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EDITORIAL   

Benvolguts folguerolencs i folguerolenques:

Ens retrobem en aquestes pàgines per oferir-vos 
tot d’articles i reportatges de la gent de Folgue-
roles.

Quan diem “què hem fet, què diem, què pensem, 
què fem...”, sempre, sempre, volem dir la gent de 
Folgueroles. En cap moment ens volem atribuir 
l’autoria de res. LA FALGUERA és l’espai de difusió 
de les entitats, en defi nitiva, de la gent de Folgue-
roles, l’equip de redacció ens limitem a organitzar-
ho i a editar-ho.

Volem deixar clar novament que tothom hi té ca-
buda i hi serà ben rebut. 

Permeteu-nos desitjar-vos unes bones festes i una 
bona entrada d’any.

L’equip de redacció
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Jordi Morató
Folgueroles, 1971   

Reconegut apicultor del poble, aprofi tem 
aquest espai per conèixer la persona i el 
seu treball amb el fascinant món de les 
abelles.

Falguera: Com vas començar?
Jordi: Com a hobby, ara fa uns 11 o 12 
anys, amb un parell de caixes a Tavertet; 
me les va deixar en Cirici. I va anar aug-
mentant la cosa de mica en mica, fi ns a 
arribar als 800 ruscos actuals.
F: A què et dedicaves abans?
J: Abans treballava en unes càrniques i ara, des de fa uns cinc anys i mig, tota la meva dedicació a la feina és 
per a les abelles. 
F: On tens situats els ruscos?
J: A Tarragona, Barcelona i Girona. Faig transhumància, vaig seguint la fl or, des del mar fi ns al Pirineu. Vaig 
primer allà on comença abans la primavera, i després vaig avançant. Baixo del Pirineu pel setembre per passar 
l’hivern a Tarragona i cap a la banda de Girona.
F: Amb quines varietats de fl or treballes?
J: A Tarragona el romaní; a les Gavarres el bruc, i al Pirineu les mil fl ors (mel de muntanya). En funció de la fl o-
ració faig una transhumància o una altra. En un dia puc moure 44 caixes, que són les que em caben al camió.
F: Com tries el lloc?
J: Són fi nques llogades.
F: I com aconsegueixes les abelles?
J: Abans les comprava, però ara ja les crio jo. En una caixa hi van 10 quadres. De les més bones, en trec un qua-
dre de mel i pol·len, un quadre de poll (larves a punt de néixer) i un quadre d’ous de tres dies carregat d’abelles. 
En adonar-se que no hi ha la reina, les abelles alimenten una larva durant dies amb gelea reial i als 16 dies en 
naixerà una reina. Aquesta surt a fer el vol nupcial per ser fecundada per mascles tot volant (és el moment 
més crític per al rusc). Serà fecundada per 17 o 18 mascles i emmagatzemarà el semen per a tota la seva vida 
(uns tres anys). Pondrà uns 3.000 ous diaris el primer any i uns 2.000 el segon any. Tota abella en néixer passa 
per totes les tasques del rusc: així que neix es converteix en netejadora, després alimentadora, ventiladora i 
fi nalment recol·lectora.
F: Quins productes comercialitzes?
J: En primer lloc la mel: de romaní, de mil fl ors, de bruc, de castanyer, d’acàcia, de taronger (importada de 
València), de til·ler, d’arboç i d’alzina. Cadascuna té diferents propietats segons la fl or, però destaca de totes la 
capacitat reconstituent, de regulació de l’aparell digestiu, antisèptica, etc. Després també hi ha el pròpolis: les 
abelles el fan servir per desinfectar les cel·les i en el cas que entri un intrús al rusc el momifi quen amb pròpolis 
i així no afecta la vida del rusc. Per tant, té grans propietats bactericides, fungicides, antiinfl amatòries i cica-
tritzants. Per altra banda hi ha el pol·len: és un element de les fl ors que les abelles recullen per convertir en 
mel. És un gran complex vitamínic, augmenta la taxa d’hemoglobina a la sang, etc. I per acabar, la cera, per fer 
espelmes.
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F: Tens relació amb altres apicultors?
J: A la comarca a cada poble n’hi ha. A nivell professional n’hi ha uns 500.
F: Com va anar la campanya passada?
J: Ha estat un any dolent, primer el romaní es moria per la sequera, i després, al maig, va ploure cada dia, i un 
cop passada la fl oració ja no hi ha res a fer. Cal comptar que hi ha unes 60.000 abelles per caixa, i elles consu-
meixen molta mel per alimentar-se. A l’hivern fi ns i tot maten els mascles per no haver-los d’alimentar.
F: Quina producció aconsegueixes?
J: Unes 18 tones l’any. Tinc una sala d’envasat a mà i tinc una línia d’extracció. Envaso contínuament, perquè la 
mel cristal·litza i a la gent no li agrada.
F: On la comercialitzes?
J: A les botigues de tot Catalunya, tinc petits comercials i ells la distribueixen, la gent valora el producte artesà. 
Envaso en pots de mig quilo i un quilo, i en una galleda de sis quilos. La meva mel surt amb el nom de cinc 
marques: Mel Morató, Abella llaminera, Granja Armengol, Mel de pagès i Fira (pot petit).
F: Com es podria difondre aquest món a les noves generacions?
J: Doncs, per exemple, a Sant Pere de Torelló hi ha un apicultor que ha muntat una aula pedagògica per mostrar 
el món de les abelles.

Carme Donadeu i Canaleta

“FANTASIA BARROCA” per Joan Vilamala 

L’any 2009 farà 200 anys de la mort d’un folguerolenc injustament oblidat, Josep Pujol i Juhí, 
l’últim gran escultor del barroc català. Per commemorar l’efemèride li vaig demanar que em fes 
quatre ratlles per als lectors de LA FALGUERA. Aquí teniu el que m’ha fet arribar. 

«M’han demanat que em presenti i que parli del meu ofi ci als lectors de LA FALGUERA. Ho faré amb molt de gust. 
Anem per feina, doncs, i comencem per les beceroles.
M’imagino que tots sabeu que un retaule ve a ser un gran moble decoratiu. La paraula ve del llatí retro-tabula, 
i vol dir la taula de darrere, perquè el retaule primitiu (que contenia imatges pintades) justament es col·locava 
al darrere de l’altar per ressaltar i ambientar el lloc sagrat. 
En èpoques en què ben poca gent sabia llegir i escriure, les imatges i els grans conjunts escultòrics com són 
les portalades dels temples (recordeu la de Ripoll) o els capitells dels claustres i els retaules, eren “la Bíblia dels 
pobres”. Tothom els podia entendre.

El retaule va començar essent una explicació plàstica de les escenes més importants de la vida d’un sant, de 
Jesucrist o de la Mare de Déu. Així, mitjançant l’art, el misteri de Déu, la fe cristiana concretada en un temps i 
un espai, en unes formes belles, atractives i artístiques, arribava al poble. 

A partir del segle XIV els retaules van prendre més importància i es van convertir en grans construccions arqui-
tectòniques, i van evolucionar segons els corrents artístics de cada època. Una època d’esplendor ha estat la 
del barroc, als segles XVII i XVIII. D’ençà del Concili de Trento, amb la Contrareforma, el retaule s’ha valorat com 
mai. A Catalunya no queda ni una parròquia que no en tingui algun. I, és clar, com a instrument de propaganda 
religiosa no hi ha res millor, si segueix les tres regles fonamentals de l’art: agradar, ensenyar i commoure. 
El retaule comú consta de diferents parts on trobem les escultures, els relleus o les pintures, i acostuma a tenir 
cossos, pisos o andanes, que són les divisions horitzontals superposades; els carrers, que són les divisions verti-
cals; el banc o predel·la, a la part de baix, i l’àtic, a dalt de tot.
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Aquí teniu una panoràmica del retaule de Casserres de Berguedà, fet pel 
meu avi Segimon Pujol. Oi que és bonic? Però en aquest món no tot són 
fl ors i violes. 

Mireu amb quina ens ha sortit ara sa Il·lustríssima Fra Rafael Lasala, bisbe 
de Solsona: 

“Hacemos saber a los señores escultores de la presente ciudad, que con 
carta del 3 de enero último nos signifi có el Excelentísimo Señor Conde de 
Floridablanca el desagrado del Rey Nuestro Señor, de que en esta y otras 
diócesis no haya tenido el debido cumplimiento la real disposición de su 
augusto padre el Señor Rey Dn. Carlos Tercero (que de Dios goza), de 25 
de noviembre de 1777, en que se mandaba que en adelante no se hiciese 
retablo alguno de madera, sino que se construyera de piedra, o de estu-
co, y renovando esta orden Su Majestad reynante con los más estrechos 
términos, y dexándonos únicamente la facultad de consentir el que se concluyan los ya empezados, si así 
lo juzgáremos conveniente, prevenimos a dichos Sres. Artífi ces que en adelante por ningún motivo admitan 
obras de este género sin especial licencia de Su Majestad y que nos digan, especifi quen y nos hagan constar 
los retablos que tubieren empezados, y para qué Iglesia se construyen. Solsona y febrero a 9 de 1792. Fra 
Rafael, obispo de Solsona.” 

Aquest document, que us presento ha canviat la meva vida. Prou que havia sentit parlar d’aquesta disposició de 
l’any 1777, però Sant Llorenç de Morunys queda lluny de Madrid i fi ns ara si no en fèiem cas no passava res. A 
partir d’enguany tot ha canviat i em temo que vindran temps de crisi. Cada vegada resulta més difícil continuar 
fent retaules de fusta com la família Pujol havíem fet sempre. Aquesta gent del govern d’Espanya porten el 
carro pel pedregar! Però, com que qui mana, mana, no m’ha quedat més remei que demanar una pròrroga amb 
aquests termes: 

“Yo, Josep Pujol en obedecimiento de la real orden de Su Majestad declaro que tengo empezados los retablos 
siguientes: uno por la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Guardia; otro para la iglesia parroquial de 
Matamargó. Otro para la iglesia parroquial de Busa; otro para la Iglesia parroquial de St. Lorenso de Maruñs; 
otro para la Iglesia Parroquial de St. Feliu de Lloellas, y otro para la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de 
la villa de Berga, y ofrezco no ajustar ningún otro en adelante sin licensia del Rey Nuestro Señor. Josep Pujol, 
esculptor de la villa de St. Lorenso de Maruñs, obispado de Solsona.”

Espero que la pròrroga me la concedeixin, perquè si no és així les passarem magres! Jo que he treballat tota la 
vida la fusta. Qui s’havia de pensar que el bisbe de Solsona ens sortiria amb aquesta! És clar que, sa Il·lustríssima 
Fra Rafael Lasala, que acaba de fer-se construir el nou palau episcopal a l’estil neoclàssic que avui es porta, és 
el primer que està d’acord amb el que mana el ministre Floridablanca i els gustos que la “Real Academia de San 
Fernando” ens imposa, si no vols per força. 

Quan una feina es porta a la sang, com jo la hi porto, t’adones que l’ofi ci d’escultor és el més bell del món i 
també el més vell, així, amb be baixa. Qui és Déu, sinó el primer i el més gran escultor de tots els temps? Quan 
comproves que la matèria a les teves mans va prenent forma i veus que d’un tros de fusta en pot sorgir un 
capitell, una fornícula, la imatge d’un sant o de la Mare de Déu, et sents com aquell Pare Etern amb la bola del 
món a mà, que esculpia el meu avi a l’àtic dels retaules. 
L’ofi ci d’escultor en el meu cas ve d’antic; el meu avi (al cel sia), ja n’era d’escultor, i aquesta feina és de les que 
et porta a córrer món. Com a tal, em vaig establir l’any 1773 a la vila de Sant Llorenç de Morunys, on he fet la 

Retaule de Casserres de Berguedà
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meva obra magna, el retaule i capella de la Mare de Déu dels Colls, de l’església parroquial.
Jo vaig néixer a la masia del Godaiol de Folgueroles, bisbat de Vic, l’any 1734 i vaig aprendre l’ofi ci per tradició 
familiar. Malauradament, però, no vaig aprendre l’ofi ci de mà del meu pare sinó del meu avi Segimon i del meu 
oncle Francesc. Ells dos, i sobretot l’avi, van ser els meus mestres, ja que el meu pare va morir l’any 1745, quan 
jo tot just era un marrec d’onze anys.

L’avi, en realitat, em va fer de pare. Ell havia nascut a Gurb. Quan era fadrí després d’haver fet l’aprenentatge 
amb els Morató de Vic, va anar a fer el perfeccionament de l’ofi ci amb els Grau de Manresa. Allí va conèixer 
en Josep Sunyer, amb qui va treballar un temps per terres catalanes de França: a Prada i a Cotlliure. Després de 
treballar per a ell a Prats de Lluçanès, on l’avi es va establir i on va néixer el meu pare i els meus oncles, ja per 
compte propi, va pactar l’any 1702 el retaule de la Mare de Déu dels Àngels de Casserres del Berguedà, que us 
he presentat. Una meravella! Tothom diu que és la seva obra mestra. 

L’any 1721 va venir a Folgueroles, on va fer el retaule del Sant Crist, poc després va fer el retaule major de Sant 
Pere de Castanyadell, i l’any 1728 va comprar la casa que avui habita el meu fi ll Josep i que tot el poble coneix 
com a ca l’Escultor. 

L’any 1735, un any després de néixer jo, l’avi Segimon i el meu pare, que es deia Segimon com ell, van començar 
entre tots dos (ex aequo) l’altar major de Santa Maria. En van cobrar 500 lliures barceloneses i no el van acabar 
de cobrar fi ns l’any 1740. 

Del meu pare, que va morir quan jo tenia 11 anys, tan sols vaig aprendre a agafar les eines de tall com qui agafa 
una joguina i poca cosa més: l’enformador, que com molt bé sabeu és una eina de ferro acerat amb el tall pla 
i ample; el puntacorrent, que és un enformador de tall oblic; la gúbia, l’enformador de tall semicircular o de 
forma de mitjacanya; i el burenc, que té la canal i el tall doblegat en angle recte.

L’oncle Francesc, més que d’escultor, treballava d’arquitecte, és a dir, més que no pas les imatges, ell era qui 
feia el moble, l’estructura o arquitectura dels retaules. D’ell, que era alt com un sant Pau i sovint quan s’havia 
d’enfi lar prescindia de les escales, vaig aprendre a fer tota mena d’arcs: l’arc angular o de frontó, l’arc agut, l’arc 
carpenell, l’arc conopial, l’arc fl amíger, l’arc de ferradura, l’arc de ferradura apuntat, l’arc de gola o escocès, l’arc 
rodó o de punt rodó, l’arc gòtic o de punta d’ametlla...

Però, de qui vaig aprendre realment l’art d’esculpir va ser del meu avi; un home bonhomiós i xerraire com 
unes castanyoles. Abans d’anar a fer jo d’aprenent al taller del Morató a Vic, ell ja m’havia engrescat a esculpir 
relleus, que anomenem alts relleus quan sobresurten més de la meitat del seu gruix real, mitjans quan només 
sobresurten la meitat, i baixos quan no arriben a la meitat. Les escenes que més m’agradava treballar eren la 
del naixement de l’infant Jesús amb Josep i Maria, els pastors, el bou i la mula, i la de l’Epifania amb els tres 
reis d’Orient. Mai però no vaig aconseguir d’igualar els relleus que ell feia. Si alguna vegada aneu a Casserres de 
Berguedà a veure el retaule major de la Mare de Déu dels Àngels, fi xeu-vos-hi bé, contempleu els relleus amb 
atenció, i entendreu què vull dir.

Jo sóc d’un altre temps, i ara les recargolades columnes salomòniques farcides de fulles de parra i penjolls de 
raïms, no es porten. Els retaules narratius, plens de relleus, amb les escenes dels 15 misteris del rosari,1 com els 
que feia l’avi Segimon, com ara els de Coaner i Matamargó, ja no es fan. Els temps canvien i els gustos artístics 
també. Darrerament s’imposa de debò el neoclassicisme. 

L’Acadèmia, d’ençà del regnat de Carles III, a poc a poc va fent forat amb els seus gustos. Ara bastim retaules 
que són monuments o tabernacles, on la Mare de Déu o els sants són entronitzats. L’ideal de l’art, avui, vol 

PERSONATGES
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fusionar l’escultura, l’arquitectura i la pintura, i això no sempre és 
fàcil d’aconseguir. 
A tots aquests criteris respon la meva obra més important, la capella 
cambril de la Mare de Déu dels Colls de l’església parroquial de Sant 
Llorenç de Morunys. Vaig estar més de deu anys treballant-hi. Els 
meus fi lls, en Segimon, en Josep i en Francesc, podem dir que hi han 
fet l’aprenentatge, i gràcies a la seva ajuda he pogut tirar endavant 
alhora altres feines menors, com ara els retaules de Sant Martí de les 
Serres i el de Sant Francesc del convent dels franciscans de Berga, 
el de Sant Climent de la Selva, el de Tentellatge o els de Sant Quintí 
de Travil i de Trasserra de Capolat. Aquests anys al taller de casa no 
paràvem, jo feia les peces de més compromís i, quan teníem el re-
taule gairebé acabat, ells s’avançaven uns dies amb les mules amunt 
i avall. Plantaven el retaule i un cop muntat hi anava jo a fer l’últim 
retoc, i a cobrar, si venia al cas. 

