues de gambes un cop 
salades lleugerament. Tireu-hi 
per sobre el julivert picat i afe-
giu-ho a l’amanida. 
 Per últim, decoreu-ho tot 
amb anelles de ceba tendra i 
deixeu-ho refredar. Abans de 
servir, amaniu-ho amb oli i vi-
nagre.

INGREDIENTS PER A 4 PER.
800 g de castanyola a 
rodanxes
2 patates
1/2 pebrot vermell
1 o 2 cebes
oli d’oliva
1 got de vi blanc
sal i aigua
julivert picat

Elaboració:
 Poseu en una plata de forn 
una mica fonda, amb oli, una 
capa de ceba tallada en julia-
na. Cobriu-la amb les patates 
pelades i tallades en rodanxes 
no gaire fines. Talleu el pebrot 
també en juliana i poseu-lo da-
munt les patates. Salpebreu-
ho i remulleu-ho amb una mica 
d’aigua. Poseu-ho al forn du-

• AMANIDA DE REMOLATXA I PATATA

• CASTANYOLA AL FORN
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INGREDIENTS PER A 4 PER.
1 meló
1/2 kg de síndria
aigua
2 cullerades de sucre 
4 làmines de gelatina 

Per decorar: 
unes fulles de menta 

Elaboració:
 Poseu les làmines de gelati-
na en un bol amb aigua freda 
perquè es remullin.
 Barregeu en un vas d’aigua 
dues cullerades soperes de 
sucre i escalfeu-ho al microo-
nes fins a aconseguir un xarop 
lleuger. Escorreu la gelatina i 

poseu-la al xarop calent i bar-
regeu fins que quedi ben dis-
solta.
 Netegeu la síndria i tritureu-
la amb una batedora i poseu-la 
a la nevera un cop colada.
 Feu el mateix amb el meló i 
barregeu-lo amb el xarop amb 
la gelatina, coleu-ho i poseu-
ho en motlles individuals (de 
flam, per exemple); fiqueu-ho 
a la nevera durant un parell 
d’hores.
  Abans de servir, poseu els 
motlles en un recipient amb 
una mica d’aigua calenta per 
facilitar el desemmotllat. 
 Decoreu-ho amb unes fulles 
de menta.

rant 20 minuts a 180°C.
 Daureu lleugerament les rodanxes de casta-
nyola un cop salades en una paella amb oli i 
reserveu-ho. Quan les patates estiguin fetes, 
poseu-hi el peix per sobre, rectifiqueu de sal, 
ruixeu-ho amb el vi blanc i poseu-ho a coure al 
forn durant 5 o 6 minuts.
 Per presentar-ho a taula, poseu les patates, 
la ceba i el pebrot en un costat i el peix a l’al-

tre. Ruixeu-ho amb el suc i tireu-hi el julivert 
picat per damunt.
 La castanyola és un peix amb una cara molt 
ferotge, saborós i molt fàcil de trobar a les pei-
xateries en aquesta època. Sol anar molt bé de 
preu i al forn o a la planxa queda boníssim. En 
castellà se’n diu Palometa o també Japuta (sí, 
sí, de debò).

• GELATINA DE MELÓ AMB SOPA DE SÍNDRIA

La Falguera us
desitja un bon estiu
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AGENDA

• JULIOL
 • Tots els divendres: Capvespres a Can Dachs. 

   Dia 1 de juliol: Ball de pagès

   Dia 7 de juliol: Sardanes. Cobla LLuisos

   Dia 14 de juliol: Jazz amb Riverter Dixiland

   Dia  21 de juliol: Campionat de Parxís

   Dia 28 de juliol: Música Tradicional

• SETEMBRE
 • 9, 10 i 11 de setembre: Festa Major de Folgueroles.

• OCTUBRE
 • 1r cap de setmana d’octubre: 6è Cap de Setmana Ibèric.

 • Dia 29 d’octubre: Aplec de tardor al pavelló polisportiu a les 4 de la tarda.
  Cobles Lluisos i Marinada

• NOVEMBRE
 • 25 de novembre: Festival de Patinatge

• DESEMBRE
 • Festes de Nadal: Concurs de Pessebres i d’engalanament de carrers. 

 • 25 de desembre: Pastorets. Grup de Teatre Atlàntida

 • 26 de desembre: Concert de Sant Esteve a Folgueroles.
  Organitza: Ateneu de Folgueroles
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• HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT
Horari d’oficines De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia
Telèfon 93 812 20 54
Fax 93 812 21 92
Correu electrònic folgueroles@diba.es
Horari arquitecte  Dimarts de 5 a 7 de la tarda 
Horari alcalde Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 2 a 3 del migdia
 Dimarts de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Horari regidors Dimarts de 7 a 8 del vespre
Horari Assistent Social Dimarts de 4 a 6 de la tarda
Telèfon 93 812 29 80
Tallers terapèutics Gent gran, gran gent- Caseta del mestre
Horari De dilluns a divendres de 2/4 de 10 a la 1 del migdia
Telèfon 93 888 76 64
Punt d’informació juvenil -  Caseta del Mestre
Horari De dimarts a divendres de 5 a 8 de la tarda
Telèfon 93 888 76 64  
Centre d’Interpretació i Informació de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
Telèfon 93 812 23 29 
Correu electrònic guilleries.pif@diba.es
Horari   De dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. De l’1 d’abril 

al 31 d’octubre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda
Horari Jutjat de Pau Dimarts de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia.
Telèfon                 93 812 29 80
Horari C.M. Verdaguer De dimarts a diumenge de 10 del matí a 1 del migdia. De l’1 d’abril 

a l’1 de novembre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda
Telèfon C.M. Verdaguer 93 812 21 57
Correu electrònic m.folgueroles@ diba.es
Telèfon rectoria 93 812 23 17
Telèfon SOREA oficines 93 851 41 53
Telèfon de guàrdia enllumenat públic   902 13 13 26
Telèfon escoles  93 812 22 04
Telèfon llar d’infants 93 888 70 86
Recollida del trasto El tercer dimarts de cada mes. Abans cal que telefoneu a l’Ajuntament.
Horari Correus Cada dia de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí

CONSULTORI DE FOLGUEROLES
Telèfon per demanar hora 93 812 23 33
Horari per trucar Dilluns, dimarts i dijous de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia
 Dimecres de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
 Divendres de 2/4 d’11 del matí a 2/4 d’1 del migdia
El vostre consultori estarà obert fins a les 3 de la tarda cada dia excepte els dijous. El dimecres 
s’obre de 2/4 de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Fora d’hores, per urgències, truqueu al te-
lèfon 93 885 45 56 (Sta. Eugènia) C.A.P. C/ de les Escoles, 1 - 08507 Sta. Eugènia de Berga

ALTRES
Bombers (urgent) 93 885 10 80 SOREA (Avaries)  902 250 370 
Creu Roja (urgències) 93 889 55 55 Bombers (no urgent) 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra 93 881 57 00  Gossera d’Osona 93 886 37 38
Mossos d’Esquadra (urgències) 088 ABS (Sta. Eugènia) 93 885 45 56

HORARIS
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HORARI BUS PÚBLIC

Sortides de Folgueroles Sortides de Vic

7.50    dies de curs escolar 10.30
8.30 12.30
10.45 13.10 dies de curs escolar
12.45 17

14.25  dies de curs escolars 18.05 dies de curs escolar
15.30 19
17.35 21
19.15

Dissabtes Dissabtes
8.30 10.30
9.05 11.30
10.45 12.30
11.45 13.15
12.45 19
15.30
19.15

Diumenges i festius no hi ha servei






