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EDITORIAL 

Folgueroles és, sens dubte, un dels pobles del nostre país on els canvis han estat més espectaculars.

Fins no fa gaire temps, Folgueroles no era sinó un poble essencialment rural envoltat de camps de conreu. 

Poques coses hi havien canviat al llarg dels segles: en cases de pedra —no oblidem que una de les principals 

activitats, a més del treball al camp, era la dels picapedrers—, la població, composta d’un miler d’habitants, 

seguia la seva vida en un ambient tranquil i amb pocs trasbalsos. Tothom es coneixia, tothom sabia qui era 

qui...

 Però, de sobte, tot va canviar: Folgueroles es va convertir en el poble “de moda”, tothom volia venir-hi a viu-

re. I es van crear nous carrers, van desaparèixer molts camps de conreu, les cases van anar creixent com els 

bolets a la tardor..., cases que a poc a poc es van anar omplint de gent vinguda d’arreu. I si bé per a alguns 

això podia representar la pèrdua d’uns valors que havien perdurat al llarg del temps, aquesta “invasió” de 

gent nova va aportar una alenada d’aire fresc. Matrimonis joves, nens..., nens que han anat augmentant i 

que han fet que la població que s’havia anat envellint s’hagi convertit en una població jove. Només s’han de 

veure la llar d’infants i l’escola, curulles d’infants.

I, ensems, aquesta arribada de gent jove, plena d’inquietuds, ha donat tot un altre tarannà a l’ambient. Si bé 

no faltaven associacions, ni persones interessades a organitzar activitats, en van sorgir de noves que van anar 

engrossint les que ja existien. Són entitats de l’activitat de les quals LA FALGUERA es fa ressò dues vegades a 

l’any, cosa que permet a tots els folguerolencs estar assabentats de les moltes activitats que s’hi realitzen i 

sentir-se cofois de pertànyer a una comunitat activa i plena d’iniciatives.

Esperem que els nouvinguts se sentin tan folguerolencs com es mereixen ja que entre tots hem de fer el poble 

que tant estimem. 

Enguany hi ha tres entitats que celebren aniversari: l’Agrupació Sardanista, 25 anys; la Cuca Fera, 20 anys, 

i l’Associació de Patinatge Artístic, també 25 anys. Són xifres prou importants perquè tot el poble s’hi senti 

implicat i participi amb entusiasme a les activitats que les entitats duran a terme aquest any.

I, pel setembre, la Fira d’Entitats tornarà a omplir la nostra Plaça de color i d’activitats. 

FOLGUEROLES ES MOU, i això és el que fa viure un poble.
L’equip de redacció

EDITORIAL
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En Xavier Puigseslloses, 
un forner vocacional

Segur que quan tenia onze anys i va co-
mençar a ajudar el seu pare a l’obrador, en 
Xavier no hauria imaginat mai que es con-
vertiria en una persona prou important per 
col·laborar en revistes especialitzades, per 
escriure un llibre i, sobretot, per crear un 
producte que s’ha fet famós arreu: la Coca 
del Mossèn. 

Aquest llibre, que ha titulat Pa artesà. Un 
flequer del poble de mossèn Jacint Verda-
guer, va ser presentat a la Casa Museu Ver-
daguer el dia 2� de març. El local era ple de gom a gom amb tota una munió de gent que va voler acompanyar en 
Xavier en un dia tan important per ell. 
La Falguera també s’ha volgut fer ressò d’aquest fet i va voler-lo entrevistar.

LA FALGUERA: Què t’ha impulsat a escriure aquest llibre?
Xavier P.: El fet que amb la meva col·laboració en revistes especialitzades havia anat acumulant material i vaig 
pensar que seria interessant fer-ne un recull; i, què millor que un llibre?

LA FALGUERA: Des de quan tenies la idea al cap?
Xavier P.: Fa uns dos anys, però em vaig topar amb dos problemes: en primer lloc necessitava un fotògraf que vol-
gués il·lustrar-lo. Quan ja tenia el projecte força avançat vaig trobar en Carles Costa de Folgueroles que em va oferir 
la seva col·laboració, que es va veure completada amb els dibuixos del nostre convilatà Toni Ortiz. Ja teníem una 
part de la feina enllestida. El segon problema, i no menor, va ser l’idioma. Havia de ser en català i cap editorial no 
el volia editar, però una vegada més la sort em va acompanyar: l’Albert Anglada, d’Ediciones del Equilibrio, es va 
avenir a editar-lo en català. I aquí el tenim, repartit a totes les llibreries de Catalunya.

LA FALGUERA: A qui pot interessar, aquest llibre? 
Xavier P.: A totes les persones que els agraden els productes tradicionals i la cuina artesanal, a la gent que practica 
el turisme rural... 

LA FALGUERA: Parla’ns una mica de la Coca del Mossèn. Quant temps fa que l’elabores? Quina era la teva intenció? 
Alguna cosa te la va inspirar?
Xavier P.: Ja fa vint-i-cinc anys que la faig. De fet, volia elaborar un producte que tingués unes característiques 
particulars, que pogués acompanyar la gran varietat d’embotits que formen part de la nostra cultura i de la nostra 
menja habitual. Per a la seva elaboració, vaig partir de la coca de forner, que ara ja no es fa, encara que perquè la 
pasta sigui més lleugera s’hi incorpora aire, de tal manera que no queda dura en torrar-la. També es pot congelar 
i és tan bona com eixint de fer.
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LA FALGUERA: On la distribueixes?
Xavier P.: A tot Catalunya, i fins i tot a Madrid.

Ens acomiadem d’en Xavier agraint-li la seva amabilitat i desitjant-li molta sort, que de ben segur no li faltarà, atesa 
la seva creativitat i bon fer.

Bruna Cararach

Marina Adillon i Moré

La Marina fa �� anys que és mestra de l’escola de Folgueroles i aquest  any es 
jubila. 

LA FALGUERA ha volgut fer-li una petita entrevista, ja que per les seves mans 
han passat dues generacions  de nens i nenes de Folgueroles.

Petit apunt biogràfic:

Vaig néixer a Vic el 20 de setembre de 19�8. Sóc la gran de tres germans. El 
parvulari i els primers cursos de primària els vaig cursar a les Beates de Vic; 
quan els meus pares van començar un negoci de queviures a Roda, vam tras-
lladar-nos a viure-hi i vaig acabar la primària al poble. La secundària la vaig 
realitzar a les Dominiques de Vic. El magisteri el vaig fer a l’Escola Normal de 
Barcelona.

LA FALGUERA: On era l’escola i quina era la seva composició?
Marina A.: Vaig arribar el setembre de 1975. En aquells moments hi havia uns �0 nens i � mestres.

LA FALGUERA: Quin tipus d’ensenyament hi havia i quina edat comprenia?
Marina A.: Estàvem repartits en tres aules: la de Parvulari, de � a 5 anys, on estava jo; de 1r a �t hi havia l’Assumpta 
Verdaguer, i de 5è a 8è, en Jacint Creus. Érem a la part de sota de l’antic Ajuntament i a una part de l’actual Llar 
d’Infants.

LA FALGUERA: Quin era el perfil de l’alumnat?
Marina A.: Eren els nens del poble que no anaven a la privada ni de Sant Julià ni de Vic.

LA FALGUERA: Com era la relació amb els pares i l’Ajuntament?
Marina A.: Era una relació molt bona, s’implicaven molt amb les necessitats de l’escola. Fins i tot els vaig ajudar a 
engegar la llar d’infants, ja que en aquell moment tenia �� nens de p� a p5. L’Ajuntament en aquells moments era 
a dalt i ens deixaven el telèfon.

LA FALGUERA: Com era el material que utilitzàveu?
Marina A.: L’edifici i el mobiliari eren molt vells, i ens escalfàvem amb unes estufes de llenya. El material que utilit-
zaven els nens era pagat per les famílies, abundant i per compartir.

LA FALGUERA: T’has mantingut sovint a cicle inicial?
Marina A.: A parvulari hi vaig ser uns pocs anys, i a cicle inicial, els altres. M’agrada molt ensenyar a llegir i escriu-
re.
LA FALGUERA: El canvi d’edifici, què va implicar?
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Marina A.: El canvi el vam fer el setembre de 1992. Per demanar el nou edifici, l’Ajuntament, l’escola i els pares pre-
sentàrem a Barcelona fotografies del mal estat de l’escola. Quan ens presentaren el projecte ja es va veure que era 
petita. El mur no agradava a ningú. L’arquitecte es va justificar dient que serviria de persiana, cosa que és veritat, i 
que no calia patir per la vista, ja que en aquells camps hi construirien cases.

LA FALGUERA: Creus que els detonants del creixement foren el nou edifici i el menjador? 
Marina A.: No, el menjador ja l’havíem engegat anys abans, amb 2 o � nens, a l’escola vella. Com que era deficitari 
repartíem els deutes a tres parts, Ajuntament, Associació de Pares i la partida pressupostària del Departament per 
a l’escola, ja que teníem cuinera i estava assegurada. Al començament, per no llogar monitors, algunes mestres 
voluntàriament ens quedàvem al migdia a atendre els nens de 12 a 15 h. El detonant del creixement fou l’estabilitat 
del claustre. Cada any hi havia canvis de professorat i això neguitejava els pares i, en veure l’estabilitat i la profes-
sionalitat de les mestres que hi treballaven van començar a deixar els nens a l’escola. Durant uns quants anys érem 
cinc mestres fixes i tres especialistes itinerants (música, anglès i educació física), que compartíem amb Vilanova de 
Sau i Sant Julià, que formaven una ZER (Zona Educativa Rural).

LA FALGUERA: Quina és la diferència que veus més significativa d’aquells anys amb ara?
Marina A.: Hem passat dels 8 als 2� mestres de l’actualitat. El que costa més de mantenir és una línia educativa 
concreta. Les persones són molt diverses.
Els nens són força iguals, potser els costa més engrescar-se.

LA FALGUERA: Quantes reformes has viscut? 
Marina A.: En teoria, moltes, però a la pràctica sempre vèiem que el que ens proposaven reformar era una manera 
de fer o una actitud que ja fèiem o ja teníem.

LA FALGUERA: Què faràs a partir d’ara? 
Marina A.: Llegir, escriure i, si pot ser, viatjar.

LA FALGUERA: Què recomanaries als mestres que ara comencen?
Marina A.: M’agradaria que fossin en primer lloc uns amants de la cultura i que totes les persones que es dediquen 
a l’ensenyament fossin uns militants dels dos verbs següents: estimar i exigir.

Carme Donadeu i Canaleta
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Al·lèrgies

Es calcula que un 20% de la població presenta algun tipus d’al·lèrgia.

Una al·lèrgia és una reacció immunològica específica de l’organisme cap a una substància normalment inofensiva, 
que pot no afectar altres persones. Pot causar una molèstia, o una malaltia i, en alguns casos, la mort.
Les persones que pateixen al·lèrgies són sovint sensibles a més d’una substància.
Hi ha diferents reaccions al·lèrgiques (rinitis al·lèrgica, conjuntivitis, urticària, èczemes, asma, anafilaxi...), i diversos 
factors que les provoquen:

- Pol·len
- Espores de les flors o dels fongs 
- Determinats aliments
- Goma de làtex
- Verí dels insectes
- Medicaments
 
Normalment, el nostre sistema immunològic reacciona davant d’agents invasors, com són els bacteris o els virus. En 
la majoria de les al·lèrgies, a més a més, el sistema immunològic reacciona davant d’una falsa alarma. Quan una 
persona al·lèrgica entra en contacte amb una substància al·lergènica (al·lergogen, antigen) per primera vegada, 
el seu sistema immunològic tracta aquest element com a invasor i es mobilitza per combatre’l. I ho fa creant gran 
quantitat d’un anticòs (proteïna que lluita contra la malaltia) anomenat immunoglobulina E, o IgE.
Cada anticòs IgE és específic d’un tipus d’al·lergogen. En el cas del pol·len, cada anticòs és específic d’un tipus de 
pol·len.
Quan l’al·lergogen troba el seu IgE específic, dóna el senyal a la cèl·lula perquè alliberi poderoses substàncies infla-
matòries, com la histamina. Aquestes substàncies químiques actuen a diferents parts del cos, com ara al sistema 
respiratori, i causen els símptomes de les al·lèrgies.
 
De fet, a més de les IgE hi ha altres elements del sistema immunològic que intervenen en diferents al·lèrgies, que 
serveixen per classificar les reaccions al·lèrgiques bàsicament en quatre tipus:

- Tipus I (IgE i mastòcits)
- Tipus II (IgG)
- Tipus III (Immunocomplexes)
- Tipus IV (limfòcits T)

La simptomatologia que provoquen és diferent segons la naturalesa de l’al·lergogen i la via per on ha entrat al cos 
(per inhalació, per ingestió, per via subcutània o per via intravenosa).

Algunes de les malalties al·lèrgiques més comunes són la rinitis al·lèrgica, l’asma i la dermatitis atòpica.
Els pneumoal·lèrgens són desencadenants de l’asma i la rinitis al·lèrgica. I és recomanable identificar-los en cas 
d’asma persistent o rinitis al·lèrgica severa.
Les proves cutànies demostren la sensibilització als al·lèrgens inhalats i són el mètode d’elecció per a l’estudi de 
l’al·lèrgia, però la transcendència clínica no és clara.
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Els al·lergògens involucrats en l’estudi d’asma o la rinitis al·lèrgica són:

- Pòl·lens: gramínies: Phleum pratense, Cynodon dactylon
- Herbàcies: Parietariaj., Plantago l., Salsola k. Artemísia
- Arbres: Olae e., Platanus a., Cupressus s.
- Àcars: Dermatophagoides pt., Lepydoglyphus d., Tyrophagus p.
- Epitelis d’animals: gat, gos, i, segons la història clínica, hàmster, cavall, conill…
- Fongs: Alternia a., Cladosporium h., Aspergillus spp.

Aquestes malalties es poden classificar en persistents greus, persistents moderades, persistents lleus o intermitents. 
Per tant, el seu tractament pot ser molt divers, depenent del cas.

Les al·lèrgies no tenen cura, però amb un tractament adequat se’n poden controlar els símptomes

Prevenció
- És recomanable:
- Evitar les substàncies que provoquen l’al·lèrgia.
- Evitar estar massa estona a l’aire lliure en les èpoques de pol·linització, sobretot a les hores de la posta de sol, que 
és quan hi ha més pol·len en suspensió.
- Evitar la presència d’animals a les cases. Si no és possible, procurar que estiguin molt nets, i no permetre’ls mai 
l’accés als dormitoris.
- Fer servir fundes impermeables per a matalassos, edredons i coixins.
- Passar l’aspiradora sovint per les zones susceptibles d’acumular més pols. No utilitzar l’escombra.
- Evitar catifes, cortines, coixins de plomes i mantes de llana.
- Els nens no han de dormir amb ninots de peluix.
- Utilitzar màscares facials adequades que filtrin l’aire inhalat.
- Aplicar-se la medicació preventiva adequadament.

Tractament 
Com s’ha dit abans, el tractament a subministrar dependrà dels símptomes i de la seva severitat. Es fan servir:

- Banys salins, descongestius, antihistamínics…
- Anticolinèrgics i corticoides.
- La immunoteràpia (vacunació específica contra cada tipus d’al·lergogen).

La immunoteràpia ha d’utilitzar-se exclusivament en malalties en les quals es demostri que és bàsica, en la seva 
patogènia, un mecanisme al·lergènic mediat per les IgE. La vacunació consisteix en l’administració de dosis pro-
gressivament creixents d’un extracte al·lergènic, al qual el pacient està sensibilitzat, amb la finalitat de millorar els 
símptomes associats a l’exposició posterior a aquest al·lergen. La via clàssica d’administració era la subcutània, però 
ara s’utilitza més freqüentment la via sublingual, perquè és més segura i eficaç.
En els casos en què s’utilitzi un medicament inhalat, és molt important que es faci servir bé, per assegurar-ne 
l’eficàcia. Existeixen diferents dispositius: cartutxos pressuritzats de dosi controlada, que és el sistema més estès; 
càmeres d’inhalació per afavorir l’administració; inhaladors de pols seca (Turbuhaler, Accuhaler, Novolizer, Aeroli-
zer)... Un tema a part seria com utilitzar correctament cada un d’ells. A la farmàcia sempre se us pot informar. 

També vull recordar que en determinats casos d’asma infantil l’homeopatia ajuda al tractament clàssic a espaiar 
l’aparició de les crisis i millorar els resultats clínics.

ALIMENTACIÓ I SALUT
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que hauria d’haver-hi un al·lergòleg (metge especialista 
en al·lèrgies) per a cada 50.000 habitants. Això demostra la importància d’un diagnòstic, per exemple en cas 
d’al·lèrgies alimentàries. 
Que hi hagi la necessitat d’aquests especialistes ens pot donar una idea de l’abast i la complexitat de les al·lèrgies i 
de com és de difícil poder donar una visió global reduïda. 
Hem parlat breument de l’asma i la rinitis perquè tenen una gran prevalença, però ja que la informació us arriba des 
de la farmàcia, no es pot deixar d’esmentar les al·lèrgies als medicaments.

