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EDITORIAL    
 
 
NADAL... UN ANY MÉS 
 
Doncs sí. El temps passa inexorable i ja som un cop més davant les anomenades "festes" de Nadal, que 
s’allarguen fins al dia de Reis i que "comencen" cada vegada abans, si més no pel que fa a l’encesa de 
llums als carrers (tot i que als Ajuntaments ens demanen que fem polítiques d’estalvi energètic), als 
aparadors ben engalanats i  l’allau d’anuncis per la televisió que ens fan desitjar més coses de les que 
realment necessitem. Nosaltres, a Folgueroles, fidels a la tradició, no encendrem els llums fins a la 
mateixa setmana de Nadal. 

No ens enganyem, tanta coloraina i pressió mediàtica no té altre objectiu que contribuir al consum 
desaforat en què, malauradament, s’han convertit en bona part aquests dies prou entranyables per a 
tothom, fins i tot per aquells que som agnòstics són uns dies especials. Tots hi tenim cabuda; no oblidem 
l’origen pagà del Nadal. 

Però no a tothom li arriba el benestar o en tot cas "aquest benestar". Hauríem de pensar-hi. Encara 
que fos solament una mica, una estona dels nombrosos dies de festa que tenim per davant. De fet, uns 
quants folguerolencs i folguerolenques ja ens han demostrat que ho fan i no únicament en aquests dies 
sinó tot l’any, que és el que val. Em refereixo, ho deveu haver endevinat, a la gent, a la bona gent, 
d’Amics del Món, i amb ells a tot el poble. Ens han fet despertar del nostre somni de consumisme i si més 
no ens han fet aturar i pensar que no tothom té allò que nosaltres, no és que ho considerem 
imprescindible, però ni ens imaginem de poder viure sense: aigua, llum, gas, serveis de sanitat, 
ensenyament, etc. Si més no la seva sacsejada, el seu reclam, ha contribuït a fer que tots els folguerolencs, 
des dels més petits fins als més grans, siguem un poble solidari i generós. Estic orgullós de tots vosaltres i 
de ser alcalde d’aquest poble. 

Que sigueu ben feliços, acompanyats de tots aquells que estimeu i us estimen. Segur, de ben segur, 
que l’any 2007 serà millor per a tots. Segur. 
 



        Toni Noguer. Alcalde. 
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INFORMACIÓ MUNICIPAL  

 

ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2007 

Aquestes són les novetats més significatives que afecten les ordenances fiscals per a l’any 2007: 

• L’IBI es manté igual que l’exercici 2006 per als immobles rústics i s’augmenta el 3,7% (IPC estatal) 
per als urbans. Igual que l’any passat, tenint en compte que els ajuntaments fixen una part d’aquest 
impost i l’altra la fixa el govern de l’Estat, s’ha afegit a les ordenances una clàusula que especifica 
que si l’Estat incrementa les bases de càlcul, l’Ajuntament compensarà la seva part per tal que 
l’augment no superi aquest 3,7%. 

• L’IAE, per a aquelles empreses i professionals que tenen una facturació anual superior a 1.000.000 €, 
s’augmenta també un 3,7%. 



• L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (circulació) augmenta un 3,7% en tots els casos. Es 
mantenen totes les bonificacions existents. 

• L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua) no es modifica. 

• L’impost sobre construccions instal·lacions i obres, augmenta també el 3,7%. Igualment es mantenen 
totes les bonificacions ja vigents. 

• Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció, bastides, mercaderies, 
etc.: s’aplica l’augment del 3,7% de l’IPC previst. 

• Taxa de recollida d’escombraries: s’aplica un increment del 3,7% en totes les modalitats (particulars i 
industrials-comercials). En el cas dels habitatges, això suposarà pagar per aquest servei 96,26 € anuals 
(8,02 €/mes). 

I el calendari fiscal queda així: 

• Del 2 de març fins al 2 de maig (ambdós inclosos): 

o Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

o Impost sobre béns immobles urbans 

o Taxa per servei de clavegueram 

o Taxa per servei de cementiri municipal 

o Taxa per entrada de vehicles 

o Quota funerària 

 

• Del 3 de setembre fins al 5 de novembre (ambdós inclosos): 

o Impost sobre béns immobles rústics 

o Impost sobre activitats econòmiques 

o Taxa per recollida d’escombraries 

 
 
 

SIGNATURA  DOS CONVENIS IMPORTANTS PER FOLGUEROLES  
 
El passat dia 20 d’octubre i a la Sala de Plens de l’Ajuntament es va signar entre l’alcalde i el Sr. Joan 
Ganyet, director general d’Arquitectura del Departament de Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya, un conveni pel qual l’esmentat Departament, a través de l’INCASOL —Institut Català del 
Sol— aporta la quantitat de 180.000 euros per les obres d’adequació i condicionament de l’espai a 
l’entorn del Centre Cultural Polivalent. És previst que aviat surtin a concurs aquestes obres, 
complementàries a l’edifici.  
 



          
Signatura conveni Sr. Ganyet per centre Polivalent      Signatura Conveni centre de dia amb la Consellera  
                                                                                        de Benestar i Família Sra. Figueras 
 
També el passat dia 15 de novembre l’alcalde, en nom de l’Ajuntament, i l’Honorable Consellera de 
Benestar i Família van signar un conveni que preveu la redacció del projecte, la construcció i el 
manteniment d’un Centre de Dia per a la gent gran del nostre poble. Aquest centre estarà situat al terreny 
previst per equipaments, ja propietat de l’Ajuntament, situat entre els carrers Esbart de Vic, plaça Font del 
Glaç i passeig del Torrent. Aquest conveni preveu que l’Ajuntament cedeix el terreny i el Departament de 
Benestar i Família s’encarregarà del projecte, de cofinançar la construcció i, cosa molt important, del 
manteniment del seu funcionament. Oportunament es presentarà l’avantprojecte. És una magnífica notícia 
per a Folgueroles i els folguerolencs.  
 
 
LLIBRES NOU ESTATUT 
 
Per part del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya s’ha procedit a fer una edició 
especial del text del nou Estatut, amb la portada dissenyada pel pintor Antoni Tàpies. 

A l’Ajuntament n’hem rebut força exemplars que posem a disposició de totes aquelles persones o 
entitats interessades a tenir-ne un exemplar. Es podrà recollir el llibre al Punt d’Informació, als baixos de 
l’Ajuntament, fins a esgotar els exemplars. 
 
 
REVISIÓ CADASTRE 
 
Des del passat mes de novembre haureu vist algunes persones recorrent els diferents carrers del poble, 
fent fotografies a les cases, etc. Es tracta de personal de l’empresa Serfocar, S.L., contractada per la 
Direcció General del Cadastre, depenent del Ministerio de Economía y Hacienda, a fi de procedir a 
elaborar una actualització del cadastre dels béns immobles del municipi. 
L’última revisió del cadastre, elaborada entre els anys 1987 i 1988, va entrar en vigor l’any 1989. Des de 
llavors no únicament el valor dels immobles ha canviat, sinó que la fesomia del poble, amb noves 
construccions, feia necessària aquesta revisió, que no vol dir, com es podria pensar, que automàticament 
s’incrementi l’impost sobre les cases i habitatges, atès que, malgrat que s’incrementi el valor de 
l’immoble, l’Ajuntament té sempre la potestat d’abaixar-lo i aplicar els coeficients que permetin ajustar 
l’impost a l’augment de l’IPC. La seva entrada en vigor serà a partir de l’any 2008; mentrestant, es fa 
aquest treball de camp i es notificarà a tots els propietaris el seu resultat, obrint-se posteriorment el 
corresponent període d’informació pública. 
 
 
PLE DIA 6 DE NOVEMBRE 
 
- Adjudicació d’obres de les fases 1a i 2a del Centre Cultural Polivalent 
 



Amb l’abstenció dels regidors del grup de CiU es va aprovar l’adjudicació a l’empresa Art i Construcció 
S.L. d’aquesta obra, per l’import de 695.000 euros, IVA inclòs, 24.000 euros per sota del preu de sortida. 
Aquests 24.000 euros de baixa, l’empresa es compromet a invertir-los en més obra relativa al mateix 
centre i que l’Ajuntament li indiqui. 
 
- Modificació del contracte de gestió del servei públic de la llar d’infants  
 
A partir de la sol·licitud feta per la cooperativa que té concessió de la llar d’infants i atès l’increment de 
les despeses previstes en el seu pressupost de funcionament per a aquest curs 2006-2007, i a fi d’evitar 
una situació de desequilibri econòmic, es va acordar per unanimitat, modificar i augmentar la quantia del 
conveni subscrit entre Ajuntament i Cooperativa Llar d’Infants El Patufet, de 175.000 a 198.000 euros. 
Aquest increment de despeses és degut, per una banda, a les despeses causades per  l’actualització de sous 
i, per altra banda, a l’obligació legal de contractació de més personal en haver-se incrementat també el 
nombre d’alumnes. 
 
- Inici de l’expedient de contractació del servei de manteniment dels espais verds municipals 
 
Un cop acabada l’actual concessió del servei de jardineria i manteniment dels espais verds municipals, 
s’acorda iniciar l’expedient per procedir de nou a la seva contractació.  
 
- Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici vigent 
 
Atès que en el transcurs de l’any hi ha hagut modificacions de les partides del pressupost municipal, tant 
pel que fa als ingressos com també a les despeses, es va aprovar, amb l’abstenció del grup de CiU, 
aquesta modificació del pressupost del 2006, de manera que el resultat final del pressupost municipal 
d’aquest 2006 és de 2.934.087,27 euros. 
 
- Es dóna compte al ple, per part de l’alcalde, que s’ha rebut una carta de la Direcció General d’Energia 
i Mines, del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, per la qual es comunica a 
l’Ajuntament que, després de negociacions amb l’empresa REDESA, responsable de la nova línia d’alta 
tensió a construir, s’ha arribat a un acord amb l’empresa per tal d’indemnitzar els municipis pels quals 
passa el traçat, a raó de 40 euros per metre, cosa que fa que Folgueroles hagi de rebre aproximadament 
uns 230.000 euros per aquest concepte; el 50% a l’inici i l’altre 50% quan la línia estigui operativa. 
Aquests diners han d’anar forçosament destinats a serveis i a benefici dels ciutadans i hem de comunicar 
abans del 30 de novembre a què volem destinar aquests diners. 
 
- Ampliació de la piscina municipal 
 
En relació amb el punt anterior, l’equip de govern de l’Ajuntament ha decidit que el 50% inicial de la 
indemnització que pagarà REDESA pel traçat de la nova línia elèctrica, es destinarà a finançar 
l’ampliació de la piscina municipal. Ja hi havia un avantprojecte redactat i en aquests moments s’està 
redactant el projecte executiu, per tal de treure a concurs les obres i iniciar-les de forma ràpida per tal que 
el proper mes de juny estiguin acabades. El pressupost aproximat és de 130.000 euros i preveu 
l’ampliació del vas actual, la construcció d’un nou vas per a la quitxalla, noves instal·lacions de 
maquinària, serveis i vestidors i també l’ampliació de la superfície enjardinada. Entenem que aquests 
diners que ens vénen en forma de subvenció no podien tenir millor destinació, atès que l’ampliació de la 
piscina és una necessitat evident.  
 
- POUM 
 
 
Quan es publiqui LA FALGUERA s’haurà aprovat ja definitivament el text refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana Municipal, el darrer tràmit pendent per tal que la Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat hi doni el seu vistiplau i, un cop publicat, entri en vigor, cosa que es preveu que serà entre 
desembre i gener. 
 



 
 
- SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ ANY 2006  
 
 
GENERALITAT  DE  CATALUNYA  
 

 
  157.598,00   PUOSC CENTRE CULTURAL-3ª fase 

  19.868,35   DESPERFECTES PLUGES 

  4.442,94   PLA D'OCUPACIÓ SOCORRISTES 

  18.606,07   INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 

  300.000,00   CENTRE CULTURAL 1ª i 2ª fase 

  134.923,67    LLAR D'INFANTS 

  1.745,00    JUTJAT DE PAU  

  2.000,00   JOVES 

  135.000,00    FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS ANY 2006 

  15.000,00   DESPESES CORRENTS PATRIMONI CULTURAL 

  3.165,75   ADQUISI.I INSTAL.LTECNOLOGIES ENLLUMENAT PÚBLIC 

  180.000,00   CONVENI URB. ENTORN CENTRE CULTURAL 

  10.258.21   RETORN PER BONA GESTIÓ RECOLLIDA DEIXALLES 

 TOTAL 982.607.99  

    

    

DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

  567,00  DIFUSIÓ ESPECTACLES I CONCERTS 

  6.000,00  EXPOSICIÓ ACTIVITATS ACADEMIQUES I FESTA VERDAGUER 

  2.561,00  ENTORN FOLGUEROLES CASA X CASA 

  4.200,00  ENERGIES RENOVABLES 

  2.425,00  ACTIVITATS I SERVEIS ESPORTIUS 

  1.000,00  CAP DE SETAMANA IBÈRIC 

  1.000,00  FULLETÓ TURÍSTIC 

  12.280,08  ESPAI LÚDIC GENT GRAN 

  22.000,00  RENOVACIÓ MUSEOGRÀFICA MUSEU 

  5.000,00  TALLERS REHABILITACIÓ GENT GRAN 

  3.000.00  Edició guia D’entiTATS I CALENDARI ACTIVITATS 

  14.400,00  CONSORCI ESPAI NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA 

 TOTAL 74.433,08  
    

    

CONSELL COMARCAL 
D'OSONA  

       200,00 VISITES MUSEU EPISCOPAL DE VIC ( ESCOLES ) 

  950,00 TRADICIONS COMARCA OSONA. ESCOLA 

  4.226.96  PLA DE LECTURA ESCOLA 

 TOTAL 5.376.96  

 
 
 
 
REGIDORIES 

• SERVEIS SOCIALS     
 Gent gran, gran gent (tallers terapèutics) 



Dia a dia s’intenta pensar en noves idees que ajudin a atendre les persones grans de la població amb les 
millors condicions possibles. Enguany, s’estan preparant nous projectes, els quals descriurem a 
continuació. 

Actualment, Gent gran, gran gent ofereix tallers terapèutics i acolliment. Partim de la premissa 
que si augmentéssim els serveis milloraríem l’atenció d’aquestes persones grans. És per això que 
pròximament s’ampliarà la franja horària i s’instaurarà un servei de manutenció. 

Ara, Gent gran, gran gent està obert de 2/4 de 10 del matí fins a la 1 del migdia; i amb l’ampliació 
horària s’obrirà de 2/4 de 10 del matí fins a les 4 de la tarda. 

Tal com hem dit anteriorment, s’instaurarà també un servei de manutenció. El menjador tindrà un 
preu molt assequible i podrà ser utilitzat pels usuaris dels tallers però també estarà obert a la resta de la 
gent gran de la població. Qualsevol persona gran que tingui dificultats per cuinar o que estigui sola a 
l’hora dels àpats, etc., pot dirigir-se als tallers terapèutics, a l’Ajuntament o als serveis socials i sol·licitar 
la inscripció. 

Per altra part, la Diputació de Barcelona ha concedit a Folgueroles un espai lúdic per a la gent 
gran (per als usuaris dels tallers terapèutics, per als usuaris del Casal i per a la resta de la població). 
L'espai lúdic està constituït per diferents mòduls d'activitats que formen un circuit establert que permet 
treballar les facultats físiques i sensorials de la gent gran. S'ubica a places i parcs i permet la utilització 
per part d'altres col·lectius, com ara els infants. Es preveu que s’instal·li a Folgueroles el primer trimestre 
del 2007, concretament a la plaça que hi ha davant la caseta del mestre. Quan el projecte estigui engegat 
es realitzaran diverses xerrades informatives, s’enviaran tríptics i es penjaran cartells. 

Aquestes són, doncs, les novetats que s’oferiran. No dubteu a demanar qualsevol informació. 
Us desitgem unes bones festes de Nadal! 
 

  Espai lúdic i tallers terapèutics 

                   

 

Gent gran, gran gent (tallers terapèutics)  Rambla, s/n (08519 Folgueroles). Telèfon: 93 888 76 64 

 
 
 



 
 

• TURISME 
 
Actualment, el turisme que visita Folgueroles es caracteritza per ser un turisme de dia. El nostre repte és 

orientar l’oferta cap a un turisme d’estades recolzat per uns allotjaments i uns productes turístics 

experimentats de més qualitat. 

 Així doncs, queda palesa la necessitat de diversificar l’oferta turística (basada principalment en la 

figura de Verdaguer), de millorar la qualitat i de potenciar la figura de protecció d’Espai Natural com a 

marca turística per tal d’aconseguir un turisme de més valor afegit amb pernoctacions..., un perfil 

lleugerament diferent de l’actual. 
El turisme a Folgueroles pot representar un motor de desenvolupament econòmic alhora que 

fomenta el desenvolupament sostenible en el municipi. 

