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EDITORIAL   

Benvolguts folguerolencs i benvolgudes folguero-
lenques:

Novament ens trobem en aquest espai per fer-vos 
arribar una nova edició de LA FALGUERA.

La revista refl ecteix la vida d’un poble amb arrels, 
però amb un esperit jove i emprenedor, ple 
d’entitats que dinamitzen la vida quotidiana de 
Folgueroles i que tenen en aquesta revista un espai 
per mostrar el que fan o volen fer per Folgueroles.
També mostrem l’opinió de tots aquells ciutadans 
que la volen expressar en aquestes pàgines.

Una vegada més us encoratgem a participar en 
l’elaboració d’articles, qualsevol qüestió serà ben 
considerada per formar part de la revista.

Ens fa falta una secció d’esports, animeu-vos a ve-
nir per tirar-la endavant.

La secció de fotos antigues va tenir molt d’èxit, si 
ens en porteu les inclourem en properes edicions.

Fins a la propera edició.

L’equip de redacció.
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PERSONATGES

PERSONATGES

Anna Ribas i Casals, 
metgessa de Folgueroles

Falguera- Fes-nos un petit apunt auto-
biogràfi c.
Anna R.- Vaig néixer a Vic, vaig assistir a 
la Universitat de Barcelona i he exercit a 
l’Àrea Bàsica de Salut de Santa Eugènia.

F- Quan vas arribar a Folgueroles?
A- El gener del 1989, al petit dispensari 
que hi havia a l’antic Ajuntament, substi-
tuint el Dr. Àngel Roig. 
En aquells moments érem tres persones: 
jo com a metgessa, la D. Casasses com a 
administrativa i la Glòria Sánchez com a infermera.

F- Quin tipus de població t’hi vas trobar?
A- En aquells moments hi havia uns 1150 habitants, era població autòctona. Era una població envellida (la pirà-
mide de població en aquells moments estava totalment invertida). Naixien uns quinze nens i morien unes dotze 
persones a l’any. Era una població amb unes necessitats diferents de les d’ara, la majoria eren gent de pagès i 
picapedrers. Hi havia gent més gran, i per tant es feien més domicilis. La gent quedava invalidada, hi havia gent 
amb feridures, molta més gent enllitada. La població arribava a gran en males condicions. És cert que hi havia 
menys demanda, la gent es curava els refredats a casa.

F- Hi ha hagut un canvi de població en aquests darrers anys?
A- Ha anat augmentant la població jove i d’infants de fora i s’han establert noves necessitats. Des del setembre 
del 2001 la plantilla del CAP ja està composta per metgessa, infermer, pediatre, infermera pediàtrica, llevadora, 
treballadora social i administrativa. També disposem d’una metgessa de reforç el dimarts que jo sóc a Vilanova; 
així com, des del 1993, dels metges residents. Ja n’han passat un total d’onze, i sort n’hem tingut per atendre 
una població de 1810 persones. El 80% passa anualment pel metge de Folgueroles.

F- Esteu bé al nou consultori? Quines mancances i virtuts hi veus?
A- Estem bé. En aquests moments necessitaríem una altra consulta ben equipada i un espai més defi nit per 
als nens. I ha millorat l’accés amb el canvi de direccionalitat i l’ampliació de l’aparcament. Tot i així, a la gent 
gran els costa arribar aquí dalt. Estem en un entorn privilegiat, els espais són grans, la sala d’espera és clara i 
l’equipament, correcte.

F- Quines necessitats mèdiques té el poble?
A- Necessitem un Centre de Dia-Residència, mancomunat amb els pobles del costat. Al Centre de Dia és ne-
cessari que es proposin diferents activitats, tallers de realització de mobilitat no específi ca, valoracions or-
topèdiques, amb més participació de la treballadora familiar, coordinats amb la treballadora social. Cal que 
atengui necessitats d’alimentació i higiene, i potser ampliar el servei fi ns i tot per a dormir. A Folgueroles no 
tenim immigració i no hi ha grans necessitats socials. La salut mental és atesa a Vic i l’AMPA resol les activitats 
extraescolars. 
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PERSONATGES - ALIMENTACIÓ I SALUT

Valor energètic dels aliments segons la Unió Europea

Baix valor 
energètic

El producte no conté més de 40 kcal per cada 100 g en el cas d’aliments sòlids, o de 20 kcal per cada 100 
ml en el cas dels líquids.
Edulcorants: límit de 4 kcal per porció, amb propietats edulcorants equivalents a 6 g de sacarosa.

Valor 
energètic 
reduït

El producte presenta com a mínim una reducció del 30% d’energia i inclou una indicació de la caracte-
rística o característiques que produeixen la reducció del valor energètic total de l’aliment.
Per poder utilitzar el terme light (lleuger), l’aliment ha de complir aquestes mateixes condicions i a més 
ha d’anar acompanyat d’una indicació de les característiques que fan que l’aliment sigui light.

Sense aporta-
ció energètica

El producte no conté més de 4 kcal per 100 g o per 100 ml
Edulcorants: límit de 0,4 kcal per porció, amb propietats edulcorants equivalents a 6 g de sacarosa.

F- Des de l’1 d’abril hi ha hagut un canvi en les urgències, per què?
A- De les vuit del matí a les nou del vespre dels dies laborables cal anar, com sempre, al matí a Folgueroles i a 
partir de les tres de la tarda fi ns a les nou del vespre a Santa Eugènia. Els dimecres, que les visites són a la tarda, 
de vuit del matí a quatre de la tarda cal anar a Santa Eugènia.  És partir de les nou del vespre dels dies laborables, 
el dissabte a la tarda i el diumenge tot el dia quan s’ha d’anar a Vic, a l’Hospital General. Fins i tot el dissabte 
al matí (de les vuit del matí a les tres de la tarda) cal anar a Santa Eugènia. La reforma de les urgències respon 
bàsicament al nombre de metges. No es podia mantenir ni a nivell econòmic, ni a nivell de personal. Ara el país 
té mancances de personal, hi havia llocs oberts improductius i al juliol no es podien cobrir. Però ens van informar 
tard i malament. S’ha fet una carta informativa per a tothom instant a trucar al 061. I la lectura de la gent ha 
estat que cal anar a l’Hospital General de Vic i que han tancat Santa Eugènia.

F- Per què hi ha mancança de metges?
A- Hi ha hagut una falta de planifi cació a nivell general fi ns i tot del Ministeri d’Educació. La nota de tall per 
entrar a Medicina és altíssima i des del 1979 el numerus clausus és de 300. I s’han anat llicenciant cada vegada 
menys metges. El 17% són immigrants. L’any 2007 es van col·legiar més estrangers que gent del país. També hi 
ha una fuga de metges a l’estranger, on estan més ben pagats i tenen millor horari. A Portugal, que és un lloc 
de recepció, paguen un 150% més. I també exportem infermeres. Fer una reforma no vol dir perdre-hi. Vol dir 
treballar amb més efi ciència i efectivitat. Tots hi podem fer alguna cosa. Hi ha massa demanda, la gent va a 
urgències per tot, això crema el sistema i els professionals no volen fer guàrdies.

Carme Donadeu i Canaleta

ALIMENTACIÓ I SALUT  

Aliments light i dietes miracle

Les dietes desequilibrades i els aliments light han irromput a la nostra alimentació amb la promesa d’una re-
ducció ràpida i segura de pes. Res més lluny de la realitat. Les dietes miracle i una mala nutrició provoquen un 
efecte rebot i alteracions importants a l’organisme.

 A l’Estat espanyol no hi ha legislació específi ca sobre aliments light, però un acord interministerial de 1990 
(sense validesa jurídica) estableix els criteris que hauria de complir un producte per considerar-se light:

- Aportar un 30% menys de calories que el seu equivalent convencional.
- Incloure en l’etiquetatge la informació nutricional d’ambdós productes (del light i del convencional) perquè 
així el consumidor pugui valorar si li compensa adquirir el de menys calories. 
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ALIMENTACIÓ I SALUT

Els aliments light no necessàriament han de formar part d’una dieta saludable. Si se n’abusa o se’n fa un ús in-
discriminat, augmenta el risc que es produeixin desequilibris nutricionals. Dit això, sí que són adequats per a les 
persones que han de limitar la quantitat de greixos i/o sucres en l’alimentació o l’aportació energètica perquè 
tenen algun trastorn o malaltia.

-Aliments per controlar els greixos. Els productes light que s’obtenen gràcies a una reducció del seu contingut 
gras són útils per diversifi car l’alimentació dels qui han de controlar la quantitat de greixos de la dieta, com 
és el cas dels qui tenen hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia, certs trastorns hepàtics o de vesícula biliar, 
problemes pancreàtics i excés de pes. Els aliments emprats amb més freqüència en aquest apartat són: maionesa 
light, margarina i mantega light, formatge i pernil cuit baixos en greixos, llet i iogurts desnatats, etc.
-Aliments per dur un control de sucres. Els aliments obtinguts en reduir o eliminar la quantitat de sucre comú 
sorgeixen per satisfer la demanda d’aquelles persones que han de controlar el consum de sucres per motius de 
salut. És el cas de la diabetis, el sobrepès i l’obesitat. No tots els aliments retolats amb textos com “sin azúcar”, 
“sin azúcar añadido”, “con fructosa” o “apto para diabéticos” són light o baixos en calories.

La ingesta d’aliments light no fa perdre pes
No existeixen aliments que aprimin. La manera més efi caç de perdre pes és fer una dieta dissenyada correcta-
ment i practicar exercici físic. No és necessari recórrer als aliments light per reduir el contingut energètic de 
l’alimentació. És cert que, generalment, aporten menys calories, però això no els converteix en aliments que 
facin perdre pes.

Els aliments light s’han de consumir amb moderació
La majoria de consumidors desconeixen els ingredients i la composició energètica i nutricional dels productes 
light, per tant, quan substitueixen un aliment per la seva versió lleugera, solen augmentar-ne les quantitats, per 
considerar que quasi no aporten energia.

L’ús indiscriminat d’aliments light pot alterar la salut
Els greixos i els sucres són nutrients necessaris per al bon funcionament de l’organisme, per tant s’han de con-
sumir en la seva justa mesura. Si se substitueixen molts aliments convencionals per les seves versions menys 
calòriques, hi ha el perill de patir una carència de nutrients essencials. L’organisme no pot produir per si sol 
alguns d’aquests nutrients, especialment si el conjunt de la dieta no està dissenyada correctament (recordem: 
linoleic, linolènic, vitamines A, D, E, K...).

És necessària una interpretació correcta de l’etiqueta
Abans d’introduir un aliment light en la dieta cal llegir amb atenció les dades que consten a l’etiqueta, en es-
pecial el contingut nutricional i la llista d’ingredients que, per llei, es mostren en ordre decreixent de pes, és a 
dir, el de més pes és el primer, inclosos els additius.
És convenient comparar la llista d’ingredients del producte light amb la del tradicional, i també la composició 
energètica i nutricional de tots dos, no sols per a cada 100 g, sinó tenint en compte la ració de consum, perquè 
podem tenir una sorpresa. Per exemple, si es compara la composició de dos tipus de galetes, light i normals, per 
cada 100 g la diferència en calories és notable, però si observem les xifres per a una ració de quatre galetes, no 
ho és tant. Comparar va bé també per saber la relació entre qualitat i preu.

Dietes miracle. Algunes consideracions
Hi ha moltes persones que volen perdre pes en poc temps, i això fa que provin qualsevol alternativa. S’han fet 
diversos estudis i enquestes al respecte.
Una enquesta divulgada recentment per la Comissió Federal de Comerç constata que les dietes miracle enca-
pçalen la llista dels fraus més freqüents als EUA.
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La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición i la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en 
estudis fets a Espanya, demostren que el 84% dels entrevistats afi rmen no creure en les dietes miracle que es 
publiquen a les revistes, però admeten que alguna vegada les han seguit.
Una altra dada curiosa és que el 92% de les persones està disposada a seguir la mateixa dieta que ha funcionat 
a algun conegut.
Les dietes miracle aconsegueixen una pèrdua ponderal ràpida, però el pes es recupera aviat, i amb algun quilo 
més, perquè es modifi quen una sèrie de paràmetres corporals que després poden impedir aprimar-nos.
L’organisme està preparat per estalviar calories en situacions d’emergència, i si se sotmet contínuament a 
aquestes emergències (dietes ràpides amb poques calories), es reforcen aquests mecanismes. Així, quan rebi 
més quantitat de greixos els emmagatzemarà per prevenir la possibilitat que es presenti una futura carència de 
calories mitjançant dietes miracle.
Amb aquestes dietes sols s’aconsegueix perdre aigua, que es recupera a expenses de grasses i també poden 
causar problemes de salut.

ALIMENTACIÓ I SALUT

Pistes que permeten reconèixer una dieta miracle

• Prometen una pèrdua de pes ràpida: més de 5 kg per mes.
• Asseguren que es pot fer sense esforç.
• Anuncien que és completament segura, sense riscos per a la salut.

Perills de les dietes miracle

• Causen defi ciències de proteïnes, vitamines i minerals, per la falta del seu consum a través dels aliments.
• Provoquen efectes psicològics negatius.
• Desencadenen trastorns de comportament alimentari (anorèxia i bulímia), que poden ser de major gravetat que 
l’excés de pes que pretenien corregir.
• Afavoreixen l’efecte rebot o io-io.
• Quan s’abandonen aquestes dietes, les persones que les segueixen no han après a menjar saludablement i tornen als 
costums que les van fer engreixar.

En resum

• S’ha de visitar el metge per demanar assessorament abans d’iniciar una dieta si l’IMC (índex de massa corporal) és 
superior a 30 (obesitat).
• Si l’IMC es troba entre 25 i 30 (sobrepès) i a més existeixen factors de risc cardiovasculars associats a l’obesitat també 
s’ha d’anar al metge.
• S’ha de desterrar la creença que els productes light no engreixen. Qualsevol aliment que contingui macronutrients 
(proteïnes, greixos o hidrats de carboni) o alcohol en la seva composició aporta energia i contribueix a la ingesta 
calòrica total de la dieta. Si se superen les necessitats energètiques de l’individu, augmentarà el seu pes corporal i 
fonamentalment la grassa.
• És bo fer un ús correcte dels aliments light i llegir les etiquetes dels aliments.
• És bo fer un consum reduït d’aliments light, ja que les racions més elevades de les habituals (a vegades dobles o 
triples) augmenten de manera notòria l’aportació calòrica.
• És bo que es reconegui una dieta miracle i que es desconfi ï de qualsevol dieta que no tingui una procedència sani-
tària clara.

Resum de l’article “Alimentos light y dietas milagro”, de Montse Vilaplana i Batalla publicat a la revista 
Offarm, fet per Maria Vila Fontarnau.
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BOTÀNICA - FAUNA
 
Folgueroles compta amb una estació del CMBS per al control de 
papallones

L’any 1994 el Museu de Granollers de Ciències Naturals, amb el suport del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, va iniciar un projecte de seguiment de la població de papallones: el Butterfl y Monito-
ring Schema a Catalunya (CBMS), que segueix plenament la fi losofi a i la metodologia del conegut BMS britànic, 
del qual va prendre el nom. 