Al·lèrgies a medicaments
Les reaccions al·lèrgiques als medicaments més freqüents són de tipus immediat, com urticària, asma i, de forma 
molt excepcional, xoc anafilàctic. En alguns casos poden produir-se al·lèrgies de tipus retardat.

També hi ha reaccions anomenades fotoal·lèrgiques, causades per l’exposició a la llum del sol quan s’està prenent 
el medicament. Normalment provoquen l’aparició de taques vermelles a la pell exposada (fins i tot de poca dura-
da). Aquest és el cas d’alguns medicaments com antibiòtics, diürètics, etc., però també de certs perfums i plantes 
medicinals.
En aquest cas, la llum actua sobre el medicament (o sobre el producte de la seva transformació) per mecanismes 
al·lèrgics. L’exposició al sol no causa cap manifestació fins que no s’ha desenvolupat la sensibilització o al·lèrgia. 
Una vegada instaurada aquesta sensibilitat, la reacció fotoal·lèrgica es produirà sempre que hi hagi exposició al 
sol i s’estigui prenent un determinat medicament, amb independència de la dosi i de la durada i intensitat de 
l’exposició.
El pacient pot igualment desenvolupar una al·lèrgia als excipients (productes que acompanyen la substància activa 
del medicament per proporcionar-li volum, consistència, color...), per la qual cosa és important conèixer la compo-
sició completa del medicament en cas de sospitar d’un producte, així com informar sempre de possibles al·lèrgies 
quan se’ns prescrigui un tractament.
 
I ja ho sabeu, si teniu qualsevol dubte, consulteu el farmacèutic. 

Maria Vila Fontarnau
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Bioressonància Quàntica

El Quantum SCIO

Què és salut? Salut és la facilitat de flux a través del cos. El flux 
d’elements cap a dintre i cap a fora del cos.
La malaltia comença quan un element estressant causa una 
interrupció del flux.
La manca de símptomes no suposa un senyal de bona salut, 
una persona pot no tenir símptomes però tenir una malaltia 
greu.

El SCIO ajuda a trobar la causa de la malaltia, tracta els òrgans danyats o dèbils, desbloqueja obstruccions, identi-
fica símptomes, corregeix problemes de metabolisme, localitza al·lèrgies i les dessensibilitza, localitza i destrueix 
bacteris, virus, fongs, paràsits, etc.

El SCIO és només un instrument, l’objectiu és despertar la força de curació i la consciència de la persona.
Aquest és un sistema que pot fer-nos conscients del superconscient, perquè actua a tots els nivells: físic, mental i 
espiritual.
El SCIO analitza l’estrès de diversos tipus, cansament mental, obsessió, fòbies..., i les tracta i equilibra amb la Bio-
ressonància.
També ens proporciona, amb un sol examen, indicacions precises per comprendre la història passada i present del 
pacient, així com una primera avaluació i orientació terapèutica.
Amb el SCIO es pot detectar un problema (desequilibri) abans que es converteixi en una malaltia.
El SCIO ens dóna informació sobre l’estat de l’organisme i sobre la carència de vitamines, minerals, els aliments re-
comanables o no aconsellables, bloqueigs emocionals i energètics, i busca l’equilibri cos-ment per harmonitzar-lo.

Ventura Bagaria

ALIMENTACIÓ I SALUT
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IOGA:  harmonia per al cos i la ment
La paraula ioga prové de la llengua sànscrita i el seu significat és “unir” o “reunir”.
Originari de l’Índia, el ioga és una tècnica que té com a objectiu el treball global del cos, la ment i l’esperit fins a 
equilibrar-los, i tal com el seu nom indica, integrar-los en una unitat harmònica que ens aporti salut i benestar.

Els fonaments del ioga són un conjunt de tècniques que, practicades de manera progressiva i continuada en el 
temps, ens aniran proporcionant més resistència, vitalitat, equilibri, serenitat i alegria, contribuint clarament a una 
millora de la salut.

El ioga té propietats tan preventives com terapèutiques, que actuen sobre l’organisme i l’estat anímic. En un primer 
moment les persones que practiquin ioga començaran a percebre que el cos se’ls torna més àgil i gràcil. Així mateix, 
ajuda a reduir altres problemes, com ara els dolors d’esquena, ja que millora la flexibilitat de l’espina dorsal i les 
articulacions.

Estudis recents del camp de la medicina tradicional s’han centrat en demostrar que la respiració i la meditació 
formen un grup de treball que ajuda de manera eficaç a controlar la hipertensió, l’estrès i els problemes cardiovas-
culars. Per tant, la llista de beneficis físics que ens pot aportar el ioga és llarga:
 
- Enforteix i tonifica els músculs.

- Millora la circulació.

- Relaxa el sistema nerviós.

- Ajuda a perdre pes.

- Allibera el cos de tensions musculars. 

- Neutralitza anormalitats posturals.

- Potencia l’equilibri i l’agilitat.

- Estimula el sistema endocrí.

És important, però, tenir en comte que el ioga no només treballa la nostra condició física, sinó la mental i 
l’espiritual.

Gràcies a aquesta pràctica, les persones podem recobrar l’alegria i omplir espais buits de la nostra existència, ja que 
serem capaços d’encarar el dia a dia amb més serenitat i consciència, amb més coneixement i comprensió interior, 
que ens ajudarà a portar una vida més equilibrada i feliç. 

Dolors Collell (Fisioterapeuta i professora de ioga)
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Maduixera (Fragaria vesca)
Planta de la família de les rosàcies que forma una petita 
mata escassament d’un pam d’alçada, vividora, de fulles 
força grans, radicals amb llarga cua, trifoliades, arrodonides 
de perfil dentat d’un color verd clar, i per sota potser més 
fosques i un xic peludes

 Les seves flors de color blanc són petites i s’obren a l’extrem 
d’un llarg peduncle formant un ramell de cinc o sis flors. 
Floreixen a la primavera i principis d’estiu, flors d’on sortirà 
en pocs dies un petit fruit de color vermell intens de forma 
globulosa, molt carnós i sobretot aromàtic, a la superfície del qual podrem observar unes petites llavors estèrils. És 
comestible i la  frescor i l’aroma només d’un sol fruit ja resulta d’un gust exquisit. 

Aquesta planta, que es reprodueix per brots aeris, vegeta espontàniament en paratges frescals i humits a altures 
mitjanes i altes de climes càlids i freds.

A nivell medicinal podem fer ús tant de les flors, com de les arrels o les fulles. Aquestes flors són un bon depuratiu i 
diürètic, sobretot les fulles, que les podem trobar tot l’any. En podem fer infusions en forma de te; l’arrel actua com 
a astringent.

El principal ús que es fa d’aquesta planta és del fruit, del qual ja he apuntat el bon gust i l’aroma, i és per això que 
constitueixen unes excel·lents postres, i també se’n poden fer confitures o melmelades; en aquest cas en perdrem 
gran part de les propietats vitamíniques i minerals.

El maduixot o maduixera de cultiu ens permet gaudir d’un excel·lent fruit de primavera que es pot prendre preparat 
de mil i una maneres, malgrat la seva menor quantitat de gust, aroma i propietats respecte de la maduixa silves-
tre.

Toni Vilaró

RACÓ DE POESIA / NARRATIVA

Folgueroles

Asseguda entre farigoles
just on el camí s’estreny
miro el poble de Folgueroles
per barret el vell Montseny.

Sota seu com fent escala
damunt les teulades roges
els pins, roures i alzines
el verd bosc de la Sala

Si és estiu
grocs camps de blat 
Si és hivern
grans camps sembrats

Asseguda entre farigoles
miro el poble, Folgueroles,
a peu dret al meu costat
dues torres de la MAT!

 Brígida Caralt 
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A Maria , que hi ha algú ?

Temps era temps, on la meva memòria encara hi arriba, que els portals de les cases s’obrien de bon matí, de bat a 
bat, deixant entrar l’aire fresc i la primera claror del dia.
Era el començament d’una jornada en la qual aquelles portes massisses romandrien obertes fins quasi arribada la 
nit.
Portals oberts que donaven la confiança i l’entrada lliure a tothom.
L’absència de timbre era quasi general; així doncs, el visitant, abans d’entrar, cridava perquè la gent de la casa el 
pogués sentir: “A MARIA, que hi ha algú?” “Endavant, la porta és oberta!”
Si en un veïnat la porta d’alguna casa no s’obria a l’hora de costum, això provocava l’alerta dels veïns, que tot seguit 
es preocupaven que no passés alguna cosa; del que ara se’n diria xafarderia, llavors era solidaritat.
Amb el pas dels anys es van començar a instal·lar els primers timbres, i amb ells les portes es van anar tancant, i 
aquella frase que deia: “A MARIA, que hi ha algú?”, es va anar perdent.
Avui dia el progrés ha fet que sols prement un botó puguem parlar des del portal, sense necessitat ni d’obrir la porta. 
Potser, amb els temps que corren, hem guanyat en seguretat, però val a dir que enyoro aquella oblidada cantarella 
que deia: “A MARIA, que hi ha algú?”

Brígida Caralt 

Història de dos violins

A la sala dedicada a Mn. Cinto i Mn. Miquel de Folgueroles hi trobareu aquestes interessants històries dels dos 
violins.

L’un és un violí molt vell
Un bon dia, que anava al Bisbat de Barcelona, en passar pel Portal de l’Àngel acompanyat del Sr. rector de la parrò-
quia de Núria, Mn. Artur, ens cridà l’atenció un pobre, esguerrat, coix i geperut, i per donar més detalls era una mica 
borni i cantava aquella cançó tan coneguda que diu: “Amo a la vida que me ha dado tanto”.
Ens hi acostàrem i li preguntàrem si estava content de la vida, ja que cantava aquesta cançó. Ens digué que era 
portuguès. Espontàniament li diguérem que coneixíem Fàtima. Ell ens contestà que era molt devot de la Verge de 
Fàtima: “De la vida no puc queixar-me, ara ja tinc recollit l’import de la pensió d’aquest mes i tinc l’import per a un 
altre mes de reserva. Estic en una pensió molt senzilla del Raval la mestressa de la qual és una Sra. gran molt bona 
dona i considerada i em fa un preu mòdic”. 
En tornar-hi a passar al cap d’uns dies el vaig veure molt trist i no tocava ni cantava. Feia mala cara. Vaig acostar-
m’hi i li vaig preguntar si es trobava malament. Ell em contestà que es trobava molt malament. “Què us fa mal?” 
“Tot el meu cos, especialment el cap.” El vaig acompanyar a l’ambulatori de Pere Camps i l’internaren a l’Hospital 
del Mar. Avisaren a la pensió i al cap de tres dies morí. La mestressa el visità dues vegades.
En transcórrer uns dies em portà per voluntat seva el violí. És vell i totalment avariat. El seu valor material no val res, 
però moralment jo el considero un gran tresor.

L’altre, un violí molt nou
Aquest té una història ben diferent quant a la seva procedència: era d’una noia als pares de la qual els hauria agra-
dat molt que hagués après a tocar-lo. Anava a classes especials. Podia dedicar-hi el temps que hagués volgut. Al 
principi va començar amb il·lusió, però al cap de poc ja n’estava cansada i no va ser constant, fins a arribar a tal punt 
que no en volia saber res del violí ni d’aquell que el va inventar. Per tant, el violí quedà arraconat.
Un bon dia parlant amb mi m’ho explicaren. Estaven disgustats però jo els vaig dir que no fessin fer mai res per 
força, que si hagués tingut bona afició ja hauria sigut constant i sacrificada. I em proposaren una cosa: “li entrega-
rem perquè allà a la capella del ‘Conesti’ el pugui tocar algú que en sàpiga perquè fou més constant que la nostra 

RACÓ DE POESIA -NARRATIVA
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ARA FA UNS ANYS ...

filla. Si el guardem cada vegada que el veiem serà per nosaltres un mal record i signe d’una inconstància i un fracàs. 
El violí és nou, val diners i, almenys, que tingui una utilitat”. 
Jo crec que l’exemple pot servir i estimular més que no pas pugui tocar, per això el tenim en aquesta sala. 

Mn Miquel Rodriguez Sala

ARA FA UNS ANYS ...

Primera acampada Cuca Fera . Sant Jordi, juliol de 1993    ( fotos: Eva Blasi)
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La Creu del Francès

La primavera d’aquest any 2009 en fa just dos-cents que 
els francesos de l’exèrcit de Napoleó entraren a Folgue-
roles i saquejaren moltes cases del poble i masies del 
terme: robaren l’aviram, s’emportaren els porcs i altres 
animals, buidaren graners i rebostos, arrencaren fruits 
dels horts, tallaren arbres i cremaren la rectoria, i junt 
amb ella cremaren una bona part de la documentació 
allí existent. Va ser una acció de guerra bruta amb tota 
regla. Però és que, per més desgràcia encara, ja era el 
segon cop que els francesos ens saquejaven el poble i 
ens cremaven la rectoria i la documentació, ja ens ho ha-
vien fet cent cinquanta anys abans, la tardor de 1�5�.
Els saqueigs del 1809 van ser molt truculents i salvatges, 
igualment com ho van ser totes les batalles de la Guerra 
del Francès. Fou una guerra especialment violenta amb 
topades quotidianes entre les forces del país (guerrilles 
patriòtiques, sometents locals, exèrcit, miquelets, vo-
luntaris...) i l’exèrcit ocupant que es caracteritzaven per 
la seva crueltat. També foren una constant les accions 
sanguinàries unilaterals a les quals els francesos sot-
metien el territori com a tàctica de desgast i desànim. 
L’ocupació francesa a la comarca de Vic fou tan penosa 
que els habitants abandonaven massivament llurs llars 
quan els soldats napoleònics s’apropaven en alguna vila o poble. Però la gent dels pobles no els deixaven pas via 
lliure, ans el contrari, els sometents hostilitzaven diàriament les tropes invasores. Amb la gran quantitat de soldats i 
combatents que lluitaven, els queviures essencials mancaven per tot i la misèria s’escampà arreu. Tot plegat: moltes 
morts! Aquest en fou el trist resultat. 
Entre l’abril i el juny del 1809 les tropes franceses van habilitar el convent de franciscans de Sant Tomàs de Riudepe-
res com a quarter i es proveïren de queviures i de llenya gràcies a les expedicions que els soldats realitzaven a Fol-
gueroles i a altres llocs del contorn. De moltes cases ho agafaren tot a pler; encara resten alguns records d’aquestes 
expedicions, com aquella vegada que del mas la Sala s’endugueren tot el que els va convenir i de l’amagatall situat 
a dalt més alt en robaren els objectes de més valor. Els documents històrics els llançaren daltabaix, llavors el vent 
escampà per tot el poble els papers solts; deuria ser tot plegat un espectacle força dantesc, veure part de la història 
volar pels aires.
Però la feta més colpidora, per la seva extrema crueltat, fou la matança dels cosins Parés de la Ricardera que 
ocorregué a l’indret actualment conegut com la Creu del Francès. És una feta que ha ben calat a la memòria dels 
folguerolencs i ha quedat representada per una bonica creu.
De camí cap a la Damunt, més amunt de les Alzines Sureres, es passa pel davant de la Creu del Francès. Aquesta 
creu, que ha estat diverses vegades canviada de lloc, es manté en un bon estat de conservació i és un punt de re-
ferència molt conegut per la gent de Folgueroles. El pedestal conté una inscripció que dóna a entendre el fet luctuós 
que hi ocorregué, hi ha burinat el següent: A la base del pedestal hi ha una inscripció de més difícil lectura que 
sembla que digui: “JOSEP PARES . Y LLUSA BENEIUL ”
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Expliquen que quan la tropa de Napoleó s’anava acostant a Folgueroles 
molta gent va decidir escapar-se i amagar-se al bosc o a la muntanya 
fins que es calmessin els ànims. Els Parés i els Lluçà de la Ricardera em-
prengueren el camí ben carregats per passar una temporada apartats 
del poble. Fins fa ben pocs anys la Ricardera era un agregat del poble de 
Folgueroles conegut per una generosa font d’aigua fresca i abundant. 
Des de sempre la gent de tota la comarca venia a buscar aigua d’aquesta 
font. Ara no és potable, però raja i és un lloc fresc i tranquil.
Doncs els cosins Parés escolliren la balma de Torrents com a lloc idoni 
per refugiar-se. La balma de Torrents (anomenada també de la Riteta) 
havia estat habitada fins a principis del segle XX, tot i que té poques con-
dicions d’habitabilitat. Es troba a la baga de Torrents, a les envistes del 
poble de Tavèrnoles, en un lloc molt amagat. No queda pas gaire lluny 
del sender de petit recorregut PR-C�0 quan passa a la vora de la masia 
dels Foquers.
Des de la Damunt, els cosins Parés seguiren el camí que mena a les esca-
les de Foquers, travessaren el bruguerar de Torrents i davallaren a la cova. 
Aquesta balma es troba a sota d’una pedra immensa ben dissimulada i 
encofurnada entre la frondosa vegetació de la baga de Torrents. Era un 
habitacle amb poques comoditats però suficientment gran per viure-hi de 

manera provisional un parell de famílies. La provisió d’aigua la tenien resolta amb la font del Foquers tot baixant 
pel dret o bé passant per les Escales. Però també podien anar a la petita i amagada font de la Reineta tot seguint 
l’ombrívol Camí Estret. Aquesta font és de poc raig i biot petit, però d’aigua ben fresca.
Quan arribaren a la balma s’adonaren que no havien portat tot el necessari, s’havien descuidat una cosa molt im-
portant: la sal. Els dos cosins tornaren cap al poble a buscar la sal mentre la família es va quedar a la balma. Quan 
tornaven ja ben carregats amb la sal i just quan havien travessat l’Era Nova, on batien els del carrer Nou, i que anys 
més tard ho transformaren en l’actual camp de futbol, els van aturar dos soldats francesos. Els agafaren i els van 
ben lligar, llavors amb la sal que portaven dins el sac els van ofegar. Els anaven posant, de mica en mica, sal al nas 
i a la boca, fins que no pogueren més i van morir ofegats. Fou una mort horrible. 
Un cop es va restablir la tranquil·litat, i la gent va poder tornar al poble a fer vida normal, les famílies dels morts van 
erigir una creu de pedra al costat de les eres, al mateix lloc on ocorregué el macabre esdeveniment. Aquesta creu va 
ser mudada de lloc una vegada, i encara una altra, però sempre a un lloc proper. Durant la guerra de 19�� va patir 
una escapçada i fou reconstruïda pocs anys després, el 19�8. 
Les destruccions que les tropes napoleòniques van provocar al Corregiment de Vic durant l’any 1809 foren valorades 
en milions de rals, amb centenars de cases cremades i aterrades, amb una gran quantitat de quarteres de camps 
devastades, amb milers de caps de bestiar robats i amb innombrables casos de rapinya.
Fent raser: fou tota una desgràcia, com ho són totes les guerres. Però d’aquella encara es veu que no en vam apren-
dre prou i en vingueren d’altres de tant o més cruentes. No hem d’oblidar mai la nostra història si no volem que es 
repeteixin fetes com aquestes.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona

Folgueroles, primavera de 2009



18

RECERCA

Sant Pere de Matamargó. “La Catedral” dels Pujol 
per Joan Vilamala i Salvador Redó

—És una catedral barroca!, va exclamar el visitant. Dominant el turó del castell de Matamargó de Pinós, en aquell 
Solsonès que termeneja amb el Bages de la cara nord de la serra de Castelltallat, hi ha el temple parroquial que 
hostatja cinc retaules barrocs, quatre dels quals són obra dels prolífics escultors Pujol de Folgueroles i de Sant Llo-
renç de Morunys. De tots, destaca el retaule major de sant Pere. Es tracta d’un barroc monumental amb arquitectura 
neoclàssica iniciat l’any 1792 i daurat el 180�, obra de Josep Pujol i Juhí, construït en plena renovació artística, amb 
la implantació obligada de l’estil neoclàssic seguint les normes artístiques que dictava l’Acadèmia de San Fernando 
i que bandejà definitivament el barroc. 
L’altar major de Matamargó no és narratiu, com ho és l’altar del Roser de la mateixa església. És un altar d’escultures 
que gira al voltant de la talla preeminent de sant Pere, flanquejat per les talles que representen els sants Jaume i 
Joan, Felip, Simó, Tadeu i Jaume, el menor. Coronant el conjunt hi ha la imatge de sant Pau, flanquejat per Barto-
meu i Mateu. 
Sant Pere de Matamargó aixopluga quatre altars laterals: el dedicat al Roser, que és obra de Segimon Pujol i el seu 
fill Francesc Pujol i Planes i data de 17�0, de quan els Pujol eren els “escultors de Folgueroles” perquè hi residien 
des de 1721; el de sant Isidre i el de Sant Miquel Arcàngel que daten de 1789 i són de Josep Pujol i Juhí, fets amb la 
col·laboració dels seus fills Segimon i Francesc Pujol i Santaló; i un quart retaule anònim, el del Sant Crist, que té 
columnes salomòniques que és anterior i data de 1�8�. 

 
No és estrany, doncs, que d’aquest temple parroquial en diguem “la catedral dels escultors Pujol”, perquè a Mata-
margó encara avui dia es conserva l’obra de cinc generacions dels nostres escultors! La primera: la de Segimon Pu-
jol, nascut a Gurb i mort a Folgueroles l’any 1759; la segona: la de Francesc (1702-1785), nascut a Prats de Lluçanès 
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i mort a Folgueroles, germà de Segimon Pujol i Planes, pare de Josep Pujol i Juhí, el cap de brot de la nissaga, 
nascut al Godaiol l’any 17�� i mort a Sant Llorenç de Morunys l’any 1809, que és la tercera generació; i la quarta, 
la que formen Segimon (1758-1811) i Francesc (17��-18�9) Pujol i Santaló, nascuts a Folgueroles i morts a Sant Llo-
renç, ambdós. I encara darrerament hem descobert que a la masia de Les Cases, veïna de l’església parroquial de 
Matamargó, que tenen capella particular amb un retaule neoclàssic, hi va treballar també un altre Pujol, el de la 
cinquena generació: Josep Pujol i Llobet (180�-187�), nascut i mort a Sant Llorenç. Això diu una nota del propietari 
de la masia de l’època, que hem pogut llegir:

«Dia � d’Agost de 18�7. Joseph Pujol Esculptor de San Llorens de Morunys, ab un fadrí han comensat de parar lo 
Retaule à la nostra capella de las Casas de N. S. dels Angels i dit retaule lo feren a San Llorens y havem anat a bus-
carlo ab sinch animals ab bast y un ab sella, per anar ell a cavall y dia 10 d’Octubre han acabat de dorarlo y pararlo 
y dia 1� de dit mes y any han marxat y los avem anat a acompanyar ab dos mulas, una ab bast y altre ab sella, per 
ferlo ell si posá fusta y gasto, y a preufet, fet y donat era tractat à �50 ll, dich quatre centas sinquanta lliuras y ja son 
pagadas y a mes devíam ferli lo gasto tot lo temps de pararlo y dorarlo y anarlos a buscar y tornarlos á casa tot ab 
lo nostre gasto; lo que havem fet. Matamargó â 15 de Octubre 18�7. Ramon Casas Pages»

La presència del barroc a pagès, en esglésies allunyades de conurbacions, en terres de grans cases agràries, posa 
de manifest com és d’equivocada l’expressió dedicada als segles XVII i XVIII com els segles de decadència. Cal tenir 
present que aquestes obres, tant l’edificació de temples nous com l’engrandiment dels vells (dissortadament amb 
la pèrdua d’importants vestigis romànics especialment) i la decoració a base de costosos retaules, eren pagades 
per la gent del territori. Difícilment això hauria estat possible si no hi hagués hagut diner per dedicar-hi. Cal afegir a 
això l’ampliació de no pocs pobles i viles, com ara Folgueroles, amb carrers ben estructurats i amb llindes de cases 
datades del 1�00 i del 1700. Fins a quin punt es pot parlar de decadència? 
Matamargó és un exemple del bon moment econòmic del camp català malgrat les anyades de males collites a 
causa de les plagues de llagostes i de períodes de sequera o dels episodis reincidents de pestes que trobem en la 
majoria de prometences i vots de poble que coneixem. En el mateix retaule de Sant Pere de Matamargó, els pro-
motors de l’obra van tenir cura de reservar-hi espais dedicats a sant Sebastià i a sant Roc, advocats contra les pestes 
i les malures. 
Els exemples de Matamargó, Sant Llorenç de Morunys i evidentment el Miracle, al Solsonès, entre altres, i Correà 
i Casserres, al Berguedà, són fites obligades per a qui vulgui entrar a conèixer l’apassionant món del barroc de la 
Catalunya interior. 

Enguany que fa 200 anys que va morir a Sant Llorenç Josep Pujol i Juhí, bé val la pena que els folguerolencs fem 
l’esforç de conèixer aquests escultors convilatans. Ens hi pot ajudar el llibre L’obra dels Pujol. Escultors de la Catalun-
ya Central (2001), que trobareu al Punt d’Informació. 

SERVEIS

Millores en el Servei de Recollida Selectiva

Aquesta primavera l’Ajuntament de Folgueroles, a través de la Mancomunitat La Plana, està realitzant dues accions 
per seguir millorant la recollida selectiva dels residus municipals: un imant de nevera i l’ampliació del servei de 
deixalleria mòbil. 
Imant de nevera
Des de fa uns mesos s’ha anat modificant el material de comunicació de la recollida selectiva fent-lo més simple i 
visual. Es va començar amb els adhesius dels contenidors de l’àrea d’aportació i dels iglús de vidre repartits per tot 
el poble. 
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Com ja sabeu el calendari de recollida ha canviat, cada 
diumenge es recull matèria orgànica i cada dilluns mate-
rial reciclable. Aquest canvi respon a una petició formula-
da per molts ciutadans. Per això s’ha editat un imant de 
nevera on apareix el nou calendari de recollida i un petit 
recordatori de què és cada tipus de residu. 

L’imant de nevera s’ha repartit casa per casa, en cas que no 
l’hagueu rebut podeu passar-lo a recollir a l’Ajuntament. 
Esperem que sigui útil. 

Deixalleria mòbil: canvi i ampliació de l’horari
Fins ara Folgueroles ja disposava del servei de deixalleria 
mòbil. Des del passat mes d’abril s’ha posat en funciona-
ment una nova deixalleria mòbil que també donarà servei a tots els municipis de la Mancomunitat La Plana.

La nova deixalleria mòbil substituirà l’anterior i continuarà prestant el servei cada 1r dimarts de mes, a la plaça 
Jacint Verdaguer, però ampliant l’horari d’atenció, de 10:00 a 18:�0 h (de maig a setembre) i de 10:00 a 17:�0 h 
(d’octubre a abril). Allà hi trobareu una persona que rebrà els residus que porteu i us donarà qualsevol informació 
que necessiteu sobre la recollida selectiva de residus. 

Aquesta instal·lació és un petit centre de recuperació de residus municipals pels quals no es disposa de recollida 
porta a porta. S’hi poden portar residus, seleccionats des de casa com: pintures, dissolvents, aerosols, piles, bateries 
d’aparells elèctrics o electrònics, CD, tòners, fluorescents, medicaments, oli vegetal, vidre pla, petits voluminosos 
com mobles, petits electrodomèstics, etcA’aquesta manera es podran separar els residus perillosos de la resta de 
residus i donar-los la destinació i el tractament adequats. 
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A part trobareu la minideixalleria, instal·lada de manera permanent a la plaça Jacint Verdaguer. S’hi poden por-
tar bombetes, bombetes de baix consum, piles i bateries de mòbils, CD/DVD, telèfons mòbils, esprais i cartutxos 
d’impressora. 

Exposició itinerant de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Folgueroles amb coordinació amb el Consorci Sau Collsacabra va fer possible que el passat 1� de 
juny, dia de la Trobada de les Puntaires, l’exposició itinerant de Turisme que ofereix la Diputació de Barcelona es 
pogués veure al nostre municipi. Folgueroles va poder gaudir del «Cinebús �D» de la Diputació de Barcelona: un 
tràiler de 1� metres de llargada i 2,5 d’amplada (que es convertien en 5 metres quan la caixa del tràiler quedava 
oberta) que presentava una exposició itinerant del Turisme Total a la província de Barcelona, basada en els eixos 
de comunicació de l’oferta turística de proximitat i diversitat. L’exposició es complementava amb una petita sala de 
projecció amb capacitat per a 15 persones on es projectava un audiovisual �D sobre els principals atractius turístics 
de la província de Barcelona. El paisatge, els monuments, els museus, les instal·lacions industrials, l’aventura —des 
del viatge en globus fins a l’equitació—, etc., són un material excel·lent per tal de ser exhibits en �D i transmetre al 
públic totes les sensacions dels sentits. Aquest equipament mòbil no podia deixar de banda una de les seves princi-
pals finalitats com és la de servir de punt d’informació turística itinerant.

Punt d’Informació de Folgueroles
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Programa de millora de Fonts i basses de l’Espai Natural Guilleries-
Savassona 

El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, dins les actuacions del “Programa de millora de fonts i 
basses” i en el marc del Conveni de col·laboració entre “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, ha procedit a realitzar 
intervencions durant el mes d’abril a dues fonts de Folgueroles: la Font dels Pecats i la Font de Cal Guarda.

Les intervencions a la Font dels Pecats han estat orientades 
tant a la millora de la surgència i dels sistemes de recollida i 
desguàs de l’aigua, com a la millora dels entorns mitjançant 
el desbrossament de la vegetació que cobria tant l’espai de 
la font com els seus accessos.

A la Font de Cal Guarda s’hi han fet actuacions complemen-
tàries a les intervencions ja realitzades anteriorment, con-
sistents en treballs de desbrossament de l’entorn i accessos, 
neteja i impermeabilització parcial del dipòsit de recollida, 
construcció de passos amb pedra per sobre dels recs i canvi 
de l’aixeta.
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Barcelona Catalunya Film Comission (BCFC)

El Consorci per a la promoció turística de la Vall de Sau Collsacabra col·labora amb la Barcelona Catalunya Film Co-
mission per tal de fer difusió dels set municipis que componen la destinació turística de la Vall de Sau Collsacabra.

La Barcelona Catalunya Film Comission és una entitat creada el 199� entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generali-
tat de Catalunya per tal de crear una xarxa d’atenció als rodatges estable i coordinada arreu del territori català. És 
a dir, per tal d’oferir el territori de Catalunya com a plató i escenari per a rodatges de tot tipus (anuncis, pel·lícules, 
etc.). Així quan Barcelona Catalunya Film Comission té una petició, aquesta busca en la seva base de dades aquells 
ajuntaments que responen a la demanda que han tingut i ho passen al productor. Un cop el productor ha escollit el 
territori es posarà en contacte amb el municipi per acordar els permisos del rodatge, etc.

El passat 2� de gener l’Ajuntament de Folgueroles va acordar per ple la resolució adherir-se a l’entitat Xarxa Barce-
lona Film Comission. L’Ajuntament serà representat a través del Consorci Sau Collsacabra per als casos d’oferir l’espai 
públic de Folgueroles com a plató o escenari de rodatges de tota mena. 

Algunes pel·lícules amb què ha col·laborat la BCFC:
La Mala Educación, Pedro Almodóvar (200�)
Mar Adentro, Alejandro Amenábar (200�)
Frágiles, Jaume Balagueró (200�)
Perfume, Tom Tykwer (2005)
Salvador (Puig Antich), Manuel Huerga (2005)  
Savage Grace, Tom Kalin (200�)
Yo soy la Juani, Bigas Luna (200�)
Serrallonga, Esteve Rovira (2007)
Cobardes, José Corbacho i Juan Cruz (2007)
El Greco, Iannis Smaragdis (2007)
Vicky Cristina Barcelona, Woody Allen (2007)

Potenciar els rodatges en el propi territori contribueix a:

- Difondre la imatge del territori.
- Promoure el sector empresarial i professional de l’audiovisual.
- Incentivar la producció cultural.
- La promoció turística del territori.

La BCFC forma part de les següents associacions:

A nivell nacional: Spain Film Commission (SFC)
A nivell europeu: European Film Commission Network (EFN)
A nivell mundial: Association of Film Commissioners International (AFCI)

Consorci de Turisme de la Vall de Sau Collsacabra

 RECERCA
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RACÓ DELS RECORDS

El Racó dels Records

De nou us oferim el Racó dels Records, on podeu gaudir de dites, de paraules i de receptes de sempre que, tal com 
expressa el nom de la secció, volem recordar! 

Gent gran, gran gent (tallers terapèutics)

Dites populars

De mica amb mica s’omple la pica.  (Tot es va fent, amb constància i sense presses.)
Fer cara de pomes agres. (Mostrar-se ensopit.)
Fals com un duro sevillano. (Molt fals.)
Si has de ser emmascarat, serà per una paella tipa de fer servir. (Jutjar a un altre o criticar uns fets, tot i tenir els 
mateixos defectes o haver fet els mateixos actes.)
 

Paraules per Conservar
Avui apadrinem.......