Els grans encàrrecs costen moltes lliures i no tots els pobles se’ls po-
den permetre. Per fer el retaule capella de la Mare de Déu dels Colls 
vaig haver de deixar ma mare a Folgueroles, amb 80 anys, i amb la 
meva dona i els meus cinc fi lls primers em vaig establir a la vila de Sant Llorenç, a la vall del Lord. Qui em va fer 
l’encàrrec l’any 1773 va ser la confraria de la Mare de Déu dels Colls, una confraria molt potent, fundada vers 
el 1343 i apadrinada pels ducs de Cardona. 

Els priors de la confraria em deien que tota la capella havia de ser un monument a la Mare de Déu, i per això 
em van acotar els grans temes que havia d’esculpir: la trobada de la imatge, el cant de la Salve, el Magnifi cat i 
les lletanies. Quan van veure el meu projecte en les traces que els vaig presentar, es van entusiasmar. 
Per fer aquesta obra em van prometre 2.500 lliures barceloneses, i això són molts diners. El trasllat familiar de 
Folgueroles a Sant Llorenç havia valgut la pena. 

I si veiéssiu amb quin entusiasme els meus fi lls hi col·laboraven. Tot el poble de Sant Llorenç s’ha bolcat en 
aquesta obra! La capella ara ja és acabada i fa patxoca; sobretot d’ençà que l’any 1789 en Ramon Moliner va 
acabar el treball de daurar-la i pintar-la, que havia començat Marià Bordons: els dos dauradors més polits que 
mai he conegut. 

Quan entro a la capella i m’assec al banc dels priors, em sembla que sóc a la glòria del cel. Si no la coneixeu, 
visiteu-la. Estic segur que us agradarà. LAUS DEO. 
 Sant Llorenç de Morunys, 19 de març de 1792. 
Josep Pujol, escultor.» 

1 Els misteris del rosari són 15 escenes relacionades amb la vida de Jesucrist i es distribueixen en els misteris de Goig que són: 1. L’Anunciació a Maria, 2. 
La Visita de Maria a la seva cosina santa Elisabet. 3. El Naixement de Jesús. 4. La Presentació de Jesús al temple. 5. El Retrobament al temple amb els pares, 
discutint amb el savis de la Llei. Els misteris de Dolor: 6. La pregària a l’Hort de Getsemaní. 7. La Flagel·lació de Jesucrist. 8. La Coronació d’Espines. 9. El 
Camí del Calvari. 10. La Crucifi xió. I els misteris de Glòria: 11. La Resurrecció. 12. L’Ascensió. 13. La Pentecosta o Vinguda de l’Esperit Sant. 14. L’Assumpció 
de la Mare de Déu. 15. La Coronació de la Mare de Déu.

PERSONATGES
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En Memòria de Ricard Làzaro Sanromà
Un recordatori de l’Església Catòlica en els seus anys de vida

El dissabte 26 de juliol a quarts de cinc de la tarda moria mentre dormia1 a l’Hospital de la Santa Creu un des-
tacat feligrès de la nostra parròquia, Ricard Lázaro Sanromà (Barcelona, 1923-Vic, 2008), el qui fou el primer 
director del primer Institut de la comarca d’Osona, cosa que va ser tan important que a casa seva al poble se la 
va conèixer ja de seguida per “Ca l’Institut” o “L’Institut”. 
De formació intel·lectual i científi ca,2 fou un home molt creient durant tota la seva vida, a través de la qual po-
dem veure una mica el que han estat la religiositat i l’espiritualitat catòliques a Catalunya i al món en aquests 84 
anys de la seva vida, aprofi tant la seva biografi a per fer-ne un repàs.n primer lloc, nascut en temps del papa Pius 
XI (1922-1939) i mort en el pontifi cat de Benet XVI (des de 2005), va viure esdeveniments molt importants com 
la guerra del 1936-1939 amb la persecució anticristiana i els màrtirs,3 l’entronització de la Verge de Montserrat 
el 1947, la canonització de Sant Antoni Maria Claret el 1950, el Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona 
del 1952, en el qual va participar, i el Concili Català de 1995, el primer des del segle XVIII. 
I va veure fets com la creació de l’Estat del Vaticà l’any 1929, la proclamació per Pius XII del Dogma de l’Assumpció 
el 1950, el pontifi cat de Joan XXIII (1958-1963), que fou el de l’“aggiornamento” o posada al dia de l’Església, i 
el 21è Concili Ecumènic Vaticà II (1962-1965), que va signifi car un gran canvi en l’Església, amb l’ecumenisme 
i les renovacions de la litúrgia, entre les quals la de fer la Missa en l’idioma de la gent en lloc de fer-ho en llatí, 
havent tingut també molta importància el nou i creixent paper dels laics. També la primera visita d’un papa 
a Terra Santa (Pau VI el 1964) i els primers papes viatgers pel món, i “l’any dels tres papes”, el 1978, a la mort 
de Pau VI, amb el brevíssim pontifi cat de només un mes de Joan Pau I (agost-setembre) i l’elecció després del 
polonès Karol Wojtyla com a Joan Pau II (1978-2005) el primer papa no italià des de 1523 i un dels de més llarg 
pontifi cat de la història de l’Església. I encara va viure també l’atemptat contra el papa que va tenir lloc el maig 
del 1981 a Roma, en el qual aquest va resultar ferit de gravetat. 
Però anant a la vida més personal i quotidiana del meu pare cal dir que a través d’ella també trobem ben repre-
sentada l’espiritualitat catòlica catalana, que podem veure en uns quants apartats: 

Al santuari de Meritxell, Andorra, 1996.

- Montserrat. S’hi va casar en el seu segon matrimoni, el 23 de setembre de 1958, al moment de la seva mort 
estava a punt de fer les noces d’or.4 Els anys 1963 i 1965 va estiuejar amb la família a Torreblanca (Vacarisses) 
al peu de la muntanya, i els diumenges al fi nal de la Missa es cantava sempre el “Virolai”. Va anar a Montserrat 
molts cops, i fi ns i tot hi va fer un recés, i l’estiu del 1967 va viure allà un petit miracle, una curació ràpida d’un 
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familiar després d’haver-lo encomanat a la Mare de Déu.
- El Pare Claret. Fou alumne dels Claretians de Barcelona, i més tard professor de Ciències del Batxillerat Supe-
rior del Col·legi del Cor de Maria, al qual va enviar els seus fi lls grans a fer els primers estudis. Hi anava a Missa, 
havent-hi fet d’escolà quan era nen. I més tard va anar sovint a Missa a l’Església de la Mercè de Vic, la casa 
mare on hi ha les relíquies del sant5 i on el P. Claret fundà la Congregació el 1849. 
- La Sagrada Família. Quan vivia al carrer València de Barcelona a la dècada de 1960 i n’era gairebé veí, anava 
sovint a Missa dominical a la cripta, aleshores oberta al culte. 
- La Salle. Per un temps va escollir per als fi lls grans el col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes de Gràcia, 
i casualment a continuació va ser nomenat director tècnic del col·legi La Salle de Manlleu. 
- Franciscans. Durant una temporada va anar molt a Missa al Remei de Vic. Es podria dir que la seva espiritua-
litat era sobretot claretiana i franciscana. 
- Parròquia de Santa Maria de Folgueroles. Va escollir Folgueroles per viure-hi el 1969 i s’hi va instal·lar defi -
nitivament la primavera de 1970, havent-hi viscut 38 anys, fi ns a la seva mort. Quan hi va arribar hi havia de 
rector Mn. Xavier Falgueras, després hi va estar Mn. Eusebi Miralpeix, mort de forma prematura i sobtada l’abril 
de 1973, i després d’un breu temps en què hi hagué altres sacerdots, com Mn. Espina, hi estigué molts anys 
Mn. Jacint Ramon (1973-1998), i fi nalment l’actual Mn. Francesc Basora. Ell anava a Missa tots els diumenges i 
festes de precepte, excepte per impossibilitat (per malaltia greu i vellesa), ocasions en què solia rebre l’eucaristia 
a casa i sovint veia la Missa televisada des de Sant Cugat per TV2. La seva Missa preferida era la de diumenge 
al vespre, i en segon lloc, des que es feia, la vespertina del dissabte; quan això no fou possible o en les grans 
solemnitats anava a la de diumenge al migdia. 
- Les Josefi nes. A la Clínica Sant Josep de Vic el van atendre les monges amb molta atenció i cura, en diverses 
ocasions, en els seus últims anys. 
Per acabar, es pot dir que a casa li arribà durant molts anys la revista Família Cristiana i que també s’hi rebia la 
revista missionera Mundo Negro dels combonians;6 durant molt temps llegia i col·leccionava la Fulla Dominical; 
s’havia llegit més d’un cop la Bíblia, i llegia autors cristians, sobretot catòlics, i autors de temàtica religiosa; 
també es va interessar per moltes encícliques, particularment per la “Humanae Vitae”; va enviar tots els seus 
fi lls a col·legis religiosos i els seus viatges turístics normalment tenien objectius religiosos: Lourdes, Fàtima, 
Santiago de Compostel·la, el Pilar... Va tenir alumnes que més tard foren jesuïtes, i la decoració de casa seva 
comptava amb alguns quadres i escultures de Jesucrist i de la Verge.7 Però per donar una pinzellada fi nal, po-
dríem dir que essent un home seriós, intel·ligent i refl exiu, considerava el sentit de l’humor com una acceptació 
entre resignada i divertida, optimista, de la realitat.8 Per això, tot i que la tragèdia va marcar molts cops la seva 
vida, no va perdre ni la tranquil·litat ni l’alegria i entre els seus papers estava destacada una frase de sant Pau, 
la que diu que “convé perseverar” i “he fet la cursa, he mantingut la fe, he transmès la torxa”. 

Ricard Làzaro Medina

1 El 16 de juliol se li havia imposat l’escapulari del Carme, que portava posat en morir. Una setmana abans va tenir una premonició de la seva mort i va 
demanar d’anar a confessar, a Missa i a combregar, i se li va administrar la unció dels malalts.
2 Al quadre de la promoció de la Llicenciatura de Química de la Universitat de Barcelona el 1947 apareix amb Joan Oró, de sòlida fe catòlica com ell, i 
amb molts religiosos i monges. Va arribar a ser catedràtic de Física i Química l’any 1966.
3 El 27 d’octubre del 2007 el papa va beatifi car a Roma Rosa Jutglar (1900-1936), una religiosa dominica de l’Anunciata nascuda a Savassona i que havia 
anat a escola a Folgueroles.
4 Des de l’any 1983, el del 25è aniversari, un grup de famílies del poble casats el 1958 fa cada any un dinar de trobada el dia de Sant Joan. Ell hi va 
participar des de l’inici fi ns a l’any 2007.
5 És curiós que a Barcelona va viure al carrer Pare Claret, més tard anomenat Sant Antoni Maria Claret; a Manlleu, al carrer Enric Delaris, nom d’un germà 
de La Salle, i a Vic, al carrer Sant Miquel dels Sants, en un pis de l’edifi ci on durant la guerra s’havien amagat aquestes relíquies.
6 I també, a la dècada de 1960, quan hi havia aquestes revistes als quioscos, comprava per als nens les Vidas ejemplares, una col·lecció setmanal de vides 
de sants, que ell també llegia. 
7 Com el Sant Sopar del pintor Joan de Joanes, una imatge en alt relleu de Jesucrist amb el Sagrat Cor, una fi gura sedent de Crist rei del món, unes escenes 
de la Sagrada Família, una Verge Maria orant, crucifi xos…, que tenien un lloc preeminent al menjador, al despatx, a les habitacions… 
8 Els que el conegueren saben que era una persona confi ada, emprenedora, amable i atenta, cordial, i molt humana i generosa.

PERSONATGES
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La Tos
La tos és un acte refl ex i defensiu de l’organisme, que té el seu origen en les vies respiratòries inferiors i que 
implica el sistema nerviós central i perifèric, així com el múscul llis de l’arbre bronquial.
La tos es produeix com a resposta a qualsevol estímul irritant que pugui difi cultar la respiració, tant si és degut 
a un excés de secrecions com a cossos estranys, etc.
És per això que la tos no es pot suprimir indiscriminadament, sinó que s’han de considerar els tipus de tos que 
existeixen i tractar cadascun adequadament.
Hem de tenir en compte diferents tipus de tos:

-Tos seca o no productiva: no produeix expectoració.
-Tos productiva: produeix expectoració.
-Tos seca falsa: no s’aconsegueix expectorar i es produeix la deglució de la mucositat (es dóna sobretot en 
dones i nens).
-Tos crònica o aguda: de més de tres setmanes de durada. Quan la tos és més o menys permanent, tendeix a 
perpetuar-se perquè l’expulsió violenta de l’aire irrita la tràquea i la laringe.
-Tos psicògena (tics): hi ha persones que tenen el costum de tossir abans de parlar o que ho fan quan es posen 
nervioses.

Què cal fer per controlar la tos?

Les normes generals que s’han de seguir són:
-Calmar la tos seca no productiva.
-Facilitar la tos productiva mitjançant expectorants i/o mucolítics.
 
En tots els casos s’ha de proporcionar al tracte respiratori la humitat necessària, tant per ingestió de líquids com 
per humidifi cació de l’aire respirat.

Si la tos és seca, no productiva, hiperreactiva, no sols produeix malestar, sinó que tendeix a autoperpetuar-se 
a causa de la irritació de la tràquea i de la mucosa faríngia produïda per la ràpida expulsió de l’aire. En aquests 
casos, o en aquells en què la tos alteri el son, està indicat el tractament amb fàrmacs antitussígens.

Si la tos és productiva, i la freqüència tolerable, pot estar indicada l’administració de fàrmacs expectorants i/o 
mucolítics per facilitar l’extracció de fl egmes. Si la tos és productiva persistent i molesta, s’hi pot afegir a més 
un antitussigen per calmar la tos, a la nit.

Els preparats com el xarop simple, la llimona i la mel, són remeis populars i útils pels seus efectes emulgents o 
suavitzants. Es poden donar als nens i a les dones embarassades. Els caramels amb mel o herbes també suavitzen 
la gola. Evitarem prendre caramels amb mentol perquè són una mica irritants.

El tipus de medicament que cal prendre en cada cas dependrà de l’edat del pacient, del tipus de tos, dels símpto-
mes associats, de si es prenen altres medicaments al mateix temps, i de si existeixen antecedents de malalties 
com bronquitis, diabetis, cardiopaties, etc.
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Quan haig d’anar al metge, o a la farmàcia; o puc controlar la tos a casa?

Recordeu que la tos no és una malaltia, sinó un símptoma; per tant la teràpia s’ha d’analitzar bé.

Si la tos ve provocada per un refredat i no hi ha simptomatologia associada podeu actuar d’acord amb la tradi-
ció popular i a més mantenir una humitat del 40% a l’habitació, ingerir aigua sufi cient i evitar espais amb fum 
de tabac. L’aire sec i la sequedat de la gola agreugen la tos.

De sempre és sabut que la regalèssia va bé per calmar la tos i disminueix la irritació de les mucoses respiratòries, 
però s’ha de prendre amb moderació perquè pot augmentar la tensió arterial.

Casos clars en què s’ha d’anar al metge:

Si es tracta d’un lactant.
Si es tracta d’un nen o un adult amb tos de més de dues setmanes d’evolució.
Nen amb tos no productiva (seca) associada a difi cultat respiratòria o amb tos nocturna recurrent, o acompan-
yada de vòmit. Si la tos és de la laringe.
Nen amb tos productiva associada a febre, o amb esput serós, mucós, purulent o hemàtic.
Adults amb tos no productiva (seca) associada a dolor toràcic i/o respiració superfi cial i/o dispnea i/o febre alta. 
També quan hi ha antecedents patològics d’asma o MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), insufi cièn-
cia cardíaca o antecedents de cardiopaties. O si la tos és deguda a un efecte secundari d’algun medicament de 
tractament crònic.
Adults amb tos productiva associada a esput verd o grogós, o bé bastant espès, i/o algun dels símptomes asso-
ciats del cas anterior.

Els medicaments que s’han receptat per a la tos no s’han de prendre més de tres setmanes, i en tot cas caldrà 
anar al metge perquè en porti el control.
 