La fi nalitat d’aquest projecte és conèixer amb precisió els can-
vis soferts en la població de papallones per tal de relacionar-
los posteriorment amb diferents factors ambientals. La uti-
lització de les papallones en aquests projectes respon al seu 
contrastat caràcter bioindicador, a la seva popularitat i caris-
ma, i al fet d’haver experimentat, en temps recents, regressio-
ns generalitzades arreu d’Europa. Fa un parell d’anys, el coor-
dinador científi c del projecte, Constantí Stefanescu, buscava 
un col·laborador/a a la nostra comarca per afegir-lo a l’equip 
humà de les 64 estacions que, repartides pel territori català, ja 
participaven activament al CBMS. 
Fruit del contacte entre el Museu de Granollers de Ciències 

Naturals i la Casa Museu Verdaguer va sorgir la possibilitat de trobar alguna persona interessada a fer aquesta 
col·laboració a Folgueroles. Va ser així com, l’any 2006, es va iniciar aquest nou circuit per al control de papa-
llones al nostre poble. Va fer les primeres gestions l’Anna Girbau que, per motius personals, no se’n va poder fer 
càrrec i m’ho va traspassar a mi.
 A partir d’aquell moment es va escollir un circuit dividit en sis sectors, que en l’argot s’anomena “transsecte”. 
El recorregut comença als horts, passa per la Font Trobada continua pel camí de l’Arumí fi ns al trencant de can 
Tramuntana i, abans d’arribar al trencant de Sant Julià, s’enfi la pel bosc per tornar al camí de l’Arumí a través 
d’uns prats i uns camps.

Aquesta ruta passa per entorns de vegetació diferents (des de camins, margeres i prats fi ns a trossos de bosc i 
alguns camps), a fi  d’assegurar la major varietat possible d’hàbitats.

El mateix recorregut es fa setmanalment i, a partir d’uns criteris metodològics determinats, s’anoten la diversi-
tat d’espècies trobades i el nombre d’individus de cada espècie, i s’enregistren les dades ambientals del moment: 
temperatura, percentatge de sol, velocitat del vent, estat de la vegetació i variacions o modifi cacions de l’entorn 
degudes a la intervenció humana.

Totes les estacions d’observació utilitzen la mateixa metodologia i les mateixes pautes que, tot i ser senzilles, 
són efectives a l’hora de valorar els resultats.

La temporada comença a principis de març i acaba a fi nals de setembre. 

Després de dos anys es porten controlades unes seixanta-quatre espècies diferents. A Catalunya n’hi ha 
d’identifi cades al voltant de dues-centes.

Racó de poesia Ramon Prtell

BOTÀNICA - FAUNA
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BOTÀNICA - FAUNA - RACÓ DE POESIA

Per l’àvia
Àvia fes-me un racó

Vull seure al teu costat.
Canta’m aquella cançó

Que avui no l’has cantat.
Et veig pàl·lida i cansada

Digues àvia, doncs què tens?
Fes-me una forta abraçada
I t’ompliré d’amor immens
Tants anys has estat per mi
Ni un sol dia m’has fallat

Àvia no has de patir
Jo estaré al teu costat
I si ja no te’n recordes
De cantar-me la cançó

Només caldrà que m’escoltis
Que ja la cantaré jo.

                  Brígida Caralt

RACÓ DE POESIA
          

Quan Ausona deixa el pla
 i es comença d’enfi lar

unes cases amb el seu conreu
 d’un poble us hi trobareu,

que geogràfi cament no és obirat, 
però culturalment és enlairat;

perquè Mossèn Cinto amb sa lira
 com un jardí l’ha deixat.

Poema de Josep Riera i Autet,
nascut a Folgueroles l’any 1924.

HIPÈRIC (Hypericum perforatum)

També anomenada herba de pericó, pericó, herba foradada, herba de 
les ferides, etc. És una planta herbàcia vividora, malgrat assecar-se a 
l’hivern, de troncs ramosos de fi ns a un metre d’alçada; les fulles, molt 
petites, enteres, oposades, de forma obtusa, allargades, que mirades a 
contrallum presenten unes transparències com de petits foradets, són 
d’un  color verd clar i, com he dit, s’assequen a la tardor.  Les seves fl ors, 
molt petites i amb una petita cua, estan reunides en gran nombre en 
ramells axil·lars i en destaca el seu color groc daurat.  
Floreix a la primavera, pels volts de Sant Joan, per això també pren el 

nom d’herba de Sant Joan, i segueix fl orint part d’estiu, donant lloc a un fruit capsular amb granes diminutes. 
Vegeta espontàniament en terres abandonades i marges, en diverses situacions i climes.
La planta, amb unes propietats medicinals populars i conegudes des de l’antiguitat, pot prendre’s en infusió com 
a estomacal, digestiva i antidepressiva. Però el veritable ús que se n’ha fet com a remei casolà, i en l’actualitat 
com a producte farmacèutic, ha estat l’anomenat oli de cop o d’hipèric.
Elaborar aquest oli, en principi, no té cap més complicació que posar en maceració les summitats fl orals de la 
planta, un cop s’hagin ben assecat, amb un bon oli d’oliva i deixar-ho a sol i serena durant un mes i mig (les 
proporcions serien de 100 g de fulles tendres per un litre d’oli d’oliva). El resultat ha de ser un producte oliós 
d’un color vermell-granat, cosa que ens indicarà que hem recollit els principis actius de la planta. Hem de fer 
notar que cada herbolari hi afegirà la seva formula magistral per aconseguir-ho.
L’oli de cop resultant no cal dir que és un bon producte per desinfl ar, calmar i reduir els morats en cas de pata-
cades. Però la seva principal virtut és la de ser un bon antisèptic, cicatritzant i calmant.

Toni Vilaró
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El poema que ve a continuació el va escriure la Carme de can Tori de Folgueroles. La Carme actualment viu a 
Llanars amb en Joan, el seu marit, en una casa prop del riu. Un dia, en veure un camió que descarregava unes 
pedres molt grans, s’hi va acostar i com que és molt trempada, va començar a parlar amb el xofer el qual li va 
dir que les pedres eren del seu poble, Folgueroles, i això la inspirà a fer aquest vers.
La Carme, a més de treballar a la fàbrica del nostre poble, va fer moltes coses: fou locutora de l’emissora de 
ràdio que tenia el seu germà, “en Tori”, recitava poemes arreu de la comarca, feia teatre, va ser la protagonista 
de La Puntaire, amb un gran èxit, i moltes altres coses, però la més important: és molt amiga dels seus amics.

Rosa TeixidorEscullera-Ribera de Feitús

Pedres de Folgueroles
que heu vingut fi ns aquí

porteu-me el perfum de vostres farigoles 
que és el perfum que m’agrada a mi.

Pedres grans i gegantines
feu goig de debó

sou ben tallades i polides
quin goig feu en aquest esculló!

Quan passo pel vostre costat
us veig ben arrenglerades

em recordeu el poblet estimat
i els anys i temporades allà passades.

Sé on és vostre niu
pedres que feu l’escullera
ben posades vora el riu

ja ho crec que conec vostra pedrera!

De vostres farigoles demano el perfum,
que estant tan allunyada
no em trobaré tan lluny 
si em ve alguna alenada.

Carme Teixidó
Llanars 2000

L’estiuet del Sr. Martí. 6 de juny de 1981

ARA FA UNS ANYS...

ARA FA UNS ANYS...

Per commemorar els 20 anys de teatre a Folgueroles 
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“Especialitat en homes”  11 de setembre 

“El preu d’una veritat”

ARA FA UNS ANYS...
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”L’Hostal de la Glòria” 1 de maig de 1993

ARA FA UNS ANYS... -  RECERCA

RECERCA  

150 anys de les degollades del Cós

L’estiu proper farà 150 anys que va ocórrer un fet luctuós. Un fet que encara avui dia es recorda com l’assassinat 
de les Degollades del Cós. Es va produir el dia 22 d’agost de l’any 1858, prop del Cós, una masia de Tavèrnoles; 
fou un assassinat difícil d’oblidar i encara ara difícil d’explicar.
Les “fabricantes” era com anomenàvem els de Folgueroles les dones que cada dia anaven a peu de Folgueroles 
a Roda de Ter a treballar a la fàbrica. Van ser moltes les dones del nostre poble que amb el seu treball a les 
fàbriques tèxtils van contribuir al desenvolupament de la indústria de la Plana durant bona part dels segles 
XIX i XX. Aquestes dones no han tingut mai el reconeixement que es mereixen. Molts dels ingressos estaven 
basats en el treball infantil. Les nenes de Folgueroles (tal com es pot llegir a l’últim numero de LA FALGUERA, 
en l’entrevista realitzada a la Núria Roma) començaven a anar a la fàbrica a l’edat de nou o deu anys; llavors, 
a la dècada de 1920, només volien nenes a partir de dotze anys; i poc temps més tard només les llogaven si en 
tenien catorze de fets.
El recorregut que havien de fer variava segons la fàbrica on anaven, però gairebé totes passaven pel serrat de les 
Tres Avemaries. Molt sovint el camí l’havien de fer de fosc ja que marxaven, segons el torn, abans de sortir el sol 
(el sereno de Folgueroles cada matinada feia la cantadeta a les cases de les noies que havien de despertar-se), 
o tornaven un cop ja post. El cas de les Degollades va passar més tard de les 12 de la nit del dissabte 21, ja que 
el torn acabava en aquella hora i el diumenge la fàbrica era tancada.
Eren sis noies de Folgueroles que tornaven de treballar de Roda, unes de la fàbrica de Malars i les altres de 
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Fontanelles. Es trobaren totes sis al barri de la Creu de Codines per fer el camí de tornada totes juntes, tal com 
solien fer cada dia. Quan eren a la roureda del Banús els van sortir dos joves furiosos amb ganivets a les mans i 
les feren anar fi ns al sot del Cós. Ja era molt tard a la nit i plovia. Arribats a les roques del Cós, prop de la bassa, 
les van matar.
Una d’aquestes noies mig festejava amb un dels assassins. Sembla que havien renyit, ja que l’havia atrapat ba-
llant amb un altre. El xicot no ho va pair i va planejar una venjança terrible aprofi tant la foscor i la indefensió. 
Va llogar un company perquè l’ajudés a matar les noies. Es conta que quan anaven a matar-les el xicot es volia 
fer enrere, però el seu amic va insistir a fer la feina, que per això l’havia llogat. A cops de ganivet les van anar 
matant a totes sis, una a una; mentre un matava, l’altre vigilava. Per veure si n’havia quedat alguna de viva 
tornaren al mateix lloc del crim a l’aurora i, segons expliquen, els posaren un llumí prop del nas per veure si 
encara respiraven. Amb tot i això, tres d’elles van sobreviure miraculosament a les greus ferides, mentre que les 
altres tres van morir aquella mateixa nit. Eren molt joves: la més gran, la Maria Àngela Disorgas, tenia 23 anys, 
i la Josefa Pons, la més petita, en tenia 10. La Teresa Fussimanya en tenia 19, la Josefa Sala, 14, la Maria Serra, 
13 i la Maria Disorgas, 14. La més petita tenia una ferida menys profunda i quan es va fer clar va poder arribar 
al Cós a demanar ajuda al masover: s’havia passat tota la nit fent veure que estava morta. Va viure durant molts 
anys i a Folgueroles se la coneixia com “la degollada”.
S’explicava que l’assassí es va anar a suïcidar a Malars i que l’amic es va escapar, però la veritat és que la gen-
darmeria francesa els va agafar en un poblet a prop de Ceret i els va lliurar a la policia espanyola. Van ser exe-
cutats al garrot in situ a les roques del Cós el dia 29 de desembre del mateix any. En un document de l’època 
escrit per Faust Serrabou es pot llegir el següent: 

“...los criminales tuvieron estos tiempo de entrar en el vecino imperio de Francia en el cual sólo pudieron lle-
gar al pueblo de la Maners a donde fueron prendidos por el señor Merie de aquel pueblo y conducidos por 
los gendarmes franceses a la ciudad de Perpinyà en donde permanecieron hasta que les reclamó la autoridad 
militar que circunstanció la causa hasta su fallo fue este de condena a garrote vil en el mismo punto donde 
cometieron el asesinato y de estar tres horas expuestos al cadalso.
Llegó el dia veintisiete de diciembre cuando se observó dirigirse desde Barcelona una partida de caballeria, 
mosos de escuadra y guardia civil que conducian los real al pueblo de Roda para ser puestos en capilla, el 
verdugo executor de la sentencia y el alcaide de la cárcel de Barcelona se pusieron en capilla a las once de 
la mañana del dia siguiente en el mismo pueblo de Roda a donde permanecieron hasta las diez y media de 
la mañana del día veintinueve del citado diciembre llegando a eso de las once al mismo punto Sot del Cós 
a donde fue executada la sentencia y sepultados los cadáveres de los dos reos en el cementerio y parroquia 
de Tabernolas a las tres de la tarde habiendo estado expuestos los cadaveres de dichos reos tres horas en el 
mismo tablado, todo cuanto se nota y se escribe para eterna constancia de este termino…” 

Els assassins eren en Pere Masferrer i en Sebastià Solà (en Salabrià de can Pep Metu), tots dos fi lls de Roda de 
Ter. En Pere Masferrer era el xicot d’una d’elles, de la Teresa Fussimanya, i el principal causant de la desgràcia, 
era el que les anava matant. Segons els diaris de l’època aquests dos nois no eren pas uns sants, perquè ja ha-
vien provocat altres petits problemes a Roda. També s’explicava que aquests dos durant el matí van anar al bar 
i convidaren a veure el germà d’una de les mortes. Aquest va rebutjar l’oferiment dient que no tenia set, un 
d’ells, amb tot el cinisme que un es pot imaginar, li contestà: —Doncs jo sí que tinc molta set ja que aquesta nit 
he menjat molta carn i el sopar se m’ha indigestat.
Aquests assassinats van commocionar profundament tota la comarca.
A l’ermita de la Damunt hi va haver durant molts anys un exvot d’agraïment de les supervivents pel miracle que 
va realitzar la Marededéu. També es van editar diversos romanços, en coneixem tres, que explicaven amb tot 
detall aquesta tràgica feta.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona  -Primavera 2008

RECERCA
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Desgranant espigues

Antigament, a les cases de pagès, quan es recollien les espigues de blat de moro s’havien de desgranar a mà. 
Es feia en els mesos d’octubre i novembre, quan els dies es fan més curts i les vetllades més llargues. Aleshores, 
tota la família es reunia a la sala gran de la casa i, com si es tractés d’una agradable tertúlia, es disposaven a 
treure profi t de la collita de l’any. La mainada també contribuïa en aquesta tasca, però també eren els primers 
en cansar-se; al cap de poca estona ja tenien les mans vermelles i miraven d’escapolir-se. Era aleshores quan 
l’àvia treia els seus recursos per tenir-los entretinguts; el millor era posar-se a cantar a la mainada, els agradava 
molt, sobretot quan cantava la cançó del bandoler que deia així:

Si n’eren dotze minyons
I tots dotze n’eren lladres

Si voleu venir minyons
Tindreu vida regalada
No matarem a ningú

Sols escorxarem butxaques
No robarem cap pobret

Sols gent adinerada
En volem fer robo gran

Baix el fondo de la plana
Entre mig de Tona i de Vic
A la parròquia de Malla

A l’hostal de l’Ovelló
Que en té gran anomenada

A les dotze de la nit
Els mulaters donen gana

En diuen a l’hostaler
Si en tenia un joc de cartes

Que se les volen jugar
Són dues sivelles de plata
Un les vol l’altre també

I han determinat jugar-les
El murri de l’hostaler

Mala catxa ens ha fet ara
Fent anar el mosso a Vic
Dient té lladres a casa

Ai! Que vinguin cent soldats
Cent cinquanta homes amb armes

Quan se n’han enteleiat
La casa han tingut rotllada
Nou hores ha durat el foc
Sense ni un ni matar-ne
Serrallonga on ha anat
Cada vegada s’escapa
Sabeu on havia anat

S’ha amagat sota l’estable

I així, entre cantada i  cantada, 
mentre el sol es ponia, 
el piló de gra creixia 
enmig de l’harmonia familiar. 