RENOC: que ha quedat petit.                                       ESMOLET: dit d’una persona molt espavilada.
ESGARRIAR-SE: escapar-se o perdre’s del grup.        EMPOLAINAT: anar molt ben arreglat.
SUARA: fa poca estona

Receptes antigues 

Un dinar.......... “ Bacallà amb panses”

- Ingredients per a 4 persones: � Talls de morro de bacallà, � Ous, Un 
grapat de panses, Alls, Ceba, Tomàquet confitat, Julivert, Oli, Farina, Sal, 
Aigua
- Estris: Cassola de terrissa, Escorredora, Pot, Paella, Cullerot de fusta, 
Ganivet, Tallador
- Preparació
Si el bacallà no està dessalat, el deixarem prèviament 2� hores en remull (segons el gruix) i li canviarem l’aigua ns 
tres cops. Un cop dessalat, l’escorrerem. Després enfarinarem el bacallà i el fregirem en una paella amb abundant 
oli calent i quan el tinguem ben ros, el traurem (deixarem que s’escorri). A continuació posarem una mica de l’oli 
del que hem fet servir per fregir el bacallà en una cassola de fang i farem un sofregit amb la ceba pelada, els alls 
i el tomàquet confitat. Mentrestant, escaldarem les panses i en guardarem el suc. Bullirem els ous, els deixarem 
refredar, els pelarem i els esberlarem per la meitat. Tallarem el julivert petit. Després afegirem el bacallà al sofregit, 
així com les panses, els ous i una mica d’aigua amb la qual hem escaldat les panses. Ho deixarem coure a foc suau 
una estoneta.I finalment hi afegirem el julivert.  
 
I ja ho tindrem enllestit!! Bon profit!!

Sabies que…
El bacallà amb panses no només és una recepta típica de la cuina de Quaresma i Setmana Santa molt popular a 
Catalunya, sinó que aquest plat es remunta a l’època medieval, i en el segle XVII es comença a tenir constància 
escrita d’aquesta recepta i d’aquest plat.
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Associació Social Cultural de Ntra. Sra. de la Damunt, 
antic Montepio

Benvolguts socis i folguerolencs, volem recordar-vos que hi va haver un canvi de nom de la nostra entitat. El Mon-
tepio de Ntra. Sra. de la Damunt, la Germandad, ha passat a anomenar-se Associació Social Cultural de Ntra. Sra. 
de la Damunt, antic Montepio.

Els estatuts de la nova entitat són bàsicament iguals als de l’antiga Germandad, amb els mateixos membres de la 
Junta (president, vicepresident, secretari, tresorer i tres vocals) i s’ofereixen als socis les mateixes prestacions.

L’objectiu principal de la Germandad és, hi ha estat, ajudar els socis en els processos de malaltia i accident, que són 
els moments en què més ho necessita. Des que el servei públic és per a tothom, als socis de la nostra entitat se’ls 
abona la quantitat a la qual no arriba el Servei Català de la Salut, amb un màxim de 50 euros per medicament.

Recordem que les quotes de soci són trimestrals i molt assequibles. És una entitat oberta a tots els folguerolencs 
que vulguin entrar a la nostra Associació, només cal que tinguin entre 15 i 50 anys i que portin un certificat mèdic 
del metge de capçalera al nostre
president, Sr. Josep Pascual.
És, de ben segur, l’entitat més antiga del poble; no la deixem morir.

                             La Junta de l’Associació Social Cultural de Ntra. Sra. de la Damunt, antic Montepio

Puntaires de Folgueroles

De nou, les puntaires de Folgueroles volem col·laborar amb LA FALGUERA per explicar a la població folguerolenca en 
què consisteix el nostre art i també per obrir portes a totes aquelles persones que estiguin interessades a aprendre 
i participar de les puntes al coixí, ja que la nostra il·lusió és poder veure com de mica en mica el nostre grup es va 
fent cada vegada més gran.

Al llarg de l’any són molts els pobles veïns que ens conviden a assistir a la seva trobada per tal d’exposar les nostres 
manualitats i passar una bona estona totes juntes.
També nosaltres fem una trobada anual, la qual aquest any tenim programada per al proper 1� de juny als jardins 
de Can Dachs. Per aquest motiu, volem animar els habitants del poble i rodalies perquè vinguin a visitar-nos al llarg 
del matí.

Aprofitem l’ocasió per donar les gràcies a tots els comerços del poble que col·laboren amb nosaltres el dia de la 
trobada, així com també a tots els particulars que ens ajuden desinteressadament, i a l’Ajuntament i als seus treba-
lladors, que vetllen pel bon funcionament de la trobada.
Les puntaires desitgem a tots els folguerolencs un bon estiu i que el puguem passar junts, aquest i molts més.



2�

ENTITATS

Agrupació Sardanista de Folgueroles 25è  Aniversari

Benvolguts amigues i amics,
Com ja sabeu, aquest any l’Agrupació Sardanista de Folgueroles celebra els vint-i-cinc anys. Des 
dels seus inicis fins avui, les coses han anat canviant i evolucionant deixant intacte, però, l’esperit 
sardanista i de país que en va motivar la seva creació. Cal dir que són moments delicats pel que fa 
a participació, ja que l’oferta lúdica i cultural s’ha anat ampliat i costa engrescar la gent. No obstant això, 
des de sempre hem intentat, amb imaginació, anar introduint petits al·licients per mantenir viva la nostra dansa i 
més o menys ho anem aconseguint. 
Que una entitat, l’Agrupació en el nostre cas, continuï activa després de tots aquests anys, ha estat possible gràcies 
a l’impuls d’un conjunt de persones: les que ho van iniciar, les que ho han continuat i de tots aquells que hi ha anat 
col·laborant durant aquests anys. Gràcies de debò a totes i a tots!

Per celebrar aquest esdeveniment s’han programat un seguit d’actes que esperem que siguin del vostre gust, alguns 
dels quals quan es publiqui aquest número de LA FALGUERA, ja s’hauran celebrat. 

Molts de vosaltres ja vau assistir al concert de presentació del disc Ballades a La Damunt, que la cobla Jovenívola de 
Sabadell es va encarregar d’interpretar el dissabte 21 de març a l’església parroquial i que va representar un èxit, 
tant en l’aspecte musical com en el d’assistència. Aquest disc és un recull de sardanes sobre temes de Folgueroles 
que unes breus introduccions ens ajuden a entendre i situar. 

Per Sant Jordi es va fer la tradicional audició, que s’havia de fer a la plaça Verdaguer, interpretada per la peculiar 
Cobla Contemporània, que malgrat la pluja —a l’abril ja se sap...— i al canvi obligat d’escenari va anar força bé.
Cal dir, també, que el proper �1 de maig, i coincidint amb l’aplec de La Damunt, es farà un dinar de germanor que de 
ben segur tindrà una molt bona assistència. Penseu que estem fent prediccions, ja que a l’hora de fer aquest escrit 
encara no ha tingut lloc i quan rebeu la revista ja haurà passat, però no hi ha dubte que l’encertarem de ple i que el 
temps — esplèndid, de ben segur— ens hi acompanyarà.

Ara sí, doncs, un cop repassats els actes que ja s’han portat a terme, és l’hora de recordar-vos els que encara ens 
queden per fer. El més innovador, i que l’hem plantejat per primera vegada amb motiu de la celebració del 25è Ani-
versari, serà el concert de Marcel Casellas i la Principal de la Nit, que es durà a terme el proper 18 de juliol a les 10 
de la nit a la Plaça. Amb ritmes de rabiosa actualitat, els sis components d’aquest grup, juntament amb instruments 
de cobla, veu i percussions, organitzaran una festa que esperem que engresqui a petits i grans.

Ja passat l’estiu, tindrem el ja tradicional i vistós concurs de colles sardanistes i, a la tardor, tancant les festes de 
celebració, es durà a terme l’Aplec de Tardor.

Ja només ens queda reiterar el nostre agraïment a tots els que d’una o altra manera han fet possible aquesta ce-
lebració i aprofitar l’avinentesa per encoratjar els components de les tres colles del nostre poble perquè continuïn, 
amb ganes, fent planter.

Recordeu que el disc Ballades a La Damunt és gratuït per a tots els socis de l’Agrupació. Per al públic en general es 
ven al mòdic preu de 10 €. El podeu trobar al Punt d’Informació.

Una salutació cordial,
La Junta de l’Agrupació
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Els 20  anys de la Cuca Fera

Primera generació:
La Cuca Fera va néixer el mes de juliol de 1989. En aquells moments, dues noies que acabaven de finalitzar el 8è curs 
d’EGB van pensar de fer alguna activitat per fer alguns calerons a l’estiu. Finalment ens vam decidir i vam penjar per 
les botigues de Folgueroles uns cartells que anunciaven que l’Eva Blasi i la Sandra Puigvila s’oferien per fer classes 
de repàs a nens d’edats compreses entre els � i els 12 anys. La sorpresa va ser molt gran quan hi va haver una ins-
cripció d’una vintena llarga de nens i nenes!!! Ràpidament, un membre de la família de les noies, que formava part 
de l’AMPA, va fer les gestions perquè esdevingués una activitat amb una responsabilitat civil al darrere i es van fer, 
des de l’AMPA, assegurances per als nens i nenes. L’Ajuntament ens va cedir un local a l’Ajuntament vell, on també 
hi havia l’escola. Es va fer evident que el poble necessitava activitats d’esplai per als nens i nenes.
Molts deveu haver quedat amb la boca oberta en llegir que dues noies de 1� anys es fessin càrrec de tants nens i ne-
nes... En aquell moment, els pares i mares no es van sorprendre, sinó tot el contrari: ens van animar i recolzar cada 
dia. Eren altres temps. Temps en què era d’allò més normal traslladar els nens amb els cotxes dels pares i mares, fer 
llargues caminades i bivacs amb pesades motxilles a l’esquena...
Tres anys més tard, es van incorporar dues monitores més, la Roser Carrera i l’Anna Tobajas. Aleshores aquella aven-
tura apassionant ja va tenir un nom: la Cuca Fera. L’Ajuntament, veient la magnitud que tot allò anava prenent, ens 
va gestionar les subvencions, les assegurances...
Més endavant, el nombre d’inscripcions va anar augmentant, per la qual cosa també es va haver d’augmentar el 
nombre de monitors amb l’Ivan Benet, en Roger Morfulleda, en Pep González, l’Anna Pujol i en Roger Tobajas... 
Érem una GRAN família.
L’any 1999, la Cuca Fera va passar a mans d’una nova generació de joves, molts dels quals el 1989 havien començat 
també aquesta aventura, però com a nens i nenes.
Ara, aquests nens i nenes que van venir els primers anys tenen 2�, 25, 2�, 27... anys. A tots ells, i molt especialment 
a les seves famílies, volem agrair-los la GRAN confiança que ens van dipositar en el seu moment i la seva disposició 
a ajudar-nos en alguns moments menys dolços. Desitgem que la Cuca Fera tingui una llarga, llarga vida.

Segona generació:
La següent generació de monitors i monitores vam ser una colla d’amics que encara avui dia estem junts.
Primer vam començar com a voluntaris i l’any següent ja ens vam incorporar com a monitors i monitores i cada any 
ho preparàvem i ho realitzàvem amb la mateixa il·lusió que el primer dia. La Cuca Fera en aquell moment va viure 
molt intensament el creixement del poble, i va arribar a tenir més de 120 nenes i nenes matriculats. L’èxit que va 
tenir el Casal ens va motivar a seguir endavant amb més ganes que mai, i en ser una colla d’amics ben avinguts 
no ens costava gens quedar i preparar totes les activitats (jocs, manualitats, colònies, acampades, excursions…) i 
adaptar-nos als espais existents en cada moment (escoles, ateneu, pista…), ja que per a nosaltres el més important 
eren els nens i nenes i poder satisfer les seves necessitats lúdiques.
Vam passar molts anys tots junts disfrutant, jugant, aprenent, convivint, respectant i descobrint l’entorn natural del 
nostre poble i els seus voltants (Sant Feliuet, Gorg de Llitons, Font del Cargol, Pla de l’Aguilar, Puigcastellet, Ruta 
dels Molins…). Va ser una experiència molt gratificant ja que principalment érem tots (monitors i nens) una colla 
d’amics.
Marta Comerma, David González, Cristina Pascuet, Èric Val, Adrià Cuevas, Maria Garriga, Guifré Marsó, Cristina Bau, 
Mariona Panadès, Joan Bové, Jordi Molas, Mariona Vilarrasa, Marcel·lí Gutiérrez, Montse Bau...

Tercera generació:
Els monitors actuals, la generació més recent de la Cuca Fera, majoritàriament hem format part del casal des de fa 
molts anys, ja que molts de nosaltres n’hem gaudit com a nens i nenes. De les generacions anteriors n’hem après 
moltes coses, moltes d’elles —amistat, caliu, participació...— les intentem transmetre encara avui dia. És molt 
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simbòlic veure com els fills dels nostres monitors ja corren pel casal. I qui ho hauria de dir que després de vint anys 
aquella iniciativa de fer classes de repàs durant l’estiu acabaria convertint-se en una entitat que mou al voltat de 180 
infants!!!!!! A diferència de la segona generació, ja us podeu imaginar com ens és de difícil adaptar-nos a aquesta 
envergadura. 
És evident que els temps han canviat, tal i com comenta la primera generació: nosaltres com a nens i nenes ens 
anàvem a banyar al riu, a escalar, portàvem les motxilles, tendes i estris de cuina a l’esquena (i tot i així teníem la 
il·lusió d’anar d’acampada!), anàvem a Roda amb bici, picàvem amb martell i claus de ferro, etc. Avui en dia, com a 
monitors, ens ho hem de plantejar des d’una perspectiva diferent, però no menys divertida ni enriquidora.
Tot i lluitar cada any per continuar endavant amb la Cuca Fera amb les millors condicions possibles, els esforços es 
veuen recompensats en veure com la canalla del poble i rodalies creix, gaudeix i aprèn al nostre costat.
Gisela Val, Bruna Garriga, Ricard Farrés, Alba Mercader, Mireia Val, Pilar Morera, Gisela Generó, Anna Garriga, 
Montse Caralt, Elisabet Isern, Núria Jutglar, Guillem Vasco, Arnau Farrés, Magalí Martí, Mariona Caralt, Ester Alsina, 
Gil Erra, Anna López, Ivet Molas, Carla Stinus, Marta Farrés, Mireia Casellas, Dani Noguer, Anna Carrascal, Gerard 
Rodríguez, Laia Orra, Íngrid Farrés, Marc Cuenca...
 En nom de tots els monitors i monitores volem donar les gràcies a tots aquells que han donat suport i confiança a 
la Cuca Fera al llarg d’aquests VINT anys

Notícies i activitats de la Casa Museu Verdaguer

La casa Museu Verdaguer entra al registre de museus de la Generalitat de Catalunya 
El dia vint-i-cinc de febrer el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la inscripció de la Casa Museu 
Verdaguer com a museu monogràfic al Registre de Museus de Catalunya. 

La Casa Museu Verdaguer es convertia en el primer museu literari inscrit al Registre de Museus de la Generalitat de 
Catalunya i en el tercer de la comarca d’Osona, després del Museu Episcopal de Vic i el Museu Industrial del Ter. 

Després dels esforços iniciats l’any 200� podem celebrar que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya hagi inscrit la Casa Museu Verdaguer en el Registre de Museus, un inventari que a dia 
d’avui a nivell de tot Catalunya compta amb un total de 10� equipaments.

Petjades d’art a Folgueroles
Durant el mes de març l’Ajuntament de Folgueroles, els Tallers Terapèutics Gent gran, gran gent i la Fundació Jacint 
Verdaguer van organitzar un taller per descobrir els racons artístics que amaga el poble de Folgueroles. L’activitat 
estava adreçada a persones majors de �5 anys i hi van participar més de vint persones que van poder gaudir de les 
explicacions de la Montse Caralt, guia literària de la Casa Museu i estudiosa d’Història de l’Art. Com a cloenda els 
alumnes van visitar el Museu Episcopal de Vic. 

Sant Jordi va omplir la Casa Museu de música i d’històries 
El dissabte 25 d’abril una colla de músics vinguts de Sant Pol de Mar i dirigits per Marc Egea i amb la veu d’Anna 
Maluquer es van concentrar a la casa del poeta on van iniciar la ruta literària Paraules A Banda. 
Un passa carrers que va seguir els punts habituals de la ruta literària però que va passar també per la Font Trobada, 
un paratge que estava ple de flors.
L’acte, que va ser seguit per un centenar de persones, es va acabar a la Damunt, on Amics de Verdaguer havia pre-
parat un dinar per als músics, socis i participants inscrits.

El diumenge 2� d’abril, durant un matí de pluja intensa, va arribar al Museu la parella artística El somni del drac 
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que sota el lema de “qui no sap contes no sap res” van anar desgranant històries que els nens i els grans —en total 
unes 120 persones— van seguir embadalits. 
El nombre d’inscrits i la pluja van fer que el Museu quedés ple de gom a gom i mentre un grup sentia contes a la 
planta baixa, l’altre grup esmorzava al dalt més alt amb la coca i la xocolata que els va oferir l’Ampa del CEIP Mossèn 
Cinto.

Enric Bou, professor de literatura de la Brown University 
de Rhode Islans (EUA), a la conferència Romanticisme i 
viatge: Verdaguer “a la porta d’un altre món”

Visitants de l’exposició A vol d’ocell. Un viatge de nego-
cis  de Verdaguer i del comte de Güell al centre i al nord 
d’Europa

El dibuixant Toni Ortiz dibuixant mentre els alumnes del CEIP Mossèn Cinto Verdaguer reciten poesia.