 

MES OSONA 
BARCELONA 
i RODALIES  CATALUNYA ESPANYA ESTRANGERS VISITANTS  

Gener 49 69 29 0 0 147 
Febrer 74 121 29 3 3 230 
Març 58 83 148 2 4 295 
Abril 82 173 172 4 22 453 
Maig 55 141 96 7 4 303 
Juny 25 44 62 4 9 144 
Juliol 42 48 55 9 11 165 
Agost 58 147 127 32 40 404 
Setembre 43 52 64 0 2 161 
Octubre 43 106 56 0 12 217 
Novembre      0 
Desembre      0 

TOTAL  486 878 782 61 95 2.519 
 

 

MES 2005 2006 
Gener 61 147 
Febrer 61 230 
Març 162 295 
Abril 258 453 
Maig 220 303 
Juny 136 144 
Juliol 172 165 
Agost 265 404 
Setembre 349 161 
Octubre 543 217 
 Total 2.227 2.519 

 

 

 



www.folgueroles.cat 

Properament, la pàgina web de l’Ajuntament es reestrenarà totalment renovada quant a estètica i 
continguts: ja anava essent hora. Cal destacar que alguns tràmits  que fins ara s’havien de fer anant en 
persona a l’Ajuntament, es podran fer directament des de la pàgina web perquè formaran part de 
l’aplicació e-Tram. Començarem amb pocs tràmits (a poc a poc i bona lletra), però esperem que tindran 
bona acollida i que podrem anar-ne augmentant el catàleg. 

La inclusió d’aquests tràmits a la pàgina web ha estat possible a gràcies a una subvenció del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). 

Xarxa LLiure 

Ja fa uns mesos que la xarxa wifi  (guifi.net) es va començar a estendre per Folgueroles i, tot i que és 
aviat per treure conclusions, ja comencem a tenir algunes dades que val la pena comentar. 

El mes de maig passat, abans d’instal·lar les antenes a Can Dachs, hi havia tres nodes de guifi.net a 
Folgueroles, tots enllaçats amb nodes d’altres municipis. En el moment d’escriure això (17 de novembre) 
ja hi ha 18 nodes funcionant, tots enllaçats amb les antenes de Can Dachs, i 6 més en projecte. 

A Can Dachs, per donar servei als usuaris de Folgueroles, hi ha instal·lades dues ràdios i dues antenes 
sectorials que abasten gairebé tota la superfície del municipi. També s’hi ha instal·lat una porta a 
internet a través d’un proxy i un servidor de DNS per a fer més ràpid aquest accés. 

 

Telecentre 

Un telecentre és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització digital i 
d’accés a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic i ajuda personalitzada, on els usuaris 
realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i 
coneixements útils per a incorporar-se a la Societat de la Informació i superar la fractura digital. 

El telecentre està obert a tots, es dirigeix prioritàriament a la població i als llocs que no compten amb 
mitjans propis d’accés, i s’orienta a contribuir al desenvolupament de la comunitat. 

Des d'un telecentre es pot realitzar una cerca a Internet, o disposar d'un servei de correu electrònic, usar 
equips informàtics, rebre formació sobre l'ús d'un ordinador, buscar i avaluar informacions, realitzar 
tràmits administratius , consultar el compte corrent... (ca.wikipedia.org) 

Cap a finals de desembre, si tot va bé, començarà a funcionar el telecentre de Folgueroles al local 
provisional de la caseta del mestre. Comptarà amb connexió ADSL, 8 ordinadors d’última generació 
connectats en xarxa, impressora i escànner. 

 

Àngel Isern Puigdesens 
Regidor d’Hisenda, Turisme i Promoció Econòmica 

 
 
• CULTURA 
 

Obres de rehabilitació de la Casa Museu Verdaguer 
 

La Casa Museu Verdaguer, passat Reis, començarà unes obres per tal d’adequar les seves instal·lacions a 
la normativa vigent de museus i de llocs de pública concurrència. 



Les obres, bàsicament, se centraran en una nova instal·lació elèctrica i millores per adequar les 
instal·lacions a les necessitats actuals; també es renovaran tots els tancaments de l’edifici, s’instal·larà un 
sistema de calefacció i refrigeració i es reformarà el lavabo per tal d’adequar-lo a usuaris amb 
minusvalideses. 

Aquestes reformes obligaran a tancar les portes de la Casa Museu Verdaguer que previsiblement 
es tornarà a obrir a partir del mes de març. 

 
 
Fundació Jacint Verdaguer 

 
A partir del mes de gener la Casa Museu Verdaguer, que actualment es gestiona a través d’un organisme 
autònom municipal, passarà a formar part de la Fundació Privada Jacint Verdaguer. Com diu l’acta 
fundacional: 
 

«La Fundació Jacint Verdaguer, continuadora de les entitats que l’han precedida, assumeix la 
responsabilitat única de Folgueroles derivada de ser el poble natal de l’escriptor català més important de 
l’era contemporània. Conscients, doncs, que Verdaguer ha posat Folgueroles en un lloc destacat del mapa 
de Catalunya, d’Espanya i d’Europa, la Fundació assumeix també la responsabilitat de potenciar el valor 
català i universal que representa Verdaguer.» 

 
Formaran part d’aquesta entitat, presidida per l’alcalde, tres representants de l’Ajuntament de 

Folgueroles, tres d’Amics de Verdaguer i tres de la Universitat de Vic. 
 

 
6è Cap de Setmana Ibèric 
 
Un any més s’ha celebrat el Cap de Setmana Ibèric amb gran participació al Casol de Puigcastellet. 
Les novetats d’aquest any han estat els tallers d’oficis ibèrics, els jocs per als més petits i la nova 
senyalització del jaciment.  
 

El passat 30 de setembre va tenir lloc la sisena edició del Cap de Setmana Ibèric amb una jornada plena 
d’actes al poble i al Casol de Puigcastellet. La celebració va ser tot un èxit de participació, amb més de 
dues-centes persones. Els actes van començar pels volts de les cinc de la tarda amb la reproducció del 
documental titulat Els rituals ibers a la Sala de Plens de l’Ajuntament. A continuació, tots els presents a l’acte van 
pujar al Casol de Puigcastellet on els esperaven diferents tallers d’oficis dels pobladors ibèrics. 

                          



Tothom, petits i grans, va poder participar en els tallers de filat i teixit, de metal·lúrgia, de mòlta de blat, 
d’encesa de foc i d’elaboració de galetes. Més tard es va oferir un berenar per a tots els assistents i seguidament es 
va procedir a fer el camí de tornada cap a Folgueroles, ja a les fosques. 

Una de les novetats d’aquest any, a part dels tallers d’oficis, ha estat una carpeta de jocs sobre els Ibers que 
es va repartir als nens i nenes que van participar als actes. I, coincidint amb la celebració, també es va estrenar la 
nova senyalització del jaciment i dels voltants de Puigcastellet.  
El Cap de Setmana Ibèric és una iniciativa del Museu d’Arqueologia de Catalunya per donar a conèixer la cultura 
ibera i al nostre poble està organitzat per l’Ajuntament de Folgueroles i compta amb la col·laboració del Museu . A 
Osona, la festa iber es va celebrar alhora al mateix dia al Casol de Puigcastellet de Folgueroles, a L’Esquerda de 
Roda de Ter i al Turó del Montgròs del Brull. 

 
 
 
• MEDI AMBIENT 
 
El torrent de Folgueroles 
 
Les dones hi havien picat i repicat la bugada: molta, molta roba. I no gaire sabó. No tan sols camises, 
pantalons i faldilles, també aquells llençols, tan pesants, de cotó. Quantes vegades han estat les dones les 
que han fet les feines més feixugues? Al torrent, aigua amunt del poble, s’organitzaven cooperativament 
per netejar un gorg, fent-ne fora fang i herba. Arreplegaven còdols de totes mides a tort i a dret i, actuant 
d’enginyeres de canals i ports, el recreixien; llavors, el gorg esdevenia un bon lloc per fer safareig. 

Ara se’ns fa estrany imaginar-nos aquells espais humanitzats i, alhora, tan naturals, on els crancs 
de riu s’esmunyien de recules entre les bombolles de sabó i les pescades de barbs amb trema eren alguna 
cosa més que una distracció dominical. En primer lloc, avui en dia hi trobem a faltar, sobretot, el cabal 
circulant: ara només n’hi passa un fil, ben poca cosa —la major part, no ho oblidem, discorre per les 
canonades de les llars, els tallers i les granges de bestiar. En segon lloc, actualment dubtem de la qualitat 
de l’aigua del torrent de Folgueroles. 

La qualitat dels rius i rieres d’Osona, com els de la resta de Catalunya, sobretot en casos com el 
del torrent de Folgueroles, era nefasta ben pocs decennis enrere. La contaminació hi fluctuava però no hi 
disminuïa. L’oxigen hi era pràcticament inexistent. La fauna aquàtica, excessivament simple, la 
constituïen tan sols bacteris, protozous i alguna larva aquàtica d’insecte d’allò més resistent (quironòmids 
vermells). 

Els darrers anys, des de mitjan dècada de 1990, es va produir un punt d’inflexió en aquesta 
situació arran de l’establiment de les estacions depuradores d’aigües residuals; la de Folgueroles es va 
inaugurar I’any 2000. 

La qualitat de l’aigua en aquest municipi, doncs, va anar canviant envers una situació prou 
desitjable. Si ens fixem, per exemple, en els indicadors biològics —els invertebrats aquàtics: sabaters, 
cargolins, cuques de capsa, etc.—, ara la qualitat de l’aigua del torrent equival a un valor de cinc, en una 
escala de zero a deu. La situació ha progressat adequadament, és clar, però, no ens enganyem, aquest 
aprovat és massa just. 

A partir d’aquest fet, però, s’ha guanyat en una cosa molt valuosa: ara la gent torna a acostar-se al 
torrent, s’hi acosta amb delit i s’hi desplaça amunt i avall a totes hores; i això no tan sols és fruit de la 
connivència entre mossèn Cinto i Perejaume a la font Trobada. 

Tanmateix, possiblement encara calgui afinar aspectes del sanejament, com connectar bé el 
conjunt del clavegueram municipal, i segurament també sigui necessari aplicar totes les dejeccions 
ramaderes seguint les bones pràctiques agràries apuntades a la normativa vigent. Així mateix, és 
imprescindible seguir replantejant-se el paisatge fluvial: la restauració de la presència de molts més arbres 
i bardisses a la riba —deixant de banda el sector de la font Trobada, és clar— permetria filtrar millor allò 
que dissortadament trasllada l’aigua del subsòl —els famosos nitrats i els fosfats— i alhora extreure 
alguns contaminants que el torrent encara porta. A l’eficiència depurativa del bosc de ribera se sumaria la 
regeneració d’un refugi forestal per a tòtils, salamandres i ocells diversos: polles d’aigua, rossinyols, 
merles, oriols, tudons, etc. 

I què es podria fer perquè portés una mica més d’aigua? El consum domèstic d’aigua a Catalunya 
l’any 2005 va oscil·lar entre 200 i 210 litres per habitant i dia. Uns 140 van correspondre al consum 
estricte de les llars; la resta, entre d’altres, al reg de jardins. Folgueroles es deu moure en aquest ordre de 



magnitud. Per aconseguir un consum sostenible d’aigua a les cases, o sigui, inferior als 100 litres per 
habitant i dia, seria aconsellable seguir les recomanacions següents: 

 
- dutxar-nos enlloc de banyar-nos,  
- estirar la cadena del vàter només quan sigui necessari, 
- engegar la rentadora o el rentaplats quan estiguin ben plens, 
- si tenim jardí, posar-hi gespa de climes eixuts o, encara millor, grava,  
- instal·lar dispositius d’estalvi a totes les aixetes o canviar les aixetes per altres de més eficients. 

 
Tan sols instal·lant aixetes eficients, podríem aconseguir un estalvi d’aigua de fins a un 65%. Poca 

broma: podem seguir fruint d’una aigua domesticada, que ens fa la vida més fàcil que la dels nostres 
avantpassats, però també de l’increment del cabal circulant i d’un grau de naturalitat major del torrent de 
Folgueroles. 

  torrent de Folgueroles 
 
 
  
• ESPORTS 
 
Activitats 
 
Com dèiem ara fa un any, des de la Regidoria d’Esports sempre s’ha tingut en l’horitzó l’objectiu de 
facilitar la participació dels folguerolencs i folguerolenques mitjançant la promoció i la diversificació 
d’activitats de pràctica esportiva. També hem vetllat per organitzar activitats que generin expectatives a la 
població i crear necessitats perquè la gent s’habituï a fer esport i per garantir la continuïtat de les 
activitats. 

Amb aquest objectiu s’ha arribat a acords amb la majoria d’entitats que desenvolupen les seves 
activitats en el nostre municipi per tal que aquestes estiguin obertes a tothom del poble que ho desitgi. 

Aquesta temporada les activitats esportives que podem trobar a les nostres instal·lacions són les 
següents: 
 
Futbol base 
Futbol amateur 
Futbol sala masculí de competició  
Futbol sala femení de competició 
Futbol sala femení de lleure 
Escola de patinatge  
Patinatge amateur 
Hoquei amateur 
Escola de bàsquet 
Tir amb arc 
Gimnàstica de manteniment 
Ioga 
Tallers terapèutics per a la gent gran 
 



També hi ha altres activitats que es desenvolupen en les nostres instal·lacions encara que no siguin 
pròpiament activitats fisicoesportives, com sardanes i teatre.  

Dins la nostra agenda d’activitats de cara a aquesta temporada, a banda de les que estan 
organitzades pels clubs, hi ha esdeveniments com el bicitrial i el cros que intentarem que es puguin dur a 
terme. 

Els horaris d’ocupació de la pista poliesportiva són els següents: 
 
 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Patinatge 
De 7 a 2/4 de 
8 

Futbol base 
De 2/4 de 6 a 
2/4 de 8 

Patinatge  
De 2/4 de 6 a 
2/4 de 9 

Bàsquet 
De 6 a 7 

Patinatge 
amateur 
De 2/4 de 5 a 
2/4 de 6 

Futbol sala 
femení 
amateur 
1r dissabte de 
cada mes 
de 4 a 5 

Patinatge 
amateur  
de 10 a 12 

Futbol sala  
De 2/4 de 10 a 
2/4 de 11 

Teatre 
A partir de 2/4 
de 10 

Hoquei 
De 2/4 de 10 a 
les 11 

Tir amb arc 
De 8 a 2/4 de 
10 

Patinatge  
De 2/6 a 2/4 
de 8 

 
Futbol sala 
femení 
De 12 a 13 

Futbol sala 
De 2/4 d’11 a 
2/4 de 12 

  
Futbol sala 
De 2/4 d’11 a 
2/4 de 12 

Futbol sala 
femení 
De 9 a 10 

  

    
Teatre 
A partir de les 
10 

  

 
Després de fer una llista de les activitats que s’estan fent amb el suport d’aquesta Regidoria, també 

som conscients que hi ha aspectes que cal treballar i millorar. Aspectes com per exemple espais per al 
debat referent a tot allò que afecta l’esport i la participació i la promoció esportiva. Cal obrir més llocs on 
practicar l’esport de carrer; si bé darrerament hem dotat el poble d’una taula de tennis taula i hem dut a 
terme la segona fase de remodelació del camp de futbol, som conscients que no és suficient. 

Tot i els esforços realitzats, en els propers mesos haurem de treballar en aquestes línies sense 
perdre mai de vista que continuarem treballant perquè tots els ciutadans i ciutadanes mantinguin la il·lusió 
per la pràctica esportiva. 
 
Joan Pedron i Castel  
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Folgueroles 
 
 
 
 
• JOVENTUT 
 

PUNT JOVE 
Els dimecres i els divendres de 4 a 2/4 de 6 de la tarda està oberta l’oficina del Punt Jove. És un servei públic i 
gratuït. Ofereix als joves una informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès: 
estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut, lleure, turisme... Hi ha diverses borses com la d’habitatge o la 
de cangurs. També s’organitzen diferents activitats i actes. 

Com a novetat d’enguany, el Punt Jove ofereix la possibilitat d’utilitzar els dijous a la tarda l’aula 
estudi situada a la sala gran de la caseta del mestre. En aquesta sala es pot estudiar, connectar-se a 
internet, fer treballs en grup... Per poder utilitzar aquest servei cal realitzar una inscripció prèvia. 

S’han preparat també diferents activitats per a aquesta tardor-hivern: la presentació organitzada a 
la Casa Museu Verdaguer del videoclip Glòria o el camí de la Llibertat (en el qual hi han participat 
diferents joves de Folgueroles). L’excursió a Barcelona per assistir al Festival Raval, sobre diverses 
performances realitzades a museus catalans i entre els quals es podrà visualitzar l’espectacle Glòria al 
camí de la Llibertat, que hem mencionat anteriorment. I la instal·lació d’un escalèxtric gegant a la pista. 