Brígida Caralt
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El Pedró. Cent anys (1908-2008). Monument modernista que 
recorda el naixement de Verdaguer a Folgueroles

Exposició visitable des del 17 de maig fi ns al 30 de juny a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Folgueroles.

 Aquest mateix maig s’inaugura l’exposició 
dedicada al centenari del Pedró commemora-
tiu de Mossèn Cinto Verdaguer, la qual dignifi ca 
i recorda les actuacions d’una gran multitud de 
col·laboradors, organitzadors i organitzacions da-
vant la massa de població que va acceptar i as-
similar el que Verdaguer havia sigut per la seva 
cultura. 
 El poeta del nostre poble va morir l’any 
1902 i va ser enterrat al cementiri de Montjuïc; 
dos anys més tard, concretament el 10 de març 
de 1904, sortia imprès per la Impremta Anglada 
de Vic un full amb una crida participativa des de 
l’associació Catalunya Vella on s’explicava que 
calia erigir un monument que testimoniés a Ver-
daguer per a la posteritat: «En tots els pobles del 
mon el lloch de naixença d’un geni es considerat 
y honrat com el full inicial d’una historia glorio-
sa que totes les generacions tindrán empenyo en 
contemplar».1 Des d’aquell mateix moment es co-
mençava a imprimir als diaris una llista de subs-
cripció setmanal en la qual hi apareixia el nom del donant i la quantitat de pessetes entregades amb la intenció 
de contribuir en les despeses per a la realització del monument.
El Pedró va ser costejat totalment a partir de les donacions particulars i municipals d’arreu, fet molt important si 
tenim en compte l’última fase de la vida de mossèn Cinto, en la qual se’l va tractar de boig i malgastador i fi ns 
es va dubtar de la seva moralitat. El Pedró és el resultat de les gestes del seu record, d’aquell qui va introduir un 
component reivindicatiu en la llengua i la història, i, després de tot, de la grandesa dels qui sempre van saber 
creure i veure en ell la veritable fi gura de Verdaguer. 
La consciència col·lectiva dels qui ho sentien amb el cor, i potser d’altres penedint-se del que li havien fet en 
vida o rentant-se’n les mans, és el que avui podem entendre davant el Pedró de la Plaça del nostre poble. Ens 
hem d’adonar que és un llibre en pedra que ha de ser llegit amb l’esperit, amb l’ànima oberta amb què aquella 
multitud de gent (vinguts de Barcelona, València, Mallorca i de tot el Principat) que va assistir a la inauguració 
estava contemplant i esperant per a veure eixir la il·lusió de tot un poble en reconeixement de les gestes de qui 
ho va articular tot, i això, per nosaltres i per ells, ho hem de recordar i saber llegir. 
 El Pedró commemoratiu de Mossèn Cinto Verdaguer és el resultat de l’assimilació i la consciència, un 
cop mort ja el poeta, que entén la importància que va tenir per la llengua i la cultura catalanes la seva fi gura. 

1 Full informatiu del 10 de març del 1904. Catalunya Vella. AEV.
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El mes de gener del 1908 es va col·locar la primera pedra i es va enterrar junt amb l’acta autentifi cada amb els 
segells de la parròquia i del municipi, amb el de Catalunya Vella i amb el timbre dels Jocs Florals. 
La gent del poble de Folgueroles anava veient com al mig de la Plaça s’anava aixecant un monument que por-
taria gran multitud de catalans el dia de la inauguració. A principis del mes de maig els diaris ja parlaven dels 
preparatius de la festa. La gent es disposava a engarlandar les cases i preparava els millors vestits per anar ben 
endiumenjats a la festa. Hi havia brigades que treballaven a la carretera de Sant Hilari per fer-la més viable i 
també es van destinar alguns jornals per arranjar la carretera de les Viles a Folgueroles. La carretera devia estar 
en bastant mal estat ja que des del diari La Gazeta Muntanyesa2 es demanava millorar la via d’entrada al poble: 
«Ya propòsit d’aquests treballs: no podría manarse per la superioritat que passin un carro o altra cosa per l’estil, 
a fi  d’aixatar un xich la grava y fer aixís el camí més transitable?». També es va ampliar l’horari ferroviari amb 
un tren especial per a la festa que sortia de Barcelona a les 8:20 h del matí i arribava a Vic a les 10:36 h. Els 
passatgers que el volien aprofi tar per anar a la festa el podien agafar des de qualsevol estació del trajecte. A la 
tarda, la sortida del tren des de Vic era fi xada a les 18:50 h per arribar a Barcelona a les 20:30 h. Aquell dia es 
podia veure una Plaça plena a vessar de barretines musques, de gent forastera i culte, amant de qui va viure amb 
ells, i observar les dues tribunes, la que s’aixecava al pati de la Sala i la del pati de Villa Esperanza, la primera de 
les quals, segons els diaris, podia acollir unes 400 persones. Si es miren les imatges de l’exposició hom es pot fer 
una idea de la multitud que la nostra Plaça va arribar a albergar. Les lletres del Pedró estaven daurades, mentre 
darrere mateix hi havia Can Tot, una casa de la qual es va haver de tapar la façana amb boix per no mostrar-ne 
el seu aspecte rònec. 
La identifi cació de llengua i pàtria és una idea renovada pel Romanticisme, participant del qual era el nostre 
poeta, i que queda palesa en l’esperit històric que els ciutadans van vessar en l’acte que tingué lloc el 1908; 
aquests conceptes es troben desvetllats en el patrimoni històric en què avui, passats cent anys, rendim home-
natge a la cultura de la memòria manifestada en aquesta exposició.

Mark Gazeta Muntanyesa, núm. 250, Vic, 2 de maig de 1908. AEV.        Montse Caralt i Sagalés

Il·lustració: Pilarín Bayés. Extreta del
llibre Petita història de Jacint Verdaguer.
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Jugant amb el sol - primera part
El Sol, aquesta estrella que des que obrim els ulls a la vida sempre tenim ben present i que és, amb l’aigua, la 
gran font de vida del planeta, des de temps immemorial també és punt de referència per la seva escalfor, per la 
seva llum i per la seva posició en l’espai.
El temps, aquesta abstracció que només podem mesurar per l’envelliment del nostre cos i pel pas de generació 
en generació, ja fa milers d’anys que va captivar l’home, que es va proposar de mesurar-lo. Per aquesta tasca cal 
tenir un punt de referència, i és obvi que n’hi poden haver molts, però el que amb el pas dels anys va guanyar 
va ser el Sol.
A la prehistòria el temps no comptava. Amb la llum l’home podia fer totes les seves necessitats vitals i, a 
l’arribada de la fosca, com tots els altres animals, l’home es retirava a descansar. Un dels canvis importants de la 
conducta humana va ser passar de ser caçadors nòmades al sedentarisme, en el Neolític; llavors les tasques del 
camp i la cura del bestiar ja exigien una previsió i organització. Calia saber el millor moment per a la sembra i 
després el millor per a la collita, tots aquests processos eren deguts al Sol, era ell qui madurava els aliments, el 
que els donava llum i escalfor, amb una paraula: vida. Calia, doncs, inventar el calendari.
La forma canviant de la Lluna, el lloc variable de la sortida i posta del Sol, l’aparició i desaparició de certs astres 
en l’horitzó, marcaven a l’home quina època de l’any s’apropava, si una temporada de pluges, si freds, calors o 
sequeres. 
En principi en tenien prou amb un pal dret per observar com la seva ombra s’allargava i s’escurçava i la diferent 
direcció que marcava amb el pas del dia. Els més inquiets, gràcies a l’astronomia (l’observació dels astres), ja 
crearen uns grans complexos temporals o calendaris megalítics com els que encara es conserven a Stonehenge 
o Carnac, i més endavant també les piràmides, tant les egípcies com les asteques, foren emprades per a aquestes 
observacions.
Els estels més brillants, com per exemple Sírius, Arcturus o Espica, eren potents referents: l’aparició de Sírius 
abans de la sortida del Sol en l’horitzó era el senyal del començament de l’estiu a Egipte, i també de la imminent 
crescuda del riu Nil, de la qual depenia la seva agricultura, i en defi nitiva la vida de tot el país.
El Sol els indicava la unitat de temps que avui encara anomenem dia; la Lluna, la unitat setmana, 7,38 dies que 
deixaven en 7, i també la Lluna, la unitat mesos, 29,5 dies que deixaven en 29 o 30. Ve la calor, cauen les fulles, 
tot seguit el fred, torna la bonança, broten les fl ors, torna a fer calor..., i així van conèixer el pas de les estacions 
i amb elles l’any.
En algunes latituds la natura no diferencia les quatre estacions, per exemple a Egipte només tenen l’estació 
humida o fèrtil i l’estació seca. Mentre que als tròpics tenen una temperatura molt agradable i estable tot l’any, 
els dies i les nits són d’igual durada i només hi ha un temps, anomenat monsó, a la tardor, que és de pluges 
intenses.
Hi ha testimonis històrics que demostren que els xinesos ja es guiaven pel Sol per tal de comptar el temps cap 
a l’any 2679 aC.
Però nosaltres partirem de la nostra cultura històrica: ara farà uns 4500 anys des de Mesopotàmia, els sumeris, 
grans observadors dels astres des dels seus ziggurats, dividien el dia i la nit en tres parts o guàrdies per als seus 
soldats. Els astrònoms babilonis ja dividien el dia en dotze parts iguals, un fraccionament contradictori, ja que 
una mateixa hora del dia podia ser també de nit, depenent de l’estació de l’any; però al cap del temps, el seu 
sistema civil, del qual deriven l’egipci, el grec i el romà, ja utilitzava una divisió en vint-i-quatre parts o hores.
El Sol compta les hores: la projecció de la seva llum sobre un pal clavat verticalment a terra, produeix una ombra 
que varia de llargada i de posició.

El rellotge de sol portàtil més antic que es coneix fou trobat a Egipte, és de l’any 1500 aC. D’aquest mateix lloc, 
però d’època més remota, tenim la piràmide de Khèops, de l’any 2600 aC, un portent de saviesa: la seva base, 
amb un angle de 51 graus i 50 minuts, i d’acord amb la latitud del lloc, fa que quan comença a il·luminar-se 
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pels rajos solars coincideixi amb l’equinocci d’estiu, i quan deixa de tocar-li el Sol s’escau amb l’equinocci de 
tardor.
A l’Amèrica precolombina, els asteques, maies i inques fundaren grans imperis al voltant del Sol, alhora que els 
seus savis sacerdots confeccionaven uns minuciosos calendaris astronòmics; i el Japó és, sens dubte, l’imperi del 
Sol naixent. Per referències bíbliques sabem que al palau de Judà ja hi havia a la façana una mena de gnòmon 
per assenyalar el pas de les hores.
Per no allargar-nos massa, passarem d’Egipte a Grècia i d’aquí a Roma i cap a casa al 47 aC. Juli Cèsar portà un 
obelisc d’Alexandria i el féu instal·lar a la plaça de Mart fent funcions de gnòmon per donar l’hora a la pobla-
ció, actualment es troba a Montecitório. I així passaren els segles fi ns arribar al segle VII, quan els àrabs, grans 
coneixedors de l’astronomia i les ciències, aportaren el seu saber a tota la Península. El 1054 morí Hermann 
Contractus, un monjo del monestir de Ripoll que traduí de l’àrab De mesura astrolabii liber, on s’explicava com 
calcular les hores amb una esfera plana que feia les funcions de rellotge.
El 1250 Alfons X el Savi, assessorat indistintament per erudits cristians, jueus o àrabs en els estudis dels astres 
per mesurar el temps, ens deixà en els seus llibres escrits que ja ensenyaven la construcció de quadrants solars.
I al segle XIV es començaren a fer rudimentaris rellotges mecànics, que es deien de Foliot: un pes amb un cilindre 
i la llei de la gravetat feien accionar el mecanisme; l’error d’aquesta màquina era de mitja hora al dia, i cal tenir 
en compte que només portava una agulla, i per tant l’hora sempre era aproximada, però es féu servir fi ns al segle 
XVII, més de 300 anys, quan fou desplaçat per un invent revolucionari de Galileu, el pèndol.
Els holandesos cap al 1700 començaren a perfeccionar el rellotge de pèndol amb un error de precisió d’uns pocs 
segons al dia, cosa que els permeté d’introduir l’agulla dels minuts i la dels segons dins l’esfera. Aquest sistema 
ha estat emprat fi ns a principis del segle XX. A Anglaterra per aquestes dates s’inaugurava l’observatori astronò-
mic de Greenwich, amb la fi nalitat de proporcionar dades fi ables, imprescindibles per als navegants a l’hora de 
determinar la seva posició.
Des d’allà començaria el meridià 0, una línia fi ctícia que partiria la Terra de nord a sud (el migdia), i que amb 
seccions de 15 graus dividirien els 360 graus de la circumferència terrestre en 24 hores, 7,5 oest, 7,5 est, i així 
quedà dividida fi ns al dia d’avui la Terra: si el migdia era al Regne Unit, al mateix temps el dia acabaria i co-
mençaria en un punt a les antípodes perdut en l’oceà Pacífi c, prop del Japó. 
Tenint en comte totes aquestes dades actualment podem afi rmar que a Folgueroles, si repassem el mapa, li co-
rresponen dos graus est, o el que seria el mateix, es troba a –2 graus i 15 minuts del meridià anglès. Amb aquesta 
referència i amb la latitud corresponent, s’han hagut de posar a l’hora tots els rellotges de Sol del nostre poble, 
alguns dels quals són antiquíssims.
Als qui ens encanta jugar amb el Sol, tenim moltes possibilitats artístiques i tècniques, llum i ombra es com-
plementen per jugar amb les formes i així fer un instrument preciós, per la seva exactitud, aprofi tant el viatge 
infi nit que fa el Sol, o millor dit, la que dansa és la Terra, ja que ell roman parat en l’espai i és el nostre planeta 
el que es mou al seu voltant de manera precisa i rutinària, any rere any, i ja en fa una bona pila, tot i la seva 
petita inclinació i la forma el·líptica de l’òrbita que tan de corcoll va dur els estudiosos per poder fer uns càlculs 
precisos. 
A en Josep Maria Val, veí de Folgueroles, li encanta l’estudi del Sol i les seves possibilitats mesurables. Gran 
afi cionat a la gnomònica, ha fet tot un estudi sobre els rellotges del poble, incrementant-ne el nombre i fent 
de Folgueroles un dels primers pobles d’Osona en la decoració de façanes amb aquests artístics i servicials ins-
truments, que tant van ajudar a la nostra civilització. 

