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EDITORIAL 

S’acosta el final d’any i toca fer balanç de totes les coses que han passat al nostre poble 
d’ençà del mes de juny, i que no són poques. Hi ha hagut activitats diverses entre les quals 
la Festa Major, la segona Fira de les Entitats, i celebracions de les quals ja es feia esment 
a l’editorial de LA FALGUERA del mes de juny, i a les quals cal afegir els 20 anys de la llar 
d’infants EL PATUFET, que no para de créixer en tots els aspectes. Efectivament, aquest 
estiu ha estat d’obres, ja que s’ha hagut d’engrandir un cop més. I, parlant d’obres, també 
n’hi ha a les escoles, que s’havien fet massa petites per encabir tota la generació d’infants 
que va creixent any rere any. Esperem que amb aquesta reforma l’escola guanyi en espais i 
confort i es pugui convertir en l’espai idoni per poder tirar endavant una activitat tan impor-
tant com és la de l’ensenyament.

Dèiem també que Folgueroles es mou, que les entitats, d’una manera totalment desinteres-
sada, s’esforcen a tirar endavant els seus projectes. Però aquesta tasca, és realment prou 
valorada? Quantes vegades no hem sentit a dir que després d’hores i hores de preparació 
la gent és poc receptiva, i no sap correspondre com es mereix a tota aquesta feinada es-
merçada? I això, moltes vegades, entre les mateixes entitats. Si no volem caure en el des-
ànim i que tot se’n vagi en orris, participem-hi tots, serà la millor recompensa per a totes 
aquestes persones que tant hi treballen.

I per acabar voldríem fer esment d’unes accions que, en una època com la que vivim, en 
què la paraula “crisi” sembla ser el plat del dia, no ens poden deixar indiferents. L’obertura 
de noves botigues, per exemple: la botiga de dietètica L’Espiral i, gairebé al costat, la nova 
llibreria. Les persones que les porten no s’han volgut deixar endur per aquest clima tan ne-
gatiu, i no han dubtat a posar el seu bon fer i entusiasme al servei de tots els folguerolencs. 
El mateix podríem dir del Supermercats Atlàntida, l’Assumpta el deixa, però ja s’ha trobat 
el relleu; i la Sònia i en Gerard del quiosc?, que també el deixen però, per sort, ja tenen 
substituts: una jove parella de Taradell, en Joan i la Marina. Tant de bo el seu exemple ens 
pugui ser útil i ajudar-nos a veure les coses d’una manera més positiva.

BON NADAL I FELIÇ 2010 

L’equip de redacció

EDITORIAL
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PERSONATGES

PERSONATGES

Ja tenim llibreria!
Entrar a “La Llibreria” és com entrar en el món màgic dels colors: blaus, verds, vermells... i també 
en el de les olors: la dels llibres acabats d’imprimir, la de les gominoles dolces i llamineres, i de 
tot un material que, col∙locat amb traça i enginy, atrau les mirades. Disposat en un local allargat, 
tothom hi pot trobar el seu espai: els nens primer: entrant a l’esquerra, s’hi ha disposat una tau-
la petita i unes quantes cadires; a la paret, una pissarra on poder escriure o enganxar-hi unes 
figures. A la dreta, les “xuxes”, un dels llocs preferits de la mainada i que serà, sens dubte, molt 

concorregut. Al mig, i a primer pla, els llibres presentant les darreres novetats editorials. I tot de 
material escolar i d’esbarjo: maletes, llibretes, llapis, estoigs... I al fons, tota mena de jocs i jogui-
nes. Però també folis, tinta per a impressores, etc. Ah!, i una novetat interessant per als amants 
de la lectura: uns llibres d’ocasió en molt bon estat i a un preu molt raonable. 
I si podem tornar a  , per fi, una llibreria al nostre poble, ho hem d’agrair a la Natàlia Tobajas, que 
ha decidit tirar endavant aquest projecte, tan important per al nostre poble. 
Avui, entrevistem la Natàlia perquè ens faci cinc cèntims de com es va anar desenvolupant 
aquest projecte.

La Falguera: En una època en la qual tirar un negoci endavant sembla una acció força arriscada, 
a la Natàlia, no se li acut res més que obrir una llibreria. Com ha estat això?

Natàlia: Vaig veure que la mancança d’una llibreria en un poble que compta amb una població 
infantil considerable representava realment un problema per a les famílies. També m’agraden 
molt els llibres, la lectura..., i si volia obrir una botiga, tenia molt clar que m’havia de sentir atreta 
pels productes que oferís.

La Falguera: Per cert, per què aquest nom: “La Llibreria?”
Natàlia: Quan vaig començar a parlar-ne, sobretot amb la gent de l’AMPA, tothom parlava de la 
llibreria; i després de molt rumiar vaig pensar: “però si el nom ja el tens”, i d’aquí “La Llibreria”. 
La Falguera: Aquí s’hi pot trobar tota mena de material, escolar, d’oficina, jocs per als nens... 
llibres, evidentment. Quin criteri vas seguir en el moment de triar els productes?
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Natàlia: No vaig voler fer les coses a la babalà. Vaig fer un pla d’empresa i un estudi de mercat, 
veient el tipus de clientela amb què podia comptar, el poder adquisitiu de les famílies, el nivell 
cultural..., i vaig triar uns productes que m’agradessin, però d’un preu mitjà, que fossin a l’abast 
de tothom.