Pròximament es realitzarà una esquiada jove a la qual no podeu faltar. 
 



Estem oberts a qualsevol suggeriment i proposta, ja sabeu que ens podeu visitar els dimecres i els 
divendres. 
 
El Punt Jove us desitja unes bones festes de Nadal i un feliç any nou!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

L’Ajuntament de Folgueroles va signar l’any 2005 un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per tal d’impulsar la participació ciutadana al nostre poble a través del programa d’assistència 
tècnica del Centre per a la Participació Ciutadana als municipis de menys de 10.000 habitants. 

Durant els darrers mesos, per mitjà de la Fundació Catalana de l’Esplai es van realitzar uns 
seminaris de treball amb les associacions de Folgueroles per tal de potenciar i dinamitzar el teixit 
associatiu del municipi. 

Fruit d’aquestes sessions de treball, i concretament de la definició estratègica i el diagnòstic del 
teixit associatiu de Folgueroles, es va considerar prioritari desenvolupar les següents accions: 
 
1. Fer uns cursets de formació per les entitats, concretament: Participació ciutadana, Gestió de projectes, 
Captació de socis i Comunicació externa i interna. 
2. Elaborar una guia d’entitats. 
3. Editar un calendari d’activitats. 
4. Creació d’una Xarxa d’Entitats. 
 

L’existència a Folgueroles d’un ric teixit associatiu, amb un gran potencial, i la consideració que 
cal ampliar els canals de participació i d’informació entre les mateixes entitats, donen lloc a que 
l’Ajuntament junt amb el teixit associatiu del municipi puguin desenvolupar la iniciativa de crear una 
xarxa d’entitats.  

Aquesta iniciativa sorgeix arrel de les sessions realitzades en el marc del Diagnòstic del teixit 
associatiu de Folgueroles. 

L’Ajuntament té la voluntat de recolzar la iniciativa i facilitar i proporcionar les eines i els 
recursos necessaris per a la consolidació de la Xarxa d’entitats de Folgueroles. 

Volem agrair a totes les entitats del poble la seva participació i bona voluntat en aquesta acció de 
participació ciutadana. 
 

       
 



 
BENESTAR SOCIAL 
 
Funcions dels Serveis Socials 
 
Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.  
Orientació per a famílies amb risc d’exclusió social. 
Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció. 
Treball social comunitari. 
Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
Orientació i integració dels joves. 
Atenció a les persones amb disminució. 
 
 
Equip Tècnic 
  
2 treballadores socials 
1 educador social 
2 treballadores familiars  
 
Funcions de la treballadora social 
 

- Informar, valorar, orientar i assessorar sobre les prestacions i els recursos socials existents per 
atendre les problemàtiques individuals i familiars concretes.  

- Tramitar programes i prestacions que requereixen la intervenció de la treballadora social i fer-
ne el seguiment: Renda Mínima d’Inserció (RMI), sol·licitud única de serveis socials per a la gent gran 
gestionats per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), ajuts personalitzats, etc. 

- Gestionar, programar i supervisar els serveis d’atenció domiciliària. 
- Promoure l’organització i l’animació de la comunitat per aconseguir una millor integració 

social dels grups amb majors riscs socials, com gent gran, persones que pateixen alguna disminució, gent 
amb addiccions, maltractaments i violència domèstica.  
 
Funcions dels educadors socials 
 

- Detectar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social dels infants i adolescents i de les 
seves famílies des de la intervenció en el medi obert. 

- Aplicar i avaluar el tractament de suport per tal de reforçar el component educatiu de la 
intervenció amb els infants i adolescents que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització. 

- Fer el seguiment dels alumnes amb problemàtica escolar com ara l’absentisme, conductes 
disruptives, rebuig escolar, limitacions físiques o intel·lectuals... 

- Establir plans de treball i seguiment dels joves que han delinquit i han complert mesures 
penals alternatives.  
 
Funcions de la treballadora familiar 
 

- La tasca de la Treballadora Familiar està emmarcada dins el Servei d’Ajuda a Domicili. La 
seva intervenció es caracteritza per la intervenció directa amb la persona atesa i/o la família en el seu 
entorn i domicili. 

- L’objectiu general és afavorir una millor qualitat de vida de les persones ateses. Les activitats 
estan encaminades a potenciar l’autonomia i el benestar de la persona i/o família. 

- Els serveis que ofereix i treballa conjuntament amb la persona i família són la cura de la 
persona, l’organització de la llar i la relació amb l’entorn. 

- La Treballadora Social i la Treballadora Familiar valoren conjuntament les necessitats i els 
objectius a treballar en un domicili tenint en compte la demanda feta per la persona i/o família o el criteri 
professional. 



 
 
Programes de Serveis Socials d’Atenció Primària 
 
� Dirigits a la família 
 

ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS 
Tramitacions i gestió de recursos a altres administracions. 
Servei municipal de beques. 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). 
Ajuts econòmics puntuals justificats. 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
Orientació i assessorament personalitzat. 
Tractament de suport. 
Derivació a serveis d’atenció especialitzada. 
 
PROJECTES 
Projecte d’orientació familiar. 
Servei d’atenció a la dona maltractada. 

 
� Adreçats a la infància i l’adolescència 
 
ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS 
Programa de prevenció social de la infància i l’adolescència.  
Intervenció en xarxa per a la prevenció i el tractament de l’absentisme escolar al municipi.  
 
ATENCIÓ SOCIAL 
Servei d’orientació i integració d’infants i adolescents. 
Tractament i suport en les dificultats de relació familiar. 
 
PROJECTES 
  
Temps de Lleure. 
Comissions de treball per a la prevenció social a les escoles de primària, secundària i escoles bressol. 
Servei d’inserció laboral per a adolescents amb dificultat d’integració social (Programa ENTRA). 
 
� Adreçats a la vellesa 
 
ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS 
Tramitacions i gestió de recursos a altres administracions. 
Tramitació d’ajuts econòmics municipals per a la gent gran. 
Servei d’Atenció Domiciliària a la gent gran (servei de suport personal i servei de suport a la llar). 
Servei de Teleassistència. 
 
PROGRAMES 
Tallers d’entrenament de la memòria. 
 
� Adreçats a persones amb discapacitat 
 
ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS 
Tramitacions i gestió de recursos a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
Assessorament i atenció a les persones que tenen alguna discapacitat. 
Coordinació amb els diferents recursos i entitats que treballen al municipi amb discapacitats (Sant Tomàs, 
Tris Tras, Eina, ONCE, Creu Roja...). 



 
PROJECTES 
Ajuts econòmics per a la supressió de barreres arquitectòniques.  
Targetes i places d’aparcament per als minusvàlids. 
Programa Respir per a famílies amb infants i adolescents discapacitats. 
 
� Drogodependències 
 
ORIENTACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL 
Tractament de suport a les persones drogodependents. 
Orientació i seguiment als adolescents amb problemes d’addicció a substàncies tòxiques. 
Derivació al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment) de l’Hospital General de Vic. 
Derivació a altres recursos de desintoxicació i rehabilitació. 
 
 
PER A INFORMACIÓ I PER DEMANAR HORA DE VISITES CONCERTADES: 
 
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
Telèfon: 93. 812.20.54 
HORARI DE VISITES: Dimarts de les 11.00 a les 13.00 h. 
 
 
OCUPACIÓ 
 
Orientadora laboral 
 

El servei d’ocupació pretén fomentar la inserció laboral i millorar l’ocupació de les persones que cerquen 
un lloc de treball. 

S’ofereix un servei individualitzat i especialitzat per a cada usuari que es basa principalment en 
informar sobre recursos per buscar feina a la zona i assessorar sobre tècniques de recerca de feina. També 
s’ofereix informació i tramitació d’ofertes de treball. 

Amb això es vol aconseguir facilitar la intermediació entre les ofertes de feina de les empreses i 
les persones que busquen feina, facilitant l’accés al mercat de treball d’aquells col·lectius amb especials 
dificultats per incorporar-s’hi, i, d’aquesta manera, augmentar l’ocupabilitat del territori. 
 
Horari de visites: dijous de les 9 a les 11:45 h. 
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Paolo Coelho 
La bruja de Portobello 
 
“La millor manera de saber qui som és 
saber com ens veuen els altres.” 
Aquest és el leitmotiv de La bruja de 
Portobello. Athena, la bruixa, ha 
estat brutalment assassinada. Qui ho 
ha fet? Per què? 

 

Matilde Asensi 
Todo bajo el cielo 
 
És la història d’Elvira, una pintora 
espanyola resident al París de les 
avantguardes. La seva vida fa un gir 
de 180 graus quan sap que el seu 
marit, amb el qual es va casar per 
simple amistat, ha mort a Shanghai 
en estranyes circumstàncies. 
 

John Banville 
El Mar 
 
Max Morden, un historiador de l’art 
ja entrat en la seixantena, es retira a 
la costa irlandesa arran de la mort 
de la seva dona a causa d’un càncer. 
Tanmateix, aquest viatge té un 
significat especial. 

 

Lisa See 
Flor de Neu i el ventall secret 
 
A la Xina del segle XIX les noies 
eren tancades i sotmeses a 
l'embenament dels peus per 
garantir-ne un matrimoni profitós. 
Recloses i totalment aïllades, ningú 
esperava d'elles que pensessin o 
tinguessin emocions. 

Vikram Seth 
Dues Vides 
 
Després de l’homenatge a la 
música clàssica en la magistral 
novel�la Una música constant, 
Dues vides reprèn un dels temes 
centrals de Vikram Seth: la 
família. 
 

 

 

 

 
Shakira 
Oral Fictation 
vol. 2 
 

Nena Daconte 
He perdido los zapatos 

Fito i Fitipaldis 
Por la Boca vive el pez   

La Oreja de Van Gogh 
Guapa 

Manà 
Amar es combatir 

Joan Manuel Serrat 
Mô 

Paulina Rubio 
Ananda 



METEOROLOGIA 
 Mas La Roca  

 LLISTAT COMPARATIU MENSUAL  

 temperatures 

 màxima mínima dies 

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

 5 2006 23,8 31,7 (27) 9,6 5,3 (9) 16,7 21,6 1 1 6 1 0 2 0 0 0 

 2005 23,5 28,7 (27) 8,8 4,4 (7) 16,2 43,0 3 0 13 1 0 3 0 0 0 

 6 2006 28,1 32,7 (24) 12,6 4,4 (1) 20,4 21,4 1 0 4 2 0 1 0 0 0 

 2005 28,4 35,1 (27) 13,3 7,2 (9) 20,9 43,2 0 0 10 2 2 0 0 0 0 

 7 2006 31,3 34,6 (21) 15,6 13,5 (18) 23,5 50,0 2 0 11 5 0 1 0 0 0 

 2005 30,2 36,2 (17) 15,5 12,6 (11) 22,9 51,7 4 0 8 1 0 3 0 0 0 

 8 2006 26,1 29,7 (22) 13,3 10,2 (18) 19,7 83,3 4 0 15 6 0 0 0 0 0 

 2005 27,0 32,3 (6) 13,8 6,8 (21) 20,4 173,4 5 0 13 7 2 2 0 0 0 

 9 2006 25,3 32,6 (4) 13,9 9,8 (16) 19,6 183,0 10 0 12 4 0 7 0 0 0 

 2005 23,9 32,3 (4) 11,4 4,6 (18) 17,7 139,2 11 2 16 4 1 13 0 0 0 

 10 2006 21,4 27,7 (28) 10,7 5,1 (15) 16,0 83,6 7 0 15 3 1 7 0 0 0 

 2005 19,3 24,2 (9) 9,6 4,4 (4) 14,5 102,8 15 2 23 2 0 17 0 0 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/ 

  

 COMENTARI:  

 Realment estem dominats pels excessos. Demaneu-ho si mes no als gallecs. Un estiu cruel amb temperatures molt elevades i 
pràcticament gens de pluja. Això, en un paisatge acostumat a la humitat, és pólvora. Afegim-hi aquí la intervenció humana, 
voluntària o no, i ja tenim el còctel a punt. És qüestió de temps: milers i milers d'hectàrees calcinades. Responsable 
meteorològic? Les pertorbacions atlàntiques estacionades sobre les Açores acompanyades d'anticiclons mediterranis que 
bloquegen l'entrada d'altres pertorbacions i fan pujar bombolles d'aire calent sobre el territori. Això és normal a l'estiu, potser 
no és tan corrent que duri tants dies. Passen les setmanes i arriba la tardor. Les pertorbacions atlàntiques s'aprofundeixen i 
ataquen directament Portugal i Galícia. A més a més, queden estacionades allà dies i dies. Conseqüències? Pluges i 
inundacions impressionants que, per acabar-ho d'adobar, erosionen fortament els sols cremats i arrosseguen molt material cap a 
les ries. I mentrestant, nosaltres què? Doncs les fortes pertorbacions aturades a l'Atlàntic ens envien bombolles d'aire càlid del 
sud i d'aquí ens trobem amb una tardor amb temperatures molt agradables, excessivament suaus i que ens proporcionen una 
castanyada bastant atípica. Estem a l'espera de canvis en la circulació atmosfèrica que ens portin fred, que de moment es va 
acumulant a la part més septentrional, i mentrestant les estacions d'esquí es van posant nervioses... 

JOSEP PUJOLS PUIGDESENS 

 
ENTITATS 
 

XAF! Una xarxa d’associacions folguerolenques 
 
Els darrers mesos l’Ajuntament de Folgueroles ha reunit les diverses entitats del poble, prop de disset, per 
tal d’analitzar la situació i els projectes de les associacions folguerolenques. Fruit d’aquestes sessions de 
treball totes les entitats han acordat de treballar amb xarxa i així ha nascut la Xarxa d’Associacions de 
Folgueroles (XAF). 

La XAF ha elaborat diverses propostes destinades a divulgar les seves activitats i compartir les 
inquietuds i els recursos de tots els participants. 

En primer lloc es farà una tasca de divulgació que consistirà a editar un tríptic i ubicar les diverses 
associacions a la pàgina web de l’Ajuntament. També s’està elaborant un calendari comú d’activitats per 
a l’any vinent, i en un futur es preveu celebrar una jornada festiva dedicada a donar a conèixer les 
diverses entitats i a promoure la participació ciutadana.  

Durant aquestes jornades s’ha fet balanç de totes les activitats que organitzen les entitats de 
Folgueroles al llarg de l’any i hem pogut comprovar que la XAF ofereix un ventall molt ampli d’activitats 
festives a tots els folguerolencs, activitats que sovint depenen del voluntarisme dels diversos col·lectius i 



que quan aquests, sigui pel motiu que sigui, deixen d’organitzar una activitat arrelada al poble tothom la 
troba a faltar.  

La XAF preveu fer un treball de conscienciació amb tots els folguerolencs, els que ho són de ja fa 
temps i els nouvinguts, i els convida a participar en la vida associativa del nostre poble.   

Xarxa d’Associacions de Folgueroles 
 
 
ELS PICAPEDRERS DE FOLGUEROLES 
 

El treball que ja fa una temporada estem realitzant sobre els picapedrers de Folgueroles segueix endavant 
i esperem que ben aviat sortirà a la llum. Aquí us faig arribar una petita introducció, sols un tast per anant 
obrint la gana. 

El de picapedrer és un ofici ja desaparegut. És un ofici que s’ha mecanitzat tant que ja res no tenen 
a veure aquells antics picapedrers, que tot el dia anaven a cops de punxons i escarpes, eines plenes de 
saviesa i experiència però alhora petites i manuals, amb els actuals picapedrers, que utilitzen maquinària 
pesant i sofisticada, moderna i eficaç. 

Els picapedrers de Folgueroles, igualment que els d’altres contrades, havien après el seu ofici 
gràcies a l’experiència de molts d’altres picapedrers de feia generacions. Era un ofici que consistia a saber 
treure de la muntanya una pedra i donar-li la forma que desitjaven només amb la destresa de les seves 
habilitats manuals i el seu art. Era gràcies a la saviesa acumulada durant centenars d’anys que la rude mà 
del picapedrer modelava la dura massa rocosa fins a aconseguir una peça única. 

Però cada terra fa sa guerra i la pedra d’aquí és ben diferent de la d’altres llocs, i per tant la feina 
del picapedrer era també diferent entre un lloc i un altre. La nostra pedra, coneguda arreu com a gres de 
Folgueroles, sol ser molt porosa i no permet ser polida com el marbre, les calcàries o el granit; són pedres 
que no agafen lluentor. 

No tothom arribava a ser un bon picapedrer, s’havia de tenir un do: saber llegir la pedra. Saber 
llegir la pedra és conèixer per on s’ha de trencar, quins són els seus punts febles, per on s’ha de picar, on 
són els beis i les lleves... Tot això s’havia d’aprendre i només ho aprenia el que tenia prou sensibilitat per 
estimar l’ofici. 