Lluís Badosa
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No és boig qui a casa torna
És per coses de l’atzar que em trobo asseguda en el banc on de petita havia passat tantes estones prenent la 
fresca amb els veïns, escoltant tantes i tantes anècdotes de gent gran a les quals en aquell moment jo donava 
poca importància i que ara donaria diners per tornar-les a sentir.

És ara que des d’aquest banc recordo amb tota claredat moments de la meva infantesa. Aquell racó preferit a 
l’hora de jugar a bales on la terra era prou tova per fer-hi forats i no molestar a ningú.

Passen per la meva ment com una pel·lícula, imatges d’aquells amics, bons amics, menys el dia que ens discu-
tíem, i que plegats animàvem el carrer els dissabtes a la tarda. Recordo les entrades amb terra de pedra, on les 
dones es reunien a l’estiu per cosir i fer petar la xerrada.

Era per Sant Joan que en el meu barri fèiem la foguera més gran i animada dels voltants gràcies a l’esforç de 
tots els veïns; ara, però, el carrer està tot empedrat, no s’hi poden fer forats per jugar a bales, i menys fer fo-
gueres per Sant Joan; les iaies, que llavors cosien tota la tarda fent petar la xerrada, ara no tenen temps ni de 
cosir un botó, corren atrafegades amunt i avall amb els seus néts. 

En fi , potser l’única cosa que queda d’aquells temps és el banc de pedra on ara estic asseguda, el vell banc, on 
a l’estiu ens discutíem per poder fer-nos-hi un lloc, i que ara no hi seu mai ningú. Bé, és per coses de l’atzar 
que em trobo aquí asseguda, i m’adono que el temps passa i, com el meu barri, tot canvia, però he estat feliç, 
recordant la meva infantesa, perquè els records són l’única cosa que no canvia, i que no és boig qui a casa torna, 
encara que sigui en record i per un moment.  

Brígida Caralt

SERVEIS

El Racó dels Records

Aquesta secció serveix per conservar el saber popular. Les persones que participen en la seva elaboració són 
persones grans de Folgueroles, la majoria pagesos i amb molts coneixements sobre la natura, els menjars, les 
tradicions...
Moltes vegades aquests coneixements els foren ensenyats oralment pels seus pares, familiars o avantpassats.
El Racó dels records està estructurat en tres apartats dels quals podreu gaudir a continuació. Són receptes de 
cuina antigues, dites o refranys i algunes paraules per conservar.

Desitgem que us agradi.         Gent gran, gran gent (tallers terapèutics)

Dites Populars

- Amb set matalassos no li taparien el cul. (Persona que demostra la seva alegria desmesurada.)

- Molta fressa i poca endreça. (Persona que aparenta estar molt atrafegada però fa poca feina.)

- No es pot dir blat fi ns que és el sac i ben lligat.(No es poden donar les coses per fetes si no són segures.)
 
La mallerenga deia al mussol: «Mussol tu que ets tan gros i només fas un ou, jo en sóc mallerenga, tinc molta 
llengua i en faig vuit o nou».

RECERCA - SERVEIS
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Paraules per conservar

Avui apadrinarem...

ENSOPIT: dit d’una persona que està trista.                          
TEMPERI: soroll o enrenou.
REFOTILAR: aquell qui s’ha refet o torna a estar més bé.      
FRISSAR: estar patint.

Receptes Antigues

Un dinar... “Faves tendres amb cansalada”

Ingredients

- Faves tendres
- Cansalada virada tallada petita (carlins)
- Alls tendres
- Menta
- Aigua
- Sal
- Llard

Preparació
Es treu el nervi de les faves, i s’escalden. Seguidament es posa al foc una olla amb aigua, sal i menta, quan l’aigua 
és calenta s’hi posen a bullir les faves durant aproximadament tres quarts d’hora.
Mentrestant es talla la cansalada petita (carlins) i es posa a fregir en una paella fi ns que quedi ben rosseta.
Un cop les faves són cuites, s’escorren i es tallen. Es barregen amb la cansalada, s’hi afegeixes els alls tendres i 
es fregeix tot plegat a poc a poc.

Un berenar... “Suca-mulla”

Ingredients

- Pa
- Vi
- Sucre moreno

Preparació
Es llesca el pa amb una ganiveta i es posa al plat. Es ruixa amb al porró de vi per cada cantó (dins el porró s’hi 
pot posar una miqueta d’aigua per rebaixar el vi). Seguidament s’hi posa sucre moreno al damunt.

SERVEIS

Utensilis

- Olla de terrissa
- Paella
- Escorredora
- Llossa de fusta
- Tallador

Utensilis

- Plat de porcellana
- Ganiveta
- Porró
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 Del 14 al 20 d’abril s’ha dut a terme la 2a Setmana de Medi Ambient al municipi de Folgueroles amb 
una alta participació a totes les activitats programades. Durant aquesta setmana s’han tractat temes com els 
residus, l’energia, l’aigua, la mobilitat, etc. i amb diverses activitats destinades a tots els públics.
 Dilluns, dia 14 d’abril, al vespre es va donar el tret de sortida a la setmana de Medi Ambient amb l’acte 
de presentació i amb una xerrada informativa sobre els resultats de la recollida selectiva porta a porta al muni-
cipi. Properament, els resultats estaran disponibles a la pàgina web, a disposició de tots els folguerolencs.
 Com a activitat extraescolar, els més petits han pogut gaudir de l’espectacle infantil “L’aigua és un 
tresor que esquitxa” a càrrec de Joan Clota, el missatge del qual està a primera ordre del dia. La participació va 
ser la nota més destacable de l’acte, que es va fer al pati del CEIP Mossèn Cinto dimarts a la tarda.
 L’activitat “A l’escola hi vaig a peu”, dissenyada per tal de fomentar la mobilitat sostenible i les relacions 
entre veïns en detriment de l’ús del transport privat per anar a l’escola, ha fi ns i tot incrementat l’important 
èxit de participació de la passada edició. Dimecres al matí, doncs, molts nens i nenes del municipi van arribar a 
l’escola caminant seguint els diversos itineraris marcats amb fl etxes de colors.
 Dijous a la tarda, l’activitat extraescolar va consistir en un taller d’escultures amb materials recuperats 
per als més grans, i la construcció del mural dels “amics de les deixalles” per als més menuts. A causa de la pluja, 
els tallers es van fer dins l’escola. 

 I per tots aquells que hi estaven interessats la xerrada “Energies renovables: estalvi a la llar” a la 
Sala de Plens impartida per Josep Verdaguer de l’Agència de l’Energia d’Osona – Consell Comarcal d’Osona va 
permetre’ls informar-se i aprofundir en l’estalvi energètic. Es van tractar alternatives i possibilitats a l’abast de 
tothom, i es va incidir també en l’ús d’energies renovables.
 Els joves de Folgueroles van poder jugar a “El Joc de l’Oca –és+” al Punt Jove “El Jau”. Es tractava també 
d’una activitat complementada amb diverses proves i preguntes relacionades amb el medi ambient en general. 
 Com a acte de cloenda, el diumenge al matí a la Plaça Verdaguer s’hi varen organitzar “Jocs per a to-
thom”, un pica - pica i l’acte de lliurament dels premis del concurs d’escultures fets amb materials recuperats. 
 La setmana de Medi Ambient l’han organitzada L’AMPA del CEIP Mossèn Cinto, l’Ajuntament i el Punt 
Jove “El Jau” de Folgueroles i l’Àrea de medi ambient de Mancomunitat La Plana amb la col·laboració del CEIP 
Mossèn Cinto, l’Agència de Residus de Catalunya, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona, i volia treballar diversos aspectes del medi ambient amb els ciutadans de totes les 
edats.

Àrees de Joventut i Medi Ambient
Mancomunitat La Plana

Gran participació a la 2a setmana de medi ambient a Folgueroles

 SERVEIS
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Les noves bosses compostables de la Mancomunitat la Plana
L’octubre de l’any 2000 es va començar a implantar un model de recollida selectiva de les deixalles municipals 
anomenat porta a porta a diversos municipis de la Mancomunitat La Plana, vuit en l’actualitat, i més de setanta 
arreu de Catalunya.

Amb el sistema de recollida selectiva porta a porta implantat a Folgueroles des del maig del 2002, es recullen 
tres fraccions de deixalles diferents: la matèria orgànica (restes de menjar), els materials reciclables (envasos 
lleugers, paper i cartró) i el rebuig (allò que no es pot aprofi tar). Aquest model de recollida, gràcies a la correcta 
separació que els veïns i veïnes estant realitzant cada dia des de casa, permet obtenir uns alts índexs de recollida 
selectiva, al voltant del 70% de mitjana, i generalment de bona qualitat.

Un dels materials que es recull amb una major qualitat és la matèria orgànica, a la qual s’hi troba poc més de l’1% 
d’impropis (materials que no formen part de la fracció orgànica). Aquest baix nivell d’impropis s’aconsegueix, en 
bona part, gràcies a la utilització de les bosses compostables, fetes de midó de blat de moro, cel·lulosa i altres 
materials compostables i biodegradables. 

Fins aquest any la distribució de les bosses compostables als comerços distribuïdors la feia la Mancomunitat 
La Plana, però enguany, i per un període de quatre anys, s’ha contractat una empresa externa per fer el servei 
de subministrament. Amb aquest canvi hi ha hagut algunes novetats importants com la major qualitat de les 
bosses, pel major gruix i per la major alçada (les bosses de 10 litres, les petites, tenen 5 cm més d’alçada) perquè 
s’adaptin millor a la mida del cubell. 

Una altra novetat és que a les botigues hi ha un nou format de bossa compostable de 25 l de capacitat, apte 
per al cubell marró més gran de la matèria orgànica. Així doncs, actualment hi ha tres mides de bosses com-
postables: les dels cubells de 10 l, les dels de 25 l i les fundes per als contenidors de 240 l, utilitzades pels grans 
productors i també per a la recollida de gespa i poda dels particulars.

Totes aquestes bosses es poden adquirir exclusivament als comerços distribuïdors dels pobles i a un preu inter-
vingut, és a dir, subvencionat en una part per la Mancomunitat La Plana. 

A Folgueroles, els establiments on es poden trobar les bosses compostables són el PRÒXIM SUPERMERCAT (del 
C. Atlàntida, 20), CAN TORRENTS DEL VI (plaça Verdaguer) i EL RACONET (C. Ricardera, 1). 

Una altra novetat és que les bosses compostables i els seus embalatges tenen una nova imatge personalitzada 
per la Mancomunitat La Plana, que a banda d’identifi car el propi producte, recorda quins materials se separen 
amb la fracció orgànica.

Aquesta és la nova imatge i disseny dels embalatges 
per a les bosses i fundes compostables

SERVEIS
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L’ús de les bosses compostables per a la recollida de la matèria orgànica és del tot imprescindible per convertir 
aquest residu en un recurs molt valuós: el compost. Gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes 
en la correcta separació de la matèria orgànica es pot obtenir un compost d’altíssima qualitat, un dels millors 
de Catalunya, i de gran utilitat per a múltiples aplicacions als jardins públics i privats, en horts, en bancals de 
fl ors, planters... 

Aquest compost, obtingut una part a la Mancomunitat La Plana i la resta en una planta de compostatge, es pot 
adquirir en sacs o a granel durant tot l’any a les mateixes ofi cines de la Mancomunitat. 

Us animem a continuar col·laborant com fi ns ara amb el vostre Ajuntament i amb el servei de recollida de la 
Mancomunitat La Plana. Moltes gràcies.

Àrea de Medi Ambient
Mancomunitat La Plana

Bibliobús
Cada any us donem a conèixer el moviment estadístic del Bibliobús a Folgueroles. Sempre anem creixent en 
nombre d’usuaris i de documents prestats, i aquest any també. Encara que sembli que ha estat un préstec 
més reduït, no ha estat així. Cada parada que hem fet a Folgueroles el préstec/hora ha estat superior als anys 
anteriors. Passa que el 2007 es va fer la remodelació del bibliobús i vam fer algunes parades menys en aquest 
municipi. Aquesta remodelació ha permès tenir dos ordinadors al servei dels nostres usuaris i tenir un espai més 
confortable. 

A més de la nostra tasca de foment de la lectura cada any portem un espectacle infantil. Aquesta primavera 
portem «Bon humor al bibliobús», amb el pallasso Marcel Gros, i per a la tardor, un per a adults: pel fet que 
aquest any és l’any Rodoreda, dedicarem l’espectacle a aquesta autora. Seran tres contes de la Mercè Rodoreda 
teatralitzats per Pepa Lavilla, en els quals es presenten tres personatges femenins: una jove ens comenta la seva 
relació amorosa, una dona amb el portamonedes buit..., i una immigrant que busca una casa on servir.

Convidem l’espectador a gaudir dels sentiments i emocions que caracteritzen els personatges femenins creats 
per la Mercè Rodoreda.

I, fi nalment, aquestes són les dades estadístiques:

 SERVEIS
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Evolució 2003 – 2006

Usuaris préstec en relació als habitants
Usuaris de préstec 1.642
Població atesa  2.058 1.642 / 2.058 = 0,88

Préstec per habitant

Préstecs 5.348
Població atesa  2.058   5.348 / 2.058 = 2.59

Població: 2.058 habitants (1/1/2007)

SERVEIS
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Senyalització de camins 
A principis d’aquest any l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona va començar a senyalitzar el camí Lledo-
ner i el camí Raigat. Aquest és un projecte impulsat i fi nançat per la Diputació, però el manteniment posterior 
es portarà a terme des del Consorci Vall de Sau Collsacabra amb l’estreta col·laboració de l’Espai Natural de 
Guilleries-Savassona i de l’Ajuntament de Folgueroles. 

La idea de recuperar aquests camins no és nova, sinó que l’Ateneu ja va començar a mantenir-los i a interessar-
se per ells fa més de dos anys. 

Per als qui encara no els coneixen, el camí Lledoner i el camí Raigat són dos recorreguts circulars que resse-
gueixen els torrents Lledoner i Raigat, també anomenat torrent de Folgueroles, respectivament. Els dos senders, 
que comencen als horts de la Sala, es poden unir i es converteixen en una caminada d’aproximadament 7 km 
de llargada. El camí Lledoner té un recorregut curt, de menys de 2 km, s’enfi la cap a Cal Guarda i baixa fi ns a la 
font Trobada. El camí Raigat travessa el poble fi ns a arribar a sota Puigsec Vell.