La Falguera: Malgrat l’augment de la població, no es pot dir que Folgueroles sigui un poble en 
el qual abundin els comerços, si traiem els de queviures, és clar. Crec que en certa manera, per 
molts s’ha convertit una mica en una ciutat dormitori i que molta gent continua fent les seves 
compres a Vic; creus que podràs tenir una clientela prou fidel per poder tirar endavant la botiga? 
Les dues experiències anteriors no van ser gaire reeixides.

Natàlia: Crec que la gent nova que ha vingut al poble és diferent de la que hi havia abans. Ara, 
si troben el que necessiten a prop de casa, no els fa falta anar més lluny amb tot el que això 
comporta. Anar a Vic, per exemple, vol dir agafar el cotxe, buscar aparcament, i això representa 
temps i diners. 

La Falguera: Quin ha estat el resultat d’ençà que la vas obrir? La gent s’hi ha interessat? Han 
entrat encara que només sigui per donar-hi una ullada? 

Natàlia: El dia de la inauguració, el 10 de juliol passat, va ser tot un èxit, tot i ser en ple mes de 
vacances escolars. Hi havia molta gent que entrava i mirava, nens sobretot. A més, el fet de 
distribuir els llibres escolars ha obligat els pares a venir a buscar-los i si els feia falta material el 
compraven.

La Falguera: La disposició de tots els elements és, des del nostre punt de vista, realment un en-
cert; t’ha ajudat algú en aquest aspecte?

Natàlia: No, jo he estat la que s’ha cuidat de tot: la disposició de les prestatgeries, del taulell, del 
material, buscant el lloc més adient per a cada cosa. A més, gairebé tot el material és de segona 
mà, encara que en bones condicions. Poca cosa hi ha nova: la taula i les cadires pels menuts, la 
pissarra i alguna vitrina; per mi, ha estat realment un plaer poder anar-ho muntant tot de manera 
que resultés el més agradable possible.

La Falguera: Entre les persones amb les quals has parlat, quina ha estat la seva reacció? 

Natàlia: Molt bona, en general. De fet, també he tingut força suggeriments, la qual cosa m’agrada 
molt perquè demostra que la gent s’hi interessa.

La Falguera: Ah, sí? I quina mena de suggeriments?

Natàlia: Doncs, em diuen que per què no faig una llibreria-bar, com està de moda ara, amb unes 
taules, unes cadires, i per poder anar-hi a esmorzar mentre es fulleja algun llibre; que per què 
no instal·lo una terrasseta a fora; que hi hauria d’haver una fotocopiadora, etc., etc. Però tot això 
s’ha d’anar veient.
 
La Falguera: Moltes gràcies, Natàlia, per la teva amabilitat en concedir-nos aquesta entrevista. Et 
desitgem molt d’èxit i esperem que “LA LLIBRERIA” tingui una llarga vida.
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ALIMENTACIÓ I SALUT

La Fisioteràpia
La fisioteràpia constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins l’àmbit sanitari, 
l’objectiu de la qual és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels ciutadans amb la 
finalitat de millorar les condicions de vida de la persona.
La paraula fisioteràpia prové de la unió de dos mots grecs: physis, que significa naturalesa, i 
therapeia, que vol dir tractament.

- Hola, em dic Ivet i sóc fisioterapeuta.
- Ets fisio? Ostres! Fa uns dies que em noto molt carregat i em fa mal aquí, em podries fer un mas-
satge?
- Home... doncs depèn... 

Aquest és un exemple de la reacció que acostuma a tenir una persona quan li dius que ets fi-
sioterapeuta o que estudies fisioteràpia, ja que sembla que un massatge vagi bé per a tot i sigui 
l’única cosa que ens curarà quan “estem carregats” o ens fa mal aquí o allà.
Però el que molta gent no sap és que hi ha situacions en què no únicament es pot fer un mas-
satge o, fins i tot, en què fer un massatge pot ser contraproduent, com per exemple en el cas 
d’unes cames plenes de varius, en el cas d’un càncer o en els episodis aguts d’una lesió, entre 
molts d’altres.

Però que no es pugui fer un massatge no vol dir que en aquestes situacions no es pugui fer un 
tractament de fisioteràpia, i és important que la gent ho conegui perquè hi ha lesions, dolors i 
problemes de salut en general que tenen un tractament dins d’aquesta disciplina amb multitud 
d’especialitats. Només cal que tinguem la informació adient.