Un bon picapedrer havia de conèixer, dominar i estimar la pedra, només així era capaç de donar 
els cops precisos per aconseguir donar a un bloc de pedra la categoria de peça d’art i no esmicolar-la en 
l’intent. Podien no saber de lletra, però eren capaços d’escriure tota una pàgina de lletres amb l’escarpa. 

L’ofici de picapedrer era un ofici complex. Al voltant de la pedra s’hi movia molta gent i generava 
un moviment econòmic i social important: els aprenents, els sagals o xerrics; els picadors; el trencador; 
l’encarregat; l’empresari; el ferrer; el transportista... Tot un món ara ja desaparegut. 

Folgueroles tenia, i encara té, fama de bons picapedrers. Gairebé totes les famílies del poble 
estaven relacionades amb aquest ofici. Els picapedrers de Folgueroles i les seves obres eren coneguts 
arreu, havien estat cridats a treballar a molts llocs de Catalunya per realitzar obres que són importants i 
emblemàtiques: l’Exposició Universal de Barcelona, el nou Seminari de Vic, l’església de la Mercè de 
Vic, l’edifici de la Caixa Manlleu de Manlleu, el monument a Verdaguer de Barcelona, el padró de 
Folgueroles, etc. 

I d’on venia aquesta fama? Segurament la primera explicació és la qualitat de la pedra que tenim 
al nostre municipi, i la gran quantitat que n’hi ha. És una pedra molt apreciada pel seu color, per la seva 
textura, per la seva blanesa i, si convenia, també hi ha lleves de gran duresa. 

A la qualitat de la nostra pedra hi hem d’afegir la qualitat dels nostres picapedrers. Tenien ofici i 
sensibilitat, domini i virtut, ja que feien que aquesta feina rude fos un art. Segons expliquen antics 
picapedrers, la majoria dels que treballaven en aquesta feina a Folgueroles, malgrat que alguns podien ser 
completament analfabets, tenien unes mans de plata. Podríem fer una llarga llista d’obres realitzades per 
picapedrers de Folgueroles: la creu de Collsesplanes, el Sant Jordi de Santa Maria de Palautordera, el baix 
relleu El Sembrador del racó de mossèn Cinto de Folgueroles, el Padró de la plaça de Folgueroles, 
plaques dels carrers de Folgueroles, etc. 

 
Xavier Roviró i Alemany 
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona 
Folgueroles, tardor de 2006 



 
 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “  PATUFET” 
 

L’Escola Infantil “El Patufet” segueix contribuint juntament amb les famílies en l’educació dels nens i 
nenes del nostre poble. L’objectiu és formar aquests infants perquè esdevinguin persones de profit i amb 
uns valors humans molt importants en la nostra societat. 

Creiem en l’educació dels infants des del moment del naixement, per tant aquesta etapa educativa 
que va dels 0-3 anys és fonamental per a la formació de la seva personalitat i el seu desenvolupament.  

En aquestes edats els nens i nenes necessiten rebre molta estimació i en tot moment seguir unes 
pautes lògiques i coherents que l’ajudin a diferenciar els seus actes. Per ells, és més important l’exemple 
de les seves vivències amb els adults, que no pas les paraules.  

Si a un nen o una nena el deixem actuar al seu aire i ens neguem a sancionar-lo, moltes vegades 
impedim que se sociabilitzi correctament. S’ha d’evitar fer-los dubtar de la nostra estimació, i  imposar-
los conductes o educar-los en la por.  

Cal educar sempre amb amor, humor i respecte, transmetent confiança i responsabilitat, donant 
llibertat dintre d’uns límits raonables.   

Ser educadors  com a pares i mares no és fàcil, però si reflexionem sobre el que és millor per als 
nostres fills i filles segur que amb l’esforç de tots ho aconseguirem.  
 

Tot l’equip de mestres us desitgem  MOLT BONES FESTES!!!  
 

LES PAPALLONES:                                   E LS CARGOLS VERDS :               

            
 

ELS CARGOLS VERMELLS: 

 

 

 



 

ELS CARGOLS TARONGES 

            
 

 

 

 

 

ELS PEIXOS GROCS:                                              ELS PEIXOS BLAUS: 

              
 

 

 

 



 

 
Casal d’Avis 
Aprofitant l’amabilitat de l’excel·lentíssim Ajuntament de Folgueroles de facilitar-nos aquest espai a LA 
FALGUERA, des del Casal d’Avis de Folgueroles voldríem fer algunes puntualitzacions. 

Ens agradaria molt poder ampliar la Coral ja que ens falten persones, sobretot homes. No val 
l’excusa de dir: “És que jo no tinc veu”. La resposta nostra serà: “I és que els que som ara a la Coral la 
tenim molt diferent de la vostra? Només falten ànims i ganes de passar-s’ho bé”. 

Recordeu que a part de la Coral al Casal hi ha cursets de Manualitats i de Gimnàstica, cosa que va 
molt bé per als qui passem dels setanta anys (perdó, per als de la tercera edat). 

A més de tot això també, de tant en tant, programem excursions. Concretament el 18 de novembre 
n’hi ha una de prevista al sud de França, on farem un dinar-ball i ens regalaran una espatlla de pernil. És 
que no s’acosta Nadal? 

Econòmicament anem força bé. Ja hem rebut les subvencions del Departament de Benestar i 
Família i de l’Ajuntament. Gràcies a tots. 

També voldríem donar records als treballadors de la brigada de l’Ajuntament que tant s’esmercen 
perquè l’edifici del Casal estigui en perfectes condicions. 

Para finalitzar, queremos hacer un llamamiento a los inmigrantes de cualquier raza o religión para 
que vengan a formar parte de esta gran familia que es el Casal d’Avis de Folgueroles y así aprender unos 
de otros. 
 
BON NADAL A TOTS!!! 
La Junta del Casal d’Avis de Folgueroles 
 
 
Puntaires de Folgueroles 
Aquest any el grup de puntaires de Folgueroles hem participat a les mateixes trobades portant el nom del 
nostre poble per molts indrets de Catalunya. Sempre ens han rebut per tots els llocs amb molta amabilitat. 
Així, recordant-nos que som del poble de mossèn Cinto i que ell també va escriure uns poemes dedicats a 
les puntaires, us en presentem uns bells fragments com aquests: 
 
Amb ses manetes de rosa  
Sobre la falda li posa  
Lo més bell dels coixinets: 
I li comença una randa 
Fent bellugar en garlanda  
Sos joiosos boixets. 
 
Los boixets amb ses joguines 
Formen malles divines 
D’un filat que el cor li pren  
Les amplegen a madeixes 
I les escampen en reixes  
De fil d'or i fil d’argent. 
 
Volem donar el nostre agraïment a tots els comerços i gent del poble que han col·laborat amb nosaltres i, 
principalment, al nostre Ajuntament. A tots ells: moltes gràcies. 
 
Bones festes de Nadal i pròsper any 2007 per a tots 
 
 
 
 
 
 



 
C.F. FOLGUEROLES 
 
El Club de Futbol Folgueroles vol servir de vehicle als joves i als més petits del poble en la seva 
formació, tant a nivell esportiu com personal. 

 
 
Aquesta temporada 2006-2007, gràcies a la gran quantitat de nens i nenes que volen practicar el 

futbol (més d’una cinquantena), hem aconseguit de formar quatre equips que actualment estan competint, 
a més d’un equip no federat i que, malgrat no arribar a l’edat mínima per poder competir, s’entrenen cada 
setmana al pavelló de cara a la propera temporada. 

Els equips que competeixen ho fan en les següents categories: 
 
1 equip infantil 
1 equip benjamí 
2 equips prebenjamins 
El correu electrònic del club és futbolbase@folgueroles.lamalla.net 
 

Només ens resta desitjar-vos en nom dels entrenadors i entrenadores, delegats, col·laboradors i la 
junta del C.F. Folgueroles unes BONES FESTES. 

 
 

                 
                                 Benjamins                                                                           Infantils 
 
 
 

                   
                            Prebenjamí B                                                                 Mini Benjamí no federat 
 
 
 
 
 
 



 

                  LA  CASTANYADA A L’ESCOLA 
 
A  L’ESCOLA  VAM CELEBRAR  LA  CASTANYADA LA TARDA DEL DIA 31 
D’OCTUBRE. 
MENTRE L’AVI  JAUME TORRAVA LES CASTANYES   LA QUITXALLA DE 
L’ESCOLA  FEIA UNA GIMCAMA PEL PATI. 

       
 

    
 
ELS GRANS DE L’ESCOLA EREN ELS RESPONSABLES DEL CONTROL DE 
LES DEU PROVES QUE S’HAVIEN DE SUPERAR. 
 

         
 
 
 
 
 
 



ELS ALUMNES  DE QUART EREN RESPONSABLES D’UN GRUP DE DEU 
DELS CURSOS MÉS PETITS I HAVIEN DE PASSAR PROVES 
RELACIONADES AMB LA TARDOR. 
 

   
 
I…  EL PREMI VA SER PODER-NOS MENJAR LES CASTANYES TOTS JUNTS 
AL VOLTANT D’UNES ESTOVALLES BELLAMENT DECORADES PER CADA 
CURS. 

         
 

         
 

       
 
  “ PER TOTS SANTS CASTANYES I CARGOLS AMB BANYES” 
 
  
ESCOLA MOSSÈN CINTO.                           CASTANYADA 2006 
 
 
 
 



 
Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles 
 
L’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles compta aquest any amb deu patinadores i les entrenen 
l’Alba Mercader i l’Elisabet Isern. 

Les mateixes patinadores us explicaran per què els agrada practicar aquest esport: 
 

Clàudia B.: «M’agrada fer l’individual i m’encanta molt.» 
Sara A.:  «M’agrada tot.» 
Carol S.:  «M’agrada fer el canó perquè és molt divertit i fas moltes coses.» 
Sandra S.: «M’agrada perquè m’ho passo molt bé.» 
Aina R.: «M’agrada fer els festivals i fa quatre anys que patino.» 
Natàlia S.: «M’agrada tot.» 
Mireia G.: «A mi m’agrada tot i vinc perquè m’agrada patinar i perquè hi ha  
   amigues meves.» 
Aida O.:  «Jo vinc perquè m’agrada tot, és molt divertit i hi ha les meves  
   amigues.» 
Cristina A.:  «Vinc a patinar perquè m’ho passo molt bé i m’agrada molt fer salts i estils.» 
Aina C.: «Vinc a patinar perquè m’agrada ballar i fer salts i competicions.» 
 

Com ja fa vint-i-dues edicions, el passat dissabte 25 de novembre es va celebrar el Festival de 
Patinatge Artístic a la Pista Poliesportiva de Folgueroles, on les patinadores de l’APA Folgueroles, 
juntament amb les dels altres clubs convidats, van exhibir les seves habilitats amb els patins i els seus 
balls al públic assistent.  

Agraïm la col·laboració a totes aquelles persones, comerços i entitats que ens han ajudat d’alguna 
manera a realitzar el XXII Festival. 

 
Les patinadores, les entrenadores, els pares i mares i els membres de la Junta volem continuar 

invertint una part del nostre temps i esforç per fer realitat que el patinatge artístic sigui un esport 
participatiu i viu a Folgueroles. Podeu venir a provar-ho!!! 
 

Us desitgem unes Bones Festes!!!         
 
 
 
  
Les arrels pageses del poble i l’Associació Hípica Tonis de Folgueroles 
 
L’any 2002 es va recuperar a Folgueroles el passant de la festa de Sant Antoni Abat, Sant Antoni del 
Porquet, protector dels animals i especialment dels de peu rodó. Després de la fallida de la festa a la 
dècada dels anys seixanta del segle passat, la benedicció anual dels animals es va continuar fent a la plaça 



Verdaguer i a la plaça de la Ricardera el diumenge més proper al dia 17 de gener, diada de Sant Antoni 
Abat, de forma local i com a única activitat.  

Llevat del passant organitzat l’any 1983, la festa va continuar amb aquest format fins que es va 
crear la comissió per recuperar el passant dels Tres Tombs, malgrat que aquell any no es va poder 
realitzar el passant a cap lloc de Catalunya a causa de les restriccions que les autoritats sanitàries van 
decretar per controlar la pesta porcina,  

Els components del grup, assessorats per Josep Pallarols, negociant de bestiar, i Antoni Cortinas, 
ferrador, bons coneixedors de la festa antiga, ens havíem proposat reeditar-la per donar-li un format més 
actual, inspirats en els actes i en la tradició que la confraria de Sant Antoni Abat de la parròquia havia anat 
instituint. Sant Antoni i Sant Isidre havien estat les dues festes anuals més celebrades per pagesos i 
traginers de les zones rurals i van caure en desús a partir de la sobtada desaparició dels animals de treball 
deguda a la ràpida mecanització de les feines del camp i del transport. 

Amb aquestes directrius i assessorats per associacions de tonis de la comarca, el 16 de febrer de 
2003 es va celebrar el primer passant dels Tres Tombs de la “nova era” dels Tonis de Folgueroles. Aquell 
any es va recuperar la bandera, el costum de fer la benedicció al carrer de la Font, es va entrar a formar 
part del calendari comarcal de festes de Sant Antoni i es va editar el primer calendari amb fotografies 
antigues. 

El 15 de febrer de 2004 es va realitzar el segon passant, editant el segon calendari i iniciant 
l’exposició de fotografies antigues en col·laboració amb l’Ateneu de Folgueroles. 

El 20 de febrer de 2005 es va realitzar el tercer passant, es va continuar l’exposició de fotografies a 
la Sala Municipal de Plens i, com a novetat, es va incorporar una mostra de guarniments junt amb 
l’exposició de plafons explicatius cedits pel grup de recerca Món rural: evolució i factors de canvi de la 
Universitat de Vic i les Col·leccions del Mas Colomer de Taradell. 

Aquest any 2006 la comissió organitzadora s’ha constituït com a associació sense afany de lucre 
amb el nom d’Associació Hípica Tonis de Folgueroles, amb estatuts i logotip propis, amb la seu ubicada 
al mas Fócs i adherits a la Federació de Tonis d’Osona. 

El 19 de febrer de 2006 no es va poder celebrar el quart passant per culpa de la pluja i s’ajornà fins 
al dia 12 de març. S’edità un calendari monogràfic dedicat a la memòria de Josep Pallarols de Can Pons, 
gran impulsor de la nostra associació, recordant-lo en un homenatge públic i en una exposició. També es 
van exposar els guarniments heretats de l’antiga confraria del sant, mantes i brides que l’associació ha 
restaurat i dels quals és dipositària. 

Fent balanç, la festa es va mantenint amb la tònica dels primers anys, amb l’assistència de 
nombrós públic local i comarcal i amb la participació d’una seixantena d’animals en les modalitats de 
sella i d’enganxall amb carruatges diversos. 

Per a l’any 2007 tenim prevista la celebració del cinquè passant el diumenge 18 de febrer, una 
activitat amb ponis proposada per fomentar l’afecció als cavalls entre els nens, una exposició donant a 
conèixer les activitats que realitza el Centre d’Equitació Terapèutica Al Pas, ubicat dins del municipi de 
Folgueroles, i la continuació de l’exposició de fotografies antigues.  

L’Associació Hípica Tonis de Folgueroles té com a objectius: 
- Organitzar anualment el passant dels tres tombs pels carrers del poble. 
- Crear un fons d’imatges relacionades amb el món rural del municipi. 
- Recuperar, preservar i estudiar els patrimonis i les fonts orals del món de pagès. 
- Donar a conèixer el món dels cavalls i dels animals en general.  

La Junta de l’Associació consta d’un president, un secretari, un tresorer i quatre vocals, que des 
d’aquestes pàgines volem donar l’agraïment a totes les persones i les entitats col·laboradores, al mossèn, a 
l’Ajuntament i altres col·laboradors desinteressats.  

Amb voluntat de conèixer més el nostre poble us oferim alguns dels resultats de les recerques 
iniciades per l’Associació: 

 
Estudi sobre els animals de treball a Folgueroles 

 
Interessats en poder avaluar el volum, els tipus d’animals de treball i la seva evolució durant el segle XX, 
hem consultat els fulls del Censo de ganado caballar, mular, asnal y bovino sujeto a requisición militar 
que es guarden a l’Arxiu Municipal de Folgueroles. La funció d’aquests censos era que l’exèrcit, per 



raons estratègiques en cas de necessitat, tingués la relació d’animals de treball de cada municipi a fi de 
realitzar una possible requisa. 

Els documents abasten des de l’any 1910 fins a l’any 1965, i donen dades que permeten imaginar-
nos la importància que tenien els animals de treball en les economies dels pagesos, bosquerols i traginers 
del municipi. En una primera aproximació cal observar que el període abastat és incomplet, i també cal 
tenir en compte d’altra banda les possibles omissions que els declarants podien cometre en aquest tipus de 
documents. 

La sèrie és incompleta amb un buit important entre els anys 1932 i 1944. Aquest buit potser és a 
causa que no es van fer; però encara es podrien localitzar més fulls extraviats en l’Arxiu Municipal. 