Tant un camí com l’altre són passejades ideals per a famílies i gent poc acostumada al senderisme. No cal dir 
que en els dos senders es gaudeix de tranquil·litat i d’uns paisatges immillorables. En el cas del camí Lledoner, 
el recorregut passa per dins de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona. Els dos camins també passen per més 
d’una vintena de fonts: la font de la Sala, la font del Glaç, la font Trobada, la font dels Pecats, la font de Cal 
Guarda, etc. Aquesta última ha estat restaurada recentment i es preveu que es faci igual en la resta de fonts 
que es troben en mal estat de conservació d’acord amb el programa de restauració de les fonts a l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona 

Punt d’informació de Folgueroles

 SERVEIS
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Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins  (SICTED)
 Durant els darrers anys, la imatge d’aquest distintiu s’ha anat estenent per molts establiments del nostre 
territori. Aquest fet, entre d’altres, demostra que el turisme de la zona és dinàmic i està en un constant procés 
de millora.

Però, què signifi ca realment aquest distintiu?
El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins 
(SICTED) és un model de qualitat que pretén millorar la 
qualitat turística en empreses i serveis turístics, i millo-
rar, així, el valor de la destinació en general.

D’aquesta manera, també s’aconsegueix harmonitzar 
tots els nivells sectorials relacionats amb el turisme i re-
forçar el teixit empresarial de la zona.
 
Aquest sistema es va començar a implantar com a projecte pilot l’any 2005 a la demarcació de la Vall de Sau 
Collsacabra, juntament amb altres zones, a través del Consorci de Turisme. Des de llavors, s’ha anat estenent i 
consolidant per tot el territori català i espanyol.

Una de les característiques principals d’aquest model de qualitat és que no s’aplica d’empresa a empresa, sinó 
de manera general sobre una destinació turística. 
A grans trets, el SICTED segueix tot un procediment format per les actuacions següents: sessions informatives 
i de sensibilització sobre el mateix sistema de qualitat i la fi losofi a de destinació turística, accions formatives 
intersectorials i sectorials, visites individualitzades als establiments adherits per oferir assessorament tècnic i 
tallers col·lectius de resolució de dubtes. 
 
Després d’aquest procés i de la superació de l’avaluació fi nal, s’entreguen les distincions corresponents, el diplo-
ma de reconeixement i la placa amb el distintiu, atorgades per la Secretaria General de Turisme i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). 

El SICTED està adreçat a tots els professionals del sector turístic, tant de l’àmbit públic com del privat, i a ens 
locals que necessitin suport per a la implantació d’aquest model de qualitat.
 
Participar en un sistema com el SICTED té diversos i importants benefi cis, com poden ser la millora dels serveis 
turístics i d’empreses relacionades amb el sector, formar els recursos humans del sector i fomentar la cultura de 
qualitat, incrementar la satisfacció del client i, consegüentment, l’índex de fi delització, i com a punt destacat, 
el reconeixement que implica l’obtenció d’aquest distintiu. 

Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra

SERVEIS
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La producció de residus per càpita està per sota de la mitjana de la Mancomunitat i encara més per sota de 
la mitjana de Catalunya. Aquestes dades són positives, ja que a Folgueroles es produeixen menys deixalles per 
habitant i la tendència és a una estabilització. 

2. % RECOLLIDA SELECTIVA ANY 2008      3. RECOLLIDA PORTA A PORTA ANY 2007

El percentatge de recollida selectiva està situat al 81%, és un dels percentatges més elevats a nivell de Catalun-
ya. El 19% de disposició controlada es refereix als materials que van directament a l’abocador. Cal tenir present, 
però, que no tot el que es recull selectivament s’acaba valoritzant (veure punt 4).

Tal i com hauria de ser, la matèria orgànica és la fracció majoritària recollida (42%), seguida dels reciclables 
(36%) i del rebuig (22%). A Folgueroles, el percentatge de rebuig és d’un 22% ja que hi ha molts bolquers a 
causa de l’alta natalitat que ha experimentat el municipi.

4. PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ PER FRACCIONS ANY 2007

Resultats de la Recollida Selectiva any 2007

1. GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

 SERVEIS
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Matèria orgànica: pràcticament tota es transforma en compost. Però hi ha un petit percentatge (1,5%) que va 
a parar a aquesta fracció que no és matèria orgànica i acaba anant a l’abocador.
Materials reciclables: van tots a la planta de triatge, però n’hi ha un percentatge que no es pot recuperar, ja 
sigui perquè està mal separat, o bé perquè està brut, estripat o trencat.
Rebuig: no es pot recuperar res, va tot directament a l’abocador.

5. VIDRE 2007

El vidre que es consumeix a Catalunya ronda els 40 kg/hab/any. De tot aquest vidre, se’n recupera tan sols un 
13,5%.

A Folgueroles, però, el vidre recollit és de 26 kg/hab/any, situant-se a més del doble de vidre recollit que la 
mitjana catalana.

6. DEIXALLERIA MÒBIL 2007-2008

Els usuaris de la deixalleria mòbil (situada a la plaça Verdaguer cada 1r dimarts de mes de 9 h a 14 h) són una 
mitjana de 31 cada mes. Dels cinc municipis que visita la deixalleria mòbil de la Mancomunitat La Plana, Fol-
gueroles és un dels municipis que té més afl uència d’usuaris. 

SERVEIS
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Associació solidària Amics del Món 
L’any 2007 per a Amics del Món va ser un continu anar i venir de Folgueroles al Senegal i del Senegal a Folgue-
roles: quatre viatges en total entre els quals l’estada de dos mesos de l’Antònia a la regió. El projecte agropecuari 
havia de tirar endavant i, abans de començar, hi havia moltes coses per fer: comprar el material per tancar 
les hortes, mantenir entrevistes amb els proveïdors i amb el pouater, fer el seguiment dels treballs... I, arribats 
en aquest punt, es pot dir que les expectatives, tant de la gent de la Comunitat com d’Amics del Món, es van 
complint. La primera horta per la qual es va començar a treballar ja està del tot acabada i va donant els seus 
fruits, amb una plantada de mongetes que després de ser collides i venudes van ser substituïdes per enciams, 
tomaqueres i verdures pròpies del país. Les altres dues hortes ja estan tancades, s’estan fent els pous i molt aviat 
començaran a plantar-se. Tot un èxit, doncs, considerant les condicions amb les quals s’enfronten en el seu dia 
a dia: clima, eines totalment rudimentàries, etc.

Encara que sempre hi hem baixat material escolar, gairebé sempre donat pels alumnes de l’Escola Mossèn Cinto, 
ens vam adonar que amb això no n’hi havia prou, que el cas era molt més greu, i que els nens no podien anar 
a l’escola si no disposaven del material més simple: una llibreta, un llapis, un bolígraf... I per això es van lliurar 
diners a dues escoles de la regió perquè es cobrissin aquestes mancances. També es van baixar llibretes, bolí-
grafs, etc., donats per un dels nostres col·laboradors i destinats a una altra escola. I per anar encara més lluny, 
enguany s’ha elaborat un Projecte Escolar amb l’objectiu de poder proveir progressivament de material escolar 
les escoles de la regió. Tots sabem la importància que té l’ensenyament per un país, és la base del progrés i el 
desenvolupament. I no ens hem volgut quedar indiferents davant d’un tema tan important.
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Com cada any, també es van baixar sis caixes de material sanitari cedit per la farmàcia de Folgueroles, el CAP 
d’Osona i l’Hospital General de Vic. Aquest material va destinat als Centres de Salut de Pakour i Paroumba. 
Aquest encara és un ajut indispensable perquè són moltes les malalties que afecten la gent i molt pocs els me-
dicaments que tenen per tractar-les. I això és molt injust.

Pel que fa les activitats a Folgueroles, el diumenge 13 d’abril es va fer la Festa Solidària a la plaça Verdaguer. 
El grup Riverter Dixieland va portar la seva música i bon humor pels carrers del poble i un petit concert de jazz 
va cloure la festa. A la Sala de Plens hi havia l’exposició de fotos i la presentació d’un audiovisual amb imatges 
preses durant els nostres viatges. I tampoc no hi va faltar la venda d’artesania senegalesa, amb el mateix èxit de 
sempre. L’objectiu d’aquesta festa és mostrar l’agraïment a tota la gent que col·labora amb nosaltres, que sabem 
que ens recolza i amb la qual sempre podem comptar.

A partir del mes de juny es començaran a vendre els números del sorteig de la macropanera, i una altra vegada 
haurem de recórrer als comerciants del nostre poble i comarca perquè posin, com sempre, el seu “gra de justícia 
al món” mitjançant la seva aportació desinteressada.

L’última activitat d’enguany consistirà, al mes de novem-
bre, en una baixada al Senegal que ens permetrà, una ve-
gada més, tenir un contacte proper amb tota la gent per 
a la qual treballem i fer les gestions necessàries per a la 
continuació del projecte.

Aquest any el projecte d’Amics del Món ha estat escollit 
com a benefi ciari del concert jove que organitza la Manco-
munitat la Plana i que enguany se celebrarà a Folgueroles 
el mes de juny.

Què més es pot dir, si no gràcies? Gràcies a l’Ajuntament que sempre ens ha ajudat, a la Fundació Girbau, a la 
Fundació Roviralta, als nostres socis, que a poc a poc van creixent, i a totes les empreses i particulars de la co-
marca. A tots, el nostre agraïment més sincer.
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Grup de Teatre Atlàntida
Veieu com fi nalment es van fer els Pastorets? I que n’eren de divertits i d’originals! S’ha de felicitar en Toni 
Galobardes per les seves idees sempre innovadores i tot l’elenc del grup, amb un nou element, en Cesc Feixas, 
com a narrador, junt amb l’Albert, que repeteix —de fet s’ha de dir que aquesta vegada se sabia molt bé el paper 
(és clar, que com que el llegia!). 
I ja que parlem del Nadal, tindrem Pastorets per molts anys, només faltaria! I enguany també es farà la lectura 
del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra, a l’església, com ja s’havia fet fa alguns anys. 

Com sempre, també, el Grup de Teatre Atlàntida va participar en l’organització del Carnestoltes, que un any més 
va omplir els carrers del poble de música i de color. 

I ja han començat els assajos de l’obra de la Festa Major. Però no volem avançar-ne el títol, l’element sorpresa 
sempre és un al·licient més; el que és segur és que, com sempre, tothom hi posa tota la seva il·lusió i les seves 
ganes per fer una obra que pugui divertir els nostres sempre fi dels espectadors. També volem parlar de l’article 
que es va escriure a l’últim número d’El Lledoner, que publica l’equip municipal d’Esquerra Republicana de Fol-
gueroles. Venia a dir que el Grup de Teatre Atlàntida, en els últims quatre o cinc anys, en les representacions 
dels Pastorets sempre havia reivindicat un nou Teatre, menys aquest. També deia que potser això era degut a 
què alguns membres estaven a les llistes municipals d’Independents de Folgueroles. Doncs bé, o no van veure els 
Pastorets o en van veure uns altres, perquè va ser la vegada que més es va fer esment de la nostra reivindicació, 
tant de forma oral com escrita. Volem que quedi molt clar per a tothom, i principalment per als senyors que van 
escriure l’esmentat article, que el Grup de Teatre l’Atlàntida, “només”, i repetim “només”, ens dediquem a fer 
teatre, d’afi cionats, això sí, però “teatre”, i també col·laborem en molts altres actes amb l’objectiu de dinamitzar 
el nostre poble. Esperem que aquest manifest serveixi per donar a conèixer la fi nalitat del nostre grup i que 
estem oberts a tothom que estigui interessat a voler-hi participar. I per acabar diem ben alt: 
“VOLEM UN TEATRE NOU!”

Apropament als anys 1902 i 1908
Celebrar el 100 aniversari del PEDRÓ, monument a Mn. Cinto, és ocasió per retrobar, si més no amb el record, 
fets i persones que han incidit especialment en el nostre poble.

Segons el testimoni d’una senyora, l’última visita de Mn. Cinto Verdaguer a Folgueroles va ser el dia del naixe-
ment de la Sra. Pepeta Vilà i Català, de Cal Rei. El llibre de Baptismes de l’arxiu parroquial de Folgueroles, núm. 
9, foli 73, diu que la Pepeta va néixer el 21 d’agost de l’any 1901.

Mn. Cinto, quan venia a casa seva, també acostumava a fer algunes altres visites quasi obligades: la visita al 
Santíssim de l’església; a la Demunt, com a bon folguerolenc, a “Can Serra (on hi havia un home cec) i a Cal 
Rei, núm. 32 del carrer Major”. Aquell dia, mes i any, a Cal Rei arreplegaven una nena. Aquesta coincidència va 
quedar en la memòria de la família. La Sra. Pepeta deia moltes vegades amb èmfasi: “El dia que jo vaig néixer, 
Mn. Cinto vingué per última vegada a Folgueroles”. I en diferents ocasions es recordava de quan mataven porc 
(eren cansaladers). També es recordava de les llargues vetlles d’hivern amb la família reunida entorn del foc. Ara 
la calefacció o altres mitjans fan que la família pugui treballar dispersa. No té necessitat de reunir-se a la vora 
del foc. Es reuneix davant del televisor, i en silenci.

Convindria conservar anècdotes de Mn. Cinto. Una altra anècdota és la que un senyor em va contar: quan Mn. 
Cinto passava pel carrer i s’aturava a saludar els coneguts, aviat els deia: “Bé, apa, adéu-siau, que el temps és 
or, l’or es pot recuperar, que el temps ja no”.
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Quan Mn. Cinto va morir a Vallvidrera, el dimarts dia 10 de juny de l’any 1902, era rector de Folgueroles Mn. 
Joan Soler i Parés, fi ll de Sassorba. Mn. Joan devia estar delicat, molt delicat, ja que va morir de malaltia el dia 
31 de juliol següent a l’edat de 49 anys. L’última partida de defunció del registre parroquial que va signar és 
del 22 de juny i l’última partida de baptisme està signada precisament el dia 10 de juny, el mateix dia i any que 
moria Mn. Cinto. El seu vicari es deia Mn. Ramon Cirera i Soler, era el seu nebot i havia mort el dia 7 de febrer 
anterior, als 31 anys. Per tot això, el rector Mn. Joan no devia estar massa pel desaparegut i més il·lustre fi ll de 
Folgueroles. Si Mn. Joan hagués tingut bona salut potser tindríem alguna ressenya històrica de la mort de Mn. 
Jacint Verdaguer i Santaló en el nostre arxiu.
Després fou nomenat immediatament com a ecònom interí de la parròquia de Santa Maria de Folgueroles Mn. 
Pere Bertran. Va estar només uns dos mesos a Folgueroles. És el que signà la partida de defunció de Mn. Joan 
Soler i Parés. En el necrologi del bisbat hi diu que aquest Mn. Pere va morir assassinat l’any 1936, essent bene-
fi ciat de Moià. 