 ENTITATS
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Exposició: Treballar a la fàbrica del grup d’alumnes del CEIP Mossèn Cinto

Maica Bernal a la conferència Passió i expressió: escrip-
tores místiques europees en l’obra de Jacint Verdaguer.

Conferència Apunts sobre la relació mercantil entre Fe-
rran Alsina i Eusebi Güell, a càrrec de Joan Muñoz, cap 
de difusió i exposicions del mNACTEC.

Classes de Lomografia al primer curs impartit a Folgueroles.

ENTITATS 
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Tallada de l’arbre de maig

Plantant l’Arbre de maig a la plaça Verdaguer

La bella molinera concert de Franz Schubert amb Roger 
Padullés, tenor, i Pep Surinyac, piano.

 Visita de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol al VI 
Mercat del llibre vell de poesia.

 ENTITATS
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Concurs de rams

 Ofrena Floral  i  Parlament de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol: Del Canigó a Sant Petersburg

Van anar a fer cuieres, concert de la Nova Euterpe 

Balladors del Ballet de Folgueroles

Sardanes per la Cobla Genisenca

ENTITATS 
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La festa  de les puntaires s’acompanya amb la inauguració d’una petita exposició que relaciona Verdaguer amb 
l’art de fer puntes 
El diumenge 1� de juny, coincidint amb  la Festa de les Puntaires, es va inaugurar a la Casa-Museu una petita expo-
sició que relaciona el poema de Verdaguer La puntaire amb l’art de fer randes o puntes. El projecte Coincidències 
Insòlites, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Municipis, ha permès la col·laboració entre el Museu 
Marès de la Punta  d’Arenys de Mar, que mostra dues peces de la seva col·lecció, i la Casa Museu Verdaguer, que 
mostra una reproducció del manuscrit del poema La puntaire.

Si voleu més informació de les nostres activitats visiteu el www.verdaguer.cat

Associació de Patinatge Artístic

Les patinadores de l’Associació de Patinatge Ar-
tístic de Folgueroles van participar durant el mes 
de març als campionats comarcals de patinatge 
artístic. El passat 8 de març del 2009 al Pave-
lló Municipal de Santa Eugènia es van celebrar 
les competicions de la categoria Benjamí B, on 
hi participaren dues de les nostres patinadores: 
la Sara Abascal, que va quedar 2a, i la Clàudia 
Bardolet, que va quedar 20a. 

El 15 de març, al Pavelló de Taradell, hi van 
participar les patinadores de les categories se-
güents: 

Aleví B: Aida Oriol, que va quedar 2a, i Cristina Albó, que va quedar �a. 
Aleví C: Aina Ruiz, que va quedar 2a; Sandra Solà, �a; Mireia Garcia, 7a; Judit Motos, 9a, i Meritxell Masnou, 1�a. 
Benjamí C: Berta Galobardes, �a; Maria Isern, �a, i Núria Druguet, 8a. 
Totes ho van fer molt i molt bé! 

L’entrega de trofeus d’aquestes competicions es 
va fer el diumenge dia 29 de març, al Festival del 
Mercat de Ram, que es va celebrar al nou Pavelló 
Municipal de Vic, on les nostres patinadores tam-
bé van participar amb dos balls. 
Per altra banda, l’Aida Oriol i la Sara Abascal van 
participar pel maig a les territorials de Barcelona, 
que es van celebrar a Sitges.

Pel novembre se celebrarà el 25è Festival de Pa-
tinatge de Folgueroles, i per això des de la Junta 
hem pensat que volem convidar a totes aquelles 
persones que en algun moment de la seva vida 
han participat, gaudit i après a patinar amb l’APA 
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de Folgueroles a celebrar aquests 25 anys 
d’història de l’Associació a Folgueroles. 

S’han pensat diferents coses per celebrar 
aquest esdeveniment:

- Que les expatinadores i expatinadors prepa-
rin algun ball o exhibició i el dia del Festival el 
puguin mostrar al públic assistent.

- S’ha iniciat el projecte de publicar un llibre 
amb la història de l‘Associació.

- La possibilitat de fer una exposició amb material: patins, vestits, cartells, etc. relacionats amb la pràctica del pati-
natge artístic al nostre poble.

Per tot això s’ha anat convocant a les diferents persones que han col·laborat durant tots aquests anys en l’Associació 
de Patinatge Artístic de Folgueroles, per tal de comptar amb el màxim nombre de persones en l’aportació de mate-
rial fotogràfic, documents, anècdotes...

L’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles participarà en la propera Fira d’Entitats de Folgueroles. Ens hi 
veurem!

Si voleu patinar, podeu venir a la pista poliesportiva i provar-ho. Recordeu que els nens i nenes han de tenir més de 
� anys. Si voleu posar-vos en contacte amb l’APA Folgueroles, la nostra adreça electrònica és: 
apafolgueroles@hotmail.com 

Bon estiu!!!

ENTITATS 
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AMPA

Des d’aquest curs l’AMPA compta amb una comissió de nova creació, la pedagògica, que té com a objectiu, entre 
d’altres, promoure temes de formació per a pares.

Per aquest motiu, el passat mes de maig va organitzar una 
xerrada sota el títol “El valor de l’esforç”, a càrrec del psi-
còleg Sr. Vladimir Reinhardt
Molts mestres i educadors constaten, amb preocupació, el 
descrèdit de la cultura de l’esforç. Consideren que aquest 
valor ha quedat eclipsat darrere d’altres valors que, apa-
rentment, són més necessaris per viure.

A molts pares ens agradaria que els nostres fills  Compartissin una determinada valoració de les coses amb nosal-
tres, que assumissin els valors que nosaltres considerem importants, com és el de l’esforç. Però com podem assegu-
rar que el fill assumeixi aquest valor?
Les claus de l’aprenentatge es relacionen directament amb l’aprenentatge dels hàbits, els valors familiars, els mo-
dels socials, les circumstàncies familiars, les etapes evolutives del nen i el desenvolupament de l’autonomia. 
Altres vehicles per aconseguir que els fills estiguin en disposició 
d’actuar amb esforç són:

-donar-los una experiència gradual d’autonomia,                    
-ensenyar-los a resistir,
-ensenyar-los a proposar-se metes valuoses,
-ajudar-los a perseverar malgrat que la tasca sigui desagradable,
-generar motivació...
però no tots els estils educatius parentals (autoritari, sobreprotector, democrà-
tic...) n’afavoreixen de la mateixa manera la promoció.
I no oblidem un detall essencial, per començar a promoure
el valor de l’esforç en els fills, cal començar per un mateix: 

Com podem demanar al nostre fill que s’esforci a 
llegir si no ens ha vist mai fer-ho? Els nens copien i reprodueixen el model que obser-
ven en els pares. Per això hauríem de saber en quins valors educar-los.

Si hi ha algun tema que sigui del vostre interès i voleu proposar-nos que n’organitzem 
una xerrada o qualsevol altra activitat, podeu adreçar-nos personalment els vostres 
suggeriments o escriure un mail a ampa@ampa-mossencinto.com. 
Moltes gràcies.
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles

L’educació plàstica i artística ha de ser, sobretot, lúdica, un joc... 

...per desenvolupar la sensibilitat i la creativitat dels nostres infants i joves. 

...per comunicar-nos artísticament amb els que ens envolten.

...per mostrar-nos a nosaltres mateixos el que som capaços de fer, aprendre a veure que tothom s’expressa i que 
cadascú ho fa a la seva manera, amb la seva personalitat i amb les seves capacitats. 

...per veure que a partir d’uns materials es poden establir situacions creatives que els permeten millorar, investigar, 
jugar amb materials, treballar en equip.

...per aprendre a compartir, a escoltar, a ordenar, a netejar, a estalviar..., en un espai on posar en contacte la meva 
persona amb les dels altres.

...i sempre hem de tenir molt present que el més important és saber-se expressar, cadascú a la seva manera. To-
thom és capaç d’expressar-se a nivell plàstic.

L’aprenentatge de les tècniques ha d’ajudar l’infant a millorar la pròpia expressió. 

Perquè la plàstica és un llenguatge que no té fronteres, i tothom en pot fer una lectura.

Els objectius més específics són: motivar la sensibilització davant el fet creatiu i artístic, crear, experimentar, des-
cobrir. En tots els treballs es pretén potenciar el desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i l’expressivitat 
dels alumnes, valorant molt els seus avenços i la seva capacitat. Però s’intenta motivar a cadascú des de les seves 
possibilitats.

També s’ensenya l’infant a valorar i respectar el seu taller de manualitats, mantenint-lo net i organitzat, ja que és 
important la preparació de l’espai físic i de l’ambient per tal d’afavorir el treball dins d’un clima relaxat i al mateix 
temps lúdic.

ENTITATS 
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En les sessions de treball es respira un ambient de benestar, agradable i distès on l’infant pot pensar, meravellar-se 
i gaudir del que fa, i del que veu.

Classes per a infants, joves i adults.
Per a més informació:                                  

Marta Casasas i Riba: 93 889 48 53 -  686 07 00 82
M. Carme Vilà i Serrabou: 93 812 24 25 -  645 44 53 56

Artfolgueroles@gmail.com                             

Grup de Teatre Atlàntida

Aquest Nadal passat, tot que recant-nos molt, no es van poder fer els Pastorets. No sempre és fàcil organitzar i pre-
parar una representació com aquesta, que mou tanta gent i que requereix tantes hores d’assaig, d’elaboració del 
vestuari, dels decorats, etc., etc.

Però el Grup de Teatre Atlàntida no va estar vagarós. El dia 2� de desembre uns quants components van presentar 
el Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra. Cinc persones van llegir el poema, acompanyats d’uns concertistes que 
van posar la música a aquest text tan bell i que tan bé sap expressar tota la màgia del Nadal.

I després del Carnestoltes han tornat a començar els assajos de l’obra de la Festa Major. Aquest any, però, s’ha 
canviat de lloc: la planta baixa de la Sala de Cultura serveix de lloc ideal per als assajos (hem de donar les gràcies 
a l’Ajuntament, que ens ha permès utilitzar aquest local). Això ha fet que les condicions “climatològiques” hagin 
canviat, ja no fa fred com a la pista i tot és més recollit i acollidor. 

Esperem que aquesta obra, el nom del qual no es pot revelar —per què aleshores, on seria la sorpresa?— tingui el 
mateix èxit que cada any i que no faltin els aplaudiments, la millor recompensa per als “soferts” actors, per al nostre 
director, per a l’apuntador, i per a totes les persones que de manera desinteressada col·laboren amb nosaltres. 
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Llar d’infants municipal “Patufet”

Aquest curs que estem acabant ha estat espe-
cial ja que és el vintè de la nostra història. Hem 
vist créixer el poble i la nostra escola. Aquesta 
vegada m’adreço a vosaltres d’una manera 
personal com a directora de la Llar d’Infants 
per explicar el que sento. Primer, que la nostra 
feina es veu recompensada dia a dia gràcies 
a tots els petits i petites que van passant per 
les nostres mans. També ens satisfà moltíssim 
la confiança de tots els pares i mares que tots 
aquests anys ens han acompanyat en la nos-
tra tasca. Per altra banda, vull agrair la tasca 
de tot l’equip de mestres que han passat pel 
PATUFET. Han fet possible crear un projecte 
educatiu de qualitat, treballant amb harmo-
nia entre les companyes, i tot això és el que 
ens fa créixer!!! 

Vull compartir amb vosaltres aquesta carta 
que les mestres ens han regalat i ens ha arri-
bat al cor:

“Ara fa vint anys vàreu engegar aquest projec-
te, com una petita llar d’infants de poble, amb 
molts poquets nens i nenes. Quants n’hi havia? 
Potser 8, 10..., no gaires més!
Van ser uns inicis amb molta il·lusió i esperança, 
però segur que no us podíeu imaginar que amb 
vint anys el creixement seria tan gran. Hem 
multiplicat per deu el nombre d’infants!

Eren els fonaments de l’escola que tenim ara, en 
tots els sentits de la paraula. Les primeres parets 
han servit per anar-ne afegint al llarg dels anys, 
en la mesura que cada vegada hi havia més 
famílies interessades en aquest servei. Però, a 
més, les “fundadores”, la Sílvia, la Montse Bar-
nils i la Montse Valls, heu estat una bona base 
i un bon exemple a seguir per totes les mestres 
que us hem vingut al darrere, i que ara formem 
o han format d’aquest projecte.

Un projecte educatiu, sí, però sense deixar mai de banda la part afectiva i emocional que comporta treballar amb 
nens i nenes petits.
Les famílies de Folgueroles fa temps que ens confien els seus petitons, quan, ai senyor..., moltes vegades és el seu pri-
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mer contacte amb el món exterior (després de la família), i, és clar, això fa patir a tots els pares i mares. Però vosaltres, 
que teniu empenta i que de canalla hi enteneu un munt, de seguida aconseguiu tota la confiança que fa falta, perquè 
tothom s’hi trobi bé i a gust.
Diuen que l’experiència és la mare de la ciència. Aquí no només és la mare de la ciència, sinó també de totes les cria-
tures que han anat passant per les vostres mans. 

Gairebé heu fet de figura materna, i si no, digueu: Sílvia, quantes “llossades” de sopa has posat en els plats?; Montse 
Gran, quants “bibis” has preparat?; Montse Petita, quantes cançons has cantat?
Amb tot això, les vostres companyes, que estem molt contentes de treballar amb vosaltres, només volem donar-vos les 
gràcies, i esperar que puguem continuar gaudint de la vostra companyia molts anys més (si són vint més, ja preparem 
el 40è aniversari!)

Moltes gràcies per tot i endavant!!!”

Per celebrar-ho volem preparar una trobada de tots els alumnes i mestres d’aquests vint anys amb un petit berenar 
i una foto gegant. Ens faria molta il·lusió que vingués el màxim de gent possible. Més endavant ja us informarem i 
us direm la data i l’hora. 
Volem agrair també a l’Ajuntament la seva col·laboració, tenint en compte que sempre ha vetllat pel creixement de 
la llar d’infants assegurant les places per a tots els nens i nenes del poble.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM i MOLT BON ESTIU!!! 

Sílvia Rusiñol Vilaseca 

 ENTITATS
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UN DIA A LA VIDA DE SORIKÉ (alumnes de 6è)

Aquest any, aprofitant el treball que hem fet a l’aula sobre 
els Ibers a Catalunya, ens hem plantejat de cara a la Set-
mana Verdaguer un projecte de descobriment, un viatge als 
temps dels nostres avantpassats

I ho hem fet agafant com a model un personatge que per 
a nosaltres ha estat entranyable i que ens ha seguit en 
l’estudi del món grecoromà, en Màrius d’Empúries (Màrius 
d’Empúries. Text de Càndid Miró Sellart; revisió de contin-
guts històrics de J. Joaquim Monturiol, MAC, Empúries, 
2005). 

Ara nosaltres, imitant el nostre heroi, hem agafat Soriké com a eix de la nostra aventura i a partir de la descripció 
d’un dia de la seva vida a la fortificació ibèrica de Puigcastellet hem entrat de ple en el món ibèric de Folgueroles

Els ausetans habitaren la plana de Vic i les serralades que l’envolten. Els seus poblats fortificats s’aixecaren en 
llocs estratègics que dominaven el territori. Les fonts clàssiques ja en parlen, d’aquest poble. Així, Titus Livi esmen-
ta el setge, l’any 218 aC, de la seva capital, Ausa, per part de les tropes romanes comandades per Gneu Corneli 
Escipió: “En van morir uns dotze mil; quasi tots els que van sobreviure van llençar les armes i van fugir, i van acabar 
perduts per camps i muntanyes”. La ciutat es va rendir després d’un mes de setge, de la fugida del seu cabdill Amusic 
i del pagament d’un tribut de 20 talents. També són esmentats per la seva intervenció en diverses rebel·lions pos-
teriors contra els romans. Van ser una de les poques tribus ibèriques catalanes que va encunyar denaris de plata, 
a més de moneda de bronze, amb la llegenda ausesken (dels ausetans). http://www.mac.cat/cat/Rutes/Ruta-dels-
Ibers/Els-ausetans

ENTITATS 
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Anem al museu episcopal de vic

El dia 15 d’abril els nens i nenes de Cicle Mitjà vam anar al Museu Episcopal de Vic a fer una activitat que portava 
per títol : “  La Primavera”.

Primer vam fer una visita per descobrir el món prehistòric i el món antic amb l’observació d’objectes arqueològics. 
Vam  anar a veure:

La mòmia de l’època egípcia, un esquelet en posició fetal  de l’època neolítica i diferents objectes de  la civilització 
ibèrica i romana.              

1r de Cicle Mitjà 2n de Cicle Mitjà

 ENTITATS
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Neolítica

Egípcia

Ibèrica Romana

Va ser una sortida molt interessant i divertida.!  

ENTITATS 

Després per grups, vam fer petites escenificacions representant les quatre cultures diferents:  neolítica, egípcia, 
ibèrica i romana.
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Folgueroles, adéu-siau!