En aquests fulls hi consten per columnes els apartats: Nº de inscripción del semovien. Nombre del 
propietario. Domicilio. Caballos: enteros/castrados, Yeguas, Mulos, Mulas, Asnos, Bueyes. Alzada: 
metros / centímetros. Edad en la primavera actual. Usos a que se destina: silla / carga / tiro / agricultura 
/ reproducción. Raza y reseña abreviada (nombres si los tienen, capa y señas particulares y defectos 
salientes). Excluidos de requisición y motivo de la exclusión. Observaciones. 

A grans trets podem observar l’evolució comparada del nombre de cavalls, eugues, mules, matxos, 
ases i bous enregistrats en aquests fulls al municipi entre els anys 1910 i 1965: 

 
- 1910: 4 cavalls enters, 32 eugues (18 de cria), 3 matxos (no consten bous). 
- 1930: 1 cavall capat, 54 eugues (26 de cria), 8 mules, 16 bous. 
- 1945: 77 eugues, 13 matxos, 5 burros, 28 bous. 
- 1950: 74 eugues, 2 matxos, 2 mules, 5 burros, 20 bous, 1 tractor. 
- 1953: 2 cavalls capats, 72 eugues (20 de cria), 8 burros, 16 bous, 2 tractors. 
- 1956: 2 cavalls capats, 67 eugues, 7 burros, 16 bous, 2 tractors. 
- 1961: 2 cavalls capats, 67 eugues, 2 matxos, 12 burros, 6 bous, 5 tractors. 
- 1965: 47 eugues, 2 matxos, 11 burros (no consten els tractors). 

 
Des de la nostra perspectiva, una utilitat important d’aquests documents i que en pot promoure el 

seu estudi és la de disposar dels noms i domicilis dels propietaris dels animals, facilitant la localització de 
possibles informants i recollint fonts orals inèdites. A partir d’aquests censos es poden reconstruir 
èpoques determinades arribant a conèixer els tipus de famílies que tenien determinats animals i el treball 
al qual els destinaven. Comparant aquests fulls amb els del Censo de carruajes de tracción animal sujetos 
a requisición militar i els del Censo y clasificación de automóviles, motocicletas y bicicletas sujetas a 
requisición podem veure l’evolució dels canvis tecnològics que es produeixen en el municipi. 

 
Us convidem a tots a participar en les activitats que promou l’Associació, a contribuir a les nostres 

recerques, facilitant-nos fotografies antigues dels vostres àlbums familiars per poder-les incloure en 
l’arxiu fotogràfic de l’Associació, i, si voleu, a fer-vos socis.  

Desitgem una bona Festa de Sant Antoni 2007 a tothom, i desitgem que sant Antoni ens beneeixi i 
protegeixi a tots.    

 
 

 



 
Associació Solidària Amics del Món 
Des del mes de juny en què va sortir el darrer número de LA FALGUERA, Amics del Món ja és una 
realitat. Fundació, estatuts..., ara podem dir que Folgueroles ja té la seva pròpia ONG: Associació 
Solidària Amics del Món (ASAM). 

Des d’aleshores no hem parat: reunions, preses de contacte, busca d’ajut... El nostre projecte era 
molt ambiciós per una associació petita i jove com la nostra. Ningú no ignora que volíem enviar dues 
ambulàncies a la regió de Kolda, al Senegal, una regió que alguns dels components de l’Associació 
coneixen prou bé per les dues visites que s’hi van fer anteriorment. 

Doncs ara podem dir que ja les tenim, i tot això gràcies a la gent de Folgueroles i fins i tot de la 
comarca que d’una manera altruista va ajudar a la creació de la macropanera i va vendre els números. Hi 
han contribuït econòmicament l’Ajuntament de Folgueroles i diverses institucions, empreses privades i 
fins i tot particulars especialment sensibilitzats per la situació precària en què viu la gent d’aquella part 
del món tan oblidada de tothom. 

Quan surti aquest número de LA FALGUERA, el nostre projecte haurà quedat acomplert. 
El dia 12 de novembre es van presentar les ambulàncies a tot el poble, pintades de nou, ben 

equipades amb tot el necessari... feien patxoca de veure, com vau poder comprovar! 
També es va fer l’entrega de la macropanera a la guanyadora, la senyora Adoració Segura, de 

Seva. No s’ha quedat a Folgueroles... què hi farem, l’important és que ha sortit el guanyador i tots els 
folguerolencs se’n poden sentir cofois, car el contingut és fruit de la seva col·laboració. 

Tampoc hi van faltar en Pep Callau i els Pepsicolen, del grup de Pallassos sense Fronteres, 
acompanyats d’en Marcel·lí Druguet, que van actuar per tots nosaltres i ens van explicar les seves 
experiències a la regió de Kolda, on també van actuar. 

I el 24 de novembre, acompanyant la Caravana Solidària, cap al Senegal falta gent. Van arribar a 
Velingara el 6 de desembre, on la Carme, en Ferran, la Montse i en Kande (el nostre imprescindible 
intermediari) les esperaven. I el dia 7 hi va haver la presentació oficial amb l’Antònia, en Pep i en Santi, 
que ja havien arribat. Com podeu veure, un grup nombrós que no ha dubtat de reservar-se les vacances i 
els diners que tenien estalviats per tornar allà i per veure i experimentar de prop l’alegria de tota aquella 
gent que esperava amb una il·lusió i emoció indescriptibles el que és, per a ells, una de les seves primeres 
necessitats. 

També s’hi va portar roba per a l’hospital, llençols i bates, que ens va fer arribar una ONG de 
Barcelona; material sanitari donat per l’Ambulatori, l’Hospital i el Consultori i farmàcia de Folgueroles; 
joguines per als menuts i material escolar, gràcies a l’AMPA i a l’escola, que sempre han contribuït en els 
projectes al Senegal; i llibres en francès, potser per començar una petita biblioteca a les escoles. 

I una vegada allà, i sempre amb l’acord i les demandes de la nostra contrapart de la Comunitat 
Rural de Pakour, s’haurà d’endegar el nou projecte de cara a l’any vinent. Com podeu veure, no han estat 
realment unes vacances, sinó unes jornades de treball necessàries per a continuar la nostra tasca. 

Què més hem de dir? Que mil gràcies a tothom pel vostre ajut, per la vostra col·laboració i 
recolzament i, per damunt de tot, per la vostra humanitat i sensibilització en posar «el vostre granet de 
justícia al món». 

Si voleu ser socis d’Amics del Món i/o col·laborar amb nosaltres podeu telefonar  al telf. 93 888 
75 19 (Carme) 

 

                       



 
 

     
   
 
 
 
 
GRUP DE TEATRE L’ATLÀNTIDA 
 
 
Quan llegiu aquest nou número de LA FALGUERA, els pastorets estaran gairebé a punt. La feina 
frenètica dels assajos, la instal·lació dels decorats, la tria dels vestits, tot haurà quedat enrere i estarà 
preparat per, una vegada més, presentar aquesta obra que reuneix tanta gent i que serveix per arrodonir la 
diada de Nadal. I el suspens, la incògnita: com seran els d’aquest any? Clàssics? Originals? 
Transgressors? Però, això sí, sempre amb l’ànim de distreure i de divertir tots els folguerolencs. 

I després d’això, el dia 14 de febrer, el Carnestoltes tornarà a omplir els carrers del poble. Festa 
esbojarrada, cert, però sempre amb un toc d’actualitat i fins i tot de crítica que pugui motivar la gent a 
participar d’una manera activa i desacomplexada. Això, almenys, és el que es pretén i sabem que la gent 
no ens defraudarà. 

La Festa Major ja és lluny. I què podem dir de l’obra d’aquest any? D’entrada, que el “teatre” 
estava ple de gom a gom i que no van faltar ni les rialles, ni els aplaudiments. Semblava un bon senyal, 
oi? En tot cas ens vam sentir molt feliços i recompensats de la nostra tasca. Tasca de tots, del nostre 
director, en Lluís Pintor —com ho faríem sense ell!—, en Cinto, en Tony, els apuntadors, l’Alfons i en 
Manel, aquest any amagat, i en Pere, actor i un dels principals artífexs dels decorats. Per cert, feien 
patxoca, oi? Gràcies pel recolzament de tothom, això és el que ens impulsa a continuar. 

Va haver-hi també una cosa estupenda. Aquest any vam comptar amb uns elements nous, i el més 
important, joves: la Marta, en Carles i en Manel, que després de les seves experiències en els Pastorets, 
van voler donar-nos un cop de mà. Va ser magnífic poder comptar amb ells! I, parlant de joves i/o menys 
joves, no hi hauria ningú interessat a formar part del nostre grup? La veritat és que no anem gens sobrats 
de personal. Així doncs, si algú hi està interessat que ens vingui a veure, serà ben rebut i, qui sap, potser 
podrem engrandir l’elenc del Grup de Teatre l’Atlàntida. 

 
 
Bon Nadal i un molt feliç any 2007! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Montepío de Ntra. Sra. de la Demunt 
 
El Montepío de Ntra. Sra. de la Demunt ha de canviar de nom. 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Finances, fa quatre anys que ens demana 
que hem de tenir un fons mutual mínim de 30.000 €, cinc milions de les antigues pessetes. Nosaltres no 
els podem tenir; cada any tenim petits beneficis, però no arriben per tant. Hem anat personalment tres 
cops a Barcelona, un cop ens hem reunit amb membres de la Generalitat de Catalunya (del Departament 
de Finances) i dos cops amb la Federació de Mutualitats, concretament amb el senyor Jordi Sancho que  
ens aconsellà de canviar el nom del Montepío de Ntra. Sra. de la Demunt, i poder seguir fent igual que 
ara: amb la mateixa Junta, si bé podem canviar algun membre o afegir-ne algun més; amb la comptabilitat 
igual; si bé s’han de canviar els Estatuts. De moment ja hem anunciat a El 9 Nou la dissolució del 
Montepío de Ntra. Sra. de la Demunt. Aquest canvi comporta unes despeses, de les quals ens han d’enviar 
el pressupost, i ja en tenen una quantitat a compte. En la reunió de Junta, i posteriorment en la reunió 
General, s’acorda de posar-hi el nom d’ASSOCIACIÓ DE NOSTRA SENYORA DE LA DEMUNT 
antic Montepío de Ntra Sra. de la Demunt. 

Si algun soci vol més informació, li donarem molt amablement. 
 
La Junta 
 
 
D’ON SURTEN ELS DINERS DE LA FESTA VERDAGUER? 
 
Com és sabut, la Festa Verdaguer s’organitza cada any pel mes de maig i junt amb la Festa Major són les 
festes més sonades del poble. La Festa Verdaguer d’enguany ha comptat amb més d’una vintena d’actes 
adreçats a públics molt diversos: des d’actes molt acadèmics, fins a d’altres de populars, lúdics, etc.  

Aquesta festa, com consta en el programa, l’organitzen conjuntament l’Ajuntament de 
Folgueroles, l’associació Amics de Verdaguer i el Patronat Casa Museu Verdaguer.  

Al llarg de l’any, a mesura que es va perfilant el programa, es van pressupostant les activitats en el 
capítol de despeses de l’estament que correspongui. Quan les administracions supramunicipals obren les 
seves convocatòries de subvenció, en general durant el primer trimestre de l’any, es redacten els projectes 
per demanar subvencions que ajudin a finançar la festa. Com sabeu, la majoria d’activitats són gratuïtes, 
enguany fins i tot la Caminada. 

El cost de la Festa Verdaguer 2006, un cop resoltes totes les peticions de subvenció, presenta el 
balanç següent:  
 

 Despeses Ingressos 
Ajuntament 5.915,47 € 6.000,00 € 
Amics de Verdaguer 6.283,46 € 4.176,00 € 
Patronat Casa Museu 8.612,97 € 8.244,00 € 
Total  20.811,90 € 18.420,00 € 

 
Les xifres ens demostren que la festa té molt poca càrrega, per no dir nul·la, en els pressupostos 

municipals. Caldria afegir en el capítol d’ingressos el valor de la col·laboració inestimable de tots els 
voluntaris que fan possible la festa i que l’omplen de vida i n’asseguren l’èxit: els mestres i alumnes de 
l’escola, l’Àngel que ens talla l’arbre i tots els que ens ajuden a portar-lo a la plaça, la Montse i tots els 
balladors (petits i grans), els que participen al concurs de rams de flors, els avis que canten durant la 
celebració de la missa, els que ajuden a preparar l’esmorzar i, per no oblidar ningú, tots els que participeu 
en els actes any rere any. 
 
Ajuntament de Folgueroles, Amics de Verdaguer i Patronat Casa Museu Verdaguer 
 
 



 
 
 
 
 
   
El passat diumenge 29 d’octubre, l’Agrupació Sardanista de Folgueroles va celebrar l’Aplec de Tardor al 
pavelló poliesportiu. 
L’aplec va començar a les quatre de la tarda i va anar a càrrec de les cobles Lluïsos i Marinada. 
Hi van assistir unes dues-centes persones i a la mitja part es va fer berenar i castanyada. 
 
 
 
 

 
Els assistents, sardanistes de la comarca d’Osona i el 

Barcelonès, van gaudir d’allò més de la festa. Aquest va ser 
l’últim acte per aquest any de l’Agrupació Sardanista. 

Quant a les colles sardanistes, per aquest final d’any hi 
ha previstes activitats festives. 

El passat dissabte 4 de novembre a la tarda, els 
dansaires de les colles sardanistes de Folgueroles, juntament 
amb familiars i amics, vam celebrar la castanyada de les 
colles. Érem gairebé un centenar de persones, que amb una 
botifarrada, postres i castanyes, vam fer una bona castanyada. 
L’acte es va fer al pavelló poliesportiu. 

També, el proper dissabte dia 2 de desembre, les colles celebraran el sopar de final de temporada 
al pavelló, amb fi de festa inclòs. 

Volem recordar-vos que les colles assagen els divendres al vespre a les escoles del poble i que 
estan obertes a tothom que hi estigui interessat. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

   
 
           

 
 
 
 



L’ENTREVISTA     
 
 
                                                                                          

 
 

 

En aquest número de LA FALGUERA entrevistem en Toni Noguer, alcalde des de l’any 2003, si bé 
ja era regidor en l’anterior mandat i porta molts anys en política, havent estat també diputat al 
Parlament de Catalunya. Toni, des de quan tens aquesta “vocació” per la política? 

Doncs des de ben jove. De fet, des dels 17 o 18 anys tinc aquesta “vocació” i ja en fa trenta, des de l’any 
1976, any de la seva fundació, que estic al PSC. Això no vol dir que sempre hagi estat o estigui d’acord 
amb el que aquest partit fa o ha fet, però sí que respon a la meva ideologia i als meus ideals i procuro ser 
coherent. Vaig estar dues legislatures al Parlament de Catalunya i ara estic a la política local, que és on 
acabaré la meva “carrera” política. 

Quina valoració fas d’aquest mandat?  

Una valoració positiva. Estem a mig any de finalitzar el mandat i estem força satisfets del que s’ha fet i 
del compliment del programa de govern que havíem presentat. En aquests moments s’ha complert en un 
80% del que vam plantejar en el programa i que va merèixer una gran aprovació per part dels 
folguerolencs i folguerolenques. Hem arranjat diversos espais públics, com la plaça Roviretes o el carrer 
Bellmunt, però el que hem tingut més present són les persones, i per això hem ampliat els serveis adreçats 
a la gent de Folgueroles, que són els qui realment ens esperonen a treballar. És per això que aquest darrer 
mig anys que ens queda intentarem complir el màxim. No sé si podrem acabar tot el que vam prometre, 
però aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció. En definitiva, estem satisfets, pensem que 
Folgueroles ha continuat fent un pas endavant important, dotant-se de més i bons serveis.  

I en aquest mig any què falta fer? 

Doncs mira, ara estan a punt d’iniciar-se les obres al centre cultural polivalent i hem acabat de signar uns 
convenis amb el Departament de Política Territorial per urbanitzar els seus entorns. També s’han iniciat 
les obres previstes del carrer Esbart de Vic i de la plaça de la Font del Glaç. S’ha començat a treballar en 
la remodelació de la presa medieval de la Font Trobada, que es fa des del Consorci Guilleries-Savassona. 
Cal destacar també que s’ha acabat de redactar la monografia sobre els picapedrers de Folgueroles i que 
està previst que es presenti pels volts de Sant Jordi de l’any vinent. S’ha acordat amb el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat tirar endavant a mig termini un centre de dia per a la gent gran. 
Actualment ja existeix un servei de taller de rehabilitació per a la gent gran i a finals d’aquest any es 
posarà en marxa el servei de dinars. També entre gener i febrer s’iniciaran unes obres importants a la 
Casa-Museu Verdaguer dins del projecte de paisatges escrits a la Plana de Vic. En fi, penso que s’ha anat 
complint en els diferents àmbits segons el que ja s’havia previst i continuarem treballant-hi tan bé com 

 
 
 
 “Folgueroles s’ha rejovenit amb 
l’arribada de gent de fora que s’ha 
integrat al poble.”  



puguem. També és important l’ampliació de la piscina municipal, el projecte s’està redactant en aquest 
moment. Finançarem aquesta ampliació amb la indemnització que Folgueroles percebrà de Redesa, pel 
traçat pel nostre terme de la nova línia d’alta tensió. 