Davant de qualsevol dubte, podeu acudir a la farmàcia i se us informarà. Entre ser necessària la visita al metge 
i els remeis casolans, hi ha casos intermedis on us pot ser útil el servei farmacèutic.

Bibliografi a:
- Bassons, M. Teresa; Cachà, Francesca; Farrés, Jeroni. «Protocol d’actuació farmacèutica davant d’una consulta sobre tos». Circular Fca. del MICOF.
-www.farmaceuticonline.com (Familia-Tos), Marian Carretero.
-MICOFF. Manual de dispensación de productos sin receta.
-Camps, M. «La Tos». El farmacéutico, núm. 125.

El Reiki
El Reiki és una teràpia curativa alternativa mil·lenària per imposició de mans.
“Reiki” és un concepte format per dues paraules japoneses: “REI”, que signifi ca “l’energia de l’univers”, i “KI”, que 
es refereix a l’energia vital que circula dins dels organismes vius.

Si tenim una vida plena d’alteracions físiques, emocionals, mentals o espirituals, deixem escapar energia. Aques-
tes alliberacions generen uns bloquejos energètics o nusos, que impedeixen el fl ux normal d’energia vital (KI), 
i això provoca un posterior efecte en els òrgans i teixits del nostre cos, cosa que ens pot portar cap a la malal-
tia.
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Aquesta energia vital (“KI” en japonès) és l’equivalent al concepte xinès “CHI”, al “PRANA” indi, al grec “PNEU-
MA”, al “MANÀ” dels polinesis, a l’“ORENDA” dels indis iroquesos, a l’hebreu “RUACHÇ”, al “BARACA” dels països 
islàmics, al “KA” dels antics egipcis, a l’“ENERGIA BIOPLASMÀTICA” dels científi cs russos, etc.

És a dir, que pot ser que a causa de l’escepticisme hagi caigut tot en l’oblit, perquè totes les cultures la reco-
neixen, i fi ns i tot està reconeguda per l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

L’art de col·locar les mans sobre el cos humà per reconfortar i disminuir els dolors és un antic instint humà que 
utilitzem sovint quan patim dolors físics, ja que instintivament col·loquem les mans damunt la zona afectada. 
El toc humà distribueix calor, serenor i curació.

Existeix una relació signifi cativa entre els estats emocional i físic; per exemple, quan ens trobem en un estat 
d’angoixa (pla emocional) sentim un nus a l’estómac (pla físic).

La medicina tradicional acostuma a actuar només en el pla físic alleujant el dolor. No obstant això, l’arrel del 
problema pot no desaparèixer i els símptomes físics poden tornar a aparèixer o complicar-se si no s’ha tractat 
el problema a temps.

El gran avantatge del Reiki és que actua a la vegada en el pla físic, el mental, l’emocional i l’espiritual, de manera 
que ajuda a solucionar tant l’arrel del problema com les seves conseqüències. A més, el Reiki no té contraindi-
cacions; es pot fer tant a un nen acabat de néixer, com a un avi que s’està morint.

Nosaltres som matèria, però els científi cs ens diuen que també som energia (E=mc2), és a dir, que l’energia és la 
realitat bàsica en la qual es condensa, s’equilibra i es forma la matèria. 

Equilibrar aquesta matèria o “cos” és la funció d’aquesta energia curativa, regulant a la vegada el cos mental o 
emocional i l’espiritual o evolutiu.

Amb la força del Reiki podem afavorir la salut del cos i la ment sense tenir cap mena de coneixement mèdic; 
només hem de col·locar les mans i deixar fl uir el Reiki.

Amb aquest avantatge seria lògic considerar el Reiki com un miracle, però també seria ingenu considerar que 
el Reiki fa innecessaris tots els altres mètodes de curació. Per exemple, si algú es trenca una cama s’ha de recó-
rrer a la medicina convencional, i un cop s’hagi col·locat els ossos al seu lloc, podrem fer-li Reiki amb l’objectiu 
d’enfortir i harmonitzar la zona, de manera que aconseguirem una ràpida recuperació.

Veiem doncs que el Reiki no substitueix els altres mètodes, però sí que pot complementar-los d’una manera 
molt positiva tant per al pacient com per a l’hospital, que disposarà abans d’una habitació lliure per atendre 
una altra persona.

No cura el terapeuta, sinó l’energia. El terapeuta és un simple canal.

A mi personalment em va canviar la vida. El fet d’ajudar algú a curar-se o a calmar-li el dolor és una cosa molt 
gratifi cant, i m’agradaria que els folguerolencs coneguin i sàpiguen utilitzar aquesta tècnica quan ho necessitin 
(migranyes, mals d’esquena, cops, problemes de pell, angoixes, cremades, depressions, etc.).

ALIMENTACIÓ I SALUT
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-Entrevista a Jordi Verdera, infermer del Centre de Salut de Folgueroles i amb més de 25 anys 
d’experiència en acupuntura.

• Jordi, creus que el Reiki tardarà a arribar als hospitals?
A poc a poc es va introduint el Reiki en hospitals i altres centres de salut. Hi ha publicacions que parlen de la 
formació de Reiki del personal sanitari en importants hospitals dels EUA, Anglaterra, Espanya..., per poder com-
plementar els tractaments mèdics que es fan.

• Quan i qui necessita Reiki?
Penso que el Reiki és útil a tota persona que tingui algun tipus de malestar, ja sigui físic, psicològic, emocional 
o espiritual, i també a les persones que es trobin bé.
De fet els Reiki-terapeutes ens fem auto-Reiki per poder millorar la nostra relació amb nosaltres mateixos i amb 
els altres.
Seria com l’acupuntura, que pot fer-se com a prevenció de desordres de la salut, però considero que el Reiki 
encara és més potent.

• Ara que coneixes el Reiki, a nivell laboral t’ho mires d’una altra manera?, combina tan bé com sembla el 
conjunt Hospital/Reiki? 
A nivell professional i personal em dóna molta satisfacció poder fer Reiki a la gent que ve a la consulta.
Jo a l’energia del Reiki l’anomeno “amor” i considero que és un acte d’amor transmetre el Reiki.
Les malalties ens vénen per desordres, primer a nivell mental, emocional, etc., i després es manifesten en el 
nostre cos. Si som capaços de superar aquestes situacions traumàtiques, podem curar la malaltia o evitar que 
aparegui en un futur proper.

Si portem una vida feliç, no emmalaltim, i considero que aplicar els principis del Reiki és una bona manera 
d’evitar-ho.
---
M’agradaria donar les gràcies a en Jordi per la seva solidaritat i per explicar a la gent del poble on visc que el 
Reiki és una eina que se’ns ha donat per ajudar-nos en el nostre camí evolutiu, donant-nos la possibilitat de 
sanar el passat, viure el present amb harmonia, i confi gurar el futur.      
 

VENTURA NOGUER
                                  Mestre de Reiki

BOTÀNICA-FAUNA
BOIX (BUXUS SEMPERVIRENS)                Altres noms: Buix

En general us diran que el boix és un petit arbust d’un o dos metres d’alçada, però en indrets inaccessibles, en 
bona terra i en jardins he vist plantes de 5 o 6 metres d’alçada.
Planta verda tot l’any, les fulles de mida petita són coriàcies de forma el·líptica i agradables al tacte, fl oreix en 
ple hivern i la mateixa planta té fl ors masculines i femenines, aquestes a la primavera faran un fruit de la mida 
d’un pèsol arrodonit amb unes petites punxes, a fi nals d’estiu s’obren els fruits i escampen unes minúscules gra-
nes negres. És una planta força abundant en la nostra comarca, en zones humides, sotabosc, en indrets com el 
Cabrerès i el Puigsacalm forma veritables boixeres; més al sud escasseja, i cal dir que és una espècie protegida, 
ja que ha estat apreciat per la seva fusta.
Aquesta planta es pot dir que és tòxica tota ella, no obstant això s’ha utilitzat com a febrífug; les fulles que 
tenen un gust amarg, i coneixia un personatge a qui mastegar-ne un brot de fulles li treia el mal de cap.
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Mare  de Déu de la Damunt

Davant vós jo m’agenollo,
i vinc a cercar la pau,

el cor i l’ànima us dono.
No m’abandoneu si us plau.

Just al fons de la vall
Sant Jordi us protegeix

damunt del seu blanc cavall.
De gran cavaller vesteix.

Protegiu els folguerolencs
i a tothom en gran manera

que escoltin vostres oracions
fi ns a Rasos de Peguera.

El Pedraforca feliç s’aixeca
enfront vostres ulls vigilants.

I davant vostra mirada,
vesteix tots els seus encants.

A vós, la meva oració
i de la gent del meu poble,
gent de comarca tan noble,
que a vós té gran devoció

Brígida Caralt

PROPIETATS TERAPÈUTIQUES
Sudorífi c, antireumàtic, antifebrífug, i en altres temps s’utilitzava per a la 
sífi lis i la gota. S’estan fent estudis d’aquesta planta per utilitzar els seus 
alcaloides contra la sida  amb un bon èxit.                                                     
                                                                                                                
FORMA D’UTILITZACIÓ
Ja he comentat que és una planta que conté elements tòxics i per tant no la 
recomano per a ús casolà. Es poden utilitzar les fulles, el tronc i l’arrel triturats 
amb una ebullició de 15 minuts. Per a ús extern se’n preparava un oli mace-
rant la planta per fer fregues als punts adolorits pel reumatisme.
Homeopatia: és una de tantes plantes utilitzades.

Toni Vilaró

Sort que ens queden els records

Quan el pas del temps se’t fa feixuc
i t’adones que ja han passat molts anys

recordes amb enyor la joventud
i et van quedant enrera mots afanys.

Et venen tants records al pensament
que sembla que encara sigui ahir

i que estiguis vivint aquell moment
però que mai tornarà venir.

I vius amb el record de tantes coses,
de familiars i amics que tan deixat

que quant hi penses sempre les enyores
i voldries tenir-les al costat

Però ens queden els records !!

Marina Casacuberta i Roma 
Folgueroles 1945

St.Miquel de Balenya 2007

RACÓ DE POESIA / NARRATIVA
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El Nadal d’en Tonet
Faltaven pocs dies per Nadal, es feia de nit, i en Tonet, mirant per la 
fi nestra, esperava que l’estel del campanar de l’església s’il·luminés, 
com cada nit.

Des d’allà als afores, era l’única 
cosa que podia veure; vivia 
massa lluny per poder veure 
l’enllumenat dels carrers, els 
avets engalanats, les fi nestres i 
els balcons plens de colors. Sen-
tia massa lluny l’esperit nada-
lenc, i també enyorava els com-
panys d’escola.

Si bé el paisatge que l’envoltava era meravellós, aquells dies en Tonet el 
trobava totalment fred i melancòlic; l’ombra del bosc que envoltava la 
casa la veia fosca i freda, i el riu que travessava la vall era un camí gris i 
glaçat. 

Cada nit, en fer-se fosc, en Tonet s’acostava a la fi nestra i bocabadat con-
templava com enmig de la foscor es dibuixava aquell bonic estel. 

Si de lluny era tan bonic, pensava en Tonet, com deuria ser vist des de la 
mateixa plaça del poble?
Aquella mateixa nit, just damunt del campanar, va veure un estel molt més 
petit, era un dels estels que surten cada nit. Tot mirant-lo, va demanar un 
desig, mentre els seus ulls es tancaven per la son.

L’endemà no podia creure el que veia: 
aquella nit havia nevat, però només 
just davant de casa seva. A l’altra ban-

da del riu, no hi havia caigut ni un sol fl oc. 
Els arbres del bosquet vestien un blanc de gala, la petita caseta, ben bé 
semblava un pastís de nata. A poc a poc, la vall es va omplir de nens i 
nenes que baixaven expressament per jugar amb la neu.
La gent del poble no podia comprendre el que havia passat; sols en Tonet 
sabia que una nit havia demanat a un estel un xic d’esperit de Nadal.

Brígida Caralt
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Inauguració gegants. Any 1968

Festa Major. Any 1968Festa Major. Any 1968
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Fer la bugada al 1930

 A moltes cases antigues hi ha una espècie de banc d’obra amb una altura aproximada d’un metre, on 
hi havia una boca oberta a la part davantera que servia per guardar-hi la cendra resultant de la cuina. A sobre 
s’hi col·locava el cossi, el qual tenia un forat a la part inferior d’uns tres centímetres. A dins s’hi fi cava ordena-
dament la roba —llençols i draps ja nets i encara humits— i es cobria amb una tela; a sobre s’hi dipositaven les 
cendres (la quantitat equivalent a una galleda normal). El forat inferior del cossi s’unia mitjançant una canya, 
foradada pel mig, a la perola o a una caldera. A poc a poc s’anava abocant amb algun pot l’aigua de la caldera 
sobre les cendres, fi ltrant-se i passant per a tota la roba. A través del muntatge l’aigua amb cendra anava fent 
un recorregut i s’anava blanquejant. Es podia fer uns quants cops, però arribava un moment en què la canya 
estava massa calenta i cedia. 

Després es tornava a portar la roba a rentar al safareig perquè quedés millor.  La roba de fi bres naturals que 
es posa en les cendres s’està posant en condicions alcalines, i sofreix un procés de neteja més o menys intens, 
tant més intens com més calenta és l’aigua. S’explica així parcialment per què les cendres ajuden a netejar: pels 
compostos suaument alcalins que contenen. Els detergents sintètics contenen també compostos similars que 
fan aquesta funció

Per a més informació:
Explicació química:
Claudi Mans, Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia de la UB. 
(www.fuentesdeayodar.com)

Il·lustració de Josep Agulló
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«Veia que penjaven una perola al foc amb uns clemàstecs i amb l’aigua; quan quasi bullia hi tiraven la cendra 
(n’hi tiraven força; era cendra de llenya freda i amb un sedàs la triava perquè no hi quedés cap tros de carbó) i 
ho remenaven. Quan bullia a vegades hi tiraven un grapat de sosa càustica, i després hi tiraven tots els draps 
bruts de matar el porc. Ho fèiem bullir i treia tota la grassa. La roba tornava a quedar neta per a una altra 
matança. Deuria tenir uns deu anys quan ho veia. Després al safareig s’esbandia la roba i s’estenia.»

Succés Segalés i Balmes (Vic, 22 d’octubre del 1922)

«A casa la mare, que es deia Maria, posava el “bugader” a sobre l’escon de la cuina [en Ramon era del Godaiol] 
i tapava el tap del foradet que hi havia a sota perquè l’aigua no marxés. Després hi fi cava la roba bruta i ho 
tapava amb un drap; a sobre hi tirava la cendra. La mare tirava aigua calenta amb un pot directament sobre 
la cendra i s’anava fi ltrant. Obria el tap i agafava la mateixa aigua per anar-la fent circular. Aleshores portava 
la roba a esbandir al safareig de l’hort o a la bassa. 
 Era molt diferent que avui! Abans es rentava la roba quan estava ensaginada, avui es renta que no 
està ni bruta!»

Ramon Caralt i Costa (Folgueroles, 1927)
Vocabulari: 
Bugader: cubell o cossi per fer-hi la bugada; d’aquí el nom. 
Bugadera: persona que es dedica a rentar la roba d’altres. 
Clemàstecs: Cadena amb ganxos, penjada a la xemeneia de la llar, que serveix per penjar-hi les olles, els perols, 
etc. 
Ensaginada: adjectiu que serveix per dir que la roba està bruta. El sagí és el greix d’un animal. 
Escon: banc amb respatller alt que estava col·locat davant de la llar de foc. 
Perola: caldera. 