Alguns d’aquests casos poden ser persones amb problemes respiratoris com l’asma, la dispnea 
(sensació de falta d’aire), la bronquitis crònica, l’emfisema pulmonar... Tots ells tenen un lloc dins 
la fisioteràpia amb tècniques específiques per augmentar la força dels músculs respiratoris, per 
ajudar a expulsar els cúmuls de moc, per augmentar la capacitat respiratòria... que en molts 
dels casos obtindran bons resultats per millorar la salut d’aquestes persones amb afectacions 
respiratòries i permetre’ls portar una vida més agradable podent fer més activitats i, en general, 
augmentar la seva qualitat de vida.

Un altre exemple són les persones amb problemes urològics, com els casos d’incontinència 
urinària o fecal, amb dolors menstruals, amb dolors durant les relacions sexuals i d’altres que, 
com dèiem, es poden tractar!
La incontinència urinària sembla un problema que només afecti a dones d’una certa edat, que 
s’intenta amagar i pel qual sempre ens volen vendre tot tipus de productes per dissimular aques-
tes situacions. Hem de canviar aquesta idea! De problemes d’incontinència en pot tenir qualse-
vol persona, i a qualsevol edat i hi ha moltes causes que els poden provocar, que poden anar des 
d’una falta de força de tots els músculs d’aquesta zona fins a un part recent o l’edat. 
Moltes vegades el que no ens expliquen és que si ens deixem tractar per un fisioterapeuta es-
pecialitzat en aquest camp de la salut, molts dels casos tenen solució o poden millorar i no cal 
utilitzar compreses ni altres productes. 
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Fer una correcció postural, controlar i corregir el to dels músculs de la pelvis i corregir els hàbits 
d’higiene a l’hora d’orinar (no apretar, no fer un parar-engegar-parar-engegar mentre orinem...) 
forma part del tractament d’aquests casos.
Per acabar podríem parlar de les persones amb problemes d’ATM o Articulació Temporomandi-
bular, és a dir, l’articulació que ens permet moure la mandíbula per poder menjar, parlar... Aques-
ta articulació està relacionada amb problemes durant la masticació i la deglució, dificultats du-
rant la parla, dificultats pel control de la llengua, dolor, malposicions dentals, bruxisme (apretar 
o rascar les dents amb elles mateixes)...
Comentaris com “sembla que a aquest nen li haurem de posar ferros, perquè té unes dents...”, 
“jo alguna cosa ben tova per menjar que em fa mal l’articulació i se’m carrega tota la boca quan 
mastego”, “ui! A aquesta noia se li escapa l’aire quan diu la lletra essa”, els diem sense pensar 
i ho deixem com a situacions per a les quals hi ha poques solucions possibles; i això no és del 
tot cert, ja que en alguns dels casos es poden resoldre aquests problemes sense necessitat de 
posar ortodòncies o de menjar coses toves.
Un tractament específic en aquest camp de la fisioteràpia pot anar des de fer uns estiraments 
de la musculatura de la cara i una recol∙locació de l’articulació temporomandibular fins a una 
correcció postural global i uns exercicis per aprendre a col∙locar i utilitzar bé la llengua o donar 
la mobilitat necessària als ossos de la cara i del crani.

Podríem continuar parlant de més exemples de la fisioteràpia menys coneguda, com el trac-
tament d’una persona a la UCI o d’una dona durant l’embaràs, també la fisioteràpia a l’aigua o 
amb cavalls, el tractament de les persones amb problemes psicològics o malalties mentals... 
però amb aquests tres exemples d’especialitats de tractament ja ens podem fer una idea més 
general de tot el que pot arribar a englobar la fisioteràpia i arribar a imaginar que hi ha moltes 
causes possibles dels diferents problemes de salut i que, algunes vegades, la causa d’aquests 
problemes no està en el punt on nosaltres sentim el dolor. 

I tot això sense oblidar-nos dels tractaments més coneguts per tothom; com per exemple el trac-
tament de tot tipus de lesions traumatològiques (fractures, esquinços, contusions...), de lesions 
neurològiques (lesions medul∙lars, accidents vasculars cerebrals, paràlisi cerebral infantil...), del 
tractament prequirúrgic i postquirúrgic (fractures, pròtesis de genoll, de maluc, cesàries...), en 
pediatria i geriatria, dels tractaments de la fisioteràpia estètica i de tot tipus de dolors (articulars, 
musculars, migranyes...), entre altres.

I, també, per què no dir-ho, un bon massatge, que quan no està contraindicat sempre s’acostuma 
a posar bé!
        