Un dels projectes més ambiciosos i importants d’aquesta legislatura ha estat la Sala Polivalent. En 
quina fase es troba ara?  

Ara tot just es començaran a iniciar les obres de la primera fase que pensem que s’acabaran entre maig i 
abril. En total tenim un pressupost de 700.000 euros, subvencionat totalment per la Diputació i pel 
Departament de Cultura de la Generalitat. Al mateix temps ja s’està treballant amb l’equip redactor en la 
segona fase de l’obra, i paral·lelament s’obrirà el concurs per a les següents fases. Crec que és una obra 
important i per tant serà llarga en el temps, però segur que estarà acabada d’aquí a un any o un any i mig, 
és a dir, entre finals de 2007 i principis de 2008. Un cop acabada, entre tots els folguerolencs i 
folguerolenques i les entitats del poble decidirem quines activitats s’hi portaran a terme. També en el seu 
moment ens plantejarem si cal nomenar una persona per a la gestió o un animador cultural. Però en 
principi la sala ha de servir per dur-hi a terme qualsevol tipus d’activitats: lúdiques, culturals, artístiques... 
Dins de la sala hi haurà un teatre on per fi el Grup de Teatre Atlàntida podrà assajar i representar les seves 
obres en un lloc adequat.  

Aquest centre servirà per impulsar l’activitat cultural del poble? 

Sí, estic segur que sí. Perquè hi hagi activitats és bàsic que hi hagi unes bones infraestructures. I aquesta 
era una mancança històrica del nostre municipi. Fins ara no s’havia pogut dur a terme per diferents raons, 
principalment perquè hi havia altres temes més prioritaris per solucionar. Primer de tot s’havia de 
treballar en els serveis bàsics i necessaris. Un cop coberts aquests serveis, s’ha pogut fer. A més, era una 
promesa electoral del PSC i del grup que governa amb nosaltres, ERC.  

Quins canvis s’han fet al Pla Urbanístic respecte al polígon industrial? 

Pel que fa al Pla Urbanístic estem a l’etapa final. Segurament serà aprovat el mes de desembre. El canvi 
més substancial és que la zona industrial que estava previst de fer-se al costat de l’eix, a la banda dreta en 
direcció a Lleida, passarà a l’altre costat, on ja hi ha el polígon industrial de Vic. Aquest canvi obligarà a 
fer un nou accés a l’eix transversal que es farà dins del projecte de desdoblament de la carretera que 
també està previst.  

El creixement urbanístic és evident però també creix la població de forma potencial. Què creus que 
busca la gent que ve a viure a Folgueroles? 

La gent ve a buscar, bàsicament, tranquil·litat i benestar. I penso que a Folgueroles es troba. És veritat que 
el poble ha crescut molt en els darrers deu anys, però no és únicament Folgueroles que ha crescut, sinó 
que és un creixement generalitzat. Algunes de les raons perquè creixi tant és perquè estem a prop de Vic, 
capital de comarca, i estem ben comunicats gràcies a l’obertura de l’eix transversal. La majoria de la gent 
que ve a viure al nostre poble és gent que ja vivia a la comarca i coneixia el poble. Solen ser parelles 
joves amb fills, cosa que és positiva perquè s’ha rejovenit el poble.  

Tota la gent que ve s’empadrona al poble? 

Sí, un 95% et podria dir que s’empadronen i participen de les activitats que es fan al poble. Hi ha la 
voluntat amb un alt percentatge d’integració. Penso que estan contents i s’hi troben bé a Folgueroles. 
Això és, en tot cas, el que a mi em diuen.  

Aquest creixement demana serveis especials al poble? 

No. Sí que és veritat que el fet de buscar qualitat de vida exigeix coses que a vegades són difícils 
d’aconseguir: com per exemple evitar els cotxes mal aparcats al centre o el soroll de les motos. Però 
aquestes són qüestions de civisme i respecte envers els altres. És un tema, però, que preocupa a la gent i 
ens preocupa també des de l’Ajuntament. El que fem nosaltres és fer crides al civisme i al respecte, però 
això no depèn només de l’Ajuntament, sinó de la voluntat de les persones. I pel que fa a la gent jove, 
depèn bàsicament dels seus pares.  



Arran dels robatoris de les últimes setmanes, s’han pres mesures de seguretat des de l’Ajuntament? 

El fet de no tenir policia municipal fa que tot es prengui de manera més laxa, com he dit abans. Per una 
banda, està bé fins que no passa res de dolent, però quan la cosa es descontrola és quan hi ha problemes. 
Darrerament és veritat que hi ha hagut diversos robatoris a Folgueroles i als pobles veïns i tots hem viscut 
els controls de la policia a l’entrada del poble. Des que a l’Ajuntament en vam tenir la primera notícia ens 
vam posar en contacte amb els Mossos d’Esquadra i el cap de la Comissaria de Mossos ens va comunicar 
que ja havien establert sistemes de seguretat. Tot i així, evitar al 100% que passin aquestes coses és 
complicat.  

El seu grup es torna a presentar a les eleccions. Hi haurà canvis a la llista? 

La voluntat és tornar-nos a presentar. Pensem que hem fet una bona tasca i podem fer més coses pel 
poble. Si sóc el cap de llista o no, això ho han de decidir els meus companys. Encara no està decidida la 
composició de la llista, però sí que podem dir que hi haurà canvis i renovació, però també una certa 
continuïtat, amb la finalitat d’aportar noves idees a l’Ajuntament i continuar treballant amb il·lusió per 
Folgueroles.  

Quins objectius es fixen per a la propera legislatura? 

Aquest és un tema que estem discutint ara a nivell de grup i amb altra gent. Hi haurà propostes que seran 
la continuació de coses que s’estan fent ara. Per exemple, s’ha d’acabar la sala polivalent i presentar el 
projecte del centre de dia. I s’ha de continuar la millora i el manteniment dels serveis bàsics del poble des 
de tots els punts de vista: per als infants, els adults i la gent gran. Tot i que és molta feina fer que les coses 
rutllin, continuarem treballant amb moltes ganes i il·lusió. És un orgull i tot un honor ser l’alcalde d’un 
poble com Folgueroles.  

Raquel Bofill 

 
COL·LABORACIONS  
 
Primer programa “Viu el Parc” a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
 
La campanya Viu el Parc va néixer l’any 1992, impulsada per la Diputació de Barcelona, amb la intenció 
de dinamitzar la relació entre natura i cultura i apropar els 
espais protegits als usuaris i a la ciutadania en general. 

Enguany el Viu el Parc ha començat a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb la 
celebració de dues jornades festives que intensificaran els vincles afectius amb el territori, tot impulsant el 
respecte envers el patrimoni natural i cultural d’aquest espai protegit. 

 

 
 



             
 
El 15 d’octubre es va celebrar  la Poesia als parcs en el màgic entorn de l’ermita de Sant Feliuet 

de Savassona (Tavèrnoles) i el 22 d’octubre la Matinal al parc  va atreure gairebé dues-centes persones a 
l’espai forestal de la Font Trobada (Folgueroles). La Matinal al parc va ser una jornada festiva pensada 
per a tota la família, en la qual des dels més petits fins als més grans van poder aprendre i gaudir de 
l’entorn d’una manera lúdica i divertida. Des de dos quarts d'onze fins a les dues hi va haver activitats i 
jocs per als més petits, amb jocs construïts amb material de rebuig, a càrrec de Guixot de 8 i un taller 
artístic de Nona Umbert. Com és habitual, aquestes van ser les activitats més participades, amb un 
nombrós públic infantil i familiar. A les onze i a les dotze Anna Maluquer va recitar poemes i narracions 
de Jacint Verdaguer i a dos quarts d'una es va fer la cloenda en format musical amb l'actuació emotiva 
d'una arpa i una flauta travessera, que van interpretar peces conegudes pel gran públic.  

Finalment, la campanya Viu el Parc compta, a més, amb un programa escolar que s’ha iniciat 
també enguany i que ha permès que gairebé un centenar d’alumnes dels municipis que conformen l’espai 
natural aprofundeixin en el coneixement de la història del territori on viuen i conviuen. 

Disposeu d’informació de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona al següent enllaç d’internet i 
als punts d’informació de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. 

 http://www.diba.cat/parcsn 
 
 
 
Consorci Turístic de la Vall de Sau-Collsacabra 
 
Jornada de portes obertes a Folgueroles 

 
El Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra 
va organitzar el passat 26 de setembre la segona jornada de portes 
obertes a Folgueroles. Després que per l’abril visitéssim Tavertet, ara 
es van voler donar a conèixer els recursos més atractius i els serveis 
turístics de Folgueroles. Així que es va visitar l’oficina de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, i després de la benvinguda de l’alcalde 
de Folgueroles, el senyor Antoni Noguer, es va degustar la Coca del 
Mossèn del Forn Sant Jordi amb llonganissa. A les 10 h es va visitar 
la Casa Museu Verdaguer i es va realitzar un dels recorreguts que 
s’ofereixen amb la ruta Verdagueriana. També es va aprofitar per 
visitar el punt d’acollida del Centre BTT de la Vall de Sau 
Collsacabra i els apartaments, recentment inaugurats, de Cal Turu. La 
trobada es va finalitzar amb un dinar al Restaurant Can Pascual. 

La jornada va comptar amb una vintena d’assistents del sector 
turístic: restaurants, oficines de turisme, allotjaments, etc. 

 
 



 
 
La Diputació rehabilitarà la senyalització dels senders de la Vall de Sau-Collsacabra 
 
El passat 15 de novembre, el diputat de Turisme de la Diputació, Esteve Terradas, va signar un conveni 
amb la presidenta del Consorci de Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra, Belinda Jane Parris, 
per tal de reformar tota la senyalització vertical dels senders existents i convertir-la en senyalització de 
senders en xarxa. 

D’acord amb el conveni, l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona contractarà i 
executarà el projecte de subministrament i instal·lació dels materials per a la senyalització vertical dels 
senders, que es farà d’acord amb el model de senyalització institucional, amb suports de fusta tractada de 
secció octogonal i plaques d’alumini.  

La senyalització dels senders que es troben en l’àmbit de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona 
s’adaptaran a la imatge d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona per mantenir una imatge similar a 
nivell informatiu d’acord amb el model de Turisme. Els senders inclosos en el conveni són el camí del 
Far a Cabrera i altres camins de Rupit i Pruit, el camí de Sau a Cabrera i itineraris de Tavertet a 
Cantonigròs, el Sender GR2 i GR2-2 a Tavertet, Rupit i Pruit i dels Cingles de Tavertet a Puig-l’Agulla. 
Un cop efectuada la senyalització, l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona editarà un 
tríptic informatiu dels senders i dels recursos turístics de la zona. 
 
 
 
 
JOSEP M. GASOL i ALMENDROS  (Manresa, 1924). Eclesiàstic i escriptor. Director durant molts 
anys de l’Arxiu Històric i del Museu Comarcal de Manresa, i fundador del Centre d’Estudis del Bages. 
Guardonat amb el premi Bages de Cultura, és autor de diverses obres, guies i articles històrics i 
arqueològics de caràcter preferentment manresà, entre els quals destaquen: José Sunyer, escultor 
manresano (1948), Sant Antoni Maria Claret i la ciutat de Manresa (1970), La història de Manresa 
explicada als infants (1970), Manresa, panorama d’una ciutat (1971), La Seu de Manresa (1978), Les 
Bases de Manresa (1987).  

El fragment que us proposem llegir avui pertany a la seva obra Memòries d’un escolà de la Guia 
(1998). Que el llegiu de gust.  
 

Joan Vilamala 
 

El centenari de Verdaguer 
 

A Folgueroles i a Vic 
 

Parlem, doncs, del centenari de Verdaguer. Jacint Verdaguer i Santaló va néixer a Folgueroles, el 17 de 
maig de 1845. I a Folgueroles, al cap de cent anys, va celebrar-se una festa commemorativa del 
memorable esdeveniment; no pas el mateix dia en què s’esqueia el centenari, sinó el diumenge dia 3 de 
juny. Els seminaristes de Vic vam anar-hi tots, a peu, pel camí vell del pont del Bruguer, que Jacint 
Verdaguer havia fet centenars de vegades, anant i venint del seu poble a la capital de la Plana. 

De l’església del Beateri de Vic, on havia ordenat de preveres mossèn Jaume Bardolet i mossèn 
Francesc Planas, el senyor bisbe Perelló anà directament a Folgueroles per la missa commemorativa de 
mossèn Cinto. En aquesta celebració vaig debutar en la meva nova condició de clergue, exercint de 
mestre de cerimònies. Oficià el rector de la parròquia, mossèn Pau Mundet, i el bisbe assistí de mig 
pontifical. Els estudiants cantaren una missa gregoriana, no em feu dir quina, no me’n recordo. 

Eixint de missa va fer-se la inauguració d’un baix-relleu monumental, adossat a la façana de 
migdia de l’església parroquial. És obra de l’escultor Manolo Hugué i presideix des d’aquell dia el petit 
jardí de l’anomenat «Racó de mossèn Cinto». En aquest acte, el governador de Barcelona, Antonio 
Correa, va fer un discurs, naturalment en castellà. Si no fos que de tant en tant hi sortia el cognom 
Verdaguer, hauríem pogut pensar que homenatjàvem un poeta de llengua castellana, Lope de Vega o 



Núñez de Arce posem per cas. L’única, magríssima, concessió que l’orador es dignà de fer a la llengua de 
mossèn Cinto fou la lectura d’una quarteta de Sembrant, la poesia que havia inspirat l’obra de l’escultor 
Hugué. El nostre governador duia els versos escrits en un paper que va treure’s de la butxaca i llegí amb 
un català aproximat, del qual Verdaguer s’hauria escruixit: 

 
 Un dia del meu pare en la vessana 
 a solc i eixam sembrava el sègol d’or: 
 aprés, seguint ma Musa Catalana, 
 també sembrí, però sembrí en lo cor. 
 
És el primer quartet d’un breu poemet que forma part de Roser de tot l’any. 
Del discurs i de la poesia, a penes va enterar-se’n ningú. Hi havia molta gent a la plaça, tothom 

xerrava a cor què vols. Un músic —trompeta de la cobla dels Lluïsos de Taradell— intentà imposar 
silenci amb un llarg toc d’atenció. Fou endebades. El senyor Correa comentà al senyor bisbe —i vaig 
sentir-ho, perquè m’esqueia al seu costat en funcions de cerimonier— que allò no era pròpiament un 
auditorio, sinó, més aviat, un efervescent locutorio. Efectivament així fou, ningú no se’n dolgué, ni 
perdérem gran cosa en quedar dejuns de discurs. 

Havia estat anunciat que, als actes de Folgueroles, hi assistirien moltes i grosses autoritats de 
Barcelona, entre les quals el capità general, el president de la Diputació i el rector de la Universitat. A 
l’hora de la veritat, per poc, res de res. D’autoritat pròpiament grossa només hi acudí el governador civil. 
No és gens d’estranyar que hi fos. El senyor Correa anava a tot arreu, el vèiem a tota mena de festes i, pel 
que sembla, no es feia pregar a l’hora de les invitacions. La seva política, marcadament populista, l’havia 
fet simpàtic a molta gent. I puix que feia goig, deien que era ric i es mantenia fadrí, tot i que ja havia 
complert els quaranta anys, la vox populi l’havia fet promès o pretendent de totes les pubilles riques i 
casadores de la província. També es remorejava que, entre aquestes, hi havia una nodrida cua d’aspirants 
a una declaració d’amor del governador. 

Tornant a la presència d’autoritats civils a la festa de Folgueroles, recordo només la del diputat 
provincial Magí Raventós —espòs de la mestressa de la important finca de Tortadès a les Guilleries i una 
de les principals benefactores de l’obra del seminari nou— i la del professor Tomàs Carreras i Artau, 
catedràtic de filosofia de la Universitat de Barcelona, aleshores regidor de Cultura de l’Ajuntament de la 
ciutat comtal. Un i altre, senyors molt respectables, tenien casa a la comarca d’Osona. Hom pot suposar 
que el president de la Diputació i l’alcalde de Barcelona havien delegat en ells llur representació com a 
elements proverdaguerians que els consideraven i perquè els seria menys penós el desplaçament al petit 
poble de la Plana que Verdaguer immortalitzà. 