Montse Caralt

Jugant amb el sol – Segona part
En primer lloc voldria comentar breument alguns dels termes que estan lligats als rellotges de sol.
La gnomònica és la ciència que estudia el càlcul, el disseny i la construcció dels rellotges de sol.
Els components bàsics d’un rellotge de sol (també anomenats quadrants solars) són: el gnòmon o estil que ens 
donarà l’ombra, la superfície on es veurà aquesta ombra, la numeració, línies, signes zodiacals, llegendes, etc.
L’eix de la Terra és una línia recta imaginària que va de pol a pol, passant pel centre de la Terra i que a la vegada 
és el seu eix de rotació. Si prolonguéssim aquesta línia pel pol nord aniríem de dret a topar amb l’estrella polar 
que, a la vegada, és el nostre nord geogràfi c.
El gnòmon o estil acostuma a ser una barra que, quan fa sol, amb la seva ombra ens indica l’hora i amb el seu 
extrem ens pot indicar l’època de l’any en què ens trobem. La particularitat del gnòmon és que és una línia 
paral·lela a l’eix de la Terra.
L’equador és el cercle màxim que hom pot traçar al voltant de la Terra i que és perpendicular a l’eix de la Terra. 
A partir d’aquest cercle dividim la Terra mitjançant meridians, que són els semicercles que hom pot traçar de pol 
a pol passant per l’equador, i serveixen per determinar la longitud d’un punt qualsevol de la superfície terrestre. 
A partir del meridià de Greenwich es divideix la Terra en 24 porcions horàries, les 24 hores que té el dia. Del 
meridià que passa pel lloc on es vol situar el rellotge de sol se’n diu meridià local i la projecció d’aquest, línia me-
ridiana. Aquesta línia que va de sud a nord és important conèixer-la per a la correcta orientació del gnòmon.
També, a partir de l’equador, parlem de paral·lels, que són tots els cercles que hom pot traçar al voltant de la 
Terra paral·lels a l’equador. Serveixen per determinar la latitud d’un punt qualsevol de la superfície terrestre. La 
latitud es mesura en graus (valor d’un angle el vèrtex del qual és el centre de la Terra) i es compta de 0º a 90º, des 
de l’equador fi ns al pol nord si la latitud es refereix a l’hemisferi boreal. Aquest angle també és imprescindible 
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conèixer-lo per donar la inclinació correcta al gnòmon. Folgueroles està sobre els 42º de latitud nord.
La Terra té una òrbita irregular que fa que a vegades giri al voltant del Sol més ràpidament o més lentament. 
Aquest fenomen s’anomena excentricitat de l’òrbita terrestre. Tant és així que es pot dir que a causa d’aquest 
fenomen hi ha solament quatre dies a l’any en què coincideixen exactament l’hora civil amb l’hora solar. Aques-
tes dates són els dies 26 de desembre, 16 d’abril, 14 de juny i 2 de setembre; i els dos dies en què hi ha més 
separació entre la nostra hora civil i l’horari solar són el 12 de febrer, que anem avançats més de 14 minuts, i 
el 4 de novembre, que portem un retard de més de 16 minuts. Existeix una taula, que s’anomena equació del 
temps, que relaciona dia a dia, amb minuts i segons, aquestes diferències. També hem de tenir en compte l’hora 
o les dues hores d’avançament que portem respecte del Sol.
De rellotges de sol n’hi ha de molts tipus (equatorials, horitzontals, verticals, verticals declinats, esfèrics, ana-
lemàtics, etc.). Els més coneguts són els que trobem sobretot a les façanes de les cases, d’edifi cis religiosos o 
masies (que la majoria de vegades són verticals declinats,). El seu material també és molt divers, poden ser de 
pedra, de pissarra, pintats, de metall, de ceràmica, etc.
Gràcies a un treball de recerca sobre rellotges de sol que van fer quan estudiaven batxillerat en Marc, fi ll d’en 
Lluís Badosa, i la meva fi lla Mireia, i també a la meva afi ció pels rellotges de sol, em vaig animar a buscar quants 
en podria trobar a la comarca d’Osona. Vaig separar l’estudi per termes municipals i ràpidament vaig anar de-
tectant que Folgueroles era un dels pobles on més n’hi havia. També val a dir que des de l’any 2000 fi ns al 2008 
Folgueroles ha incrementat l’art de rellotges de sol, i ha passat de tenir-ne 20 a tenir-ne 25.
A la població de Folgueroles se la coneix per mossèn Cinto, per la seva església i ermites, pels seus jaciments 
prehistòrics, pels picapedrers, etc. Jo penso que aviat tindrà un nom dins de la gnomònica per la seva riquesa 
de rellotges de sol.
A la següent pàgina hi ha tots els rellotges de sol que he anat localitzant dins el terme municipal de Folgueroles. 
Això ha estat possible amb l’ajut de família, amics i folguerolencs.

Josep M. Val Soriano

1 2 3 4 5
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1. El Raurell. De pedra, datat al 1871.
2. Polígon-Can Mas. Acer inoxidable. Marca els solsticis d’hivern i d’estiu, i els equinoccis de primavera i tardor. Ha estat 
col·locat a fi nals de 2007. Lema: “QUAN EL SOL EM TOCA EL NAS, DONO L’HORA A CAN MAS”.
3. Carrer Ronda de la Damunt. Lema: “Sóc impassible fi ns i tot amb l’impossible”. Decoració Sol, Lluna i Gall. De pissarra. 
Marca les èpoques zodiacals de l’any
4. Plaça Verdaguer, 7. Lema: “ÉS L’HORA DE SER FELIÇ”. Amb un sol i estrelles de decoració. Pintat.
5. Carrer de la Font, 37. Solament en queda el gnòmon.
6. Plaça de la Font de la Ricardera, 3. Es va reparar la façana i van respectar la zona del rellotge i van deixar-hi el gnò-
mon. 
7. Carrer de la Damunt, 1. De ceràmica, decoratiu.
8. Rambla, 3. De pedra. A la cara sud de la casa.
9. Carrer de la Font, 23. Pintat. No té numeració.
10. Carrer de la Font, 41. De pedra, desorientat de la façana per tenir orientació nord-sud.
11. El Godaiol. Solament hi ha el gnòmon i hi queden restes del formigó on s’hi havien pintat les línies. 
12. Passatge Noguer, 1. De pedra. Decoració un sol, inscripció: “ANY 1992”.
13. Carrer Dr. Josep M. Madrenes. Decoratiu.
14. Carrer de la Damunt. De ceràmica, decoratiu.
15. Carrer del Passaban, 3. Quan vaig fer la fotografi a encara hi havia el gnòmon.
16. Carrer Bisbe Torres i Bages, 1. De pedra, decoratiu.
17. Carrer Dr. Josep M. Madrenes, 14. De pedra.
18. Plaça Verdaguer, 3. Pintat sobre la pedra, amb dos tipus de lectura.
19. Masia La Roca. De pedra, ben orientat.
20. Carrer Dr. Josep M. Madrenes. Inclinat de pedres col·locades pel propietari de la casa.
21. El Gelabert. Data del 1663. Inscripció “IHS.MA-IAVME,GILABERT”.
22. Carrer Major, 46. Pedra rossa de Folgueroles. Inscripció: “Can Campaner”. Un sol de decoració.
23. Carrer Mistral, 15. De ceràmica. Col·locat l’any 2000. Lema: “CADA DIA SI DÉU VOL LA GIRA FAREM QUAN ES PONGUI 
EL SOL”. Indica les hores, els signes zodiacals i les seves èpoques de l’any. Hi ha la latitud i la declinació de la paret.
24. Carrer Bru de Sala. Pintat i ceràmica, de decoració té un sol i una lluna. Lema: “EL TEMPS ANIRÀ PASSANT PERÒ ELS 
BONS AMICS PER SEMPRE PERDURARAN”.
25. Plaça de la Font de la Ricardera. De pedra i ferro. Lema “JA HI POTS PUJAR DE PEUS, ARA ÉS L’HORA QUE VEUS”. Hi ha 
la latitud i la declinació de la paret. Es va col·locar a fi nals de 2007.

Josep M. Val Soriano
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“Vers allí m’havia d’endreçar”

Un escrit semblant a aquest, explicant la travessa que féu Verdaguer i la repetició que en férem nosaltres en-
guany, ha estat publicat de forma resumida en diversos llocs. A LA FALGUERA, revista que recull la vida i les 
activitats de Folgueroles, hi havia de sortir.

Amb la publicació de L’Atlàntida, Verdaguer obtingué els primers triomfs literaris i, gràcies al càrrec de capellà 
de la família López, es pogué dedicar professionalment a escriure. Llavors començà a gestar un cant èpic on el 
Pirineu fos la font d’inspiració; resseguí la vastitud de les valls i trescà pels més alts cims per acabar destil·lant-
ne el cor al poema Canigó. Engrandí coneixements observant la natura, recorrent la geografi a, escoltant la 
gent, anotant la toponímia i recercant el folklore. La motivació fou tanta que, durant força estius, especialment 
els dels anys 1882 i 1883, trepitjà tenaçment bona part de la serralada pirinenca. La descoberta més llarga la 
començà el 3 de juliol de 1883 a Prada, al peu del Canigó, i l’acabà el 7 de setembre als estanys de Pessons, a 
Andorra. Foren més de dos mesos visitant pobles i recorrent muntanyes tot pujant i baixant a molts cims: el 
Canigó, el Cadí, el Montsent de Pallars, la Pala Alta de Serradé, la Pica d’Estats, el Casamanya.

De ben segur, però, que la més signifi cativa de totes fou la travessa que realitzà des del poblet d’Ausat (Arieja) 
fi ns al de Llorts (Andorra), passant pels cims del Montcalm i la Pica, l’agost de 1883. Fou una travessa que, pas-
sats ja 125 estius, encara és recordada com una gran gesta excursionista: per la difi cultat que presentava, per 
l’atreviment de l’aventura, per la durada i els forts desnivells i per la història colpidora del fi nal.

Verdaguer era jove, havia complert els 38 anys, i tot i no tenir una preparació física d’un esportista d’elit era un 
excel·lent caminador i un gran excursionista, i com a tal era un home tenaç, agosarat i aventurer, amb capacitat 
de sofriment i amarat d’una forta motivació. Tenia, a més, una qualitat a destacar: la facilitat de llegir la mun-
tanya. Tant la desxifrava des de dalt d’un cim amb àmplia visió: “[Des de la pica de Montcalm] ...Se descobreix 
part d’Andorra, totes ses muntanyes, algunes del Pallars, les innumerables de l’Arieja i les de Cerdanya i Cadí, 
Puigmal i Canigó a l’extrem...”, com la comprenia des del fons d’una vall en plena foscúria: “[Baixant el port de 
Creussans] ... Procurant enfonsar mes mirades en aquelles tenebres palpables, avancí un tirant de pedra, vers a 
on lo torrent roncava més fort, donant-me avís de que ses aigües patien, esqueixades en un horrible precipici. 
—Si no trobo el viarany, aquí em caldrà fer nit...”.

El 23 d’agost va dormir a la fonda Blanquet d’Auzat i l’endemà a les 3 de la tarda va emprendre, acompanyat 
d’un guia, el camí cap a la Pica i Andorra. Després de 4 o 5 hores de caminar feren nit als orris del Pla Subrà 
(1.952 m). El dissabte 25 es llevaren ben d’hora i “De bon matí pujam a Montcalm. La pujada és dreta i rocosa...”, 
tardaren unes 3 hores fi ns al cim (3.077 m). En una mitja hora baixaren al coll de Riufred (2.990 m) i pujaren a 
la Pica d’Estats (3.143 m), el cim més alt de Catalunya: “Des d’Estats tornàrem a Montcalm i, per la banda de 
migdia, emprenguérem la baixada...”. A partir d’aquí començava una baixada llarga i difi cultosa fi ns a la vall 
de Solcem (1.617 m) per la canal de Riufred: “...per un englevat d’herba grossa, que relliscava com un vidre, 
empesos per la pluja, que ens feia la baixada summament penosa. Unes dues hores i mitja estiguérem baixant 
del Montcalm a la ribera, i no parant la pluja...”. Pujaren per la vall de Solcem i un cop superada la cascada de 
Labinàs varen seguir un camí a l‘esquerra: “...que segueix, fi ns al cim de la serra, un rieró que baixa en forma de 
cascada. Més amunt d’ella es troba una cabana, i des d’allí al cim hi ha encara una pujada de mitja hora”. Era 
ja al port de Creussans (2.622 m), entrada d’Andorra, portava ja acumulats 2.280 metres de pujades, 1.600 de 
baixades i unes deu o onze llargues hores de caminar, i encara li quedava una bona tirada: “Arribàrem al port. Lo 
guia m’ensenyà tres o quatre hores més avall, uns conreus, i em digué que vers allí m’havia d’endreçar. Se girà 
dient-me ‘adeu-siau’, i jo, amb la maleta a coll, començo la baixada”. Començava a llustrejar i el camí estava 
esborrat per la calamarsa; l’herba relliscava i el pendent era considerable; el lloc li era totalment desconegut i 
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anava sol; l’indret era perillós per les cingleres, els llacs i els rierols; la maleta li era molt feixuga i la gana i la set 
començaven a passar-li factura. La situació era crítica: “allí crido, xisclo, ahuco, i no em respon sinó el torrent 
amb sa veu forta i aterredora”, però de les fl aqueses en va fer virtuts i quan entre núvols pogué albirar una 
estrella, s’avivà: “Déu te sap aquí, me diguí a mi mateix, i Ell té compte fi ns de l’insecte que llaura la pols”. Se 
li va fer fosc: “Aixís caminí llarga estona, aixafat i trencades les cames pel pes de la maleta, molestat per la 
gana, i més per la set, no gosant beure aigua per ser de calamarsa i trobant-me molt suat i, sobretot, travat 
per la fosca impenetrable. Era la primera vegada que veia aquest país d’Andorra, i no sabia en quina direcció 
estaven les primeres cases...”. Va anar baixant a les palpentes fi ns que va sentir lladrar un gos; havia arribat a la 
cabana del Castellar (1.900 m): “...de tot hi hagué en la barraca, i lo pa de la taula del rei no em sabria tan bo 
com aquell pa negre, i no trobaria tan tous com aquell pallús sobre la nua terra los coixins de ploma d’oca del 
més ric palau”. L’endemà dia 26 sortí al matí ben d’hora i baixà amb llestesa la vall: “Lo poblet del Serrat no el 
conec per haver-lo vist sols passant i passant de pressa”. Arribà a Llorts on celebrà missa, ja que era diumenge. 
Així i aquí donà per acabada la difícil i agosarada travessa des d’Ausat, Verdaguer restà encara durant un parell 
de setmanes trescant per Andorra.

El cap de setmana del 22 al 24 d’agost d’enguany repetírem aquesta excursió un bon grapat de caminadors, en 
fórem 32. Uns arribàrem a Ausat des d’Andorra i uns altres de Barcelona i d’Oliana, però el gruix de l’expedició 
provenia de Folgueroles i Osona. Dormírem sota una pluja fi na prop dels orris del Pujol, en clarejar pujàrem el 
Montcalm i la Pica d’Estats. Aprofi tàrem l’ocasió per ascendir també el pic Verdaguer (3.131 m, segurament que 
mossèn Cinto no hi pujà) i a un altre “tres mil” (3.044 m) innominat que junt amb el Montcalm forma el coll de 
Riufred; proposàrem batejar-lo com a pic Santaló, honorant la mare del poeta. El bon temps ens acompanyà 
tothora i féu que la baixada llarga i penosa a Solcem per Riufred no fos tan lliscant. Un cop a la ribera pujàrem 
vall amunt a dormir als orris dels Estrets.

L’endemà, dia 24, enfi làrem el camí del port de Creussans seguint la ruta que de ben segur feren Verdaguer i el 
guia. En altres ocasions vàrem inspeccionar el port de Rat, el pas de l’Angonella i el port d’Arinsal i arribàrem a la 
conclusió que Creussans és la ruta més raonable venint de Riufred. A més de ser el primer pas lògic d’entrada a 
Andorra des de la vall de Solcem, era un dels ports més utilitzats pels pastors, els guies i la gent de la vall d’Ausat 
per anar a Andorra. I, en el nostre cas, tant la pujada com la baixada segueixen fi l per randa la descripció que 
en féu Verdaguer.

Arribàrem a les 9 del matí al coll on ens esperaven unes 200 persones amb la presència destacada del copríncep 
d’Andorra i bisbe d’Urgell, l’alcalde de Folgueroles, moltes altres personalitats i un bon grapat de folguerolencs 
de totes les condicions i edats. Ens acompanyaren fi ns a Llorts, tres hores més avall, passant per la barraca del 
Castellar i el Serrat i s’aprofi tà l’ocasió per inaugurar la Ruta de Verdaguer a Ordino. Un cop a Llorts el senyor 
bisbe ofi cià una missa de la mateixa manera que ho féu mossèn Cinto 125 anys enrere.

Xavier Roviró i Alemany           Grup de Recerca Folklòrica d’Osona                  Folgueroles, agost 2008
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Bibliobús
10è Aniversari del Bibliobús Tagamanent a Folgueroles

Era el 29 novembre de 1998, un diumenge assolellat, quan s’inaugurà 
el Bibliobús Tagamanent. Va ser una gran festa, acompanyada amb 
xocolatada, una comparsa i cercavila. Aquell matí, el Bibliobús tot 
just sortit de la capsa, es va plantar a Folgueroles, i així ha continuat 
fent-ho durant tota una dècada.

En aquests 10 anys hem vist fer-se grans els nens i nenes que mira-
ven meravellats aquell vehicle que els portava contes i més contes per fer-los passar tan bones estones!

No han estat només els infants els que han gaudit del Bibliobús, sinó també els adults, els joves i la gent gran, 
els quals consideren la lectura un element enriquidor de les seves vides, i que han estat, i són, grans usuaris 
d’aquest equipament.
Per al personal del Bibliobús és un autèntic plaer acudir cada divendres a la Plaça, per atendre les vostres con-
sultes, prestar milers i milers de llibres i fer bons amics i bons lectors.
En aquest desè aniversari, volem agrair la complicitat i la participació de tothom, esperant poder gaudir de la 
vostra companyia durant molts més anys.