 Ivet Molas Font  
 Fisioterapeuta
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Vitamines i minerals per a nens
-Què són?
Les vitamines són un grup de substàncies orgàniques i naturals, essencials per al funcionament 
cel∙lular, el creixement i el desenvolupament normal de l’organisme.
Els minerals són substàncies inorgàniques, presents en petites quantitats a l’organisme, tot i que 
resulten imprescindibles per a determinades funcions biològiques del cos.
Tant les vitamines com els minerals formen part d’una alimentació diària sana.
-Per a què serveixen?
Cada vitamina té una funció específica, però totes elles intervenen de forma directa o indirecta en 
múltiples i complexos sistemes de reaccions químiques (metabolisme) que es produeixen dins 
els éssers vius. El mateix succeeix amb els minerals, que intervenen en moltes de les funcions 
associades al metabolisme cel∙lular.
Això és de vital importància en el període de creixement dels nens, ja que moltes de les vitamines 
i minerals intervenen directament en el desenvolupament físic i intel∙lectual infantil.
Tot i que els requeriments diaris de vitamines i minerals són mínims, la importància d’aquestes 
substàncies rau en el fet que l’organisme no les pot fabricar (sintetitzar) i, per tant, depenem di-
rectament de les que prenem a través dels aliments i, que com que cap aliment conté totes les 
vitamines i minerals necessaris, la dieta infantil ha de ser necessàriament variada.
-Quantes vitamines i quants minerals hi ha?
Existeixen 13 vitamines, que són:
Vitamina A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), àcid pantotènic, biotina, B6, 
B12 i àcid fòlic.
Es classifiquen en hidrosolubles, que ho són la C i les del grup B, i les liposolubles, la resta de 
vitamines (s’emmagatzemen en el teixit gras).
Les vitamines hidrosolubles són d’ús immediat, qualsevol quantitat excedent s’elimina per l’orina, 
a excepció de la vitamina B12, que és l’única vitamina hidrosoluble que s’emmagatzema durant 
anys al fetge.
De minerals n’hi ha molts, però els més importants es classifiquen en majoritaris, per tenir una 
major presència a l’organisme, com el calci, el fòsfor i el magnesi, i els minoritaris o oligoele-
ments, com el zinc, el ferro, el seleni, el iode, el potassi, el sodi, etc.
-Falta i excés
Tan perjudicial és una falta de vitamines i minerals com el seu excés, per la qual cosa s’ha de 
mantenir una aportació adequada de tots ells.
La falta absoluta de certes vitamines produeix malalties de mancança (quasi inexistents als paï-
sos desenvolupats), com l’escorbut (falta de vit. C), la pel∙lagra (falta de vit. B1), o el raquitisme 
(falta de vit. D).
I el seu excés produeix intoxicacions ja que s’acumulen al cos; les més freqüents són per excés 
de vit. D i vit. A. 
Pel que fa als minerals, cal destacar que existeixen en el cos mecanismes reguladors per es-
tabilitzar les seves concentracions, però si aquests mecanismes fallen o es veuen saturats per 
una aportació excessiva, poden aparèixer problemes de creixement, fallades renals, alteracions 
gastrointestinals, problemes a la pell, etc.
-Han de rebre suplements els nens?
Des de la lactància i fins a l’adolescència, el nen va passant per determinats períodes de desen-
volupament en els quals, en ocasions, es fa necessària una aportació extra de certes vitamines 
i/o minerals.
Durant la lactància, el pediatre a vegades recomana una aportació extra d’algunes vitamines, 
com la vitamina D, ja que en algun cas el contingut d’aquesta vitamina a la llet materna podria 
ser insuficient.
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El mateix succeeix en períodes de disminució de la gana o d’excés d’activitat física, en els quals, 
i sempre per recomanació del facultatiu, podria ser beneficiós l’ús de suplements vitamínics i 
minerals.
Però no hem d’oblidar que és molt recomanable i saludable donar-los una dieta sana, equilibrada 
i variada, rica en fruites i verdures, que aporten les necessitats de vitamines i minerals suficients 
per al bon desenvolupament del nen.
-Consells pràctics
- Començar el dia amb un esmorzar saludable, ric en làctics, cereals i fruita, que els aporta les 
necessitats de vitamines i minerals per començar la seva activitat física i intel∙lectual. 
- Exposar-los al sol de 10 a 15 minuts tres vegades a la setmana, fa que fabriquin la vitamina D 
necessària per als requeriments corporals d’aquesta vitamina, que ajuda a l’absorció de calci en 
el cos i a mantenir els nivells de calci i fòsfor.
- Donar-los fruita, verdura, cereals i abundant aigua fa que els nens obtinguin de forma natural 
els seus requeriments de vitamines i minerals.
- Cal recordar que les vitamines no augmenten la gana.

Extret dels Consells Sanitaris editats per Federació Farmacèutica. 
En aquest cas elaborat per M. del Mar Borja Prado. Resumit per Maria Vila Fontarnau.