Quant al governador Correa, per a molts dels que es reuniren per la festa va ser l’última vegada 
que el veien exercint el càrrec. Al cap d’encara no dos mesos, ens ennovàvem de la seva destitució, per 
motius relacionats amb l’arrest i extradició de Pierre Laval, l’expresident del govern de França, que en 
acabar-se la guerra mundial havia intentat refugiar-se a Barcelona. Reexpedit al seu país —a contracor, 
hom digué d’en Correa—, Laval fou condemnat a mort, i executat, per col·laboracionista amb els 
alemanys. El que havia estat el nostre governador civil vaig tenir ocasió de tornar-lo a veure i parlar-hi a 
Roma, el desembre de 1950, i a Tarragona, un dia de novembre de 1956. Continuava solter, però 
igualment xerraire i simpaticot com en els seus temps de Barcelona. 

Uns altres actes d’aquella diada foren el lliurament de premis d’un certamen literari escolar i un 
concert de l’Orfeó Vigatà. La proclamació dels guardonats en el certamen va fer-se abans de la missa i 
sense la presència d’autoritats forasteres. Una mica a corre-cuita, en una placeta del poble i sota un sol de 
justícia que devia fer bullir la calba d’il·lustres senyors del jurat qualificador. Entre els estudiants 
premiats, hi hagué alguna futura figura de les lletres: per exemple M. Àngels Anglada, col·legiala de les 
dominiques de Vic, que s’ornava amb uns llargs tirabuixons negríssims. Filla de l’advocat Joan Anglada, 
del carrer de la Riera, era veïna nostra, car el jardí de casa seva compartia paret amb el claustre del vell 
seminari vigatà. També recordo que obtingueren premis els futurs capellans Josep M. Riubrogent i Josep 
Junyent —morts tots dos, ara no fa gaire— i alguns alumnes coneguts del col·legi de Sant Miquel, com el 
polifacètic Josep M. Font i Espina i el meu entranyable i avui plorat amic Eduard Màrquez i Alier. 

Els seminaristes vam dinar a l’aire lliure, a l’ombra de roures i alzines del mas Pou, situat poc més 
enllà de l’ermita de la Damunt, tocant a la masia de Torrents. Un paratge bucòlic amb magnífiques vistes 
sobre el pessebrístic poblet de Tavèrnoles i la seva esglesiola romànica. I, també, molt verdaguerià. 



Mossèn Cinto segurament s’hi havia mogut com per casa seva (el seu pare era fadristern dels masovers de 
Torrents; per aquest motiu, a Folgueroles era conegut com «en Pep de Torrents»). 

A mitja tarda tingué lloc l’anunciat concert de l’Orfeó Vigatà, dirigit per mossèn Miquel Rovira, a 
la mateixa plaça del certamen literari del matí. 

L’Orfeó Vigatà havia sortit indemne de la injusta i absurda depuració a què les autoritats 
franquistes sotmeteren les nostres entitats corals. L’Orfeó Manresà no tingué tanta sort: hagué de restar 
mut fins a l’any 1948. L’Orfeó Català reaparegué en 1947... Els cantaires vigatans vivien moments 
esplendorosos en l’ordre artístic, amb veus i repertori excepcionals. Especialment, les cordes dels tenors i 
barítons eren d’autèntica primera categoria. Ens ho demostraven, si més no, cada any en els oficis de 
Setmana Santa a les esglésies de la Pietat i Sant Domènec, succedànies de la Catedral en ruïnes. Els cultes 
del diumenge de Rams i els dijous i divendres sants esdevenien uns grans recitals de la millor polifonia 
clàssica. En l’ocasió que ara expliquem, a Folgueroles i per l’homenatge al Poeta, el programa del concert 
era exclusivament de peces corals sobre poemes verdaguerians, amb l’inevitable L’emigrant, d’Amadeu 
Vives, i, com a plat fort, La mort de l’escolà, del mestre Nicolau. I ara ve l’anècdota.  

Succeí que, enmig del silenci expectant del públic que omplia la plaça i que en aquest cas es 
comportava realment d’auditori exemplar, al moment que el mestre director anava a donar entrada al cant 
de L’emigrant, des d’un terrat o teulada davallà un estentori quic-qui-ri-quic!, no pas producte de 
l’entusiasme d’una irracional gallinàcia, sinó més aviat exteriorització de la irracionalitat d’un poca-solta. 
Algú interpretà aquell gall extemporani com un intent de sabotatge, qui sap si d’algun infiltrat falangista, 
però en general hi hagué coincidència a atribuir-lo a un mal educat gambirot. Mossèn Fèlix Guàrdia, 
també testimoni del fet, em diu que fou la inoportuna «gràcia» d’un estudiant de Sant Miquel, de nom i 
cognoms coneguts; cabalment, un dels col·legials guardonats al concurs de la jornada! 

La reacció de mossèn Miquel Rovira fou immediata: «—Que baixi, aquest pocavergonya!...», 
cridà bo i girant-se cap a l’indret d’on semblava que havia vingut la interrupció. Coneixent mossèn 
Miquel —extraordinari bon home, de tracte exquisit a peu pla, però temible geniüt en els assaigs 
musicals—, hom pot creure que si el presumpte gallet hagués gosat acostar-se-li, una segura plantofada 
l’hauria deixat castigat a menjar només sopes, desguarnit de la bateria bucal. 

Al marge de la festa popular a Folgueroles, a la qual no mancaren ballades de sardanes i castell de 
focs artificials, van celebrar-se diversos actes acadèmics d’homenatge a Verdaguer. El diumenge anterior, 
a la històrica Sala de la Columna, de la Casa de la Ciutat de Vic, havíem assistit a una conferència de 
mossèn Joan Colom sobre la poesia mística de Mossèn Cinto. La dissertació, brillant, documentada i 
fervorosa, però en llengua castellana, em féu l’efecte d’un sarcasme. Resultava impropi, fins i tot grotesc i 
certament penós, que el conferenciant, fill del Pla de Bages, poeta verdaguerià ell mateix, un professor 
que ens havia ensenyat i exhortat a fer poesia catalana, el veiéssim obligat a glossar l’obra del seu gran 
ídol i mestre amb una parla diferent de la d’aquest i seva. 

I, per més INRI, al cor de la «Catalunya profunda», a la comarca bressol del poeta, a la ciutat que 
havia estat la seva escola..., sota la presidència d’un general de Divisió —el laureado general Rodrigo, 
proclamaven els programes i ressenyes—, el qual, d’ençà de l’intent d’invasió dels maquis, havia 
establert la seu del comandament de la tropa enviada a contenir-lo a la casa que havia estat el local del 
Círcol literari, a l’antic carrer de Sant Hipòlit, distant pocs metres del nostre seminari... 

 
 
Mancomunitat la Plana 
 
Aquest any, a Folgueroles s’ha fet un pas molt important en el comerç del municipi: el passat mes de juny 
es van reunir els comerciants del poble per tal de plantejar el futur del comerç, debatre sobre possibles 
accions per portar a terme, etc. Va ser un primer contacte que va obrir les portes a un diàleg per treballar 
conjuntament per satisfer les necessitats dels clients i potenciar la qualitat del comerç del municipi. 

Posteriorment a aquesta acció, els comerços i la ciutadania van participar d’una acció que va 
sorgir fruit de la unió dels interessos de les àrees de Dinamització Comercial i de Medi Ambient de la 
Mancomunitat la Plana. Aquesta acció va portar —per nom “Campanya - és + a La Plana Comerç”. 
Folgueroles, com a municipi integrant a la Mancomunitat la Plana, va participar d’aquesta campanya, 
molt innovadora, que es basa en el model de dinamització comercial ambientalitzat, que aposta pel 
comerç de qualitat, de proximitat, modern i sostenible. 



La Campanya - és + a La Plana Comerç es va portar a terme entre els dies 3 de juliol i 6 
d’agost. 

Es van repartir unes targetes de punts amb les quals es podia recollir (als comerços adherits a la 
campanya), una bossa plegable i reutilitzable de niló. Cada vegada que aquesta bossa s’utilitzava per anar 
a comprar (evitant així que els comerciants els lliuressin bosses de plàstic), a la botiga es timbrava la 
targeta per tal d’anar acumulant punts i obtenir diversos regals ecològics. 

A part, els 19 comerciants que van participar en la campanya van rebre l’assessorament d’un 
tècnic de medi ambient que va realitzar una detecció dels productes ambientalment més correctes dels 
quals disposen els diferents comerços del municipi. Aquests productes els podem trobar senyalitzats a les 
botigues com a “producte – és +” per tal d’informar els compradors de les característiques que els 
diferencien davant d’altres que no són tan ecològics.  

Com a dades obtingudes a Folgueroles, cal destacar que durant la campanya hi van participar un 
29,3% de les famílies del municipi i que la campanya va suposar un estalvi de 3.700 bosses en un mes.  

Aquesta acció ha tingut una continuïtat remarcable ja que, després de la campanya, s’ha proveït 
els comerços que ho han volgut de bosses reutilitzables per tal que la gent que no en va poder adquirir una 
ho fes. Realment la utilització d’aquestes bosses per part dels ciutadans de Folgueroles és ben palpable 
només sortint al carrer. 

La següent acció de Dinamització Comercial es va iniciar l’última setmana de novembre. L’acció 
permetrà als clients dels comerços de La Plana Comerç, a través de l’obtenció del Talonari 
Packavantatges, gaudir de descomptes i avantatges en diferents comerços i serveis dels municipis 
integrants de la Mancomunitat. Al mateix temps, els permetrà descobrir la gran varietat de comerços de 
què poden gaudir al seu municipi i a municipis propers. En aquesta acció hi participen activament cinc 
comerços de Folgueroles.  

 Mancomunitat la Plana 
 
 
 
LA TAULA DE SAVASSONA (GRUP GASTRONÒMIC ARTESÀ) 
 
 

    Hola amics de Folgueroles. Una vegada més estem agraïts de l’oportunitat 
que ens dóna LA FALGUERA de poder parlar amb tots vosaltres sobre els 
temes gastronòmics que afecten el nostre poble. 
Les activitats que hem dut a terme últimament, han estat les següents : 
- Per la Festa Major es va patrocinar el concurs de coques, el qual va 
sorprendre gratament el jurat per l’alt nivell demostrat pels participants. La 
Pilar Arumí, la Núria Generó, la Loli López i en Pere Miralpeix van ser, per 
aquest ordre, els millor valorats. 
- També, per l’octubre, vam estar presents a Barcelona, a la Fira de Mercats 
Municipals, on vam exposar diferents productes de la nostra zona: la mel d’en 
Morató, les Herbes de Sau, formatges, ratafia, la Coca del Mossèn i 
llonganisses. Igualment, vam ser presents a la mostra Hostelco, també a la 
ciutat comtal. Aquest mes de desembre, s’ha fet una exposició de “pans del 

món” en col·laboració amb l’ONG de Folgueroles “Amics del Món”. Cal remarcar el distintiu concedit a 
Fussimanya per la seva feina a favor de l’àmbit rural. Això ens demostra que molta gent de lluny coneix i 
visita aquest indret atreta per la qualitat dels productes que s’hi elaboren. I és d’aquesta manera com el 
nostre grup posa el seu gra de sorra per donar una bona imatge del poble a l’exterior. 
 A més, des de l’Associació estem col·laborant amb diferents esdeveniments gastronòmics, tals com el 
Fòrum Vic’07.  
  També us convidem a tots a participar, com l’any passat, en el concurs de receptes de Nadal. Les 
bases les trobareu al forn Sant Jordi. 
  Ens acomiadem agraint la col·laboració de la gent, de les entitats i, principalment, de l’Ajuntament 
de Folgueroles, pel bon tracte que ens dispensen. 
  
BONES FESTES DE NADAL A TOTHOM! 
 



   
 
ARRIBA EL NADAL 

 
Torna el concurs de pessebres 

 
Ja tornem a tenir el Nadal aquí, aquestes festes d’il·lusió per a molts i plenes de records per a tots; i, com 
cada any, tornarem a guarnir les nostres llars amb el pessebre. 

Aquesta tradició neix l’any 1223 a la Toscana, quan sant Francesc d’Assís va celebrar la Missa del 
Gall al bosc de Greccia davant d’una cova on hi havia un pessebre amb herba, un bou i una mula, amb 
l’assistència dels pastors del veïnat. 

A Catalunya tenim constància de l’existència d’un retaule que representa un pessebre a la Catedral 
de Barcelona i que es remunta vers l’any 1300. És però al segle XVIII quan la representació del pessebre 
pren la seva plenitud a Catalunya i en altres indrets i apareixen nombrosos artistes, escultors i figuristes, 
que realitzen les figures que formen part del pessebre i que, a poc a poc, es van introduint a les nostres 
llars. Antigament el pessebre es feia per la Puríssima i es desmuntava per la Candelera. 

Una de les figures més típiques dels nostres pessebres és el caganer, que va aparèixer als pessebres 
catalans entre els segles XVII i XVIII però que no es va fer popular fins al segle XIX. El seu significat és 
molt senzill, amb el seu abonament enriqueix la terra i proporciona prosperitat per a l’any vinent. 
 

Ara, si ho permeteu, us vull donar una petita recepta per fer un pessebre: 
 

- una gota d’aigua, 
- un gra de sorra, 
- un bocí de molsa, 
- un bou i una mula, 
- Sant Josep, la Mare de Déu i el Nen Jesús, 
- una mica d’il·lusió, 
- i... molta imaginació. 

 
Al nostre poble ja s’ha convertit en una tradició el Concurs de Pessebres, i des d’aquí volem agrair la 
bona acollida que ha rebut aquesta iniciativa que va néixer des de l’Ajuntament i que ja fa uns anys es 
realitza en memòria d’en F. Xavier Manso i Puigcorber, qui havia fet del pessebre una de les seves grans 
aficions. 
 
 
 
GRUPS MUNICIPALS 
 
La complicitat, la lleialtat i la cordialitat són una bona base per a relacionar-se a nivell polític. Són tres 
raons, malgrat no ho sembli, fàcils i senzilles d’aplicar i de dur a terme. Són claus per aplicar polítiques 
municipals i estatals de grups municipals i partits polítics d’idees i criteris diferents però amb una gran 
majoria d’objectius comuns. L’estira-i-arronsa sovint pot posar en perill aquestes relacions diàries, però 
complicitat, lleialtat i cordialitat s’han d’imposar davant d’interessos de qualsevol mena, ja que l’objectiu 
final de totes les polítiques municipals són els mateixos ciutadans i ciutadanes i el seu benestar quotidià. 

Nosaltres, el Grup Municipal d’ERC de Folgueroles, continuem fidels als nostres criteris, com 
deia el Sr. Farré en l’últim número de LA FALGUERA: maneres de fer i actuar davant les coses, tant a 
nivell individual com a nivell col·lectiu. Hi afegiríem, també, maneres d’actuar davant totes les coses i no 
davant d’aquelles que només ens interessen a nosaltres i a uns quants més. 

Com vam dir fa un temps, a l’Ajuntament de Folgueroles calia un canvi de rumb i això seria bo 
per a tot el municipi. I creiem sincerament que això està passant, malgrat que a molts folguerolencs i 
folguerolenques els pugui semblar que no. Des del consistori es fan cada dia polítiques pels ciutadans i 
ciutadanes, ja que aquesta és la nostra feina i no cap altra. 



Ens agradaria acabar explicant perquè el Grup Municipal d’ERC de Folgueroles creu que s’aprova 
un bon POUM i, en conseqüència, hi dóna el seu suport. És un aclariment necessari, ja que va ser una de 
les causes per la qual el nostre grup va tornar a estar a l’equip de govern: 1. Proposa objectius de 
creixement a vint anys vista, i és l’Ajuntament qui dirigirà aquest creixement de forma directa; 2. Crea 
nous equipaments, fent prevaler, sobretot, sempre la part pública sobre la privada, evitant així 
l’especulació; 3. Inclou un 20% d’habitatge social, cosa que mai no havia passat; 4. Els sòls industrials 
van fora del nucli urbà, i per tant es dóna un desenvolupament sostenible pel mateix municipi, “Poble 
petit, polígon petit: de petita i mitjana empresa”; 5. El nou cementiri, a llarg termini, estarà allunyat del 
nucli urbà, i, finalment, 6. Es preveu una magnífica protecció del nucli històric, sobretot pel que fa 
referència a l’alçada i l’aprofitament.  

En definitiva, creiem en un futur bo per Folgueroles i continuarem treballant perquè aquest futur 
sigui el que volem tots i totes. 