Per celebrar-ho tenim un petit i dolç obsequi per a aquells lectors fi dels que ens seguiu visitant.

http://bibliobustagamanent.blogspot.com  Horari, divendres de 16 a 19 h. Pl. Verdaguer, 2 (Can Dachs) 

Gent Gran, Gran Gent,  (tallers terapèutics)
 
El Racó dels records

Dites populars
Té més lleis que un jutge (persona que creu que sap més que ningú).

Qui va amb un coix, al cap de l’any són dos (quan dues persones van molt juntes, l’un sempre agafa el 
vici de l’altre).

Gat escaldat, l’aigua tèbia tem (quan algú està escarmentat, procura no tornar a sortir perjudicat amb 
un fet semblant).

Llarg d’esquena, curt de feina (persona gandula).

Estic en el món perquè hi hagi de tot (prendre’s els propis errors amb ironia).
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Paraules per conservar
Avui apadrinem...

TUPÍ: pot de terrissa amb ansa                     
TARAMBANA: persona no gaire centrada. 
PETRICÓ: un quart de litre de mesura.         
REPAPAT: en una posició molt còmoda.

Receptes antigues
Un dinar...    “Fideus a la cassola amb costella de porc”

Ingredients:

- Costella de porc
- Ceba  i tomàquet
- All i pebre negre
- Aigua
- Oli i sal
- Greix de porc
- Fideus grans

Preparació:
Primerament cal que salpebreu la costella; després poseu a escalfar una cassola al foc amb greix, oli i un gra d’all 
i rostiu-la i quan estigui feta la reserveu.
Talleu ben petita la ceba i poseu-la a la mateixa cassola on hem rostit la costella. Quan la ceba sigui rossa i 
afegiu el tomàquet, que haureu pelat i rallat prèviament. 
Un cop fet el sofregit hi poseu els fi deus i la costella. Després hi poseu l’aigua bullint, que ho cobreixi tot, i si 
cal una miqueta de sal. 
Deixeu que es coguin bé els fi deus i ja teniu el dinar a punt!

Serveis Socials
Els Serveis Socials de l’Ajuntament som un servei on atenem a les persones que volen informació i orientació 
referent als drets i ajudes socials per a infants, gent gran, dones, disminuïts, etc.; i al mateix temps, us facilitem 
els documents i els tràmits corresponents. 
També donem suport a entitats i associacions per c ontribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones 
i del municipi.
Estem treballant per a la infància, per garantir els drets dels infants: en les seves necessitats bàsiques, en 
l’escolarització, en el lleure…, en facilitar eines als pares per un bon desenvolupament dels seus fi lls. 
L’atenció a la gent gran en general és important. Donem vida als anys i per això fem un seguit d’accions per 
facilitar el dinamisme de la població de més de 65 anys. S’ha fet una trobada amb casals de gent gran d’altres 
municipis.

Utensilis:

- Cassola plana de terrissa
- Fogons de carbó
- Ganivet
- Rallador de ferro
- Llossa de fusta
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Estem posant especial atenció per facilitar la vida de les persones grans que decideixen viure a casa seva, quan 
arriben situacions en què necessiten un suport per poder continuar tenint una bona qualitat de vida. Per això, 
oferim els serveis d’atenció a domicili cofi nançats, la teleassistència, les ajudes tècniques, la tramitació de les 
ajudes que estipula la llei de la dependència, etc. Volem informar a les persones de més de 80 anys dels recursos 
i serveis dels quals es poden benefi ciar, i per això es farà el projecte “Els Serveis Socials més a prop”, amb la Creu 
Roja i la Diputació, on una treballadora social visitarà totes les persones majors de 80 anys que ho vulguin.
Tota aquesta tasca la porten a terme un equip de professionals format per tres treballadores socials, un educa-
dor social, una treballadora familiar i una coordinadora. 
Des de la Regidoria de Benestar Social continuarem treballant per garantir els drets socials i la millora de la 
qualitat de vida de la gent del municipi.

Serveis Socials de l’Ajuntament de Folgueroles.

Curs de català per adults
Els alumnes i la professora del curs de català per a majors de 60 anys que es realitza a Folgueroles us volem 
desitjar unes bones festes de Nadal, i hem pensat que la millor manera de fer-ho seria fent el que fem cada 
dimecres a la classe:  escriure en català.

Una assignatura pendent, el català

Estic prejubilada, tinc 60 anys i sóc de les més joves del grup que assistim a les classes de català, gràcies a que 
l’Ajuntament i la Fundació Mil·lenari porta a terme aquest curs per a majors de 60 anys. L’Eva Blasi és la pro-
fessora, i a part de la gent que parlem català, també hi assisteixen quatre persones joves nouvingudes que hi 
posen molt interès.
 Fins ara, el que sabia de català ho havia après llegint, ja que m’agrada molt i procuro fer-ho en català, 
ja que amb tres fi lls, la casa i la feina, ha estat impossible aprendre’l en cap curs.
 Sento vergonya quan anem a França a casa d’un cosí del meu marit que va ser un refugiat de la guerra 
(això que ara està tant de moda de la Memòria Històrica). Ell parla i escriu el català més bé que jo que no m’he 
mogut mai d’aquí. Escriu poemes i lletres de sardanes, i també les balla. Fa un parell d’anys em va donar aquest 
poema dedicat al seu avi, que era d’aquí a Folgueroles, i sé que estaria molt content que li publiquéssiu a LA 
FALGUERA. Ell havia viscut aquí a Folgueroles, a Can Silet, on ara és la casa del Racó, al carrer Major. Encara té 
dos cosins al poble tot i que el cognom l’escriu diferent: ell escriu Buixeda i nosaltres, Boixeda. Moltes gràcies.

Victòria Ávila 

Aprofi to l’avinentesa per donar les gràcies al Sr. alcalde, al regidor de Serveis Socials del nostre Ajuntament i a 
la Fundació Mil·lenari, que com cada any ens obsequien amb els cursos gratuïts de català i d’informàtica a totes 
les persones que hem complert els 60 anys. Agraeixo també als nostres professors, l’Eva i en Joan, les atencions 
que ens dispensen.
 Desitjant a tothom unes Felices Festes de Nadal i un millor Any Nou, rebeu les meves salutacions.

Josep Pascual
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El Ca

Tan sols tenies un mes
quan a casa, el fi ll et va portar
et va trobar per un camí
per on ben errat caminaves.

Et vàrem cuidar i alimentar
a casa vas anar creixent
eres petit i pelut
més afectuós no n’hi ha hagut

Per tots vas ser l’alegria
tenir aquell animalet
bo i sa sota cobert
poc la veu et vam sentir el dia a dia.

Quan a casa el teu lloc vas trobar
valga’m Déu quina en vas organitzar
ja que del carrer al terrat
sense parar se’t sentia lladrar.

Que en feies de xerrades
i el que vam arribar a explicar-nos
en aquelles llargues caminades
que tots plegats fèiem per contrades.

Tant ens vam acoblar
que vam arribar
que l’un sense l’altre
no sabíem sols caminar.

El temps ens va convertir
en objecte, i en ombra
i on hi havia una bona ombra
el bon descans compartir.

Tu et vas fer vell al meu costat
jo em vaig acoblar, al teu pas 
paràvem quan pel camí et cansaves
no engegàvem fi ns haver reposat.

Aquí hem arribat i m’he aturat
per fer a terra un forat
on he de deixar-te. I aquí també
un trosset del meu cor hi deixaré.

Per acompanyar-te al cel
que te l’has guanyat
amic, company. Adéu, no t’oblidaré
amb tu queda el meu record darrer.

Jordi Guillamón Cano

Consells de l’avi

Avui parlaré de l’avi
que era per mi un amic.
Em va donar consells
que molt més tard m’han servit.

Si tu vols beure un bon vi,
menjar llesques d’un bon pa,
pensa a anar a podar la vinya
i que el blat has de sembrar.

No comptis els xais dels altres, 
compta amb els que tens al ramat,
perquè si no ho fas així,
et trobaràs endeutat.

Les coses han de ser ben clares
si no vols raons després,
però la sopa ben espessa
i la cartera encara més.

Els catalans sempre diuen:
a l’estiu tota cuca viu.
Tu no deixis mai la casa
sense fl ama ni caliu.

Si mires sempre per terra
també et pots entrebancar.
Aixeca enlaire el teu front,
podràs veure més enllà.

Que vinguin d’una altra terra
o que vinguin gent d’aquí,
si et volen ensenyar de modos,
per ensenyar n’han de tenir.

N’hi ha que pensen que el meu avi,
que per sempre se’n va anar,
l’altra nit jo d’ell somiava
i a l’orella em va parlar.

Els ulls han de mirar als ulls,
la mà tocar una altra mà.
Són els consells del teu avi,
paraules d’un català.

Jean Buixeda
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 Nascuda al Ripollès i criada al Vallès, amb molts anys a cavall entre províncies d’Espanya i Barcelona per 
acabar els últims anys de la meva vida a Osona.
 Estic molt a gust a Folgueroles i m’estimo molt la meva gent, que tant gentilment m’ha acollit i ja em 
sento una folguerolenca més.
 A les escoles rebem classes de català i informàtica, que resulten, a més d’instructives, molt amenes i fi ns 
i tot a vegades divertides. Cal dir que gaudim d’un personal que les imparteix molt intel·ligent, comprensiu, ben 
preparat i amable. El mateix passa a la caseta del mestre, on gaudim d’exercicis gimnàstics per al manteniment 
corporal i per mantenir, i si pot ser millorar, la memòria.
 Gràcies a tots, bones festes de Nadal i Bon Any Nou.
 Pa i pau per a tothom.

Maria Rosa Segurun

Serrallonga, la llegenda del bandoler

Finalment, l’esperada pel·lícula sobre Serrallonga es va emetre els dies 6 i 7 de novembre per TV3 en dos capítols 
després del Telenotícies Vespre, en hora de màxima audiència. Cal destacar que en l’emissió del primer capítol 
Serrallonga va ser líder d’audiència a Catalunya, amb una mitjana de 655.000 espectadors i el 21% de quota. 
D’altra banda, també està prevista l’emissió de la pel·lícula durant el primer trimestre del 2009 per TVE, on es-
perem que el fi lm tingui la mateixa repercussió o més Serrallonga, un projecte fet realitat després de sis anys 
de treballar-hi, s’està promocionant a través d’Oberon Cinematogràfi ca, la qual treballa per fer-ne la màxima 
difusió. Per això ha venut el fi lm a la productora alemanya Bavaria, que distribuirà la pel·lícula a nivell europeu. 
Quant al màrqueting, s’ha editat una novel·la basada en la pel·lícula, un còmic i un CD amb la banda sonora de 
la sèrie; també es va organitzar un autobús per promocionar la pel·lícula arreu de Catalunya, i el proper mes de 
desembre sortirà un DVD. 
Tot això creiem que repercutirà molt positivament a la Vall de Sau-Collsacabra, ja que és l’escenari on transcorre 
la pel·lícula, i ens aportarà molts visitants encuriosits per saber més d’aquest bandoler tan emblemàtic de les 
nostres contrades. A través del fi lm, els paisatges idíl·lics de Sau i del Collsacabra seran vistos a tot el món. 
Des del Consorci hem col·laborat i hem fet tot el possible perquè aquest projecte veiés la llum, i creiem que ara 
és el torn de les empreses del sector turístic. Per aquest motiu us animem a augmentar l’oferta turística relacio-
nada amb Serrallonga i us recordem de nou que us podem ajudar en la promoció dels nous productes turístics 
a través del nostre web.

Consorci de Turisme 
de Sau-Collsacabra
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Punt d’informació de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona
 
Guilleries-Savassona ja té una guia

L’Espai Natural Guilleries-Savassona ja disposa d’una guia, la número 7 de la 
col·lecció de guies dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona. 
Redacció coordinada per Gonçal Luna i fruit d’una col·laboració d’aportacions de 
persones implicades de formes diverses en l’Espai Naturtal, amb fotografi es d’Iñaki 
Relanzón i dibuixos d’Agnès Perelló i Jordi Ballonga, la guia vol donar a conèixer 
l’espai natural a través de la seva història, de la seva fl ora i fauna i dels seus racons 
més emblemàtics. 

El llibre està dividit en 
set seccions diferents. 
A les primeres, es mos-
tra una panoràmica 
general de la realitat 
de l’espai natural. Se-
guidament s’entra en 
detall en la història i 
en la protecció del pai-
satge. A més, la guia ofereix vint-i-quatre itineraris a 
peu i quatre amb cotxe. I a les últimes pàgines inclou 
una àmplia guia de serveis de lleure que es poden 
trobar a l’espai natural. 

La presentació de la guia va tenir lloc el passat 13 de 
novembre a la Casa-Museu Verdaguer. A l’acte hi va 
assistir el diputat de l’Àrea d’Espais Naturals, Josep 
Mayoral; el gerent del Consorci de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona, Jordi Bellapart; el president 
del Consorci de l’Espai Natural, i alcalde de Vilanova 
de Sau, Joan Riera, i l’alcalde de Folgueroles, Carles 
Baronet. 

Properament la guia es podrà adquirir per 15 € al Punt d’Informació de Folgueroles de l’Espai Natural Guille-
ries-Savassona. 

SERVEIS
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El Jau – Espai Jove – Servei d’informació juvenil
El Jau és un servei destinat als joves i les joves, bàsicament, d’entre 12 i 30 anys del vostre poble, Folgueroles. 
Aquí hi podreu trobar, per una banda, un espai de trobada on passar la tarda amb els amics i amigues, connectar-
vos a internet, imprimir documents, fer deures, jugar a jocs de taula, proposar noves activitats com ara sortides, 
tallers, xerrades, campionats, etc. A més, el Jau us ofereix un servei d’informació juvenil en què us assessorarem 
i facilitarem informació diversa: ensenyament, treball, habitatge, oci, viatges i estades, entre d’altres. 

A través d’aquest servei, el jovent de Folgueroles disposeu de: 

- Assessorament i informació diversa: ensenyament, treball, habitatge, salut, oci, viatges, cursos, etc.
- Borsa de treball
- Borsa d’habitatge
- Espai jove amb jocs de taula
- Connexió a internet
- Impressió de documents
- Espai per  fer els deures
- Viatgeteca
- Tramitació de carnets internacionals (alberguista, estudiant, etc.)

Activitats Mancomunades
El Jau és un servei que a més es vincula i es coordina directament amb altres Punts d’Informació Juvenil de la 
zona d’Osona sud a través de l’Àrea de Joventut de la Mancomunitat la Plana: Aiguafreda, els Hostalets de Ba-
lenyà, el Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Tara-
dell, Tona i Viladrau. A través d’aquesta coordinació tenim la possibilitat de gaudir d’altres projectes i serveis:

- Intercanvis juvenils

Cada estiu, des de la Mancomunitat la Plana s’organitzen viatges per Europa en què un grup de joves es troba 
amb un altre grup de joves per fer activitats, excursions, tallers, etc. S’han fet intercanvis a Itàlia, Portugal i 
Alemanya, entre d’altres.

- Voluntariat europeu

Es tracta d’un programa destinat a joves d’entre 18 i 30 anys en què s’ofereix la possibilitat de viatjar a un país 
europeu per fer un projecte de voluntariat subvencionat al 100% per la Unió Europea.

- Borsa d’habitatge

Aquest és un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat la Plana per tal de donar fa-
cilitats als joves a l’hora d’accedir a un habitatge, així com donar garanties als propietaris. La Borsa d’habitatge 
és un servei totalment gratuït, tant per als propietaris d’habitatges, com per als joves usuaris. S’ofereix:

- Assegurança multirisc (per cobrir desperfectes) i assegurança de caució (per assegurar el cobrament de la 
renda) per als propietaris durant el primer any.
- Assessorament i orientació als joves i propietaris.

- Dinamització d’activitats:
- cursos i cursets
- sortides
- tallers
- xerrades
- campionats
- …
- Inscripcions
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- Tramitació i seguiment de contractes de lloguer.
- Informació i assessorament quant a subvencions.
- Tramitació d’ajuts al lloguer de la convocatòria de la Generalitat (Lloguer just) i de l’Estat (Renda Bàsica 
d’emancipació).

Els joves que vulguin optar a un pis de la Borsa hauran de complir els següents requisits:

- Tenir entre 18 i 35 anys.
- Acreditar uns ingressos mensuals regulars (que superin els 7.000 ñ bruts anuals).
- En cas de ser estudiants, estar a l’atur o altres situacions en què no es puguin acreditar uns ingressos, caldrà 
disposar d’una fi ança solidària (aval per a cadascun dels sol·licitants que estiguin en alguna de les situacions 
esmentades en aquest punt).
- El 40% de la suma dels ingressos de tots els sol·licitants determinarà el preu màxim de lloguer al qual es pot 
accedir.