Ioga
Actualment observem un augment notori de persones interessades en l’autoconeixement i el 
desenvolupament personal.
L’individu es llença a una descoberta d’un mateix.
L’estructura i l’organització de la societat no satisfà les necessitats essencials de la persona i 
això fa que constantment hom es vegi obligat a buscar altres maneres d’enfocar la vida.
Per solidificar el treball sobre un mateix cal aproximar-se a les fonts veritables.
La persona que no perservera en el camí i es deixa portar per falses ensenyances, corre el risc 
de recollir interpretacions totalment falses.
Per tant, transitar amb fermesa per la via del coneixement requereix obertura i confiança, però 
també sentit comú.
La pràctica del ioga és un instrument que ens permet fer front a les diverses experiències de la 
vida. És un creixement constant que es nodreix de tot allò que ens toca viure. És un observar 
més, un sentir més, que no necessita de situacions especials ni de mecanismes concrets, sinó 
de l’atenció total sobre el que hi ha en cada moment.
Per tant, davant d’això ens podem demanar, i qui pot practicar ioga?
Doncs tota persona que vol aconseguir una millora en:
- Estat físic: més distensió, més flexibilitat, més fermesa.
- Mentalment: superar les situacions estressants, el nerviosisme, millorar l’autoconeixement d’un 
mateix.
Cadascú pot practicar el seu ioga. Així doncs, hom es pot interessar per la manera higiènica en 
el benestar o com a tècnica dia a dia de més atenció, concentració, relació…
No hi ha normes fixes. Cadascú escull segons el seu interès, segons l’edat, el seu temperament 
i la seva morfologia.
En el ioga, concretament el hata ioga, el que es treballa és el cos mitjançant unes asanes o exer-
cicis de relaxació, així com també obrir els espais respiratoris mitjançant el pranayama.

Dolors Collell
Fisioterapeuta i professora de ioga

ALIMENTACIÓ I SALUT
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Ginebre (Juniperus communis)   

Altres noms: ginebrer, ginebrera, ginebró, 
ginebre negral, genibró.

És un arbust generalment d’un sol tronc que pot 
assolir els 3 m d’altura en forma d’un petit avet. 
Té les fulles sempre verdes d’un verd pàl∙lid 
platejat, i són fulles molt primes i punxegudes, 
aplanades per sobre i agrupades normalment 
de tres en tres. En la part superior de la fulla 
apareix una ratlla d’un to verd cendrós que la 
distingeix del càdec del qual es diferencia, a 
més d’altres detalls, perquè té les fulles d’un 
sol color. Hi ha plantes masculines i altres de 
femenines i per això hi ha plantes que no tenen 
les llavors. Si bé les flors de les dues espècies 
broten a finals d’hivern i principis de primave-
ra, segons l’hàbitat els fruits tardaran tres anys 
a madurar. Aquests fruits quan són madurs són 
de color lila fosc i del seu destil∙lat, junt amb 
altres llavors, se’n fan licors com la Beata Maria 
i la Ginebra.
És una planta de muntanya i la podem trobar en altures superiors als 2.500 m. Això sí, els troncs i 
tota la planta s’estenen arran de terra per suportar millor les baixes temperatures i els forts vents. 
En aclarides de bosc i prats erms que s’han abandonat, és una de les primeres plantes que en-
vaeixen l’espai.

PROPIETATS TERAPÈUTIQUES
Segons la part que utilitzem de la planta tindrà unes o altres propietats; així, el tronc és sudorífic 
i en altres temps era un remei per a la sífilis; les fulles actuen de purgant, i els fruits són estoma-
cals i diürètics.

FORMA D’UTILITZACIÓ
A nivell casolà es poden utilitzar fàcilment els fruits madurs en infusió d’uns 10 g de grans per 
½ litre d’aigua i beure’n a tasses per millorar la diüresi i millorar la digestió. Si es tenen a mà es 
poden prendre unes quantes granes com si fossin pastilles, però amb tot he d’indicar que és un 
medicament i s’ha de prendre amb precaució, i mai si la persona té problemes de ronyó.

Toni Vilaró
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Projecte Orenetes
L’Institut Català d’Ornitologia porta el 
Projecte Orenetes a l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona 

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO), en 
col∙laboració amb el Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona, 
ha posat en marxa aquesta primavera 
a l’Espai Natural el projecte Orenetes, 
una iniciativa d’estudi de l’avifauna i el 
medi urbà basada en la participació 
ciutadana en el seguiment dels nius 
d’oreneta cuablanca (Delichon urbi-
cum) dels pobles i ciutats de Catalunya. 
En aquest projecte, obert a la participa-
ció d’entitats i particulars, hi participen 
els guardes de l’Espai Natural. 

L’objectiu d’aquesta actuació és sensibilitzar la ciutadania de la vàlua del patrimoni natural del 
seu entorn immediat, esperonar la participació social en l’observació de la natura, incentivar el 
lligam de les persones amb les aus i potenciar el respecte envers aquesta espècie en concret i 
el medi ambient en general.

El projecte també pretén conèixer l’estat actual de la població d’oreneta cuablanca als diversos 
municipis de Catalunya i poder-ne estudiar la seva evolució en el temps, conèixer els requeri-
ments ecològics de l’espècie, incloses les necessitats que té a l’hora de seleccionar els em-
plaçaments per bastir el niu, i disposar de dades útils a l’hora de definir les mesures de gestió i 
protecció de l’espècie, incloses les lligades amb qüestions urbanístiques.

El Projecte Orenetes es desenvolupa a l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona en els municipis de Vilanova de Sau, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Tavèrnoles, 
i existeixen experiències prèvies de seguiment a Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta.