Tenia quinze anys. Escombrava el carrer de casa. Se m’acostà la Fina, la veia assenyada i intel·ligent, em feia respec-
te. Em proposà ser la seva ajudant, era l’Akela dels Llobatons dels Boy Scouts de Roda de Ter,  jo seria la Bagheera. 
M’agradà el suggeriment.
Aquest va ser el meu primer nomenament: Bagheera de l’Agrupament Escolta Bac de Roda.
En aquell moment ser una cap d’escoltes era fer de mestra encara que no ens n’adonéssim. Al cau fèiem tot allò que 
hauria fet l’escola catalana si la guerra no li hagués tallat les ales de soca-arrel.
A les activitats del dissabte a la tarda i a les excursions dominicals, ensenyàvem als nens totes aquelles coses que 
l’escola no podia ensenyar: el nom dels nostres arbres, les cançons tradicionals, les nadales, la nostra història...
Hi havia reunions de caps, algunes a Barcelona a la sala d’actes d’escoles religioses. Havíem d’entrar en grupets de 
tres o quatre perquè no fóssim sospitosos als ulls de la policia. Allà, amb aquelles patums de l’escoltisme català, 
prenia consciència d’allò que no sabia: érem una nació trepitjada, calia lluitar i sembrar llavor per a sobreviure.

Disset anys. Arribà a Roda un vicari nou, mossèn Pere Soldevila. Va endegar una coral i quan m’hi va tenir ben en-
grescada fent de cantaire, em va proposar organitzar una coral infantil.
Segon nomenament: directora de la Coral Infantil Gallaret.
Era una feina paral·lela a la de l’escoltisme: fer país mitjançant la música, les danses populars i les trobades de co-
rals comarcals o de tot Catalunya. Aplegàvem, al Palau d’Esports de Barcelona, cinc mil criatures amb les cantates 
quinquenals: En Pere sense por, L’ocell Daurat, Till Eulespingel, Tirant lo Blanch... Als cursets de Direcció Coral s’hi 
respirava un aire de nació en marxa liderat per persones com la Maria i l’Oriol Martorell de Barcelona, en Lluís Virgili 
de Lleida, en Josep Viader de Girona... Teníem la certesa de que érem molts a la lluita i que la feina donaria el seu 
fruit.

Divuit anys. El meu rector, mossèn Enric Bonada, em va cridar al despatx: necessitem una mestra, vols venir a 
l’escola? M’agradava estar amb els llobatons i amb la mainada de set a catorze anys de la coral. Fer de mestra s’hi 
deuria assemblar. M’hi vaig apuntar.
Tercer nomenament: mestra de les Escuelas Parroquiales San Juan Bosco de Roda de Ter. En tinc un record molt 
tendre, encapçalat per la Senyoreta Consol. Això ja era fer de mestra de bo de bo. El primer trimestre vaig suar tinta 
amb els meus quaranta-sis alumnes de primer i segon encabits a dins d’una classe llarga, llarga... de tant intentar 
fer-los creure vaig quedar sense veu i tothom espantat perquè jo era el Sant Miquel dels Pastorets de Roda i sense 
Sant Miquel, amb qui es barallaria el dimoni? Sort de les pastilles de clorat de potassa i de les fastigoses gàrgares 
amb aigua del segó de les gallines. Tots els llibres i aprenentatges eren en castellà. Sort que el tracte de mestra a 
nens era en català.
Em va agradar tantíssim que vaig decidir estudiar magisteri. 
Com que havia de treballar i estudiar a la vegada, ho vaig fer a la Barcelona del �8 que bullia de manifestacions 
antidictadura. 

Vint anys. Quart nomenament: Mestra de l’escola de Jesuïtes Sagrado Corazón del carrer Encarnació de Barcelona. 
Hi havia un pati de presó: parets altíssimes i cap arbre, però uns mestres i un director, el Senyor Chic, magnífics. Em 
van ensenyar moltes coses.

Vaig acabar els estudis i em van donar el cinquè i darrer nomenament: mestra de la Escuela de niños i niñas de Fol-
garolas, època de les típiques bates ratllades blanques i blaves. El dictador encara hi era. Vaig convèncer l’Assumpta 
perquè féssim l’aprenentatge de la lecto-escriptura en català ja que jo tenia la classe de P�-P�-P5 del Parvulari. Vam 
ser la segona escola pública de la comarca que va començar a fer tot l’ensenyament en català. La primera havia 
estat l’escola de les Masies de Roda amb una folguerolenca, la Teresa de cal Secretari, al davant. També vam canviar 
les bates: serien ratllades, però de tots colors i unisex. Encara les porten ara.
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Convertir una escola pública de llavors en una escola catalana-oberta-activa-i-arrelada-al-medi, va ser el gran repte 
dels mestres d’aquella generació. Teníem tant d’entusiasme com poc sou. En aquell temps era una feina tan malpa-
gada, recordeu allò de passar més gana que un mestre d’escola, que només t’hi quedaves si t’agradava molt i molt. 
Només t’hi quedaves si eres dels que haurien pagat per fer aquesta feina. Estaves envoltat de gent que gaudia a cor 
què vols fent de mestre. He treballat amb moltes persones així. Algunes m’han acompanyat durant molts i molts 
anys, altres uns quants cursos o uns pocs mesos. Ha estat un veritable plaer tenir-les al costat.
No hi deu haver res més gratificant que treballar tenint un alumne ben engrescat fent la feina, no hi pot haver res 
més plaent que veure un deixeble bocabadat pel que li estàs descobrint, segur que no hi ha res més meravellós que 
embadalir una classe amb el que estàs explicant.
Ser mestre és una feina especial. Una feina única. Màgica.
 
M’agrada recordar, una vegada més, les paraules de Salvador Espriu en la seva Carta als Mestres de Catalunya: 
 
Per vostès, les unes i els altres, nenes i nens, noies i nois, van aprenent o aprendran a ser forts, valents, cortesos, ho-
nestos, oberts al diàleg, no fanàtics, no dogmàtics, no violents, sobris, ponderats, demòcrates, no demagògics, lliures, 
feliços, rigorosos i agraïts. I nets, en el sentit més ampli del terme.

Fer de mestra al poble on va néixer Verdaguer i viure com la gent de Folgueroles estima el seu poeta, ha estat el 
millor marc per a la meva feina.
M’ha agradat molt fer de mestra a Folgueroles durant trenta-quatre anys, però el temps passa i cal acomiadar-se.

Ho faré amb unes paraules de manlleu. Les va dir el pastor Deig, bisbe de Solsona, al seu ramat quan es va retirar. 
Encaixen exactament amb el que jo sento, per això les he manllevat. De fet, fer de mestra és fer de pastora, dur el 
ramat a pasturar pels prats de la cultura.

M’heu estimat i us he estimat, adéu-siau! 

Marina Adillon i Moré
Folgueroles, juny de 2009                                      

Folgueroles, juny de 1976

ENTITATS 
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Associació Solidària Amics del Món

Veure que el treball esmerçat, els esforços i les ganes de fer les coses ben fetes donen un fruit, és sens dubte una 
de les millors satisfaccions que es poden obtenir. Per una petita associació com la nostra, quan plens d’il·lusió però 
alhora d’inexperiència es va crear el 200�, era difícil imaginar que aquests projectes poguessin obtenir l’èxit que 
han assolit. Hortes, pous, instal·lació de sistema de reg fotovoltaic, subvenció a les escoles, aportació de material 
sanitari, etc., etc. 

Només cal veure’n els resultats: sis hortes en ple rendiment; sis escoles que van poder començar el curs sense el 
problema que representa la manca de material escolar, i que no permetia als nens poder accedir a l’ensenyament; 
poder disposar d’un material sanitari tan indispensable als centres de salut...

Tota aquesta tasca no resulta fàcil quan s’està a molts quilòmetres del lloc on es treballa i quan desplaçar-s’hi no es 
pot fer tan sovint com es voldria. Tot i això, el nostre president va fer-hi un viatge el mes de març passat. S’enduia tot 
el material necessari per a l’extracció de l’aigua d’un pou. L’obtenció d’aigua d’aquest pou, d’una fondària de 25 me-
tres, representava una feina molt feixuga per a les dones que es cuiden de les hortes i del reg. Aquesta instal·lació 
els ha representat un alleujament del 50% i això és molt d’agrair. I, què hem de dir dels resultats? La qualitat i la 
quantitat dels productes obtinguts els permet poder-ne vendre la part sobrant i millorar la seva qualitat de vida.
En Pep també va portar-hi nou quilos de llavors i material esportiu que ens havia quedat del viatge anterior. Després 
d’instal·lar el sistema d’extracció de l’aigua del pou, també va instal·lar el sistema de reg a la plantació de bananers. 
A tot això s’hi han d’afegir les visites a les escoles i als centres de salut, les entrevistes al pouer, i feina i més feina 
que fa que els cinc dies passats a la regió passin com una bufada de vent, i que es torni amb la recança de deixar 
encara coses pendents. 

I si parlem de bons resultats, què hem de dir de la nostra Festa? En Pep Callau, el “nostre pallasso”, va saber més 
que ningú fer-nos prendre consciència, mitjançant les seves experiències en països amb greus conflictes, que encara 
que a l’hora actual el nostre anomenat Primer Món sofreixi una greu crisi, és poca cosa comparada amb la que 
pateixen països com Kosovo, l’Índia, i tants d’altres de l’Amèrica Llatina, l’Àfrica... 

I el diumenge va ser tot un èxit: el sol (que va voler-nos acompanyar en aquest marc incomparable del jardí de Can 
Dachs), la gent del nostre poble i de la comarca, les actuacions d’en Weleló (aquest cantant de rap i bon comunica-
dor que va saber fer moure la gent amb el seu bon fer i talent indiscutibles), i, per acabar, el Hip-Hop: els alumnes 
de la Laura ens van fer unes demostracions d’aquest ball, nascut als Estats Units, que ha arribat fins a nosaltres i 
desperta tant d’interès entre els joves, i també entre els no tan joves, per què no? L’art, sigui el que sigui, sempre 
resulta atractiu. 

Són moltes les persones a les quals hem d’estar agraïts, i sense les quals no podríem tirar endavant els nostres 
projectes: tots els folguerolencs i gent de la comarca d’Osona, els nostres socis, els organismes públics i privats, 
l’Ajuntament, que sempre ens ha fet costat, la gent que, de manera altruista, ens aporta el seu talent i amenitza 
les nostres fetes... I no ho oblidem: tota aquesta gent de la regió de Paroumba que treballa en unes condicions tan 
dures que difícilment es poden imaginar si no es veuen in situ, i que tiren endavant amb il·lusió i ganes de millorar, 
i de poder viure en unes condicions dignes a les quals tota persona té dret. 

Entre tots, ens animen a tirar endavant els nostres projectes. Enguany, el tancament de tres hortes més, l’abastiment 
de material escolar i sanitari, i esperar el mes de novembre per, una vegada més, fer un altre viatge a la regió. És 
necessari per a ells i per a nosaltres: els valors que ens aporten, la seva immensa humanitat i el seu desig de tirar 
endavant el seu país, són el nostre millor estímul. 

 ENTITATS
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Una última cosa: la nostra Macropanera ja s’ha convertit en una tradició i, una vegada més, estem segurs que la 
gent no es fallarà i que la seva generositat en la seva creació i en la compra dels números ens ajudarà a aportar el 
nostre “gra de justícia al món”. 

ENTITATS 
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La Memòria Històrica de Folgueroles

La història d’un país, d’una comunitat o d’un poble, com ara Folgueroles, es construeix amb la seva gent, que amb 
les seves vides conforma el canemàs del temps. Dones i homes que han heretat un bagatge de tradicions i valors 
modificats per la seva voluntat i per les circumstàncies del moment. I així han modelat el seu futur. És per aquest mo-
tiu que si volem reconstruir amb precisió la història del segle XX, no n’hi ha prou de consultar els documents escrits 
que han perdurat, altrament, aconseguiríem una imatge borrosa o molt parcial de la realitat que volem conèixer. 
Es fa imprescindible conèixer les experiències vitals dels avis i àvies de Folgueroles. Amb la seva aportació enten-
drem molt millor una època de canvis transcendents on l’herència del món rural ha donat pas a una nova societat 

de base urbana, un segle de transformacions 
accelerades. A més, aquells nois i noies, jo-
ves, nascuts el primer terç del segle, carregats 
d’il·lusions, van patir la irrupció d’una guerra 
civil, que sovint va estroncar els seus projectes 
de futur; i després van madurar com a perso-
nes sota la dictadura franquista, nascuda ara 
fa setanta anys. No en va, quan aquells avis 
i àvies expliquen el seu passat, des que van 
néixer fins als nostres dies, com xuclats per 
una força major, el relat de les seves vivèn-
cies es trasllada ràpidament al període de la 
guerra i de la primera postguerra, on s’atura 
i es recrea. 

Conèixer les vides dels nostres avis i àvies 
a través d’entrevistes i de fotografies és 
l’objectiu que ens hem marcat el Grup de la 
Memòria Històrica de Folgueroles. 

És per nosaltres una forma imprescindible 
per a la reconstrucció històrica de Folguero-
les, però també un reconeixement i un petit 
homenatge als protagonistes del segle XX. 
Aquest hivern ens hem constituït amb el su-
port de l’Ajuntament de Folgueroles, que ens 
ha facilitat un espai al Centre Cultural, a més 
de l’equipament i l’organització tècnica ne-
cessaris per a la realització d’entrevistes i la 
còpia de fotografies i imatges. La nostra pre-

tensió és la de parlar amb tots els avis i àvies 
que ens puguin informar sobre la història de Folgueroles i construir un banc de veu i de fotografies històriques. 
De forma sistemàtica i ordenada, estem recopilant i arxivant aquesta documentació oral i d’imatges per a la seva 
posterior anàlisi i interpretació. 

Des de LA FALGUERA fem una crida perquè ens ajudeu a conformar la memòria històrica de Folgueroles; un ric i va-
luós material que solament persistirà si aconseguim fixar la memòria dels nostres avantpassats. Unes vivències per-
sonals que, afegides a les dels altres veïns, ens permetran de reconstruir el trencaclosques de la nostra història.

 ENTITATS
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No cal dir que si ho creieu oportú us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la Montse Sala al Punt 
d’Informació (guilleries.pif@diba.cat)

 

Grup Memòria Històrica de Folgueroles 

Any 1955 .Mossèn Joan Rovira
Segona fila d’esquerra a dreta: Josep Arimany, Manel Nogué, no identificat, Joan Vila , Josep Casacuberta, J. M. 
Arumí Berga, Joan Pallarols, Xavier Coma
Drets davant : Joan Homs, Josep Roca, Joan Vilamala, Ramon Bové Marcé, Josep Casanovas, Jaume de can Fonso 
(Taume )

ENTITATS 
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La Taula de Savassona

Agraïm de nou a l’equip de LA FALGUERA la possibilitat que ens doneu de participar en un mitjà tan entranyable, ja 
que cada nou exemplar és per a nosaltres com el batec del cor que dóna vida al poble Folgueroles. 
Com a artesans que estem arrelats en aquesta contrada, ens estimem tot allò que ens identifica i ens uneix. És com 
si cada número d’aquesta revista fos fet a mà, i es pot dur a terme gràcies a l’entusiasme i a la generositat d’una 
colla de gent desinteressada i que senten un gran amor envers el nostre poble. 
                      

Concurs Gastronòmic 2008

Tanmateix nosaltres, com a artesans alimentaris, procurem fer la nostra feina amb molt de respecte pel territori que 
ens ha vist créixer. Estem convençuts que la nostra imatge i la del nostre entorn van sempre lligades, a les dures i a 
les madures. I és per això que ens sentim agermanats amb la resta d’entitats del poble que entre totes, i amb molta 
il·lusió, vesteixen de festa el calendari de Folgueroles. 
D’altres catalans, des de comarques llunyanes, ens coneixen a través del producte i més tard ens visiten; i d’aquesta 
coneixença en trauran una conclusió. Per tant, això ens compromet i, sigui dit de pas, amb molta honra per part 
nostra. 
Aquesta relació moralment també ens obliga a elaborar els nostres productes de la manera més honrada possible, 
transcendint el que s’entén per pur intercanvi mercantil, vers una manera tranquil·la de fer les coses i un sentiment 
de fer quedar bé el que és patrimoni de tots. Si aconseguim complir aquest objectiu, estem segurs que no defrau-
darem ni el nostre poble, ni la resta del país i, el que és més important, no ens defraudarem a nosaltres mateixos.

Seguint en aquesta línia, recentment hem creat un lot de productes autòctons molt bonic, tots ells de l’espai natural 
de Savassona, de manera que des de qualsevol punt de Catalunya podran tastar els menjars típics d’aquesta contra-
da i al mateix temps conèixer el nostre entorn gràcies a un fullet explicatiu que acompanyarà cada panera.
Ens acomiadem tot agraint-vos el suport que sempre ens heu ofert i desitjant-vos un bon estiu a tots. 