- Dinamització d’activitats mancomunades: esquiades, expo-
sicions, sortides, cursos de formació

A través de la Mancomunitat la Plana organitzem sortides mancomunades, fomentant així la interrelació dels 
joves de diferents pobles, optimitzant esforços entre tots els punts joves i garantint el fet de poder omplir un au-
tobús. A més, durant l’any es duen a terme cursos de formació vinculats al món del lleure i l’associacionisme.

- Joves artistes

Aquest projecte neix amb la fi nalitat de donar suport als joves creadors de la comarca d’Osona. A través d’aquest 
projecte, donem la possibilitat als joves artistes d’entre 16 i 35 anys, que encara no han exposat mai les seves 
obres o que no ho han fet gairebé mai, de poder exposar les seves obres en diferents espais dels municipis que 
formen part de la Mancomunitat la Plana. 

- Participació i associacionisme

A través d’aquest projecte donem assessorament a les entitats juvenils dels pobles de la Mancomunitat la Plana. 
A més, una vegada l’any es duu a terme una trobada d’entitats juvenils amb la intenció d’oferir la possibilitat 
a aquestes entitats de conèixer altres entitats que duen a terme activitats similars, de manera que es promou 
l’optimització d’esforços, l’intercanvi de recursos i la vinculació entre les entitats juvenils.

ON I QUAN ENS PODEU TROBAR:

De dimecres a divendres de 17 a 20 h                       
Adreça: Antiga casa del mestre, s/n
Telèfon: 93 888 76 64   
E-mail: el-jau@diba.es



32 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

ENTITATS

Un any especial per un poble especial

A la primavera de 1982, i després d’un im-
provisat curset de sardanes per a la maina-
da, un grup de joves del poble es plantejà la 
possibilitat de fer una associació, tot i la gran 
crisi econòmica d’aquells moments. La idea 
va anar madurant, i durant el següent any es 
repetí un curs d’aprenentatge de ballar sar-
danes, comptar i repartir-les. La colla es con-
solidà i es proposà per al següent any fundar 
una Agrupació Sardanista. 

En primer lloc es va fer una crida per tot el po-
ble a la recerca de socis, la seva col·laboració 
fi nancera era de vital importància per tirar 
endavant el projecte. S’ha de dir que els fol-
guerolencs s’hi van abocar amb tant d’entusiasme que desbordaren les expectatives, i fou per aquest motiu que 
només de néixer l’Agrupació fos tan reeixida i comptés amb un completíssim calendari d’audicions.

Portar endavant el projecte requeria molta feina, però l’entusiasme del grup de moment ho solucionava tot; 
però, quant duraria allò? Se’n cansarien aviat? El que va fer consolidar l’Agrupació Sardanista va ser, sense cap 
dubte, el recolzament popular. Sense ell, tot se n’hauria anat en orris. 

Però seguiren els cursos d’aprenentatge de ballar i comptar per a canalla i gent gran, també a la plaça les 
audicions ja foren regulars i els aplecs, una tradició. S’organitzaren concerts i activitats de tota mena com la 
instauració del “Folguerolenc de l’Any”, que tanta il·lusió portà per tot el poble, i que hom es va cuidar d’abolir 
després de molts anys. Per Sant Jordi mai no es va faltar a la cita amb tots els veïns a la Plaça, i així, de mica en 
mica, es va anar creant el nostre caràcter particular de poble, ensenyant el nostre folklore i tradicions a tothom 
que ho volgués aprendre i després a gaudir-ne a la Plaça o a l’indret que pertoqués. ’any vinent farà 25 anys 
de tot això, i com una bufada ha passat un quart de segle. Aquells joves ja no són tan joves, però estan molt 
orgullosos d’haver contribuït a fer del seu poble un més de Catalunya. I l’Agrupació segueix igual, amb juntes 
renovades, però amb el mateix esperit que el del dia en què es va constituir. Ara ja amb una colla de sardanistes 
que segueixen els concursos per tot el país, portant el nom del nostre poble arreu del món sardanista.

Per això, des d’aquestes pàgines, que de ben segur entren a totes les cases del nostre poble, volem fer una crida 
a tots i cada un dels folguerolencs, des del més petit fi ns al més gran, per anunciar-vos que l’any vinent cele-
brarem el vint-i-cinquè aniversari de l’Agrupació Sardanista, i que només amb la total participació de tothom, 
com des del principi i ara més que mai, farem una gran festa, molt lluïda: ballades, concerts, audicions, aplecs, 
dinars de germanor, concursos... I l’edició d’un CD commemoratiu, destinat a sardanes dedicades a Folgueroles 
i a Verdaguer.
Des de l’Agrupació ja estem treballant de valent perquè tot estigui a punt, tot i que ens esperen de nou temps 
difícils. Si tots ens ho proposem, farem un any memorable només si el poble ens acompanya, com és el nostre 
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desig. Farem camí per assegurar d’aquí a un no res, el cinquantè aniversari de la nostra entitat al vostre costat.
Us seguirem informant dels nostres preparatius, perquè volem ser un poble que viu i estima, tot donant-se les 
mans. Bones festes de Nadal, i un venturós 2009 sardanista.

 La Junta.

Puntaires de Folgueroles
Una vegada més volem donar el nostre agraïment a la revista LA FALGUERA, que ens dóna l’oportunitat de 
dirigir-nos a tots els folguerolencs per així donar-los les gràcies per la seva col·laboració en el dia de la nostra 
Trobada.

Volem comunicar, també, que totes aquelles puntaires que participen a la nostra trobada (que se sol celebrar 
a mitjans de juny als jardins de Can Dachs, si no plou) queden molt entusiasmades de la festa, tant pel tracte i 
l’amabilitat que reben per part de tots els folguerolencs, com per l’encant del nostre poble. És per això que cada 
any són més les puntaires de pobles veïns i més llunyans amb interès per participar en la nostra trobada. Aquest 
és un fet que ens reconforta, encara que, malauradament, ens és impossible atendre a tots els grups. 

Aprofi tem l’ocasió per fer una crida a totes aquelles persones amb ganes d’aprendre una nova afi ció o 
amb interès per demostrar el que saben fer per tal que s’apuntin a la colla de puntaires de Folgueroles, les 
quals de ben segur que estaran encantades d’ampliar el seu cercle i rebran amb molt de gust els nouvin-
guts.                                                                                             

Molt bon Nadal i millor any 2009

CEIP Mossèn Cinto

Maternitats
El periodista català Sr. Bru Rovira, té una exposició de fotografi es 
amb el tema de la maternitat que s’està exhibint de forma itine-
rant a diversos llocs del país.

Abans d’exposar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Folgueroles, 
la col·lecció de fotografi es va estar col·locada al passadís de l’escola 
amb la fi nalitat de ser vista pels alumnes i servir de font d’inspiració 
per a fer uns treballs complementaris.

Aquests treballs van ser exposats a la Sala de Plens juntament amb 
les fotografi es del Sr. Bru Rovira.

Cada un dels cicles va fer diferents treballs: folrar cubs amb foto-
grafi es d’ells amb les seves mares; fer un recull de respostes sobre 
el que rebem de les mares, jugar a pares i mares amb nines, cotxets 
i llitets; recollir cançons que parlen de la mare i dibuixos; localit-
zar en un mapa els diversos orígens de les mares fotografi ades pel 
periodista; fer una descripció de la mare i explicar una anècdotes 
protagonitzades per ells i les seves mares.
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Un viatge pel cel

Aquest mes de Novembre els alumnes del Parvulari vam anar a fer una visita a Can Miqueló de Centelles.
Allà ens van ensenyar tot de coses sobre els planetes i el sistema solar, que va ser molt interessant.
En un principi nosaltres només veiem unes boles, algunes més grosses, algunes més petites, algunes d’uns colors 
molt virolats, d’altres de més fosques...; però a mesura que va anar passant el dia ens van anar explicant de quins 
planetes es tractaven, com eren i perquè eren d’aquella manera, quina era la seva història, on es trobaven...

Així doncs, a través de jugar a meteorits, de córrer per l’espai amb una nau imaginària, d’escoltar històries reals 
i llegendàries, de ser aixafats per Júpiter, de posar-nos uns guants per no cremar-nos amb Mercuri, i de moltes 
altres coses més, ens vam anar familiaritzant amb aquest univers que ara ja no ens queda tan llunyà.
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Llar d’Infants Municipal “Patufet”
S’acosten les festes nadalenques i com sempre l’escola infantil del poble té coses a explicar. Com ja vam anun-
ciar a LA FALGUERA de l’estiu, aquest CURS 2008-2009  CELEBREM  EL 20è  ANIVERSARI!
Es portaran a terme diferents activitats amb la col·laboració del nostre Ajuntament.
Hem pensat fer una trobada de tots els alumnes i mestres que han passat per l’escola al llarg d’aquest 20 ANYS. 
Es farà un berenar i una foto històrica de tots junts.
Ens agradaria molt comptar amb la vostra participació i rebre idees per fer més coses. Ens podeu venir a veure 
o ens podem comunicar per correu electrònic (infantselpatufet@hotmail.com). És una celebració de tots!!!
Per acabar, a causa de l’alta natalitat del 2008 ja ens falta espai i l’Ajuntament  ha portat a terme una nova 
ampliació per cobrir la demanda. D’aquesta manera disposarem de:   
3 aules de lactants (0-1 any), 2 aules de maternals (1-2 anys), i 3 aules de jardí d’infància (2-3 anys) amb una 
capacitat  total de 108 nens/es.

Molt bones festes i  un pròsper any 2009                                                  L’equip de Mestres del “PATUFET”

ENTITATS

AULA DE  LACTANTS: 
Papallones   

AULES DE MATERNALS:
Cargols Verds   

AULA DE  MATERNALS: 
Cargols Vermells

AULES DE MATERNALS:
Cargols Taronges  
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AULA DE JARDÍ D’INFÀNCIA: 
Peixos Grocs 

AULA DE JARDÍ D’INFÀNCIA: 
Peixos Liles

Associació de Patinatge Artístic
L’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles ha augmentat considerablement el nombre de patinadores. 
Aquest any són 28 les nenes que, entrenades per l’Alba Mercader, l’Elisabet Isern i l’Ingrid Farrés, estan aprenent 
ràpidament a patinar. Les edats van des dels 4 fi ns als 11 anys.

Les petites: Alba Bofi ll, Paula Boixet, Ainhoa Busquiel, Vera Caballero, Mireia Capdevila, Mei Casadevall, 
Meritxell Fonoll, Clàudia Galobardes, Laia Morató, Aurora Pujols. 
Les mitjanes: Júlia i Xènia Campdelacreu, Mar Crous, Marta i Núria Druguet, Berta Galobardes,
Judit Hernández, Maria Isern.
Les grans: Sara Abascal, Cristina Albó, Clàudia Bardolet, Mireia Garcia, Meritxell Masnou, Judit Motos, Aida 
Oriol, Aina Ruiz, Sandra Solà i Sandra Verdaguer. 
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Aquestes patinadores van entrenar des del mes de setembre per poder mostrar les seves habilitats amb els patins 
i els seus balls, en grup i individuals, al Festival de Patinatge Artístic, que com ja fa 24 edicions es va celebrar 
el passat diumenge 14 de desembre a la Pista Poliesportiva de Folgueroles. Es va convidar altres clubs de la 
comarca, per fer passar al públic assistent una tarda entretinguda.
Agraïm la col·laboració a totes aquelles persones, comerços i entitats que ens han ajudat d’alguna manera a 
realitzar el XXIV Festival.

Una altra de les activitats que s’han portat a terme ha estat l’assistència a l’espectacle High School Musical: The 
Ice Tour, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquest show protagonitzat per patinadors mundialment coneguts 
uneix les cançons, el ball i el patinatge sobre gel, inspirant-se en la pel·lícula de gran èxit High School, i va fer 
passar a les nostres nenes una entretinguda tarda de diumenge.
Amb l’any nou, les nostres patinadores continuaran entrenant de valent per poder participar en les competicio-
ns comarcals que se celebraran a la primavera i obtenir els millors resultats.

Us desitgem unes bones festes!
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Ateneu de Folgueroles
El passat diumenge dia 9 de novembre tingué lloc a la sala d’actes de l’escola Mossèn Cinto, la proclamació de 
la guanyadora del 8è Premi Literari Memorial Anna Dodas i Noguer.

Aquest concurs, instaurat per l’Ateneu de Folgueroles, se celebra des del 1993, és biennal i té com a objectiu 
remarcar la millor “òpera prima” publicada en llengua catalana els darrers dos anys.

En un acte senzill i emotiu, el jurat, format per Anton Carrera, Emili Teixidor, Isabel Clara-Simó i Mertxe París, 
com a guanyadora de l’última edició, i Ramon Farrés, que va actuar com a secretari amb dret a vot i que va fer 
lectura del veredicte, va decidir per majoria donar com a guanyadora Mireia Calafell, una jove poetessa barce-
lonina, pel seu poemari “Poètiques del cos”.

La guardonada, després de rebre el premi i mostrar el seu agraïment, obsequià els assistents amb la lectura 
d’alguns poemes inclosos en aquesta obra, donant mostra de la seva emoció creadora i d’una apassionada mo-
dernitat, molt en la línia de l’obra de l’Anna. 

Tot seguit, el grup musical Vicus va oferir una actuació poeticomusical avant del prop d’un centenar d’assistents, 
interpretant poesies de diferents autors musicades per ells mateixos, incloent-hi una poesia de l’Anna.

L’acte acabà amb unes paraules del senyor alcalde que serviren de comiat.
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
A fi nals del curs passat al Punt d’Informació de l’Ajuntament es va fer una exposició dels treballs  realitzats pels 
nostres alumnes. Allà s’hi mostrava part de la feina feta durant l’any, va ser força visitada  i les persones que hi 
van prendre part van estar molt animats de poder mostrar tots els seus treballs.

Com ja és costum de cada any, aquest passat curs també vam fer la sortida a la Font Trobada l’últim dia de 
classe; allà vam gaudir de la natura i al mateix temps vam berenar i vam treballar amb elements que ens ofereix 
aquest entorn tan bonic.

L’Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles va creixent en la quantitat d’alumnes, en la creativitat, varietat i quali-
tat dels treballs...; i també creix en la il·lusió pel treball ben fet i en les ganes de tirar endavant, i així fer créixer, 
alhora, en tots els nens i nenes, joves i adults l’interès per l’ART i per desenvolupar personalment una activitat 
que pot omplir i enriquir.

ENTITATS
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Associació Solidària Amics del Món
Sol ser a principis del mes de novembre, una vegada s’ha acabat la temporada de les pluges, que Amics del Món 
baixa al Senegal. És un viatge esperat amb il·lusió, precedit d’una preparació acurada, cuidant tots els detalls, 
programant la feina que s’haurà de realitzar al llarg dels, dissortadament, molt pocs dies d’estada al país.

I aquest any, com tocava, sis 
components d’Amics del Món 
van emprendre el seu  “periple” 
per terres senegaleses. Calor, 
pols, carreteres infernals, circu-
lant fora de pista moltes vega-
des, i les hores que van passant 
i que es fan interminables... I 
per fi l’arribada, en plena nit, 
sota un cel estrellat. Tot és fosc, 
ni un fanal que t’indiqui el camí 
a seguir, només de tant en tant 
unes cuques de llum voladores 
i al mig d’un silenci trencat pel 
cant de les cigales i dels grills. 
Sembla com si estiguéssim en 
un món estrany, en un món on 

la natura en estat pur és la part dominant, en un món allunyat del nostre àmbit habitual i que dóna una sen-
sació de calma i de tranquil·litat, tan difícil de trobar a casa nostra.

I va començar la gran feinada, que va augmentant any rere any, atès que cada vegada, i a mesura que el projecte 
va tirant endavant, són més les activitats que s’han de realitzar.

S’havia d’anar a veure les tres primeres hortes ja en ple rendiment. Acabada la collita del blat de moro i ja posat 
a assecar, les dones preparaven les terres per a la plantada de verdures. Però no tot és fàcil per a aquestes po-
bres dones que treballen aferrissadament i de sol a sol per obtenir uns guanys; no n’hi ha prou de tenir un pou, 
s’ha de treure l’aigua, que cada vegada és més avall, i això és tan cansat per a elles! I si a això hi afegim que, 
enguany, les cuques se’ls van menjar els planters de cebes que ja tenien a punt, es comprèn fàcilment el seu 
desànim. Intentant pal·liar aquesta destrossa, els hem enviat uns sobres de grana de ceba, almenys no hauran 

ENTITATS
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de comprar-les. S’estudia també la possibilitat, de cara a l’any vinent, d’instal·lar un sistema de bombes per a 
l’extracció de l’aigua. Esperem poder disposar dels mitjans econòmics per fer-ho realitat.
També es va anar a veure les escoles. Amb les dues d’aquest any, ja són quatre les que Amics del Món ha sub-
vencionat. Aquest és, juntament amb el de les hortes, un dels nostres projectes més importants. 