Després de Mn. Pere, va venir Mn. Joan Camps i Canadell, com a ecònom (aquest càrrec és igual que el de rector, 
però sense propietat, sense haver fet oposicions). La data del seu nomenament és del 4 d’agost del mateix any. 
Fou rector fi ns al juny de l’any 1908, quan fou nomenat rector en propietat de la parròquia de Santa Eulàlia de 
Puig-oriol. En la seva estada a Folgueroles hi va haver la segona visita pastoral a la parròquia el bisbe Dr. Torras 
i Bages, que escrigué al marge de la partida de baptisme de Mn. Cinto, “Príncep dels poetes catalans”.

Estant encara a Folgueroles Mn. Joan Camps, s’aixecà el 8 de maig del 1908 el monument a Verdaguer: el PE-
DRÓ. Es féu una gran festa. Em dóna la impressió que tot i la gran festa, Mn. Joan tenia el cor a Santa Eulàlia 
de Puig-oriol, d’on prenia possessió com a rector propietari molt poc després.

Dos fets col·laterals:
Un, del dia 4 d’abril de l’any 1902: un llamp matà a Folgueroles Josep Vilaseca i Peroliu, de Calldetenes.
L’altre, del dia 22 de febrer de l’any 1907: es van cremar dos germans: Francesc Vilà i Verdaguer, de dos anys 
d’edat i que morí al cap de tres hores, i la seva germana Dolors, de dotze anys, que morí al cap de dos dies.
Parròquia de Santa Maria de Folgueroles
Francesc Basora i Miralles 

Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles

Ja ha passat un altre any, en el qual hem treba-
llat molt, i us voldríem explicar una mica el que 
hem estat fent durant aquest curs.

Hem tingut grups de nens i nenes d’edats com-
preses entre els 5 i els 12 anys, i el grup dels 
adults. Aquests grups han estat repartits en dos 
dies, els dimarts i els dijous, en horaris a partir 
de les 15,30 h i fi ns a les 20,30 h.
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A les classes de dibuix i pintura hem treballat:
- El dibuix al natural, encaixant, fent proporcions i composicions diverses, amb diferents tècniques (carbonet, 
grafi t, pastels, ceres).
- A l’hora de pintar hem après els colors bàsics fent molts apunts de color amb diverses tècniques (anilines, 
tèmperes, aquarel·les, olis).
- Les temàtiques van des de la natura morta, el paisatge o la fi gura, fi ns als temes lliures.
- Quant als estils, van des de qualsevol còpia de la història de l’art fi ns a l’abstracció o l’estilització.

A les classes de manualitats hem treballat:
- Diferents pastes modelables (plastilina, pasta de paper, pasta de sal).
- Paper marbrat amb el qual hem realitzat diverses caixes.
- Mosaics amb goma eva. 
- Animals i fi gures fetes amb borles de llana de colors.
- Àlbums personalitzats. 
- Sabons transparents. 
- Decoració amb plantilles sobre paper i també amb samarretes. 
- Dibuixos i caixes decorades amb sorra de colors.

Voldríem destacar també tota una sèrie de ta-
llers per a adults que han tingut molt bona ac-
ceptació, hem fet: taller de sabons naturals, de 
mosaic, d’estergit i de patchworck sense cosir.

Per acabar us voldríem informar una mica de 
com anirà el nou curs 2008/2009. Començarem 
les classes el dia 15 de setembre, els dies i hora-
ris els decidirem segons les vostres preferències, 
sempre a partir de les 17,15 h per als nens i ne-
nes i a partir de les 15,30 h en el cas dels adults.

APUNTEU-VOS. Ens ho passem molt bé i aprenem moltes coses!!!
També volem recordar que l’escola està oberta per als ADULTS 
(pares, mares, avis, àvies, jubilats, jubilades, tiets, tietes, germans, germanes)

Podeu passar per l’escola o bé trucar a:  Marta Casasas Riba: 93 889 48 53 / 686 07 00 82
M. Carme Vilà Serrabou: 93 812 24 25 / 645 44 53 56
Us informarem amb molt de gust i també acceptem tot tipus de propostes.

Associació Social Cultural de Nostra Senyora de la Demunt
Fem saber a tots els socis i a tots els folguerolencs en general que des d’aquest mes d’abril hem deixat de ser 
ofi cialment un montepio i passem a tenir la catalogació d’associació cultural. Així doncs l’antic nom de la nostra 
associació “MONTEPIO DE NOSTRA SENYORA DE LA DEMUNT, LA GERMANDAT” ha canviat i a partir d’ara ens 
anomenem “ASSOCIACIÓ SOCIAL CULTURAL DE NOSTRA SENYORA DE LA DEMUNT”

ENTITATS
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El canvi de nom no signifi ca cap canvi radical i els objectius de la nostra entitat continuen essent els mateixos. 
És bàsicament un canvi purament formal però necessari legalment. Han estat més de tres anys feixucs de trami-
tacions que fi nalment han donat fruit i la Generalitat de Catalunya ens ha fet arribar el següent comunicat:

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Senyor,

Us trameto, adjunta, una fotocòpia compulsada de la Resolució que el director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques ha dictat en relació amb la vostra sol·licitud d’inscripció de l’entitat denominada Associació Social i 
Cultural Nostra Senyora de la Demunt, Antic Montepio, així com l’acta fundacional i els estatuts degudament 
diligenciats.

Per a qualsevol consulta, restem a la vostra disposició.

Atentament,
Responsable de publicitat registral
Àngels Rodríguez López
Barcelona, 10 d’abril de 2008

Aprendre a estimar un país a través de Verdaguer

La Fundació Jacint Verdaguer ha organitzat 
un curs de poesia al Centre de Normalitza-
ció Lingüística d’Osona. 
Els dissabtes en sessió de matí i de tarda es 
reuneixen una colla de gent de procedència 
i de parles diverses per comentar i aprendre 
poemes del poeta de Folgueroles. 

Són gent vinguda del Marroc, de Ghana, 
de Bolívia, de Madrid, de Vic, etc., tots amb 
l’interès comú de conèixer la llengua i la 
cultura del territori on viuen.
El curs està inclòs dins el projecte La força 
de la paraula fi nançat pel programa Patri-
moni Comunitari de la Diputació de Bar-
celona.

La lectura dels textos ha despertat la curiositat dels alumnes per conèixer de prop la biografi a de Verdaguer, 
i properament visitaran la Casa Museu, i com a cloenda del curs realitzaran un recital de poesia col·lectiu que 
s’estrenarà a Folgueroles i després girarà per altres municipis de la comarca. 

Fundació Jacint Verdaguer

ENTITATS
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Aquest any, arrel de la 1a Fira d’Entitats de Folgueroles, l’APA Folgueroles ha augmentat considerablement el 
nombre de patinadors, i des de la Junta volem agrair l’oportunitat de ser a la Fira per donar a conèixer la pràc-
tica d’aquest esport amb el qual fa tants anys que es participa en el nostre poble.
Si voleu patinar, podeu venir a la pista poliesportiva i provar-ho. Recordeu que els nens i nenes han de tenir més 
de quatre anys. Si voleu posar-vos en contacte amb l’APA Folgueroles, la nostra adreça electrònica és: 
apafolgueroles@hotmail.com                                                                 

Bon estiu!!!

Associació de Patinatge Artístic
Com cada any, l’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles, que compta actualment amb vint patinadores, 
va participar el passat 6 d’abril al Pavelló Municipal de Taradell al Comarcal de Patinatge Artístic. Els resultats 
van ser força bons, i es va obtenir algun podi en alguna de les categories en què es presentaven les nostres 
patinadores. En la categoria benjamí nivell A, la Sandra Solà va quedar 8a i en la categoria benjamí nivell B, 
la Clàudia Bardolet va quedar 20a i la Sara Abascal va quedar 24a d’entre 35 participants.En la categoria aleví 
nivell B, l’Aida Oriol va quedar 3a i la Cristina Albó va quedar 4a; en aquesta categoria hi participaven 15 pa-
tinadores. 

El dissabte 19 d’abril va tenir lloc el 22è Festival de Patinatge Artístic, organitzat pel Club Patí Lloriana, en el 
qual va participar l’APA Folgueroles juntament amb altres equips de la comarca.

El diumenge 20 d’abril es va celebrar a l’Olímpic de Vic el Festival de Patinatge del Club Patí Vic, amb la partici-
pació de 250 patinadors, en el qual l’APA Folgueroles, juntament amb altres equips, com el CP Els Hostalets, el 
CP Centelles, el CP Ausa, el Col·legi Salarich, el CP Sant Hipòlit i el CP Vic, van fer les seves actuacions conjuntes 
i d’altres d’individuals, amb un bon nivell tècnic i de coreografi es que van fer gaudir el nombrós públic que va 
omplir bona part de les graderies de l’Olímpic.

El dissabte 24 de maig es va participar en el Festival de patinatge organitzat pel club de Centelles. 

ENTITATS
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La taula de Savassona
En primer lloc volem agrair-vos la possibilitat de participar en aquesta 
revista tan entranyable.
Des del nostre grup estem molt contents que en un poble petit com el nos-
tre es duguin a terme multitud de festes i esdeveniments que són motiu de 
gran participació popular, i en les quals sempre procurem de ser-hi per un 
cap. Ja que de tots és sabut que si la festa s’acaba amb un bon tast, aques-
ta sempre serà mes agraïda. I més quan és cert que a Catalunya tenim bona 
fama per dues coses diferents: la de ser el poble de mossèn Cinto Verda-
guer; i la de tenir bons productes artesans, a part d’un paladar molt fi .
Després de les Festes de Verdaguer, ja estem preparant la Festa Major i us 
recordem que, si Déu vol, tornarem a fer el concurs de coques farcides, que 
són el delit dels grans i dels més petits.

(La Taula de Savassona és un col·lectiu gastronòmic format pels embotits 
de Fussimanya, la ratafi a Bosch, els formatges de Cantonigròs, la mel d’en 
Jordi Morató, la coca del Mossèn i els bolets i cargols d’en Josep Tisora.)

Que tingueu un bon estiu!

Llar d’infants municipal “El patufet”

L’escola Infantil de Folgueroles ja té 20 anys d’història!

La creació de la llar d’infants va ser possible gràcies a la iniciativa d’un grup de pares i mares i la col·laboració 
de l’Ajuntament la primavera de l’any 1979.

Va ser l’any 1988 quan va néixer l’Escola “EL PATUFET” que acollia nens i nenes a partir d’un any fi ns que 
complien els quatre. L’any 1993 canviava el sistema educatiu i estrenàvem escola nova per atendre l’etapa dels 
zero als tres anys, amb una capacitat de 30 places. Amb molt d’esforç per part de l’Ajuntament, l’AMPA i les 
mestres, es van legalitzar les instal·lacions per poder oferir un millor servei. 
A partir d’aquí, els anys posteriors han sigut de grans canvis, a causa de l’augment de natalitat, i s’han portat 
a terme diverses ampliacions per poder cobrir les necessitats de les famílies fi ns a arribar a l’actualitat, amb 
100 places. 

El poble ha canviat molt i la nostra Escola també. Aquest setembre celebrarem el 20è ANIVERSARI de l’Escola 
i començarem un nou curs amb la mateixa il·lusió de sempre i que sigui per MOLTS ANYS!!

Molt bon estiu a tots i totes.
Les Educadores

ENTITATS
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L’Escola Mossèn Cinto ha celebrat un 

Aprofi tant que aquest any es conmemora el centenari del naixement de la Mercè Rodoreda, hem dedicat la 
Festa de Sant Jordi a aquesta gran escriptora de les Lletres Catalanes.

Els alumnes de sisè, per tal de recaptar diners pel seu viatge de fi nal de curs, organitzaren una tómbola i mun-
taren una paradeta de venda de punts de llibre dissenyats per ells mateixos i inspirats amb fragments de l’obra 
de Mercè Rodoreda relacionats amb les fl ors i els arbres. 

Amb la col·laboració de tots els alumnes de l’escola, hem guarnit un pany de paret de l’entrada amb:

• Una auca de la vida de Mercè Rodoreda escrita per en Joan Vilamala de Can Cinto de Folgueroles i il·lustrada 
pels alumnes. 
• Un cartell acompanyat d’una sèrie cronològica de fotografi es de l’escriptora.
• Una taula amb el llibre de fotografi es de Pilar Aymerich i text de la Marta Pessarrodona que es pot fullejar.
• Una exposició dels llibres escrits per Mercè Rodoreda.
• Un mural inspirat en l’obra rodorediana.

Sant Jordi Rodoredià
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Diada de Sant Jordi

Matí:

Des de P3 fi ns a sisè, els alumnes de l’escola visitaren l’exposició 
sobre la vida i obra de Mercè Rodoreda situada a l’entrada de 
l’escola.

Els alumnes de Primària veieren la projecció comentada d’un 
fragment escollit de la novel·la Mirall Trencat.
A la mateixa sala visionaren també fragments de la vida de 
Mercè  Rodoreda que es troben al web Joc de Miralls.

Tarda:
Els alumnes, en grups heterogenis de deu, recorregueren les diferents paradetes que hi havia al pati de l’escola 
a fi  de poder participar a cadascuna de les activitats:

• Associar: els més petits de cada grup ordenaren cinc foto-
grafi es de Mercè Rodoreda per ordre cronològic mentre els 
mitjans casaven frases corresponents a títols de l’escriptora i 
els grans omplien amb paraules escollides els buits d’un escrit 
de Rodoreda.

• Llegir: triaren una revista educativa i feren una estona de 
lectura

ENTITATS
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• Escoltar: una mestra explicava el conte de Mercè Rodoreda 
La  Mainadera mentre un nen i una nena dels grans, amb un 
nino a la seva falda, ho representaven.

• Usar els sentits: seguiren el recorregut fet per l’escriptora 
durant l’exili tot havent d’endevinar amb els cinc sentits tres 
productes de cadascun dels països.

• Participar: escoltaren la llegenda de Sant Jordi recitada pel 
més gran del grup, els maquillaren, es disfressaren i la repre-
sentaren.

• Seleccionar: triaren els llibres escrits per Mercè Rodoreda 
enmig d’una pila de molts autors i comprovaren amb un llistat 
si hi eren tots. Seguidament muntaren un puzle, de diferent 
nivell de difi cultat segons l’edat, fet amb fotografi es del re-
portatge sobre la vida de l’escriptora

ENTITATS
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Ara rapsodes!: setmana Verdaguer 2008

Com cada any, la nostra escola recorda el naixement del folguerolenc més il·lustre: en Mossèn Cinto Verda-
guer.

Enguany treballem el poema del Canigó, que ens parla de la història del cavaller Gentil i la fada Flordeneu, 
personatges de tràgic fi nal que han donat nom als gegants del poble.

Vàrem posar-nos a treballar i aquests petits poetes, encisats per la bella història de cavallers i fades, van co-
mençar a aprendre a recitar els versos escollits de la mà de la rapsoda Anna Maluquer.
Aquí ens teniu en plena sessió intentant fer de rapsodes i ..... Déu n´hi do com ens en sortim!