(La Taula de Savassona és un col·lectiu gastronòmic format per: Embotits Fussimanya, Ratafia Bosch, Mel Morató, 
la Coca del Mossèn, Bolets i Fruits del Bosc Tisora i Formatges de Cantonigròs.)

 ENTITATS



50

ENTITATS

Des de la  Parròquia

Diversos sants han propagat al llarg de la història devocions populars per fer present la pietat entre la gent: 

Així, sant Domènec de Guzmán (1170–1221) va recomanar la pre-
gària del rosari, que es va fer habitual al segle XVI de la forma com 
ha arribat als nostres dies. Resar diàriament el rosari ha estat re-
comanat també per la mateixa Verge Maria en la seva aparició als 
pastorets a Fàtima (1917). Més tard va fer l’apostolat (19�2) del seu 
res en família el P. Patrick Peyton (1909–1992), i molt recentment 
el papa Joan Pau II en va fer una reforma afegint als tres misteris 
tradicionals de Goig, Dolor i Glòria uns quarts misteris complemen-
taris, els de Llum, que corresponen a un estadi intermedi entre els 
de Goig i els de Dolor, i que fan que el res setmanal del rosari porti 
en si la meditació de totes aquelles escenes de la vida de Jesús més 
importants en l’Evangeli. 

També sant Francesc d’Assís (1181–122�) va fer una gran contribu-
ció a la religiositat cristiana en l’àmbit familiar amb els pessebres, 
el betlem de tots els anys per Nadal, com també amb algunes ora-
cions i himnes, com els coneguts “Feu-me Senyor instrument de la 
vostra pau...” i el “Lloat sigueu, oh Senyor nostre...”. També el llibre 
de les Floretes de sant Francesc ha ajudat a molta gent, i pel seu Himne de les Creatures se l’ha considerat el patró 
dels ecologistes. 

I sant Antoni Maria Claret (1807–1870), que a part de fundar la congregació dels Missioners de l’Immaculat Cor de 
Maria (coneguts popularment com a Claretians), a Vic el 1� de juliol de 18�9, en la festa de la Mare de Déu del Car-
me, també va tenir moltes altres iniciatives, com la de fer moltes predicacions i escrits en català a molts llocs urgint 
a la conversió evangèlica, o la de promoure la difusió del Catecisme. El Pare Claret, sota el seu lema de “El Crist 

ens esperona”, va ser també el gran difusor de l’apostolat de les missions 
entre les famílies, i certament els mateixos missioners del Cor de Maria 
estan avui dia distribuïts per bona part del món (“el meu esperit és per a 
tot el món”, havia profetitzat el mateix sant). Cal recordar també la seva 
famosa oració d’ofrena a Déu. A Vic tenim la casa mare de la congregació 
claretiana, amb el seu sepulcre i museu. 

Dins de tots aquests moviments que volen espiritualitzar la vida comuna i 
quotidiana és de destacar, pel que ens concerneix a nosaltres, la devoció 
de les capelles de la Sagrada Família, promoguda per sant Josep Manya-
net (18��–1901), un mossèn català que el papa Joan Pau II va beatificar 
el 198� i canonitzar l’any 200�, i la festa del qual se celebra el 17 de des-
embre, dia del seu traspàs. En la nostra parròquia és ben conegut també 
pel col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta, que durant molts anys van 
portar religiosos de la seva congregació. El Pare Manyanet, com era cone-
gut, va voler difondre l’espiritualitat de Natzaret, de la vida quotidiana de 
Jesús, Maria i Josep, quan Jesús era nen i jove. La iniciativa més coneguda 
és la de la pràctica de la visita domiciliària d’una imatge de la Sagrada 
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QUÈ HEM FET ...

Família entre un nombre adequat de famílies, que s’havia fet molt i que encara es practica entre nosaltres. Però una 
idea molt semblant, del mateix moviment, va ser la que va portar a erigir el temple expiatori de la Sagrada Família 
de Barcelona, obra d’Antoni Gaudí admirada universalment i que, iniciada el 1887, s’espera que pugui estar acabada 
cap al 202�, en el centenari de la mort de Gaudí.1  

També hem de parlar del beat Francesc Coll (1812–1875), de les Dominiques de l’Anunciata, que, si Déu vol, serà 
canonitzat, és a dir declarat oficialment sant, pel papa Benet XVI a Roma el pròxim 11 d’octubre del 2009, per la qual 
cosa es prepara ja un pelegrinatge de la diòcesi de Vic i d’altres diòcesis catalanes per assistir-hi. 

  Mark I no és l’únic cas d’iniciatives així a casa nostra. També es pot citar l’església del Sagrat Cor del Tibidabo, construïda entre 1901 i 19�1 per una iniciativa 
de sant Joan Bosco (1815–1888) i amb nom bíblic: “Tibidabo” = “T’ho donaré”. La Barcelona d’aquells temps ha conservat molts noms bíblics i cristians: els 
barris de Sants i Gràcia, el Carmel, la Vall d’Hebron, Congrés (aquest en referència al Congrés Eucarístic de Barcelona de 1952, quan es van construir aquelles 
cases i aquella barriada)...                    
         

QUÈ HEM FET ...

Duatló Festa dels Tonis
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QUÈ HEM FET ...

Concert de sardanes Festa Solidària

Sant Jordi Festa Verdaguer

Carnestoltes Cros escolar
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QUÈ HEM FET ...

Gran èxit de la 3a Setmana del Medi Ambient

Del 5 al 10 de maig s’ha portat a terme la �a Setmana del Medi Ambient al municipi de Folgueroles amb una alta 
participació a totes les activitats programades. L’aigua ha estat la protagonista d’aquesta edició de la Setmana 
del Medi Ambient, tot i que el tema dels residus i la mobilitat també hi han estat molt presents i s’han programat 
diverses activitats destinades a tots els públics.

Dimarts, dia 5 de maig, es va donar el tret de sortida a la Setmana del Medi Ambient amb l’activitat “A l’escola hi 
vaig a peu”, dissenyada per tal de fomentar la mobilitat sostenible i les relacions entre veïns en detriment de l’ús 
del transport privat per anar a l’escola. Aquesta ja tradicional activitat va comptar amb un gran èxit de participació 
durant la qual molts nens i nenes del municipi van arribar a l’escola caminant seguint els diversos itineraris marcats 
amb fletxes de colors. 
El mateix dimarts, als tallers terapèutics, es va fer un taller de sabó a partir d’oli vegetal usat.

Com a activitat extraescolar, al CEIP Mossèn 
Cinto el dimecres a la tarda els més petits van 
fer un taller d’instruments amb materials recu-
perats en el qual van construir un pal de pluja i 
unes castanyoles per a cadascun. 

Dijous a la tarda es va explicar el conte “Una 
gota d’aigua”, a càrrec de Cristina Piñol, en 
el qual es narraven les aventures d’una gota 
d’aigua que va seguint el seu cicle. 

L’activitat es va completar amb la realització 
d’uns murals de gotes d’aigua (de riu, de mar, 
potable, contaminada, etc.) i una posada en 
comú de diversos aspectes sobre l’ús quotidià 
de l’aigua. La participació va ser la nota més 
destacable de l’acte, que es va fer també al 
pati del CEIP Mossèn Cinto.
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QUÈ HEM FET ...

I per aquells que hi estaven interess-
ats, la xerrada “La gestió de l’aigua a 
Catalunya, del recurs al patrimoni”, al 
Centre Cultural impartida per Lorenzo 
Correa de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
va permetre’ls informar-se i aprofun-
dir en aquest tema. Aquest acte no va 
comptar amb una participació gaire 
destacable, tot i que els continguts de 
la xerrada van ser d’extrema actualitat 
i adaptats a la realitat del municipi de 
Folgueroles.

D’altra banda, durant tota la setmana es van fer activitats sobre l’aigua amb els alumnes del CEIP Mossèn Cinto.

Com a acte de cloenda, el diumenge al matí a la plaça Verdaguer es va realitzar la cursa fotogràfica d’orientació, 
per a públic familiar, per diverses fonts del municipi. Seguidament, i als jardins de Can Dachs, es va fer un esmorzar, 
el lliurament de premis de la cursa i un espectacle de percussió amb el grup Flowpots, que es caracteritzen per tocar 
amb instruments construïts amb materials reciclats. A part, hi havia l’exposició “Estima l’aigua: cada gota compta”, 
cedida per l’Agència Catalana de l’Aigua, i una exposició del municipi de Folgueroles realitzada amb materials 
recuperats.

La Setmana de Medi Ambient l’han organitzada l’AMPA del CEIP Mossèn Cinto, l’Ajuntament i el Punt Jove “El Jau”, 
de Folgueroles, i l’Àrea de Medi Ambient de Mancomunitat La Plana, amb la col·laboració del CEIP Mossèn Cinto, 
l’Agència de Residus de Catalunya, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i la Diputació de Barcelona, i volia treballar diversos aspectes del medi ambient amb els ciutadans de totes 
les edats.

Àrees de Joventut i  Medi Ambient  de la Mancomunitat la Plana  
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Commemoració del Dia de la Dona ( 8 de març)

«Des que un centenar de dones d’una fàbrica tèxtil novaiorquesa van morir en un incendi, i fins al dia d’avui, s’ha 
avançat molt pel que fa als drets de les dones, però encara queda molt camí per recórrer, i és per això que dins el 
marc del Dia de la Dona se celebren actes no solament en memòria de totes elles, sinó que s’utilitzen com a plata-
forma reivindicativa per anar conquerint els drets que els pertoquen.

La violència contra les dones és probablement la violació dels drets humans més universal de totes les que es pro-
dueixen en l’actualitat. Malauradament està present en totes les societats del món, sigui quin sigui el seu sistema 
polític o econòmic. No diferencia cultures, religions, classes socials o ètnies. Les estadístiques demostren que a cap 
racó del planeta els drets humans de les dones són garantits plenament.

Des que neixen fins que moren, tant en temps de pau com en guerra, les dones s’enfronten a la discriminació i 
violència de l’Estat, la comunitat i la família. Alguns exemples clars en són:

- L’infanticidi femení que priva a moltes nenes de néixer en alguns països.
- Cada any milions de nenes i dones pateixen violacions i abusos sexuals per part de familiars o persones alienes a 
la família.
- Algunes formes de violència com la “crema de núvies” i els abusos relacionats amb el dot són específiques de 
dones.
- Altres, com la violència en l’àmbit familiar —coneguda també com a violència domèstica— compta entre les 
seves víctimes amb un nombre desproporcionat de dones.
- Durant els conflictes armats, la violència contra les dones sol utilitzar-se com a arma de guerra per deshumanit-
zar-les o per perseguir la comunitat a la qual pertanyen.
 
I així un llarg etcètera de casos que tenen unes fatals conseqüències sobre la salut física i mental de les dones.»
 

Aquesta va ser la introducció que va fer Gemma Blanch, representant de l’AMPA en la inauguració de l’exposició 
Punts de reflexió: les violències contra les dones, que es va fer a Folgueroles en commemoració del Dia de la Dona. 
L’acte, organitzat per l’AMPA, l’Ajuntament de Folgueroles i el Punt Jove, va acabar amb un sopar de dones en el 
qual van participar unes dues-centes dones de totes les edats i que es va tancar amb els monòlegs dels germans 
Carles i Xevi Font. 

Punt d’Informació

QUÈ HEM FET ...
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QUÈ DIUEN......
Sóc una veïna del carrer Bru de Sala de Folgueroles i em vull adreçar a les entitats del nostre poble: fa nou anys que 
visc aquí i no he vist passar mai cap esdeveniment dels molts que es fan al poble pel meu carrer. La sorpresa va ser 
aquest any. Com que el carrer Atlàntida està en obres, vaig pensar que els Tonis i la rua del Carnestoltes passarien 
pel meu carrer, però em vaig equivocar: NO HI VAN PASSAR!
Sembla que els veïns d’aquest barri no siguem del poble i em sento una mica dolguda.
Espero que ens tingueu en compte algun dia.
Gràcies. Bon estiu per tothom!!!

Montserrat Salvans

Escrit dels pares i mares de “El Patufet”

Els pares i mares de la llar d’infants volem agrair a totes les mestres aquesta confiança, tranquil·litat, dedicació, 
professionalitat i amor que ens transmeteu en tot moment, tant als nostres fills com a nosaltres, els pares i mares.
Veiem com n’és d’important l’educació que reben a l’escola, i pensem que nosaltres, els pares i mares, també tenim 
un paper important en aquesta tasca, i per tant hem de procurar participar-hi conjuntament amb les mestres.
Hi ha diverses opcions per participar-hi, i una manera és preparant la festa de final de curs.
Seleccionem un espectacle adequat per als infants, perquè puguem passar una estona divertida i acomiadar-nos 
fins al curs vinent, tot desitjant-nos un bon estiu.
Per aquesta festa hem d’agrair especialment la col·laboració d’algunes botigues del poble que ens ofereixen una 
part de la coca i les begudes del berenar, que són el Forn de Sant Jordi i la Carnisseria l’Atlàntida; i a l’Ajuntament de 
Folgueroles, que és qui ens cedeix l’espai per a la festa.
Ens acomiadem tornant-vos a donar les GRÀCIES per aquesta màgia que sempre restarà dins els nostres cors!

La meva veneració per Mossèn Cinto (estiu de 2008)

Sempre que vinc al poble trobo innombrables records del nostre estimat poeta. A part de la Casa Museu i de la pila 
baptismal que es conserva a l’església parroquial, hi ha els monuments (�) erigits en honor seu. El primer i principal, 
conegut com a Pedró, està situat a la plaça Major del poble; obra de l’arquitecte 
Josep M. Pericas i erigit per subscripció popular, fou inaugurat el 17 de maig de 
1908 (enguany fa cent anys). El segon és el “Racó de mossèn Cinto”, amb el relleu 
de “El Sembrador”. Es troba a la part dreta de l’església parroquial i fou esculpit en 
pedra per Manolo Hugué; va ser inaugurat l’any 1952 amb ocasió del cinquantè 
aniversari de la mort del poeta. El tercer recorda el més important poema èpic 
del poeta: “L’Atlàntida” i està situat a la confluència dels dos principals carrers del 
poble, en un lloc envoltat per un jardí i que fou inaugurat l’any 1977 amb ocasió del 
centenari del poema. El quart l’inaugurà l’any 1995 el que aleshores era president 
de la Generalitat, el Molt Honorable Pasqual Maragall, en el lloc proper al poble 
anomenat “bosc de les alzines sureres”, amb ocasió del cent cinquantè aniversari 
del naixement de Verdaguer. A més de tot això, hi ha al poble molts altres records 
del poeta.
Acostumo a resseguir alguns dels monòlits de pedra de la Ruta verdagueriana. N’hi ha una quinzena que, començant 
per la Creu del Francès i passant per les ermites de la Damunt i de Sant Jordi, la font del Desmai i Can Tona, descriuen 
una mena de cercle a l’entorn del poble. Cada un conté un fragment d’un poema de Mn. Cinto al·lusiu al lloc.
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Aquest any m’he deturat en l’últim d’aquests pedrons, el de la Font de la Ricardera. S’hi pot llegir una estrofa de la 
composició: Font de Maria que diu: “Dins un clot, safareig de la natura / lo rieró s’atura / com nin cansat de córrer i 
de jugar; / allí la Verge renta i emplentaia / la capellina gaia / que Ella amb sos dits tallà i cosí a Nazar.” El pedró està 
situat en un dels paratges més bonics de la riera de Folgueroles en l’antiga barriada de la Ricardera, entre la font i 
el safareig que es va construir quan jo era petit. Tot aixecant el cor a la Mare de Déu, vaig pensar que els versos eren 
molt adients i apropiats pel lloc on hi ha el pedró.

Una altra de les coses ben interessants del nostre poble verdaguerià, i que tots els folguerolencs coneixem prou bé, 
és que en molts dels carrers del poble, al costat de la placa que anuncia el nom del carrer, n’hi ha una altra amb un 
fragment d’un poema de Mn. Cinto. Tot això ens convida a recordar i a estimar el nostre gran poeta.

També m’ajuda i afavoreix aquesta meva devoció per Mn. Verdaguer, el fet de tenir les obres completes del poeta 
i una bona colla de llibres de personatges que han escrit sobre el nostre poeta, que fan que, de tant en tant, pugui 
posar-me en una mena de contacte espiritual amb ell.
També estic content d’haver fet quelcom perquè el nostre poeta sigui més conegut ací, a Manresa, on porto ja tants 
anys (cinquanta-quatre). 
Fou l’any 1995 quan se celebrava el cent cinquantè aniversari del naixement de Mn. Cinto i es feien actes d’homenatge 
a moltes ciutats i pobles de Catalunya. Em sabia greu que no es fes res especial aquí, a Manresa, que té un carrer 
dedicat al poeta i tenint present, a més, que ell va escriure un poema titulat: La creu de la Culla (aquesta creu, 
monument històric manresà i famosa en l’itinerari ignasià, està situada davant mateix de l’hospital Sant Joan de 
Déu). Vaig adreçar-me, doncs, a la Regidoria de Cultura a l’Ajuntament per exposar la idea que tenia de col·locar 
prop de la Creu una majòlica amb el poema del nostre poeta, per tal de sumar-nos als homenatges que se li feien 
arreu de Catalunya.