Ningú no ignora que només l’educació pot permetre a un país d’avançar i de progressar, i no es pot tolerar que 
els nens no puguin anar a l’escola per no poder disposar d’un material tan senzill com una llibreta, uns llapis, 
uns bolis... Aquesta aportació també ha permès a les escoles poder comprar els llibres de text que passaran a 
formar part del fons escolar. La biblioteca també va prenent forma: uns treballs de condicionament d’un local 
situat al costat d’una de les escoles, contindrà els gairebé 400 llibres en francès que s’han anat enviant i als 
quals tindran accés tots els alumnes dels altres centres.

Visita als centres sanitaris per fer entrega del material sanitari i comprovar l’estat de les ambulàncies  

Però la feina sens dubte més absorbent era 
anar a veure les tres noves hortes: el seu 
enclavament, la feina feta fins aquest mo-
ment, a l’espera d’instal·lar la tanca i fer 
el pou. 
Això comportava anar a la ciutat on es 
compra el material per fer la comanda 
de metres i metres de reixat, dels pals, del 
ciment... S’havia de parlar amb el comer-
ciant, amb el poater, i això comporta hores 
i hores de discussió. Però en vam quedar 
satisfets, tot és a punt perquè la gent pu-
gui començar a treballar, de fet és el que 
tothom desitja.

De les tres hortes la del bananal és la més 
complexa i gran, té dues hectàrees i està 
ubicada a la vora del riu. Els bananers necessiten aigua, i aquesta aigua els la proporcionarà el riu. S’hi ha baixat 
tot el sistema d’irrigació: plaques solars, una piscina, les bombes, les mànegues, els tubs, en una paraula: tot el 
material necessari per disposar d’un sistema de rec òptim. Sota un sol abrusador, en plena selva africana, voltats 
d’una munió de gent interessada i encuriosida, es va haver de mirar on anirà col·locat cada un dels elements. 
Podem dir que, una vegada més, la sort ens somriu, sabem que podem comptar amb la gent, que no manquen 
d’intel·ligència, ni de capacitats i, sobretot, d’entusiasme i de ganes de fer tirar el seu país endavant i de poder 
disposar d’uns mitjans que els permetin pal·liar les greus mancances que pateixen.

Una vegada tirat endavant el treball de les hortes, i dins del Projecte Global Agropecuari, s’han establert uns 
contactes per a la creació d’una granja de pollastres d’engreix. És un projecte de cost elevat i que requereix un 
estudi acurat; però esperem que una vegada més, i gràcies a la gent que confia en nosaltres, es pugui realit-
zar.

Si haguéssim de fer un balanç d’aquest viatge, podríem dir que és el colofó de tots els esforços esmerçats du-
rant tot l’any. Veure la feina feta, parlar amb la gent, sentir el seu caliu, viure amb ells uns moments de joia o 
de tristesa, plens d’anècdotes irrepetibles i inoblidables. i que fa que es marxi amb recança i que l’espera de la 
tornada es faci interminable. 

ENTITATS
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Grup de Teatre Atlàntida
Com cada any per la Festa Major, es va omplir de gom a gom el nostre “teatre”, amb l’obra “TAXI, EMBOLICA QUE 
FA FORT”. Una vegada més, no hi van faltar les rialles, ni els aplaudiments, prova que l’obra va tenir èxit, que va 
agradar, i que són un estímul per a tots els “actors” i els motiva a continuar i a no defallir. 

Enguany, el grup va anar de “bolos”: a la To-
rre d’Oristà i a Avinyó, on vam estrenar un 
guapíssim teatre; hi vam tenir tant d’èxit que 
ja ens han llogat per a l’any vinent! No és va-
nitat, però sempre és una satisfacció veure 
que la nostra feina és apreciada més enllà 
del nostre públic de Folgueroles, i això alhora 
compensa l’esforç i les moltes hores d’assaig 
que s’hi han esmerçat. I pel febrer, a Roda de 
Ter, per la festa dels Tonis, esperant que hi 
obtinguem el mateix èxit que fi ns ara. 

I ara una notícia que estem segurs que sabrà 
greu a molta gent, començant per nosaltres. 
Aquest any no es faran els Pastorets. Tot un 
seguit de circumstàncies han fet que aques-
ta representació no es pugui fer. Ja sabem 

que aquesta obra és la que mou més perso-
natges i, a hores d’ara, a fi nals de novembre, 
no s’han trobat els actors necessaris. De fet, 
i com ja hem manifestat manta vegades, un 
dels problemes que s’arrosseguen des de fa 
temps és la manca de personal interessat a 
formar part del grup de teatre. Per altra ban-
da, estem gairebé segurs que hi ha gent a qui 
li agradaria participar-hi. Animeu-vos, només 
fan falta ganes i il·lusió. Parleu amb en Lluís, 
amb qui sigui, és tan fàcil com això! Sereu 
rebuts amb els braços oberts. 

Pel febrer arribarà Carnestoltes, i una vegada 
més s’haurà de buscar un tema prou atractiu 
per celebrar com cal una festa tan nostrada i 
que omple de gent els carrers del nostre po-
ble. 

I després del Carnestoltes, la preparació de l’obra de la Festa Major tornarà a ser el plat del dia. I tornem-hi, que 
no ha estat res! Quina obra? Quins actors? Veieu què us dèiem? Au, decidiu-vos, i tindreu el goig d’haver-nos 
donat un cop de mà, que tanta falta ens fa, i us ho passareu bé i qui sap si no trobareu la vostra vocació més 
amagada. US ESPEREM! 
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Ampa
Primer de tot volem desitjar-vos molt bon any 2009! 
Hem començat un curs nou i amb ell també ha començat a l’AMPA una nova junta, constituïda per gent que ja 
hi era, amb càrrecs nous, i d’altres de nous amb noves idees i noves tasques.
Intentarem, entre tots, aconseguir que els pares confi ïn en nosaltres i no dubtin a consultar-nos i demanar-
nos qualsevol tema que no tinguin clar. Per a la gent que no té nens a l’escola o que ja no hi van perquè han 
crescut, volem  dir-vos que l’AMPA està constituïda per comissions: extraescolars, festes, menjador, llibres, medi 
ambient, obres, i una de nova creació: biblioteca i pedagogia. Cadascuna està formada per gent amb moltes 
ganes de treballar i intentar fer la feina el millor possible per tothom. 
És per tot això que convidem a tota aquella gent que fa una activitat o té algun coneixement que creu que 
podria interessar als nens o pares, que ens ho faci saber, ja que estem oberts a qualsevol suggeriment per fer 
xerrades o tallers. 
Aprofi tem també aquestes línies per fer una crida als pares dels alumnes perquè participin en les diferents ac-
tivitats o festes que des d’aquesta entitat s’organitzen.

PARTICIPA, ELL HO FARIA!!!!

Matins d’espellofada
Al temps en què pels camps, a bells esbarts, los verdums i caderneres i ocells de passa davallen de les altes 
muntanyes [...] comença a la Plana de Vic l’arreplega del blat de moro.

Mossèn Cinto, en un recull de textos autobiogràfi cs que porta per títol Vespres d’espellofada, explica com, en 
arribar la tardor, les entrades de les cases de Folgueroles s’omplien de “capses” de blat de moro. Al vespre, un cop 
acabada la feina, la gent es reunia al voltant de l’estiba d’espigues i començava a espellofar, és a dir, a treure la 
pellofa del blat de moro. Per fer aquesta feina les famílies s’ajudaven entre elles —feien els tornajornals— i hi 
participaven totes les generacions de cada casa. Cada u s’arreplegava amb los seus: los vells se n’anaven amb 
l’avi de la casa; los de mitja edat, amb lo seu fi ll; i mentre nostres mares s’asseien a prop de la mestressa i par-
laven tal vegada de los ajogassats vailets, deixant la tova falda en què creixérem, amb més desig de joguinejar 
que de fer feina, nos aplegàvem entremig dels vells i de la fadrinalla per fer contar rondalles als uns i cantar 
cançons als altres.

[...] I nosaltres passem l’estona ara plorant ara rient, abraçant-nos amics, nos tiram espigues uns als altres, 
eixordem a crits al trobar la vermella, i fem ressonar pels racons de la fumada cuina los crits d’alegre gatza-
ra.
Axís anaven les espellofades del meu poble en los rialloses dies de ma petitesa.
Els records que té Verdaguer dels Vespres d’espellofada al seu poble queden ja molt lluny. La progressiva meca-
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nització del camp i les noves maneres d’emmagatzemar el menjar del bestiar han fet desaparèixer moltes de les 
feines que es feien a pagès i que avui ja només queden a la memòria de la gent més gran.

La literatura, però, ens permet reviure aquests moments màgics i apropar-nos a l’enrenou, les olors, tot un seguit 
d’emocions (bones i dolentes) que deurien sentir petits i grans en arribar la tardor.

Són moments màgics que sembla que no poden tornar; però durant el mes de novembre s’han pogut reviure 
els Vespres d’espellofada de la infantesa d’en Cintet a través d’un taller muntat per la Gibet Ramon i la Montse 
Caralt a la Casa Museu Verdaguer. L’activitat ha consistit a ambientar la cuina amb una pila de blat de moro de 
manera que els participants al taller han pogut espellofar blat de moro i sentir rondalles explicades pel mateix 
poeta. També han pogut realitzar manualitats amb pellofa de blat de moro que han entusiasmat els més petits.
El taller estava adreçat als clients de Caixa de Manlleu dins d’un programa d’aquesta entitat fi nancera que dóna 
a conèixer els centres patrimonials de la comarca. L’èxit de l’activitat ha fet que la Casa Museu es plantegi la 
possibilitat d’oferir aquest taller de tardor també per a les escoles.

Fundació Jacint Verdaguer

La Taula de Savassona
Una vegada més us donem les gràcies per donar-
nos l’oportunitat de col·laborar en aquesta revista 
tan entranyable:
Aquesta darrera temporada el nostre col·lectiu ha 
tingut molta tirada per les fi res de productes ar-
tesans, com han estat els mercats del gust, la fi ra 
del torró d’Agramunt, etc., i també hem seguit 
col·laborant amb diferents entitats del poble. 
Creiem que és molt important la nova tendència 
dels gastrònoms, cuiners i administracions, que 
consisteix a recolzar al màxim els petits productors 
artesans. D’aquesta manera es fa possible el que 
anomenen la cuina de territori, el que Josep Pla ja 
anomenava el paisatge al plat. 
Des d’aquest moviment en el qual els de Slow food 
són pioners, es reivindica la cuina del terròs, és dir les menges senzilles, autòctones i respectuoses amb el seu en-
torn. Vist així, unes patates del bufet ben cuinades són considerades tan dignes com el millor caviar de Beluga, 
i de passada donen vida al poble. Tan lluny queden les velles imitacions afrancesades i burgeses de la “nouvelle 
cousine”, on el foie i el micuit eren símbol del glamour, com els fast-food al qual ens intenten d’acostumar les 
multinacionals americanes.
No és que la nostra cuina sigui ni millor ni pitjor que les forasteres; el que passa és que, en el menjar, tampoc 
no ens agrada que ens arraconin.

Que tingueu un bon Nadal. 

L’entrada de can Tereseta amb fi gurants del Grup de Teatre l’Atlàntida repre-
sentant els Vespres d’espellofada. Any 2002 dins la celebració de la diada Fol-
gueroles fa cent anys! organitzada amb motiu de la celebració del centenari 
de la mort de Jacint Verdaguer.

Foto Jordi Vila
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Festa Verdaguer Cursa d’Orientació

Festa de les puntaires Foguera Sant Joan

Concert Benèfi c Capvespres a Can Dachs

QUÈ HEM FET...

QUÈ HEM FET...
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Festa Major 2n Concurs de Sardanes

Cap de setmana Ibèric

Viu el parc 

QUÈ HEM FET...

Cap de setmana Ibèric

Volta Osona Classic Ral·li
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“Folgueroles casaxcasa”
El llibre el títol del qual encapçala aquesta nota ofereix unes informacions errònies quan esmenta la casa del 
carrer de la Font n. 15, ressenyada en la pàgina 129.
El llibre diu: “(…) la va comprar en Manel Cabot —pare de la coneguda escriptora vigatana Pilar Cabot— (…) 
Aquest senyor era conegut al poble com a en Manel dels Ous. No hem pogut saber per què.” 
Doncs bé, aquesta casa NO la va comprar en Manel Cabot, senzillament perquè a la família no hi havia cap 
persona que s’anomenés així. Posem les coses al seu lloc, doncs: Aquesta casa la va comprar el meu pare, JOSEP 
CABOT I SUBIRANA, nebot de l’actor Josep Subirana i Serra, àlies “Manel dels Ous”. Val a dir que, quan el meu 
pare la va adquirir, en “Manel dels Ous” ja havia mort. La confusió que distorsiona les informacions que dóna el 
llibre pot venir propiciada pel fet que la família Cabot vivíem i érem de “can Manel dels Ous”.
En comprar la casa, el pare la va rehabilitar i condicionar amb autèntica il·lusió. Al cap dels anys, entre el 2005 
i el 2006, jo mateixa (actual propietària) vaig realitzar-hi una nova restauració.
Per a mi és important que la casa consti com a CAN CABOT en homenatge al meu pare el qual, entre l’ampli ventall 
de motivacions positives que em va inculcar, també em va proporcionar el goig de moltes hores d’adolescència 
feliç a Folgueroles. 
Pel que fa a Josep Subirana i Serra “Manel dels Ous”, padrí de bateig de la meva germana i meu, trobareu un 
retrat de la seva vida i de la seva obra, el seu perfi l, en un article aparegut al volum XX, de l’any 2002, de la 
revista Ausa. Afectuosament,

Pilar Cabot

Nota informativa de folgueroles.guifi 
Hola companys. La comunitat d’usuaris de guifi .net de Folgueroles ha crescut força últimament, i els adminis-
tradors d’aquest tram de xarxa creiem que aquest fet és molt positiu, ja que era el que volíem, portar la xarxa 
al màxim de persones possible. Tanmateix, també és cert que moltes de les persones que s’hi han afegit desco-
neixen què és i què vol dir formar part de la comunitat d’usuaris de guifi .net. És molt important saber que guifi .
net no és Internet gratuïta, sinó que és molt més que això... és la Nostra Xarxa de Telecomunicacions Lliure, 
Oberta i Neutral. 
Nostra perquè com a usuari de la xarxa tu mateix ets el responsable que funcioni més o menys bé; Lliure per-
què com a usuari ets lliure de connectar-te a la xarxa, on pots trobar o aportar continguts; Oberta perquè tota 
l’estructura de la xarxa és pública, això garanteix que tothom en tot moment pot conèixer el seu funcionament, 
pot estudiar-la i millorar-la i no limita aquestes capacitats als propis usuaris i als professionals; Neutral perquè 
a la xarxa s’hi poden aportar continguts, i es poden dur a terme accions econòmiques sobre la xarxa, però que 
no limitin el seu ús.
Amb tot, volem puntualitzar des de folgueroles.guifi  que totes les incidències que puguin anar succeint a la 
infraestructura del nostre tram de xarxa, caigudes de diferencials, possibles avaries, antenes mogudes pel vent, 
etc., és entre tots plegats que les hem de resoldre. 
Diàriament els administradors revisem els trams de la xarxa per comprovar que la xarxa general funciona bé, 
però tot i així per a futures incidències a la xarxa caldria establir un protocol de com cal avisar-nos i informar-
vos: la millor opció hauria de ser que, en primer lloc, des d’algun ADSL o accés a Internet al qual es pugui accedir 
(telecentres, amics, feina, etc.) es consulti la portada de la pàgina WEB http://www.guifi .net, per mirar si hi ha 
cap noticia que digui que hi ha incidències o obres de millora a la vostra zona; si no és així, podeu enviar un 
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correu a aquesta adreça: folgueroles.guifi @gmail.com, o bé fer una consulta al Fòrum de la web http://guifi .
net/ca/forum/126 explicant què heu detectat i quin node sou, ja que moltes vegades pot ser un problema local 
del vostre node (la vostra adreça) i no de la xarxa general; si fos així us ho farem saber i caldria que busquéssiu 
qui us el pogués resoldre (vosaltres mateixos o qui us ho ha instal·lat).
Cal comentar que alguns usuaris, a causa d’alguna incidència que va sorgir, van trucar a l’Ajuntament per dir-
los que no funcionava la xarxa. Però heu de pensar que ells no són els administradors de la xarxa, i per tant no 
poden saber si el problema és de la xarxa general o local d’un usuari. L’ajuntament ha col·laborat econòmica-
ment i cedint les seves instal·lacions per poder fer realitat la xarxa al poble, però del seu bon funcionament els 
únics responsables en som tots nosaltres, els usuaris, aquesta és la fi losofi a de guifi .net. Esteu tots convidats a 
formar part dels administradors de guifi .net, com més persones coneguem el seu funcionament millor serà per 
a tots. Per tant, trucar a l’Ajuntament per possibles incidències cal mirar d’evitar-ho, ja que ells com hem dit 
no administren la xarxa. De totes maneres, si hi ha alguna incidència greu que pot trigar dies a ser resolta els 
n’informarem i així ells també podran informar-ne.
Actualment estem treballant en l’ampliació de la xarxa al poble, que ha de portar la xarxa a zones que per ara 
no tenen cobertura i ampliar així la capacitat existent.
Molt aviat intentarem fer més reunions informatives i tallers per a tothom que hi estigui interessat. Si voleu 
rebre informació al respecte envieu-nos un correu electrònic a folgueroles.guifi @gmail.com i us mantindrem 
puntualment informats.