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
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RACÓ DE POESIA / NARRATIVA

En Joan coneix Folgueroles
En Joan havia arribat com a masover del Godayol, i l’amo,  el senyor Pepet, home bo i de la bro-
ma, havia quedat amb ell per ensenyar-li el poble.
Viureu aquí en un sot però tindreu el poble molt a prop. Si em voleu acompanyar, jo us el podria 
ensenyar.
I ja tocades les nou, sortiren de Serrabou.
A bon pas de caminant, deixaren enrere el cementiri, la Damunt, la Roca i el Passavant.
Sr. Joan, ara va de debò, ens endinsem dins del poble, començant, començant per Ca la Mane-
la, i Cal pastor. D’entrada, ja m’agrada, el Sr. Joan va dir.
Mireu, aquesta es Can seperes, i l’altra Can Tamborí. Aquest és el carrer Nou, a banda i banda 
el que veieu, i d’aquesta casa tan gran en diuen Can Madeu.
I sense haver de córrer massa arribaren a la Plaça, en trobaren dues dones que anaven amb el 
cabasset, bon dia Sr. Pepet! I vaig sentir que deien, qui deu ser aquest homenet?
Aquest d’aquí és a Can Torrents del vi, i al costat el seu germà, a Can Torrents del pa. Can Xa-
facaixes i Can Cilet.
Gireu-vos cap a l’esquerra, aquí en diuen Can Serra, casa molt ben situada, té una bona balco-
nada. Cal Rei, Can Carril i Cal Dragó.
Caram! Dit així fa mitja por! Més avall hi viu un forner, li diuen el Campaner.
Si baixéssim per aquest carrer estret, aniríem a parar al Campet, i d’allà faríem dreçera per arri-
bar a la Ricardera, però per fer-ho més planer, passarem per Can Puigjaner. Doncs ja podem 
anar-hi.
Escolti, Sr. Pepet, no em deuran pas motejar? Ho fan sempre i no m’ho explico. En veure’l a ca-
minar, li posaren “Trico-Trico”.
Alla baix, aquell parell, són Cala Iera i Ca l’Ocell. Vaja! contesta l’home, ara tenim un ocell, fa 
una estona era un dragó, és que hem de trobar-nos amb cap més animaló? Sí, Sr. Joan, de noms 
d’animals n’hi ha prou, just al costat hi ha Can Bous.
I així, baixant per la Ricardera, se’ls va estrènyer el carrer, just davant de Can Guiller.
Oh, caram! Que és gran aquella, en diuen Can Passarella. El carreró s’aixampla doncs en arribar 
a Can Ponts.
Aquí tenim la placeta, si tiréssim a l’esquerra aniríem a parar a Can LLobet. Vaja! un altre anima-
let! En Joan mira de front i demana… I aquella que està tota sola? En diuen Can Pistola.
Aquí podríem posar fi, just a sota hi ha l’última, el Molí. Encara ens faltaria algun tros, però no 
esteu cansat vós? Oh! I tant! I això que avui encara no m’he guanyat el sou. Doncs Joan no mar-
xareu pas sol, us acompanyo fins al Godayol.
I així, parlant dels conrreus i les collites, i de com matar les corretjoles, l’amo i el masover havien 
donat un tomb per Folgueroles.

N’hi ha que escriuen rondalles, hi ha qui canta una cançó, si us he ofès en alguna cosa, us de-
mano perdó.

BRÍGIDA CARALT 
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La Vilada i La Ferrera
Corria el més d’agost i, com cada matí, el vell pastor es preparava per sortir amb el seu ramat.
Ja carregat amb el seu sarró, i el sac cargolat a la cintura, va veure el mosso que just llavors sor-
tia del portal, i va demanar-li si li podia portar el paraigua que hi havia rere la porta de la lliça.
El mosso, pensatiu per un moment, va mirar al cel, feia un dia calorós i no hi havia ni un sol núvol, 
però tot i que estranyat, va fer el que el pastor li demanava. Mentre li allargava el paraigua, va 
pensar que aquell home es feia gran, i estava carregat de manies. Per què dimonis volia anar tot 
el dia amb el paraigua al damunt, amb aquell dia tan bonic que feia?
A la tarda, mentre el mosso feia un mossec a la cuina, es va sentir un tro tan fort que va fer que 
s’aixequés d’un salt. Al cap d’un moment queia un xàfec de mil dimonis.
Cap al tard, i en processó, arribaven el pastor i el seu ramat. Ara ja no plovia, però si no hagués 
estat pel paraigua s’hauria calat fins al moll de l’os.
En veure’l, el mosso li va dir:
Com sabies que plouria? Molt fàcil, aquest matí he vist sortir la vilada i la ferrera rere les muntan-
yes de St. Bartomeu.
Qui són la vilada i la ferrera? 
Són dues bromes que surten rere les muntanyes de St. Bartomeu a mig matí, i tenen la forma de 
dues iaies. A mida que passa el matí, es van esvaint fins a desaparèixer, però com has pogut 
comprovar són un senyal de pluja o tronada segura.
Des d’aquell dia el mosso sempre que sortia a cavar al tros, feia una mirada a l’horitzó.