ENTITATS
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CANT VI – NUVIATGE 
P – 3 A

LA FADA DE ROSAS QUÉ BONICA N’ÉS LA MAR,
QUE BONICA EN NIT SERENA ¡
DE TANT MIRAR LO CEL BLAU

LOS ULLS LI BLAVEJAN.

HI DEVALLAN CADA NIT
AB LA LLUNA LES ESTRELLES, Y EN SON PIT, QUE BAT 

D’AMOR, GRONXADES SE BREÇAN.

CANT VI – NUVIATGE

P – 3 B

SI VOLEU SABER QUÍ SO,
SO UNA FADA AMPURDANESA,

LES FADES DEL PIRINEU
ME DIUHEN SIRENA.

QUANT ELLS  SE TIRAN AL FONS
JO’N SORTIA AB LES MANS PLENES, 

ELLS TRAUHEN RAMS DE CORAL,
JO AQUEST RAM DE PERLES.

CANT III – L’ENCÍS
 

P-4 A

ENTRE’LS ARBRES DE L’ILLA DELITOSA
L’ENAMORAT GENTIL ESTÀ ADORMIT;

SON LOS FLONJOS COIXINS AHONT REPOSAÇ
DE FARIGOLA Y XUCLAMEL FLORIT.

VERTS JEÇAMINS DE TORCEDICES BRANQUES 
LI FAN DE CORTINATGE Y COBRECEL,

DONANT AB SA ESTELADA DE FLORS BLANQUES
FLAYRE AL ZEFIR, Á LES ABELLES MEL.

ENTITATS
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CANT II – FLORDENEU

P – 5 A

A UN SIGNE DE LA FADA, SES DONZELLES
AB FLOCHS LO LLIGAN, CINTES Y GARLANDES:

-SENYORA, -ELL VA DIHENT,- DEIXAUME LLIURE;
DOSCENTS ARQUERS M’ESPERAN EN LA PLANA;

SI Á LA LLUYTA NO’LS MENO ANS QUE’L SOL ISCA, 
TOTS DOSCENTS ME DIRÁN TRAYDÓ Á  LA PATRIA.

-ES LLUYTA MÉS SUAU LA QUE T’ESPERA,
ES LLUYTA DEL AMOR HONT L’AMOR GUANYA;
SI ES LA CADENA QUE’T POSI TRENQUÍVOLA,

DE FERRO’N TINCH, D’ARGENT Y D’OR ENCARA.-

ELL SE SENT PRES COM UN AUCELL QUE, LLIURE
VOLANT, SE TROBA EN UNES URPES D’ÀLIGA.

                       Educació Infantil. CEIP Mossèn Cinto.

CANT III – L’ENCÍS
P – 4 B

LLISQUÍVOLA ES LA PROA Y CISELLADA
PE’L MÉS TRAÇUT PASTOR DEL PIRINEU, 

EN LA TOYA DE FLORS AB QUE ESTÀ ORNADA 
SE VEUHEN LES MANS D’OR DE FLORDENEU.

A CADA BANDA VOGAN TRES REMERES
DE VERT VESTIDES, COM LO MES D’ABRIL,
SOLTES AL VENT LES FINES CABELLERES, 

PER SI CALEN MÉS LLAÇOS Á GENTIL.

ENTITATS

CANT IV – LO PIRINEU

P – 5 B

D’OR VERGE ES FETA LA REAL CARROÇA;
D’ARGENT, PERLES Y VORI RAMEJADA;

SET GENIS EN SET ANYS L’HAN FABRICADA
DINS UN PALAU DE FADES D’ORIENT;

AL FLOREJAR LES PIRENAYQUES CIMES
SA RODA DE SET RAIGS VOLA LLEUGERA, 

EN L’HERBA Y NEU SENSE DEIXAR RÒDERA,
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Setmana de la Gimnàstica Artística
 La setmana del 7 a l’11 d’abril els alumnes de l’escola van participar en unes sessions de gimnàstica artística. 
Aquest any van anar destinades als nens i nenes d’educació infantil i de cicle inicial.
Aquí en teniu una mostra !

ENTITATS
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Cavalcada de Reis 2008 3a Duatló

Carnestoltes Sant Antoni

Caminades de l’Ateneu Copa Osona Trial

QUÈ HEM FET...

Què hem fet...
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Caramelles 2n Cros escolar

Festa Solidària
A l’escola hi vaig a peu - Setmana del Medi 
Ambient

Trobada cotxes antics VW

QUÈ HEM FET...
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QUÈ DIUEN...

QUÈ DIUEN...
Escrit dels pares i mares d’“El Patufet”
Com cada any per aquestes dates, els pares i mares de la llar d’infants tenim l’oportunitat, a través d’aquest 
escrit, d’agrair a totes les mestres d’“El Patufet” la tasca educativa que han fet amb els nostres fi lls i fi lles al llarg 
del curs.

En el dia a dia sovint anem massa de pressa a l’hora de deixar i de recollir els infants a l’escola, i no tenim temps 
de dir-los que ens donen tota la confi ança que allà ens els cuidaran la mar de bé, i no hem d’estar patint tot el 
dia.

A més, veiem que, amb el seu afecte, les mestres fan que els nens i nenes s’hi trobin a gust i que tinguin ganes 
d’aprendre coses noves cada dia. Veiem que les “lliçons” que es donen a la llar d’infants porten bons resultats.

De la mateixa manera que veiem com n’és d’important l’educació que reben a l’escola, pensem que nosaltres, 
els pares i mares, també tenim un paper principal en aquesta tasca, i per tant hem de procurar participar-hi 
conjuntament amb les mestres.

Una de les maneres de participar que tenim nosaltres és preparant la festa de fi nal de curs, que enguany ja serà 
la quarta edició que es fa.
Nosaltres mateixos busquem algun espectacle adequat per als infants o algun tipus d’atracció per a ells, perquè 
puguem passar una bona estona entre tots, i així acomiadar-nos fi ns al curs que ve i desitjar-nos un bon estiu.
Per aquesta festa hem d’agrair especialment la col·laboració d’algunes botigues del poble que ens ofereixen una 
part de la coca i les begudes del berenar, que són el Forn de Sant Jordi i la Carnisseria L’Atlàntida . A més, també 
volem agrair a l’Ajuntament de Folgueroles que és el qui ens cedeix l’espai per fer la festa.

Acabem només desitjant un molt bon estiu a tothom, i altre cop dient a totes les mestres: GRÀCIES!

L’esforç
La cultura de l’esforç s’ha anat deixant, convertint-se en una cosa rància com si avui no tingués mèrit el qui la 
practica. La societat en què vivim, està en canvi.

Constantment hem de fer front a nous reptes. Sovint, per fer les mateixes coses, surten noves maneres de fer, de 
tirar endavant. Malgrat tot, estem en un món fàcil, encara que ens sembli que anem molt atrafegats.

Pels que hem conegut altres temps, tinc la certesa que avui en dia tot és més senzill. Davant de qualsevol difi -
cultat, se’ns fa difícil saltar els obstacles si no ens hi esforcem, perquè estem acostumats a seguir el camí més 
fàcil.

Moltes vegades canviem l’esforç per la queixa, donant la culpa als altres del que no ens rutlla bé, sense adonar-
nos que si hi poséssim més esforç de la nostra part els resultats canviarien.
Posant un exemple molt evident, quan anem al metge en sortim amb medicaments i recomanacions que a ve-
gades no són fàcils de seguir, i si no hi posem esforç els resultats no seran bons.

Tant joves, com grans i més grans, ens hem d’aplicar allò que diu:
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QUÈ DIUEN...

NINGÚ NO POT FER MÉS PER MI, QUE JO MATEIX. Només si apliquem, en el dia a dia, aquesta fi losofi a, podrem 
fer entendre als nostres infants que per aconseguir qualsevol repte, del que més depenen és d’ells mateixos. 
L’esforç ha de formar part de la nostra cultura.

J. Farré

Sobre la MAT
Des del passat mes de desembre, quan s’informava des de les pàgines del número 27 de la nostra revista sobre 
la situació de la MAT a Folgueroles, l’activitat tant de Red Eléctrica de España (REE) com dels diferents grups 
opositors a la línia ha estat frenètica.
Tractarem de fer un breu resum d’aquesta evolució.

El 13 de gener la Plataforma No a la Mat va organitzar una caminada popular a Folgueroles per tal de mostrar 
a tothom la ubicació de les torres de la MAT més properes a Folgueroles i veure com han afectat al territori les 
obres realitzades per REE. Es va comptar amb la presència de diversos propietaris afectats que van explicar la 
seva desagradable experiència amb la MAT. Aquesta caminada va servir a molts folguerolencs per assabentar-se 
com estava d’avançada aquesta obra al nostre municipi, i també per comprovar a quina poca distància del poble 
estarà instal·lada aquesta línia de 400.000 V.
El 17 de gener va constituir-se a Folgueroles una associació de propietaris afectats per la MAT amb la signatura 
d’un manifest que reivindicava els següents punts:

“Els sotasignants, com a propietaris de fi nques i terrenys per on volen fer passar la línia de Molt Alta Tensió i 
per tant els màxims perjudicats d’aquest projecte, demanem a totes les administracions públiques implicades i 
a REE:

1. L’aturada immediata de les obres fi ns que de 
manera ofi cial i defi nitiva no es faci públic el 
traçat total de la interconnexió elèctrica.

2. Un informe independent i transparent de les 
necessitats energètiques que satisfarà aquesta 
línia, per saber quina energia transportarà, qui-
na part es destinarà a ús públic i quina a ús pri-
vat, i en quines quantitats.

3. Un informe independent i transparent sobre 
quines alternatives serien possibles per satisfer 
la demanda elèctrica expressada en el punt an-
terior, el seu impacte ambiental i socioeconòmic, 
i fi ns a quin punt podrien satisfer aquestes alternatives les necessitats demandades.

4. En el cas que la MAT sigui l’única alternativa possible per satisfer les necessitats energètiques de la població, 
exigim el mateix tracte en tot el territori, per tant, les mesures que es prenguin per minimitzar els seus impactes 
o per compensar els afectats han de ser iguals per tot el traçat.

5. Si arriba el cas que es compleixen els punts anteriors, les compensacions econòmiques per als afectats han de 
ser a preus reals de mercat i no per uns barems que tots sabem que no es corresponen amb la realitat.
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6. En el cas de les fi nques i municipis afectats per altres línies elèctriques que està previst desmantellar si es fes 
la MAT, exigim la garantia per escrit de l’administració competent i REE, que concreti quan es desmantellaran i 
amb quines condicions es retornaran els béns expropiats.

7. En qualsevol cas, exigim el dret a participar en totes les accions i presa de decisions públiques que ens afec-
tin.”

El 2 de febrer l’Associació de Propietaris afectats per la línia MAT i la Plataforma No a la MAT d’Osona van 
convocar una manifestació amb talls intermitents a l’Eix Transversal per exigir l’aturada immediata de les obres 
de la línia MAT Sentmenat-Bescanó ja que aquestes obres formen part de la interconnexió amb França, una 
infraestructura la necessitat de la qual mai no ha estat justifi cada, i de la qual encara no està decidit el seu 
traçat, segons van anunciar en la cimera francoespanyola de París el 10 de gener el president de França, Nicolás 
Sarkozy, i el president espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero.

El 16 de febrer l’Associació de Propietaris afectats per la línia MAT i la Plataforma No a la MAT d’Osona van 
convocar una processó a Vic que va simbolitzar l’enterrament del territori per part de REE, on es van portar taüts 
amb els noms dels diferents pobles on s’estan portant a terme les obres de la MAT amb el silenci còmplice de 
les diferents administracions públiques estatals i autonòmiques, processó que va fi nalitzar amb la lectura d’un 
manifest a la plaça Major de Vic per part de la dibuixant Pilarín Bayés.

A nivell institucional, el passat mes de febrer els alcaldes de deu municipis osonencs afectats pel projecte de la 
MAT, entre els quals hi havia Carles Baronet, van signar un manifest adreçat al president Montilla on demanaven 
que instés l’aturada immediata de les obres de la MAT.

Els alcaldes consideraven que “s’està fora-
dant i trinxant sense cap mena d’escrúpol” 
un paisatge que “té un atractiu”, per la 
qual cosa demanaven el soterrament total 
o parcial de la línia o la reducció del seu 
impacte seguint les directrius del conegut 
com a “Informe Monti”. 

Els alcaldes demanaven al president de la 
Generalitat que aturés les obres fi ns que 
“se sàpiga el traçat defi nitiu de la línia i si 
hi haurà un soterrament total o parcial”. Els 
alcaldes també van manifestar que en cas 
que calgui fer la MAT existeixen tècniques 
molt més modernes i respectuoses amb el 
medi que les que s’estan utilitzant. 
El document va ser signat pels alcaldes de Sant Martí de Centelles (Josep Antoni Grau), Centelles (Miquel Arisa), 
Balenyà (Tomàs Girvent), el Brull (Ferran Teixidó), Seva (Josep Palmerola), Taradell (Lluís Verdaguer), Folgueroles 
(Carles Baronet), Tavèrnoles (Joan Roura), Viladrau (Manel Basties) i Vilanova de Sau (Joan Riera).

El passat 1 de març el col·lectiu francès Non a la THT va convocar una manifestació a Perpinyà per exigir als 
governs de França i Espanya l’abandonament del projecte de línia elèctrica d’alta tensió que ha de connectar 
els dos països a l’extrem oriental dels Pirineus. A aquesta manifestació, on s’hi van aplegar més de 13.000 per-
sones, va assistir-hi una bona representació folguerolenca, així com nombroses associacions locals i catalanes, 

QUÈ DIUEN...
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alcaldes i consellers francesos, i també els dirigents d’ERC Joan Puigcercós i Joan Puig i d’ICV Salvador Milà i 
Lluís Postigo. 

El passat 30 de març es va celebrar una multitudinària manifestació a Girona on es va fer sentir el fort clamor 
popular en contra de la línia de molt alta tensió projectada pels governs espanyol i francès, amb més de 18.000 
participants dels dos costats dels Pirineus, que també va comptar amb representació folguerolenca.

Mentre els diferents col·lectius es mobilitzaven demanant l’aturada d’aquest projecte, REE no ha parat de tre-
ballar a Osona en cap moment. 

A Folgueroles, concretament, han obert una pista al costat del Gorg de Llitons, on també han fet els correspo-
nents forats per ubicar-hi una de les torres. Darrerament, han fet també els forats que tenien pendents al costat 
de l’ermita de Sant Jordi de Puigseslloses.
 
Així doncs, haurem d’agrair la tasca divulgativa que està fent REE amb el traçat de la MAT al seu pas per Folgue-
roles, ja que veient les obres hem comprès que ja no caldran feixugues guies turístiques, plànols ni excursions 
guiades per tal de visitar alguns dels llocs més emblemàtics, amb més valor històric i paisatgístic del nostre 
municipi, només caldrà seguir el traçat de la MAT, per exemple, començant el nostre recorregut a l’ermita de 
Sant Jordi de Puigseslloses, des d’on seguint la línia continuarem fi ns a l’ermita de la Damunt. A partir d’aquí ens 
endinsem en l’espai natural Guilleries-Savassona, i podem seguir la línia fi ns al Gorg de Llitons, per continuar 
resseguint-la fi ns a Sant Llorenç del Munt. 