 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE FOLGUEROLES 
 
 
 
INFORMACIONS VARIES                                                               
                                                         
RECOLLIDA PORTA A PORTA 
 
Dies en que NO hi haurà serveis de recollida de  residus per a l’any 2007: 
 
La nit del 5 al 6 de gener 
La nit del 8 al 9 d’abril 
La nit del 31 d’abril a l’1 de maig 
La nit del 10 a l’11 de setembre 
La nit de l’11 al 12 d’octubre 
La nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre 
La nit del 7 al 8 de desembre 
La nit del 24 al 25 de desembre 
La nit 31 de desembre a l’1 de gener 
 
Mancomunitat la Plana     
 
 
ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE FOLGUEROLES 
 
 Com ja us fèiem saber en l’última “Falguera” hem obert una Escola d’arts Plàstiques. 
 De moment tenim grups els dimarts i els dijous, son grups de quitxalla de 5 a 13 anys. 
 A partir del mes de gener del 2007 es començaran a fer tot un seguit de cursos monogràfics, d’un mes de 
durada dirigits als adults: 
 
DIBUIX                                                           MANUALITATS 
 
Gener: Encaix i composició                 Gener: Paper reciclat  
           amb llapis i carbó.                                 i paper maché.                                                                                
                                                                                                             
Febrer: Llums i ombres amb                 Febrer: “Decoupage” (decoració amb 
            pastells.                                                   tovallons de paper) 
 
Març:   Color amb ceres.                       Març: Taller de sabó i espelmes. 
                                                                 
Abril:   Pintura a l’ oli.                          Abril: Flors seques. 
 



Maig:   Pintura a l’ aquarel·la.               Maig: Estarcit ( decoració amb  plantilles).      
                                                                 
Juny:   Tècniques mixtes.                       Juny: Scrabooking ( àlbums  personalitzats). 
        
                                                        
Tant aquests cursos com els adreçats a quitxalla els podeu començar el mes que vulgueu, encara que ja 
estiguin iniciats. 
  
 Voldríem animar a tota la gent del poble, grans i petits a que passin per  l’ escola i amb molt de gust us 
informarem. 
 
 
   Marta Casasas i Riba         93 889 48 53 /  686 070 082 
  M. Carme Vilà i Serrabou   93 812 24 25 / 645 445 356 
 

 
L’esporga a Folgueroles 

 
Benvolguts veïns, ens adrecem a vosaltres per tal d’informar-vos de l’esporga que es realitzarà 

enguany a Folgueroles. 
 

• Temporada d’esporga: de novembre 2006 a març 2007. És l’època més adient per als arbres, 
doncs es troben en parada vegetativa, i per tant, els danys ocasionats en els arbres, són menors. 
L’indicador que ens marca la parada, és la caiguda total de les fulles. 

 
• Arbres a esporgar : en cicles de 3 anys;  tots els arbres s’esporguen 1 vegada cada 3 anys, a 

excepció de les moreres i arbres puntuals, que podrien esdevenir perillosos i es realitza anualment. 
Si els arbres s’esporguen cada any, es dificulta la cicatrització de les ferides, i es debiliten 
progressivament, resultant un perill per als vianants. 

 
• Tipus d’esporga: per part de Tac-Osona , es realitza una esporga d’acord amb la pràctica de 

l’arboricultura moderna, en la que es respecta, en la mesura del possible,  el port natural de 
l’arbre, tallant només aquelles branques que dificulten el creixement de l’arbre, i a la vegada  té en 
compte els condicionants del lloc (façanes, cablejat, voreres,...). A cada tipologia d’arbre se li 
realitza l’esporga més adient; no tots els arbres són iguals, i és lògic que no es puguin esporgar 
tots de la mateixa manera. Al contrari del que ‘a priori’ pugui semblar , com més s’esporga un 
arbre i més branca s’elimina, la brotada següent és més llarga i prima, i per tant, esdevé més 
perillós. 

 
Agraint  la comprensió del veïns per les molèsties que podem ocasionar amb motiu de l’esporga , restem 
a la vostra disposició per qualssevol aclariment. 

Tac-Osona. 
  

• Felicitacions 
A “Amics del Món”, que en poc temps han fet molta feina, cosa que demostra que les coses surten bé 
quan es fan amb il·lusió i altruisme. 
 

• Agraïments 
 

L’arbre de Nadal d’enguany ha estat cedit per la família Jutglar-Soler  
A tots els alumnes del cicle superior de l’escola de Folgueroles, mestres i altres col·laboradors que han fet 
possible l’edició del llibre Folgueroles casa x casa. 
 
 



• Festes locals 
 

Les festes locals de l’any vinent seran el dilluns 4 de juny i 10 de setembre 
                                                                              

 
 
RECEPTES CUINA 
 
 

TURBOT AL CAVA 

Ingredients per a 4 persones: 
 
- Un turbot d’entre 1 i 1,5 kg aproximadament. 
- Dues o tres patates mitjanes. 
- Dues cebes també mitjanes. 
- Dues o tres pastanagues grans. 
- 1/2 ampolla de cava (sec o brut). 

- Una cullerada de farina de blat de moro (maizena). 
- 1/2 got d’aigua. 

- Oli d’oliva verge. 

- Sal i pebre blanc mòlt. 
 

Elaboració: 
 
Netegem el peix de tripes i aletes (ens ho poden fer a la mateixa peixateria) i li fem uns talls d’aleta a 
aleta per marcar les racions. 
En una safata d’anar al forn, posem al fons una capa de ceba tallada fina. A sobre, hi posarem les patates i 
les pastanagues pelades i tallades a rodanxes de menys d’un centímetre de gruix. Hi tirem per sobre el 
cava, un bon raig d’oli d’oliva verge i seguidament salpebrem el turbot. El fiquem al forn en fred i posem 
el termòstat a 200º i li deixem entre 25 i 35 minuts (o fins que les patates estiguin cuites). Un cop cuit el 
peix, el traiem del forn i l’emplatem. Abans que es refredi, lliguem la salsa en un cassó al foc, amb el suc 
que ens queda a la plata de forn, la farina de blat de moro i, si cal, una mica d’aigua. Ruixem amb aquesta 
salsa el peix emplatat i ho servim calent.  
 

 
MAGRET D’ÀNEC AMB SALSA DE FOIE 
 
Ingredients per a 4 persones: 
 

- 1 magret d’ànec (o dos si són petits). 
- 1 ceba mitjaneta. 
- 75 g de fetge d’ànec. 
- 150 cl de brou de verdures. 
- 2 cullerades de reducció de vi negre. 

- Sal. 

- Una cullerada de farina de blat de moro (maizena). 

- Pebre mòlt. 
 



Elaboració: 
 
Agafem el magret i li fem uns tallets per la banda del greix. El posem en una paella sense oli amb la 
part greixosa en contacte amb el fons de la paella i el deixem fregir a foc mig durant uns cinc minuts. 
Passat aquest temps posem el magret, prèviament salpebrat, en una plata de forn i el deixarem coure 
durant uns 20 minuts a 170º. Mentrestant en una paella hi posarem una o dues cullerades del greix que 
ha deixat anat el magret i hi saltejarem la ceba finament picada. Quan estigui mig transparent, hi 
afegirem el fetge tallat a daus petits. Ho deixarem coure un parell de minuts i hi afegirem el brou de 
verdures, colat i en el qual prèviament haurem dissolt la maizena. Ho deixem coure tot plegat durant 
uns 10 minuts, ho passem pel colador xinès i hi afegim les dues cullerades de reducció de vi negre. 
Rectifiquem de sal i pebre si cal. Tallem el magret en rodanxes fines, ho cobrim amb la salsa i ho 
servim calent.  

La reducció de vi, la farem amb 1 litre de vi negre de bona qualitat i un parell de cullerades de sucre. 
Ho posarem en un cassó al foc i un cop dissolt el sucre en el vi, ho deixarem coure a foc moderat fins 
que redueixi a una quarta part del seu volum i agafi una consistència espessa. El que sobri es pot 
guardar sense problemes ja que sempre és bo tenir-ne. 

 
CONSOMÉ  
 
Ingredients per a 4 persones: 
 
- 1/2 pollastre.  
- 200 g de costella de porc.  
- 200 g de costella de vedella. 
- 1 os del genoll. 
- 4 llesquetes de pa.  
- 4 rovells d’ou. 
- 2 pastanagues. 
- 1 ceba. 
- 1 copa de xerès. 
- 2 cullerades de nata líquida. 
- Aigua. 
- Oli d’oliva verge. 
- Sal.  
- Pebre. 
- Julivert. 
- Coriandre (en cast. cilantro) (opcional). 

 

Elaboració: 
 
Poseu a bullir en una olla a pressió, 1,5 l d’aigua, amb el pollastre, la costella de porc i de vedella, l’os i 
unes branquetes de coriandre (si no en trobeu de fresc, es pot utilitzar sec, embolicant-lo en un drapet net 
i lligat amb cordill —només un pessiguet, eh!—). Després que arrenqui el bull, deixeu-lo entre 15 i 20 
minuts, traieu-lo del foc, desescumeu el brou, saleu-lo al punt i torneu-lo a fer bullir un quartet més. 
Mentrestant, piqueu la ceba i la pastanaga un cop pelada i ofegueu-les en una paella amb una miqueta 
d’oli d’oliva i un pessic de sal. Torreu les llesques de pa. 

Passat el temps, coleu molt bé el brou i poseu-lo en una sopera per dur-lo a taula. 

A l’hora de servir, poseu un rovell d’ou en cada bol, un rajolí de xerès i tireu-hi el brou per sobre amb 
molt de compte. Acompanyeu-ho amb una llesca de pa torrat. Opcionalment, es pot perfumar el pa amb 
una mica d’all. 

La carn sobrant ens pot anar bé per fer croquetes. 
 



 
TULIPES AMB MACEDÒNIA D’HIVERN  
 
Ingredients per a 4 persones:  
 
- 1 o 2 rodanxes de pinya en almívar. 
- 1 taronja. 
- 1 kiwi. 
- 2 magranes. 
- 1 grapadet de nabius (en cast. arándanos). 
- 1 grapadet de groselles. 
 
Per fer les tulipes: 
 
- 100 g de sucre. 
- 100 g de mantega. 
- 100 g de farina. 
- 4 clares d’ou. 
 
Per decorar:  
 
- Sucre. 
- Nata. 
- Fulles de menta. 
 
Elaboració: 

Barregeu en un bol la farina, el sucre, la mantega fosa i les clares d’ou. Treballeu-ho fins que quedi una 
massa homogènia. Poseu sobre la placa de forn una planxa de silicona per anar al forn (si la teniu), si no, 
feu-ho amb paper parafinat untat amb mantega. Tireu-hi quatre cullerades de la massa que hem fet abans i 
escampeu-la amb una cullera fins que quedi de la mida d’un plat de postres. Preescalfeu el forn a 200º i 
fiqueu-hi la massa durant 5 o 7 minuts o fins que quedin daurades. Retireu-ho del forn i encara calentes 
poseu-les en un vas perquè els doni forma. 

Per a la macedònia, peleu les fruites (taronja, kiwi, magranes) trossegeu-les i barregeu-les amb els nabius 
i les groselles. 

Per servir-ho, poseu una tulipa en cada plat, ompliu-la amb les fruites, tireu-hi una mica de sucre per 
sobre i decoreu-ho amb nata i unes fulles de menta. 

Si no us voleu complicar massa la vida, de tulipes n’hi ha de fetes al mercat i de fruits del bosc (per 
substituir els nabius i les groselles), n’hi ha de congelats que surten prou bé. 
  

 
EL CAVA 

 
D.O.  

La Denominació d’Origen Cava protegeix els vins VEQPRD (Vi Escumós de Qualitat Produït en Regió 
Determinada) elaborats segons el mètode tradicional del cava del Penedès. 
 
Les varietats de raïm recomanades en el reglament són: macabeu, parellada i xarel·lo. A més, són 
autoritzades: subirat parent i chardonnay, com a varietats blanques; i garnatxa i monestrell, com a 
varietats negres. Per a l’elaboració de caves rosats es van incloure, el 1998, les varietats pinot noir i 
trepat. 

 



Glossari  

• Cava: Denominació oficial a l’Estat espanyol aplicada als vins escumosos de qualitat i producció 
controlada, elaborada a Catalunya i Aragó i la Rioja segons el mètode tradicional o methode 
Champanoise (min. 9 mesos).  

• Champagne: És un vi completament produït i elaborat en una zona delimitada de la Champagne 
(min. 1 any).  

• Vi gasificat: Quan l’escuma és deguda a diòxid de carboni afegit i no format en una segona 
fermentació.  

• Gran Reserva: Nom reservat pel cava la criança del qual des del 
tiratge fins al desgorjat no és inferior a 30 mesos. 

 
Tipus de cava 

Segons la quantitat de sucre que s’afegeix amb el licor d’expedició, es 
distingeixen els següents tipus de cava: 

• Brut Nature , sense sucre afegit.  

• Extra Brut , fins a 6 grams de sucre per litre.  

• Brut , fins a 15 grams.  

• Extrasec, entre 12 i 20 grams.  

• Sec, entre 17 i 35 grams.  

• Semisec, entre 33 i 50 grams.  

• Dolç, més de 50 grams.  

En el cas del tipus brut nature i extra brut no hi ha gens de licor d’expedició i només s’hi afegeix vi.  

La falta de sucres afegits fa que aquests tipus de cava siguin més exigents quant a qualitat, i la seva 
producció va en augment mentre disminueix el semisec, i el dolç gairebé s’ha deixat de produir.  

Contràriament, el xampany francès resulta més àcid i no s’elaboren tipus equivalents al brut nature o 
extra brut.  
 
Com degustar-lo 

Procurar guardar-lo de manera que les ampolles estiguin en posició horitzontal o cap per avall.  

Servir-lo entre 4/6º màxim.  

Utilitzar copes altes, ja que d’aquesta manera es podran apreciar millor els seus aromes.  

Un bon cava ha de "coronar", es tracta de les bombolles que suren dalt de la copa. Un cop destapada, cal 
mantenir l’ampolla freda en un cubell amb glaç. 
  
El seu color ha de ser més aviat pàl·lid i transparent; ha de desprendre aroma de fruites.  

S’ha de beure amb petits xarrups o glops, paladejant-lo i apreciant tota la seva "grandesa". 

 
(Fonts consultades: CELLERS DE CATALUNYA i CONSELL REGULADOR DEL CAVA.) 

 



 
 
AGENDA NADALENCA 
 
 
• Jocs i Oci per a la mainada. Vine a jugar ! Del  27 al 30 de desembre de 16,30 a 20 
hores al Pavelló d’Esports. Gratuït 

 

• Concurs engalanament de carrers 
 
El dia 28 de desembre passarà el jurat en dos recorreguts, un de tarda i un altre de vespre per tal de 
determinar-ne els guanyadors de les dues modalitats : diürn i nocturn.. 
Els premis, seran els següents : 
Guanyador Diürn : Un xai i una caixa de cava 
Guanyador Nocturn : Un xai i una caixa de cava. 
Premi Especial (a criteri del jurat i pel concepte que acordin) : Un pernil i una caixa de cava. Els premis 
es donaran el dia que vindrà el Carter Reial , dilluns 1 de gener a la 1 del migdia als jardins de Can 
Dachs. 
 

• Concurs de pessebres 2007- IV Memorial Xavier Manso i Puigcorber  
 
Si voleu que el jurat passi a veure el vostre pessebre, notifiqueu-ho al Punt d’informació (938122329), 
deixant el nom i l’adreça. El dijous dia 28 el vindrem a veure. 
 
Categoria adults : El pessebre guanyador rebrà un premi de 100 €. 
Categoria Juvenil : El pessebre guanyador rebrà un premi de material escolar valorat en 50€. 
 
Com cada any l’Ajuntament farà entrega d’un petit obsequi a tots els participants. 
 
• Exposició 
 
Del 24 de desembre al 14 de gener a la Sala de Plens de l’Ajuntament Exposició Col·lectiva d’artistes 
locals 
 

• Pastorets 
 
Dia 25 de desembre a les 7 de la tarda al Pavelló. 
 

• Concert de Sant Esteve 
 
Dia 26 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a l’Església Parroquial 
 
 
• Patge Reial 
 
Dilluns 1 de gener a la 1 del migdia als jardins de Can Dachs 
. 

• Cavalcada de Reis 
 
Dia 5 de gener a les 7 de la tarda cavalcada pels carrers del poble. 
 
 
 



 
 
 
HORARIS 
 
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 6 a 2/4 de 8 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 matí d’11 a 1 del migdia 
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 Dimecres i divendres de 4 a 2/4 de 6  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 Piscines 93 888 83 96 
Telèfon rectoria 93 812 23 17 
Telèfon SOREA oficines 93 851 41 53 
Telèfon  urgències SECE  
(servei elèctric)                         900 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 l’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 l’1 del migdia 
El vostre consultori estarà obert fins a les 3 de la tarda cada dia excepte els dimecres. 
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 telèfon 93 885 45 56 (Sta. Eugènia) 
 C.A.P. 
 C/ de les Escoles, 1 
 08507 Sta. Eugènia de Berga 
                                                  www.augenia.cat 
 
 
ALTRES 
Bombers (urgent)  93 885 10 80           SOREA (Avaries)          902 250 370 
Ambulàncies (urgent) 061 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Del 27 al 30 de desembre 
de 16,30 a 20 hores al 

Pavelló d’Esports, 
“Jocs i Oci per a la 

mainada”. 
Vine a jugar ¡ 

Gratuït 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
LA   FALGUERA   US   DESITJA 

 
BON  NADAL  i   MILLOR  ANY  2007 

 

 
 