Va semblar bé a la Regidoria i el dia 19 de maig del 199� (uns mesos després de cloure’s l’any verdaguerià) es va in-
augurar la majòlica. Hi hagué una bona concurrència i va presidir l’acte el que aleshores era alcalde de Manresa, el 
Sr. Jordi Valls. Després d’alguns parlaments, l’Orfeó Manresà va interpretar quatre cançons populars, algunes amb 
lletra del nostre poeta. Encara guardo un retall de la premsa de la ciutat publicat pel diari Regió 7, titulat: “HOME-
NATGE. Manresa recorda Jacint Verdaguer”. En la ceràmica hi ha inscrit el poema que té per lema l’epigrama: “Fill 
ets, pare seràs. / Tal faràs, tal trobaràs”. Em plau transcriure’l per la lliçó que conté.

Inauguració de la majòlica amb el poema de Mn. Cinto 
dedicat a la Creu de la Culla.

QUÈ DIUEN ...
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LA CREU DE LA CULLA

Un manresà del Castell
que en passava gran penúria,

tenia el pare malalt
i a l’hospital se l’enduia.

Duent-se’l a coll-i-be,
a reposar-ne s’atura

en un dels tres escalons
que hi ha a la Creu de la Culla.

El vellet fa un gran sospir.
—Pare meu, què us dóna angúnia?

—Me dóna angúnia el pensar
que, quan jo a mon pare duia

a l’hospital del Remei
fa a prop de mitja centúria,

aquí també reposí
sota la Creu de la Culla.

—Doncs, tornem’s-en, pare meu:
Si vostre malura dura,
Jo captaré pel veïnat

i serà lo que Déu vulla.

                            Jacint Verdaguer

La poesia es troba en el llibre Els pobres. Els 
Sants, que mossèn Cinto va escriure l’any 1908, 
ara fa cent anys.

La majòlica està situada al començament del 
carrer Dr. Joan Cornet, que porta a l’entrada 
mateixa de l’hospital Sant Joan de Déu, per on 
cada dia passen centenars de persones. He po-
gut observar que tot sovint hi ha persones que 
s’aturen a llegir la poesia.

Tot això és una prova de la veneració i l’estima 
que sempre he sentit pel nostre estimat poeta 
Mn. Cinto.

Mn. Josep Farrés i Xandri
Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

                                                                    temperatures

màxima mínima Dies

Mes any Mitjana diària 

(dia)

Mitjana diària 

(dia)

Mitjana Pluja Boira Boir. Pluja Temp. Cal. Ros. Geb. Gel. Gla.

11 2008 11,5 15,9 (10) 1,7 -5 (2�) �,� 5�,9 8 0 17 0 0 8 7 2 0

2007 1�,7 20,1 (8) 0,� -7,7 (17) 7,0 �,0 � � 1� 0 0 � 0 18 �

12 2008 8,0 12,� (5) -0,� -�,7(25) �,9 12�,� � 1 21 0 0 0 15 8 1

2007 10,2 15,8 (9) -1,� -�,7(17) �,� 1�,� 1 2 17 0 0 0 0 18 9

1 2008 8,7 15,� (2�) -0,7 -�,2(8) �,0 ��,0 7 0 19 0 0 0 12 8 0

2007 11,9 19 (28) 0,2 -�(2) �,1 17,� � 1 15 0 0 � 0 7 �

2 2008 11,� 20,1 (27) 0,� -�,2(12) 5,8 25,8 2 2 9 0 0 � 10 � 0

2007 1�,0 18,2 (22) 0,9 -�,9(1�) 7,0 1�,2 7 2 1� 0 0 � 0 11 2

� 2008 15,2 22,� (1�) 2,2 -2,8(2�) 8,7 ��,� 1 � 10 0 0 12 10 1 0

2007 1�,� 2�,1 (1�) 1,2 -5,5(�) 7,9 7�,0 5 0 1� 0 0 � 0 7 0

� 2008 15,9 225,2 (2�) �,8 1,�(19) 10,� 9�,� � 0 19 0 1 � 0 0 0

2007 17,8 25,1 (2�) �,� -1,7(1) 11,1 �0,5 � 2 15 0 2 8 0 0 0

METEOROLOGIA

Mas La Roca
LLISTAT COMPARATIU MENSUAL

QUÈ DIUEN ... / METEOROLOGIA

Aquestes dades es poden consultar amb més detall a Internet:
http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles/
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COMENTARI:

Aquest any hem tingut un hivern inusualment llarg i atípic. El règim de pluges ha estat més alt del normal, i amb 
temperatures constantment fredes. Les pertorbacions ens han atacat de ple durant molt temps, fet que ha provocat 
diversos episodis de nevades que han quedat en poca cosa, excepte en alguns punts localitzats de la comarca com 
el Cabrerès. No es pot dir el mateix del Pirineu, o del Montseny, que com feia molt temps que no passava ha estat 
nevat des del novembre fins ara. Ha costat que entrés la primavera i ha estat més freda del normal. Els darrers anys 
hi havia molts arbres que a finals de febrer ja treien fulles. En canvi, aquest any, arbres com els lledoners i els roures 
no han començat a treure les fulles fins ben avançat el mes d’abril. En aquests moments tenim els embassaments 
plens a vessar. Des que va començar a ploure l’any passat no ha parat de ploure i nevar, exceptuant alguns períodes 
més secs. En aquests moments hem de sumar el desglaç a l’aigua ja acumulada, cosa que pot fer arribar els embas-
saments al seu nivell màxim. Veurem com entrem a l’estiu, però de moment, calor poca.

 Pep Pujols Puigdesens

Consideracions sobre les previsions meteorològiques

Primer de tot anem a fer una mica de resum de com es fan les previsions meteorològiques. Una previsió meteoro-
lògica consisteix a poder-nos anticipar al temps que farà en un futur més o menys llunyà en un determinat territori. 
Això es fa a través de la confecció d’uns mapes que ens descriuran com estaran les diferents variables meteorolò-
giques al llarg del temps. Entre aquestes podem destacar la pressió, la humitat, el vent, la pluja, les masses d’aire 
fred i calent, etc. 

La confecció d’aquests mapes es fa mitjançant càlculs matemàtics. Són fàcils aquests càlculs? Doncs no, gens, i ara 
explicarem perquè. Imaginem-nos un cotxe que va a 100 km/h en línia recta a partir de la nostra posició. Podem fer 
una previsió d’on estarà en un futur determinat? Doncs sí, i molt fàcilment: al cap d’una hora estarà a 100 km de 
distància. I al cap de tres hores? Doncs a �00 km. I així per a qualsevol interval de temps. Fins i tot podríem saber a 
quina distància el tindrem d’aquí a 1.000 anys. 

Podem fer el mateix tipus de càlcul amb l’atmosfera? Doncs no, ja que l’atmosfera pertany al que s’anomena un 
sistema dinàmic no lineal. Això vol dir que coneixent més o menys l’estat inicial de l’atmosfera, no podem inferir 
directament a través d’una equació com estarà al cap d’unes hores. En aquests sistemes s’ha de calcular com estarà 
al cap d’un petit interval de temps, per exemple una hora. Un cop tenim aquest nou estat, s’ha de calcular la se-
güent hora, i així successivament fins a on vulguem que arribi la previsió. Així, si ho exemplifiquem amb l’exemple 
anterior, si volem saber la previsió d’on estarà el cotxe al cap de 2� hores, senzillament hem de multiplicar la velo-
citat (100 km/h) pel temps (2� h) i sabrem que estarà a 2.�00 km. En canvi, per fer la previsió del temps per a 2� 
hores, s’hauria de fer el càlcul de com estarà l’atmosfera al cap d’una hora; a partir del nou estat, calcular la segona 
hora, i així successivament fins a 2� vegades. I encara més, per obtenir una previsió més exacta, com més petit sigui 
l’interval millor serà la predicció, així que si en comptes de calcular el nou estat cada hora poguéssim calcular-lo 
cada 10 minuts, el resultat seria millor; i si fos cada minut, encara més bé. 

Un altre problema és establir l’estat inicial de l’atmosfera per iniciar el càlcul. Sabeu que una petita variació en 
l’estat inicial pot fer variar molt l’estat final? Per exemple, podríem partir de la base que la temperatura en un punt 
determinat és de 20 graus, i en la previsió per a 2� hores ens pot sortir que hi 

haurà una llevantada. Doncs bé, una simple variació d’una dècima grau, potser 20,1, o d’una velocitat del vent 
inicial més gran o més petita pot fer que el sistema al final ens digui que hi haurà una tramuntanada. Són càlculs 
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molt sensibles a l’estat inicial. És el que s’anomena ‘l’efecte papallona’, que en el seu postulat més famós diu que 
el simple batec de les ales d’una papallona a l’Índia pot desencadenar un huracà a l’Atlàntic. D’aquí ve que circulin 
molts models de predicció a l’hora i que alguns difereixin molt en els resultats dels altres. A més, ja podeu endevinar 
que com a més llarg termini sigui la previsió, més fàcil és equivocar-se. 

En resum, un mapa de previsió del temps ens diu el temps més probable per a un territori en un determinat mo-
ment, essent més fiable com més curt sigui el període de previsió.

I ara ve la segona part. Una vegada tenim els mapes de previsió, falta aplicar-los a l’orografia. Si el territori és pla, 
sense muntanyes, això és relativament fàcil. Però si és un lloc amb molta varietat en el relleu, aleshores la interacció 
amb l’atmosfera és complica molt i per tant es fa més difícil fer la previsió. És la diferència entre fer una previsió per 
a Holanda o per a Catalunya. A Holanda poden arribar a determinar en quin moment començarà a ploure a cada 
ciutat. A Catalunya, no només és pràcticament impossible saber l’hora en què començarà a ploure i a quin punt en 
concret ho farà, sinó que ni tan sols es pot assegurar si arribarà a fer-ho. 

Després de saber tot això, quan els mitjans de comunicació us facin previsions a llarg termini no us enfadeu per si 
les fallen, més aviat meravelleu-vos per si les encerten. I que consti que estadísticament cada vegada les encerten 
més i a més dies vista.

Finalment, cal comentar les previsions que fa la gent que ha viscut molt de temps en un determinat territori. A par-
tir de determinats signes del cel poden saber si canviarà el temps i com. Així, signes com l’aparició de determinats 
núvols sobre certes muntanyes o en determinades direccions, el color del cel, o la direcció per la qual ve una tem-
pesta, els indiquen quin temps pot fer. Sense cap dubte, tenen una fiabilitat molt alta, i més perquè les han pogut 
verificar per repetició al llarg del temps. Però tenen una limitació important, són sempre previsions a curt termini i 
per a una determinada zona, no aplicables a la resta del territori.

     Pep Pujols Puigdesens

Dades Municipals a data 04/05/2009

Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.118 50,7� 1.08� �9,27 220�

Moviments naturals de la població del 

19/11/2008 al 04/05/2009

Naixaments 9

Matrimonis 5

Defuncions 11

ESTADÍSTICA
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INFORMACIONS DIVERSES

Per obres de reforma de Can Dachs, les oficines municipals s’han traslladat a:
 
* Serveis Administratius i Tècnics:
C. Rambla, �0, 2n 2a D
* Serveis Socials i Jutjat de Pau:
C. Puigmal, 1�, baixos �a
* Punt d’Informació:
Plaça Verdaguer (al costat de la carnisseria Suriñach)

El dia d’atenció al públic dels Serveis Socials ha canviat. Ara és els dimarts i l’horari és de 9:�0 h a 12 h i, com sem-
pre, cal demanar hora a l’Ajuntament. 
Des de principis de maig ve una deixalleria mòbil nova al poble i s’ha ampliat el seu horari. Aquest és de 10 del matí 
a 2/� de 7 del vespre, de maig a setembre, i de 10 del matí a 2/� de � del vespre a partir de l’octubre.

Felicitacions
A l’Agrupació Sardanista i a l’Associació de Patinatge Artístic, pel seu 25è aniversari.
A la Jana Aguilar, que es va proclamar sotscampiona de Catalunya en el Cross de Canovelles, del Campionat de 
Catalunya.
Nil Mariscal, Jan Casanovas i Roger Pallàs, campions de la Lliga Catalana Preferent, aleví amb el Manlleu

AGENDA

Dia 20 - Tir al Plat
Dia 27 - Fira d’Entitats

OCTUBRE

Dia � i � - Cap de Setmana Ibèric
Dia 2� - Aplec de tardor i castanyada
Dia 25 -  Festa d’Amics del Món i Viu el Parc  

NOVEMBRE

Del 15 - Els nens i els Ocells
Dia 28 - Festival de Patinatge

DESEMBRE

Dia 2� - Cantada de Nadales després de la Missa del Gall
Dia 25 -  Pastorets
Dia 2� - Concert de Sant Esteve.

JUNY

 Dia 2� - Foguera de Sant Joan
Dia 28 - Festa dels Ocellaires

JULIOL

Dia �, 11 i 17 - Capvespres a Can Dachs
Dia 2, 9,1�,2� – Vespres a l’Eixida
Dia 11 - Paintball
Dia 12 - Festa Casal d’Avis
Dia 18 - Concert de cobla per a jovent
Dia 19 - Trobada de cotxes VW

SETEMBRE

Dia �,5,�,10,11,12,1�, 1� , 19 i 20 - Festa Major
Dia 5 - IV trobada de Vehicles clàssis
Dia � -Concurs Colles Sardanistes  
Dia 10 - La Marxa dels Vigatans
Dia 11 - Bicicletada Popular i concert Jove
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HORARIS I TELÈFONS D’ENTERÈS

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament
     Horari d’oficines 
     De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia
     Telèfon  9� 812 20 5�
     Fax         9� 812 21 92
     Correu electrònic: folgueroles@diba.cat
Horari arquitecte    Dimarts de  5 a 7 de la tarda 
Horari alcalde    Dimarts i divendres de 2/� de 10 a 2/� d’1. 
     Dimarts tarda de 5 a 7
Horari regidor Pressupost, Econòmia, Hisenda i Urbanisme. Dissabtes de 10 a 12 del matí
Horari regidors    Dimarts de 7 a 8 del vespre
Horari Assistent Social   Dimecres , matí de 9,�0  a 12 del migdia
     Telèfon    9� 812  25 �2

Tallers terapèutics Gent gran, gran gent- Caseta del mestre

     Horari De dilluns a divendres de 2/� de 10 a les � de la tarda
     Telèfon    9� 888 7� ��
Punt d’informació juvenil -  Caseta del Mestre
                                                Horari Dimarts i dijous de 17 h. a 20h. Telèfon 9� 888 7� �� 

Centre d’Interpretació i Informació de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
     Telèfon:  9� 812 2� 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 �1 d’octubre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda
Horari Jutjat de Pau    Dimarts de 10 del matí a 2/� de 2 del migdia. Telèf:  9� 812 25 �2
Horari C.M. Verdaguer   De dimarts  a diumenge de 10 del matí a 2/� de 2 del migdia. 
     Dimarts tarda de 2/� de 5 a les 7. 
     De l’1 d’abril a l’1 de novembre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda
     Telf. 9� 812 21 57. Correu electrònic:  m.folgueroles@ diba.cat

Telèfon Piscines    9� 888 8� 9�
Telèfon rectoria    9� 812 2� 17
Telèfon SOREA oficines   9� 851 �1 5�
Telèfon escoles     9� 812 22 0�
Telèfon llar d’infants    9� 888 70 8�

Recollida del trasto    El tercer dimarts de cada mes.  Abans cal que telefoneu a l’Ajuntament.
Horari Correus    Cada dia de 2/� de 9 a 2/� de 10 del matí

ALTRES

Bombers (urgent)      9� 885 10 80         
SOREA (Avaries)                  902 250 �70
Ambulàncies (urgent)   0�1 
Bombers (no urgent)   9� 88� 25 25
Mossos d’Esquadra       9� 881 57 00  
Gossera d’Osona    9� 88� �7 �8
Mossos d’Esquadra (urgències)  088 
ABS (Sta. Eugènia)    9� 885 �5 5�

CONSULTORI DE FOLGUEROLES   Telèfon per demanar hora  9� 812 2� ��
     Horari per trucar Dilluns, dimarts
     i dijous de 9 del matí a l’1 del migdia
     Dimecres de 2/� de 5 de la tarda a 2/� de 8 del vespre
        Divendres de 2/� d’11 del matí a l’1 del migdia

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

Punt d’informació de Folgueroles

Taula de Savassona

Consorci Guilleries-Savassona

Consorci Sau-Collsacabra

Mancomunitat La Plana

Gent gran, gran gent

Parròquia de Folgueroles

Grup de Memòria Històrica

Fundació Jacint Verdaguer

Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles

CEIP Mossèn Cinto

Llar d’Infants Municipal “El Patufet”

Pares i mares de la llar d’infants municipal “El Patufet”

Recerca Folklòrica d’Osona
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