Salut i Xarxa.         folgueroles.guifi  
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Can Pou de la Ricardera, amagatall del bandoler 
Joan de Serrallonga
Segons una tradició, ben fonamentada, moltes vegades s’hi amagà. No obstant això, sempre hi haurà un dubte, 
puix que no hi ha cap document que en faci menció. 
Vaig encomanar el tema al meu condeixeble, el doctor Antoni Pladevall, gran historiador, per veure si trobava 
algun document que en parlés. Em digué que, documentalment, no trobava res. Però podria ser molt possible, 
encara que a l’entorn d’aquests personatges s’hi formen moltes llegendes.
Algunes dades que al llarg dels anys he pogut recollir són de quan era molt petit. En el poble hi havia una dona 
bastant gran, anomenada la Gaietana de Cal Mestre, que vivia al carrer de la Font. En diferents ocasions recollia 
la mainada a casa seva i els explicava llegendes, històries i contes.
Recordo perfectament, encara que no vaig posar-hi esment, quan explicà que en Joan de Serrallonga, fi ll de 
Viladrau, va casar-se amb una pubilla de Serrallonga de Querós. 
Quan es trobava acorralat per haver comès un crim i havia d’escapar de la justícia, desapareixia una temporada. 
Segons la mateixa Gaietana, passava per Folgueroles, dirigint-se a França. No va concretar la casa, que jo recor-
di, però deia que era als afores del poble.
En canvi, vaig sentir explicar a l’avi de Can Carles Martell que era molt probable i quasi segur que fos a Can Pou, 
que era pràcticament l’última casa del poble, que data de 1622, i és en el camí més recte per anar a Roda de Ter, 
Manlleu, Torelló, Lourdes de la Nou, Berga i França. 
També hi ha un altre detall de l’esmentada masia de Serrallonga. Quan vaig entrar al Seminari de Vic, en el meu 
curs hi havia un xicot que es deia Francesc Solé i Llach, que morí d’accident. En una ocasió li vaig fer una broma, 
dient-li que era molt difícil que d’una casa on havia viscut un bandoler en pogués sortir un bon capellà. 
Ell també, seguint la broma i defensant-se, digué: “I de Folgueroles, què?, quan l’amagàveu després de cometre 
crims, per escapar-se de la justícia. Vaja poble i quina genteta! D’aquesta gent tampoc no en pot sortir un bon 
capellà!”.
Ara, en renovar totalment la casa i lliurar els annexos al paleta, per fer-hi pisos a canvi de restaurar-la i cons-
truir-hi un aparcament al soterrani, hi descobriren un “zulo”, un petit departament, inserit en un arc de pedra. 
Recordo que en una habitació dels baixos de la casa hi havia una trapa que el meu pare va fer tapiar, encara que 
era molt dissimulada, creient que era un pou mort. 
Fou una gran satisfacció per a mi veure coronats tots aquests detalls i, d’altres, trobant l’amagatall. Jo volia 
conservar-lo. El paleta m’ho tragué del cap, pel gran enrenou que hauria portat. Ell, perquè no insistís, digué 
que no provava res. Potser era un femer o un pou mort! Cosa totalment impossible. Malgrat ésser molt tard, vaig 
fotografi ar-lo ràpidament, perquè l’endemà l’omplirien de morter.
A mi, com a fi ll del poble, és natural que m’agradés i em donés complaença escoltar aquestes narracions refe-
rides a Can Pou.
Ara, en trobar el “zulo” augmentà la meva satisfacció, perquè sembla que així té més seguretat la narració dels 
fets, que em limito a transmetre tal qual. 

Mn. Miquel Rodrigo Sala

QUÈ DIUEN...
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Mas La Roca

LLISTAT COMPARATIU MENSUAL

temperatures
màxima mínima Dies

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

5 2008 19,1 26,2 (4) 8,4 3,7 (1) 13,8 166,2 6 0 21 3 1 6 0 0 0

2007 22,2 29,6 (18) 8,6 3,6 (3) 15,4 63,5 4 0 13 4 1 3 0 0 0

6 2008 24,6 32,2(21) 12,1 8,5(9) 18,4 106,0 5 0 16 6 0 5 0 0 0

2007 25,9 30,7(19) 12,6 6,2(2) 19,2 30,8 4 0 9 5 1 1 0 0 0

7 2008 27,9 32,8(5) 14,7 11,4(4) 21,3 47,0 1 0 12 4 0 2 0 0 0

2007 28,6 32,3(28) 14,3 10,4(10) 21,5 11,2 0 0 5 1 0 0 0 0 0

8 2008 28,8 32,4(4) 15,3 11,2(16) 22,1 53,4 1 0 8 3 0 0 0 0 0

2007 26,9 36,3(28) 14,8 11,1(22) 20,9 93,8 2 0 13 6 1 1 0 0 0

9 2008 22,5 28,8(5) 11,6 5,4(28) 17,1 58,2 3 0 12 2 0 6 0 0 0

2007 24,6 28,1(9) 12,0 1,7(28) 18,3 15,6 2 0 9 2 1 1 0 0 0

10 2008 19,3 24,6(6) 8,5 1,3(29) 13,9 101,3 7 1 20 0 0 9 0 0 0

2007 19,9 27,3(1) 8,1 1(21 14,0 79,2 8 0 18 4 0 11 0 0 0

[Aquestes dades es poden consultar amb més detall a les adreces d’Internet:
http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles/

COMENTARI:

D’aquest període en podem destacar principalment dos fets. El primer fa referència a la pluja. Ja recordeu que 
l’any passat va ser un dels més secs dels últims anys. L’any 2007 vam recollir un total de 508 l/m², quan la mitja-
na està entre 600 i 700 l/m². Semblava que no ens en sortiríem. El problema amb els embassaments va arribar a 
límits pràcticament insostenibles. Doncs bé, aquest any, quan s’hi ha posat, s’hi ha posat de veritat, de tal forma 
que pel juliol ja havia caigut pràcticament la mateixa pluja que tot l’any passat. Si la tardor resulta ser tan pro-
lífi ca, pluviomètricament parlant, com la primavera, podríem arribar a registres de pluja molt elevats. Ni canvi 
climàtic ni res. Senzillament la disposició d’anticiclons i depressions sobre el planeta, encara que segueixin uns 
patrons predefi nits, solen tenir un component d’aleatorietat prou important que fa que en determinats perío-
des, pocs, repeteixin contínuament una disposició de sequera o de pluja. I això tornarà a passar. El més freqüent 
és el temps “normal”, el més infreqüent, el temps “anormal”. El segon fet a destacar seria la temperatura de fi nals 
de primavera i principis d’estiu, més baixa del normal. Fixeu-vos en el maig, 1,6 graus inferior de mitjana respec-
te a l’any passat, i el juny, 0,8 graus. Això, combinat amb les pluges, va endarrerir, i molt, els treballs del camp i 
l’hort. Recordeu quan es va començar a segar i també quan va ser la primera collita de tomàquets de l’hort.

Josep Pujols Puigdesens
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Enregistrament d’un gran bòlid des de l’observatori de La 
Roca 
El passat dia 10 d’octubre, un brillant bòlid va sobrevolar la província de Girona. Va ser a les 23 h 17 m en TUC 
(1 h 17 m del dissabte dia 11 en hora ofi cial).
Va arribar a una magnitud de -11, gairebé tan brillant com la Lluna plena. Catalogat com a «Sud Píscida», a cau-
sa del radiant d’on semblava provenir, va creuar l’espai des de pràcticament l’alçada de Platja d’Aro fi ns a sobre 
de la ciutat de Girona. En el primer punt de detecció estava a una alçada de 90,3 km i penetrava l’atmosfera a 
24,2 km/s. La seva total desintegració es va produir a 58,8 km d’altura i a una velocitat de 12 km/s.

En desintegrar-se a aquesta alçada no hi ha hagut cap possibilitat que hagin caigut meteorits a terra.
Per la trajectòria que duia en la seva entrada a l’atmosfera, sembla que pertany a un grup de fragments ano-
menats Píscides d’Octubre, que provenen de les restes d’algun asteroide o cometa encara per identifi car i que es 
mouria a l’entorn de les òrbites de la Terra i Mart.
I, com s’han obtingut aquestes dades tan detallades? Doncs bé, a part de l’observació ocular d’alguns testimonis, 
dues càmeres van enregistrar l’entrada del bòlid a l’atmosfera: per una banda una càmera de vídeo instal·lada al 
Montseny a càrrec de Dr. J. M. Trigo del CSIC-IEEC; i per altra banda una càmera CCD del soci de l’AAO i membre 
del GEA Pep Pujols, situada a Folgueroles.
El fet que els dos observatoris estiguin situats a una distància en línia recta d’uns 40 km, fa que el fons d’estrelles 
a través del qual passa el rastre del mateix bòlid sigui diferent. Aquest fenomen permet, mitjançant determinats 
instruments matemàtics, obtenir la trajectòria real d’entrada del bòlid. Si a tot això hi sumem que la càmera de 
vídeo del Montseny pot mesurar la velocitat d’entrada, ja es disposa de tots els elements necessaris per deduir-
ne l’òrbita prèvia a l’entrada a l’atmosfera.
Adjuntem la imatge de la detecció del bòlid per part de la càmera CCD de Folgueroles (hi podreu observar el 
cúmul de les Plèiades a sota). 

Per a més informació consulteu: http://www.spmn.uji.es/ESP/SPMNlist.html  (apartat bòlid del 10 d’octubre) i 
http://www.spmn.uji.es/ESP/noveda78.html. 

METEOROLOGIA
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Dades Municipals a data 19/11/2008
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.111 50.34 1.096 49.66 2207

Moviments naturals de la població del 
01/01/2008 al 19/11/2008

Naixaments 32

Matrimonis 24

Defuncions 13

ESTADÍSTICA 

Dades Municipals

ESTADÍSTICA 

Calendari fi scal 2009
Dates de pagament Conceptes
02/02/2009 a 02/04/2009 • IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      

31/03/2009 a 02/06/2009 • TAXA CEMENTIRI-QUOTA FUNERARIA                      

03/04/2009  a  04/06/2009 • IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS          
• IMP. BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          
• TAXA DE CLAVEGUERAM                                 
• TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            
• TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS           

04/09/2008  a  05/11/09 • IMP. BÉNS IMMOBLES URBANS- 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          
• IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        
• IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       
• TAXA ESCOMBRARIES                                   
• TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS                        

Nota
Fins l’any 2008 l’Impost sobre béns immobles urbans es cobrava cada any els mesos de maig i juny.
A causa de la revisió cadastral col.lectiva que va entrar en vigor aquest any passat,  el cobrament va fer-se els 
mesos de setembre i octubre.
Per regularitzar aquesta situació i facilitar el pagament de l’impost, a partir d’aquest any 2009 es cobrarà de la 
següent manera: 

Els que tinguin el rebut domiciliat
Es cobrarà el 50% del mateix del 3-4-2009 fi ns el 4-6-2009
El 50% restant del 4-9-09 al 5-11-09

Els que no tinguin el rebut domiciliat 
Es cobrarà del 3-4-2009 al 4-6-2009.
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INFORMACIONS DIVERSES

Recollida porta a porta    
Dies  en que NO hi haurà serveis de recollida de residus per l’any 2009

La nit del 5 al 6 de gener (dilluns)
La nit del 9 al 10 d’abril (dijous)
La nit del 12 al 13 d’abril (diumenge)
La nit del 30 d’abril a l’1 de maig (dijous)
La nit del 23 al 24 de juny (dimarts)
La nit del 14 al 15 d’agost (divendres)
La nit del 24 al 25 de desembre (dijous)
La nit 31 de desembre a l’1 de gener (dijous)

Apropa’t
L’Ajuntament de Folgueroles i La Mancomunitat la Plana us obsequia amb la guia turística i comercial dels po-
bles d’Osona Sud i Centre : “Apropa’t” . Aquesta guia pretèn esdevenir una eina pel foment del turisme, l’oci i el 
comerç de proximitat i divulgar la riquesa natural, cultural, comercial i gastronòmica del nostre municipi i de 
dinou municipis més de la comarca d’Osona.
Podeu recollir el vostre exemplar al Punt d’informació de l’Ajuntament

La felicitació més ecològica i solidària

La Nadala amb que l’Ajuntament de Folgueroles ens felicita aquest Nadal és una creació de la Fundació Privada 
Arete. Aquesta Fundació és una entitat osonenca sense ànim de lucre que té com a objectiu la integració laboral 
i social de col·lectius marginals o amb difi cultats, com són les persones amb trastorns mentals. I això ho posen a 
la pràctica creant centres especials de treball i serveis útils per a la inserció de totes aquestes persones. 
Bàsicament, la Fundació es dedica a l’elaboració de productes d’àmbit mediambiental, com és la fabricació de 
jardineres, compostadors o garbells, i d’entreteniment infantil. Tots els materials per fer aquests productes són 
ecològics, reciclats o recuperats a la deixalleria de la Mancomunitat la Plana. 
Per tant, la felicitació que teniu a les mans feta per la Fundació és una petita aportació a la protecció del medi 
ambient, i una humil aposta per la millora de la qualitat de vida de moltes persones. 
 
Felicitacions
La folguerolenca Bruna Miralpeix  aconseguí el títol de campiona de Catalunya Absoluta d’atletisme en la prova 
de 100 metres tanques femenins amb un temps de 14 segons i 15 centèssimes.
Els folguerolencs Joan Farré i Josep Madrenes guanyadors del Premi d’Artesania Empremtes d’Osona.

Festes Locals
Les festes locals de l’any vinent seran el dilluns 1 de juny i el dilluns 14  de setembre.
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AGENDA

• Concurs de pessebres 2008- VI Memorial Xavier Manso i Puigcorber       
 Categories Adult i Infantil. Inscripcions al Punt d’informació

• Concurs engalanament de carres
 Com cada any en aquestes dates es convoca el concurs de carrers. Incripcions al Punt d’informació

• Cantada de Nadales
 Despres de la Missa del Gall

• Concert de Sant Esteve
 Dia 26 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a l’Església Parroquial

• Patge Reial
 Dia 4 de gener de 2009 a les 12:30 als jardins de Can Dachs.

• Cavalcada de Reis
 Dia 5 de gener a  2/4 de 7 de la tarda cavalcada pels carrers del poble.

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
Correu electrònic                                 baronetac@diba.cat
Horari regidor Pressupost, 
Econòmia, Hisenda i Urbanisme.    Dissabtes de 10 a 12 del matí
Correu electrònic                       vilapm@diba.cat
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
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HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS 

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 20 h. 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.
Telèfon                   93 812 29 80
C.M. Verdaguer 
Horari     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
Telèfon C.M. Verdaguer   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
Horari Correus    Cada dia de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí
Recollida del trasto   El tercer dimarts de cada mes. Abans cal que telefoneu a    
     l’Ajuntament.
Deixalleria mòbil                     1r dimarts de cada mes. Plaça Verdaguer

Altres

Bombers (urgent)     93 885 10 80            SOREA (Avaries)           902 250 370
Ambulàncies (urgent)    061          Bombers (no urgent) 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra        93 881 57 00          Gossera d’Osona  93 886 37 38
Mossos d’Esquadra (urgències)   088          ABS (Sta. Eugènia)              93 885 45 56

Consultori de Folgueroles
Telèfon per demanar hora  93 812 23 33
Horari per trucar   Dilluns, dimarts i dijous de 9 del matí a l’1 del migdia
     Dimecres de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
     Divendres de 2/4 d’11 del matí a l’1 del migdia

El vostre consultori estarà obert 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.
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