Torna a casa per Nadal

Amb la mà ja tremolosa
Encenia aquella nit

Com cada any una llàntia
En record del seu marit

En un racó el mateix arbre
Ben guarnit i engalanat

Al seu costat el pessebre
Com ell hauria desitjat
Un sol plat a la taula

Mentre la nit ja s’esmuny
I recorda amb nostàlgia
El seu fill que viu lluny
Inesperada veu, crida
Peu plantat al portal

Mare, el teu fill torna a casa
Torna a casa per Nadal

BRÍGIDA CARALT 
Brigida_caralt@hotmail.com 
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XXIVè. Festival -any 2008 
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Sant Francesc Coll, “El Pare Coll”, de Folgueroles

Des d’aquesta tardor al nostre poble tenim un folguerolenc d’adopció que l’han fet sant. El Pare 
Coll és un personatge força desconegut per molts de nosaltres i em sembla interessant que en 
coneguem algun detall de la seva vida, especialment la relacionada amb Folgueroles.
Francesc Coll i Guitart va néixer el 18 de maig de 1812 a Gombrèn. Aquells anys tot el Ripollès, 
el poblet de Gombrèn es troba a ponent d’aquesta comarca arrecerat a l’ombra del santuari de 
Montgrony, formava part de la demarcació i del bisbat de Vic. Era el fill petit d’onze germans 
d’una família humil de paraires. La família va quedar òrfena de pare quan en Francesc tenia qua-
tre anys. Als deu anys va anar a estudiar al Seminari de Vic on coincidí amb Jaume Balmes, que 
anava dos cursos més avançat que ell i, alguns anys més tard, també amb Antoni M. Claret.
En aquella època la majoria de seminaristes eren externs i els que no tenien recursos ni família 
a Vic solien cercar una masia on poder viure a canvi de fer feines de la casa. Entre les tasques 
que els solien encarregar hi havia dirigir el rés del rosari i fer catequesi, però sobretot es dedi-
caven a l’ensenyament dels nens de la casa. Francesc Coll va anar a viure a Folgueroles, a la 
Casanova de Puigseslloses (can Pa Negre), on feia classes als fills de la masia. Però aquells 
anys la masoveria de can Pa Negre era molt pobra i els de la casa passaven gana. Un dia l’amo 
de Puigseslloses va veure el jove seminarista molt desnerit, sec i prim, i el féu anar a casa seva, 
i des de llavors fou el mestre de la mainada de la família Coma de Puigseslloses. Durant tots els 
anys com a seminarista va anar alternant els seus estudis amb l’ensenyança de nens. Expliquen 
que el seu caràcter de persona de muntanya, amable i bondadós, féu que ràpidament fos con-
siderat com un més de la família Coma.
Cada dia anava i venia de Puigseslloses al Seminari de Vic passant pel davant mateix de l’ermita 
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de Sant Jordi, que va esdevenir un dels llocs més estimats pel jove seminarista. Passava llargues 
hores pregant a l’oratori de dins la masia de Puigseslloses i allà és on, quan tenia quinze anys, 
va plorar amargament la mort de la seva mare. En aquesta feta dolorosa pel jove Coll, la família 
Coma li donà tot el consol que un adolescent necessita quan perd la seva mare. Folgueroles, 
doncs, es convertí en el seu nou poble i és on visqué els anys més importants de la seva joven-
tut.
Al Seminari de Vic hi estudià entre el 1822 i el 1830, fins que decidí de fer-se frare predicador 
dominic. Va voler entrar al convent de Sant Domènec de Vic però no hi trobà facilitats, ja que el 
convent de Vic no tenia prou recursos econòmics i no tenien possibilitats d’admetre un novici 
pobre. L’alternativa fou el convent dominic de l’Anunciació de Girona, un xic més ben dotats 
econòmicament. Ingressà al noviciat de Girona el 1830. Però el 1835 el ministre Mendizábal del 
govern de Madrid promulgà la cèlebre llei de desamortització i provocà que 
la majoria de convents i propietats religioses passessin a mans de 
l’Estat. Ell i tots els seus companys de convent, frares i no- v i c i s , 
foren exclaustrats i hagueren d’abandonar Girona. Es 
repartiren els pocs recursos que tenien i retornaren a 
llurs cases. Aquest mateix any Francesc Coll havia 
estat ordenat diaca i sols li faltava un curs de teolo-
gia per poder ser ordenat sacerdot. En Francesc, 
amb només catorze lliures a la butxaca, va haver 
d’anar de Girona a Gombrèn a peu i després fins 
a Folgueroles. Visqué altre cop a Puigseslloses, 
que considerava casa seva. S’incorporà al Se-
minari de Vic i acabà el curs de teologia que li 
mancava. El 28 de maig de 1836 fou ordenat sa-
cerdot a Solsona i pocs dies més tard va celebrar 
la seva primera missa a l’ermita de Sant Jordi de 
Folgueroles. Durant uns anys va continuar vivint 
a Puigseslloses, celebrant les misses a l’ermita de 
Sant Jordi i predicant-hi els diumenges.
Inicià la vida parroquial com a vicari a Artés i pos-
teriorment a Moià. Però a partir de 1850 va deixar la 
tasca parroquial i es dedicà a predicar per tot Catalunya. 
L’any 1856 fundà l’institut de les germanes dominiques de 
l’Anunciata amb la missió de dedicar-se als nens i als joves dels 
llocs més necessitats de la Catalunya rural. Les germanes de la 
congregació començaren treballant a l’escola pública fins que es 
veieren obligades, per qüestions polítiques, a fundar escoles privades. La congregació s’expandí 
ràpidament i de manera especial a redós de fàbriques tèxtils i de zones mineres.
Morí a la casa asil de capellans de Vic el dia 2 d’abril de 1875 i fou canonitzat com a sant Fran-
cesc Coll a Roma el dia 11 d’octubre de 2009 pel papa Benet XVI. A l’acte de canonització hi 
assistiren, entre molts d’altres, el senyor rector de Folgueroles, mossèn Francesc Besora, i la 
família Coma de Puigseslloses.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
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Es demana la col∙laboració dels més grans del poble en 
l’elaboració del projecte La Blava, història d’una indústria 
tèxtil a la conca del Ter.