No obstant això, haurem de demanar als futurs visitants que de ben segur ens aportarà la MAT el més escrupo-
lós respecte a la natura, no collir farigola ni trepitjar espècies de fl ora protegides ni destorbar els animalets, ja 
que seguint la MAT ens endinsarem a un espai natural protegit com és el de Guilleries-Savassona, que pertany 
a la Xarxa Natura 2000, i el visitant podria ser sancionat per aquestes greus accions.

En tot aquest temps hem vist com molts folguerolencs s’han sumat a aquesta lluita en contra de la MAT, asso-
ciacions, organitzacions de tota mena d’arreu del territori i molts ajuntaments s’han plantat davant d’aquest 
despotisme i prepotència de la multinacional REE.

La nota positiva que podem treure de tots aquests esdeveniments és que s’ha demostrat que el municipi de 
Folgueroles és viu, vol saber, vol decidir sobre els temes que l’afecten i vol ser escoltat, ja que han estat molts 
els folguerolencs que de forma desinteressada han posat en un moment o altre el seu granet de sorra per con-
tribuir a informar a la resta de la problemàtica de la MAT al nostre municipi, i molts també els que de la millor 
manera que han pogut han intentat aturar aquesta agressió contra el nostre medi natural o han reclamat més 
informació de les administracions públiques.

Això ens fa tenir l’esperança que, en el futur, aquest teixit social tornarà a organitzar-se si cal defensar el nostre 
municipi per qualsevol altre motiu que afecti el nostre medi natural, la convivència, els serveis públics, o el que 
calgui pel bé del poble.

Per acabar, volem informar-vos que la Plataforma No a la MAT d’Osona ha organitzat, amb la col·laboració de 
l’Associació de Propietaris afectats per la MAT i Rediscus Produccions, un concert reivindicatiu en contra de la 
MAT pel proper dia 17 de maig al vespre, que se celebrarà al Centre Cívic Can Costa i Font de Taradell, i que 
comptarà amb la presència de diversos grups musicals compromesos en l’oposició a la MAT (Intifada, Aramateix, 
Kumbes del Mambo, Vallfolkska, Skafam, Skandol Públic, Odi), així com jocs reciclats i una exposició sobre la 
MAT durant tota la tarda.

QUÈ DIUEN...



52 | Ajuntament de Folgueroles

Pica-soques blau penjant del ramell de cacauets Dues mallerengues carboneres en ple festí

Visites ornitològiques
Des de fa uns anys, tenim per costum penjar a la terrassa de casa un fi l amb cacauets entrelligats. Es tracta de 
poder observar els ocells que vénen a penjar-se del fi l per poder aconseguir el fruit dels cacauets picotejant i 
foradant la closca amb el bec.

Les principals visitants són les mallerengues, concretament la carbonera, seguida de la blava. Aquests són uns 
ocells de bosc, però quan arriba l’hivern, en escassejar el menjar insectívor, solen acostar-se més a les cases per 
atipar-se del menjar que hi sol haver pels entorns. Així doncs, durant els hiverns més freds augmenta la possi-
bilitat de la presència d’aquests ocells. 

Es pot observar que hi ha una jerarquia entre les carboneres i les blaves. Les carboneres sempre passen per da-
vant de les blaves, en part perquè són més grosses, i, mentre hi són, les blaves no tenen més remei que esperar-se 
a què les altres acabin. Cal dir que a més a més s’estableix una relació entre les mallerengues i els pit-roigs, ja 
que aquests últims es posen a terra, sota el ramell de cacauets, esperant que en caiguin trossos petits, fi ns al 
punt que solen arribar al mateix moment que les mallerengues. 

Normalment la mallerenga sol pessigar el cacauet, però si pot, s’enduu tota la llavor sencera cap a una branca 
on l’aguanta amb les potes i el va picotejant fi ns a acabar-se’l.També esperàvem que hi hagués un estol impor-
tant de pardals picotejant per l’entorn, però no és així, poques vegades s’hi acosten.

Aquest hivern passat vam fer un canvi en la manera de penjar els cacauets. En comptes de la utilització d’un 
fi l, vam agafar una petita bossa reixada plena de cacauets ja pelats. L’èxit ha estat total. La presència de ma-
llerengues ha estat contínua, a vegades dues o tres a l’hora i durant tot el dia. Ara bé, hi ha hagut una novetat 
important: per primera vegada ha aparegut una espècie nova, el pica-soques blau, concretament una parella. 
Són més grossos que les mallerengues i la seva presència les intimida i això fa que es retirin a un segon pla 
esperant que el pica-soques se’n vagi.

És d’esperar que durant la primavera la presència d’aquests ocells vagi minvant a mesura que cada vegada trobin 
més insectes i es retirin cap al bosc. De moment, però, no ha estat així, el que ens fa sospitar que tenen els nius 
relativament a prop d’aquí.

PEP PUJOLS PUIGDESENS

QUÈ DIUEN...



 La Falguera | 53

METEOROLOGIA

METEOROLOGIA 

Mas La Roca

LLISTAT COMPARATIU MENSUAL

temperatures
màxima mínima Dies

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

11 2007 13,7 20,1 (8) 0,3 -7,7 (17) 7 6,0 4 4 14 0 0 6 0 18 6

2006 15,7 20,9 (14) 5,0 1,2(30) 10,4 7,2 8 0 16 0 0 13 0 2 0

12 2007 10,2 15,8 (9) -1,4 -6,7(17) 4,4 13,4 1 2 17 0 0 0 0 18 9

2006 11,0 16,9 (5) 0,0 -4,7)21) 5,5 34,1 8 0 21 0 0 3 0 16 13

1 2008 11,9 19 (28) 0,2 -6(2) 6,1 17,4 6 1 15 0 0 6 0 7 3

2007 11,7 18,8 (19) -0,2 -5,9(28) 5,8 12,2 8 0 18 1 0 3 1 16 10

2 2008 13,0 18,2 (22) 0,9 -4,9(16) 7,0 16,2 7 2 16 0 0 6 0 11 2

2007 12,7 19,4 (16) 1,6 -1,8(13) 7,2 34,0 10 1 15 1 0 2 0 5 0

3 2008 14,6 23,1 (14) 1,2 -5,5(6) 7,9 73,0 5 0 13 1 0 4 0 7 0

2007 14,6 21,4 (4) 1,7 -3,9(22) 8,2 24,7 0 0 7 1 1 1 0 6 3

4 2008 17,8 25,1 (26) 4,3 -1,7(1) 11,1 60,5 6 2 15 4 2 8 0 0 0

2007 17,9 26,3 (24) 6,6 0,9(5) 12,3 124,0 0 0 20 5 2 0 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:
Seguim amb la tònica dels últims hiverns on el gener i febrer, que haurien de ser els mesos més freds, són re-
lativament més suaus i el fred s’ha traslladat més cap als mesos de primavera. Pel que fa al tema de la sequera 
l’afectació a la nostra comarca és diferent segons l’àmbit que s’analitzi. El règim de pluges dels últims mesos, 
hivern i primavera, és el normal, per la qual cosa els conreus i els boscos estan en un punt òptim. Ni falta pluja ni 
en sobra. Ara bé, si s’analitza la conca del Ter amb l’embassament de Sau com a principal mesurador, la falta de 
pluja que arrosseguem des de l’any passat és important, i per recuperar-nos-en, no hi hauria d’haver un règim 
de pluges normal sinó uns episodis d’excés de pluja. En cas contrari arrossegarem el dèfi cit molt de temps. És 
d’esperar que la primavera doni una empenta al nivell de l’embassament, però farien falta un parell o tres de 
llevantades abundants per corregir la situació.  

Una nova eina per estudiar el cel nocturn
Si sou dels que us agrada contemplar el cel de nit i us interessa identifi car el que esteu mirant, ja sigui planetes, 
cometes, asteroides, estrelles 
o objectes del cel profund com galàxies, nebuloses o cúmuls, ha aparegut una nova eina que ve a millorar el 
tradicional sistema de l’ús d’un planisferi celest. 
Es tracta de l’”Sky-Scout” (http://www.celestron.com/skyscout). És un aparell petit que es pot aguantar 
tranquil·lament amb una mà i que té forma de tub, tipus prismàtic, però d’un sol ocular. Porta a la banda lateral 
una pantalla digital.
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Com funciona:
El sistema d’ús és molt simple. Té dos modes de funcionament. La identifi cació i la cerca.

Identifi cació: Consisteix a observar a través de l’ocular qualsevol punt lluminós del cel nocturn. Una vegada el 
tinguem centrat, es prem un botó i a la pantalla digital lateral apareix el nom i les característiques de l’objecte 
observat. Així, doncs, podem identifi car fàcilment qualsevol objecte estel·lar. 
 
Cerca: En aquest mode de funcionament primer s’entra a la pantalla digital el nom de l’objecte a buscar. Després 
es posa l’ull a l’ocular i s’observarà que a l’entorn del centre d’observació hi ha un anell de llums vermells que 
d’entrada estan apagats. La idea és que l’aparell ens indiqui cap a on l’hem de moure per tal de situar l’objecte 
al seu centre. Això ho fa il·luminant els llums de l’anell en la direcció cap on hi ha l’objecte. Així doncs, l’anirem 
movent en les direccions que ens indiqui fi ns que s’il·lumini tot l’anell de llums. En aquest moment tindrem 
l’objecte al centre de l’ocular.

A més a més, disposa d’una completa base de dades amb informació detallada de l’objecte que estem observant, 
distància, magnitud, grandària, etc.

Punts a favor: És una eina molt útil per als que s’inicien en el coneixement del cel i per als que en fan divulgació. 
Pesa molt poc. És molt manejable.

Punts ens contra: Tota la guia i explicacions són exclusivament en anglès. L’afecten infl uències magnètiques 
que hi pogui haver a prop seu. Quan passa això disminueix la seva efectivitat.

Pep Pujols Puigdesens
     

Dades Municipals a data 30/04/2008
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.092 50.09 1.088 49.91 2.180

Moviments naturals de la població del 01/01 al 
30/04/2008

Naixaments 14

Matrimonis 7

Defuncions 7

METEOROLOGIA - ESTADÍSTIQUES

ESTADÍSTICA 
Dades Municipals
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INFORMACIONS DIVERSES - AGENDA

INFORMACIONS DIVERSES

Bases concurs calendari
Volem animar-vos a participar en el concurs fotogràfi c per fer el calendari de l’any 2009.

Cal que ens feu arribar una foto que estigui realitzada a Folgueroles i que s’hi vegi refl ectit un motiu de pedra, 
fusta o ferro. Podeu explicar a quin lloc correspon en una nota breu a peu de foto.

Cal adreçar-la, via internet, al punt d’informació: guilleries.pif@diba.cat, de l’1 de juny al 31 d’octubre del 
2008.

L’equip de redacció de la Falguera n’escollirà dotze que formaran part del nou calendari.Us agraïm per endavant 
la vostra participació.

Concurs portada programa Festa Major
Per participar-hi cal que feu arribar la vostra proposta al punt d’informació de l’ajuntament  abans del dia 30 
de juny

Felicitacions
Pont de Querós de Folgueroles que va obtenir el Premio Nacional de Artesania 2007, en l´apartat d´Innovació.

Els Gegants de Folgueroles
La Comissió de Festes necessita persones per portar els gegants per la Festa Major. Anima’t i apunta’t al punt 
d’informació de l’Ajuntament

AGENDA
JUNY

Dia 7.  Sopar del Futbol
Dia 8. Festa de les Puntaires i Sardanes
Dia 14. Festa fi nal de curs
Dia 21. Ruta: Verdaguer , la Mirada del poeta.
Dia 23. Foguera de Sant Joan

JULIOL

Dia 13. Festa Casal d’Avis
Divendres de juliol Capvespres a Can Dachs
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AGENDA - PASSATEMPS

SETEMBRE

Dia 7. Concurs Colles Sardanistes
Dia 10. Marxa dels Vigatans.
Dia 11.Bicicletada Popular
Dia 5, 6,7, 10 al 14. Festa Major
Dia 12 , 13 i 14. Sardanes 
Dia 13. Trobada de Vehicles Clàssics
Dia 14. Cacera i esmorzar
Dia 28. Ruta : Verdaguer, la mirada del poeta.

OCTUBRE

Dia 4 i 5. Cap de Setmana Ibèric
Dia 19.  Viu el Parc  
Dia 25. Aplec de tardor 
Dia 26. “Els nens i els ocells”

NOVEMBRE

Del dia 6 al 8.  Col·loqui Internacional Verdaguer
Dia 9. Premi Literari Anna Dodas (segon diumenge de novembre)
Dia 22. Festival de Patinatge

DESEMBRE

Dia 14. Activitat Nadalenca a l’escola
Dia 24. Cantada de Nadales després de la Missa del Gall
Dia 25. Pastorets  
Dia 26. Concert de Sant Esteve. 
Concurs de Pessebres i d’Engalanament de carrers 

PASSATEMPS
Busca en aquesta sopa de lletres 7 noms relacionats amb el poble de Folgueroles.
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PASSATEMPS - HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS 

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT
Horari d’ofi cines 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.cat

Horari arquitecte Dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda 

Horari alcalde  Dimarts i divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’1. Dimarts tarda de 5 a 7

Horari regidor Pressupost, Econòmia, Hisenda i Urbanisme. Dissabtes de 10 a 12 del matí

Horari regidors  Dimarts de 7 a 8 del vespre

Horari Assistent Social Dijous matí de 10 a 12 del migdia
   Telèfon    93 812 29 80

A veure si trobes les set diferències que hi ha en els dos pedrons.
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HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

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 consultori estarà obert fi ns a les 3 de la tarda cada dia excepte els dimecres. El dimecres s’obre de 2/4 
de 5 de la tarda fi ns a les 9 del vespre.

Altres

Bombers (urgent)    93 885 10 80   

SOREA (Avaries)               902 250 370

Ambulàncies (urgent)   061 

Bombers (no urgent)   93 886 25 25

Tallers terapèutics Gent gran, gran gent- Caseta del mestre
   Horari De dilluns a divendres de 2/4 de 10 a les 3 de la tarda
   Telèfon 93 888 76 64

Punt d’informació juvenil -  Caseta del Mestre
                                      Horari Dimecres, Dijous i Divendres de 17 h. a 20h. 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.cat

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. 
   Telf:  93 812 29 80

Horari C.M. Verdaguer De dimarts  a diumenge de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Dimarts tarda de 2/4 de  
   5 a les 7. De l’1 d’abril a l’1 de novembre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda
   Telf. 93 812 21 57. Correu electrònic:  m.folgueroles@ diba.cat
 
Telèfon Piscines  93 888 83 96
Telèfon rectoria  93 812 23 17
Telèfon SOREA ofi cines 93 851 41 53
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

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
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