La historiadora rodenca Raquel Castellà i Perarnau el passat mes de febrer va guanyar el 
Premi Ajuntament de Manlleu al millor projecte de Recerca 2009 amb La Blava, història 
d’una indústria tèxtil a la conca del Ter. La jove historiadora busca recuperar i sintetitzar la 
trajectòria de La Blava, fàbrica emblemàtica del Ter mitjà, a través de la suma de les fonts 
documentals, bibliogràfiques i orals referents a la fàbrica. L’objectiu de l’obra és conèixer 
millor l’origen, la fundació i la gestió d’una fàbrica del riu Ter. El jurat va creure convenient 
guardonar un projecte que segons Raquel Castellà, la seva impulsora, té l’objectiu d’aportar 
als estudis de les fàbriques del riu Ter l’anàlisi històrica d’una fàbrica important i diferent com 
va ser La Blava. Segons l’autora l’objectiu del treball és donar “una mica de llum” a la història 
de la factoria analitzant aspectes com les tasques que s’hi realitzaven, com s’hi treballava o 
el fet que fos dirigida durant un període per una dona.

LA FALGUERA és una bona publicació per connectar amb la vida al poble, un altaveu per 
conèixer els últims esdeveniments i per fer-nos partícips de les últimes cròniques. És per això que 
vaig decidir que aquesta revista local de Folgueroles seria una bona eina per donar a conèixer 
l’existència d’aquest projecte i, sobretot, per demanar la col∙laboració dels antics treballadors i 
treballadores de La Blava.Bàsicament, allò que es pretén és que els treballadors aportin el seu 
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testimoni oral sobre la vida a la fàbrica i ens cedeixin els seus àlbums fotogràfics per poder reco-
llir totes aquelles imatges que ens en parlen. És molt important que aquest projecte el fem entre 
tots, per tal que tots ens en puguem sentir orgullosos. 
La Blava és una fàbrica emblemàtica, no sols per Roda de Ter, sinó també per tota la comar-
ca. I té també un significat prou important per moltes veïnes de Folgueroles i Tavèrnoles que hi 
treballaren durant dècades. Primerament, realitzaven el feixuc camí de casa a la fàbrica i de la 
fàbrica a casa a peu, després, ja el feren amb autocar. Amb tot, La Blava no fou l’única indústria 
que rebia mà d’obra femenina dels pobles propers, les colònies industrials de Salou i de Còdol-
Dret també rebien un important contingent de dones de les poblacions veïnes empeses per la 
necessitat de treballar.1 

Aquest estiu passat vaig començar les tasques d’enregistrament de testimonis, acompanyades 
de la digitalització d’imatges. Tot fou gràcies a Pilar Arumí, amb qui m’uneixen uns vincles que 
van més enllà de la profunda admiració per la història i les arrels del nostre territori. Arumí, mem-
bre del Grup de Fotografia Històrica de Folgueroles i gran coneixedora de la seva població, em 
va fer d’enllaç amb els entrevistats. Gràcies a ella vaig poder començar a realitzar tot un seguit 
d’entrevistes a les antigues treballadores de La Blava residents a Folgueroles. Des d’aquí els vull 
expressar el meu màxim agraïment. Gràcies a tots plegats s’ha fet possible que el ric testimoni 
d’aquestes persones quedés enregistrat per passar a l’esdevenidor. 

Les persones de Folgueroles que ens han ajudat a vetllar per la conservació de la memòria 
històrica del Ter mitjà, aportant el seu testimoni sobre el funcionament i la vida a la fàbrica i la 
seva documentació fotogràfica, inèdita i molt valuosa, són: Assumpció Tatxé i Solé; Ramon Orra 
i Oliva; Mònica Clapera i Tona; Isabel Prat i Casals; Victòria Pujol i Torrents; Montserrat Pujol i 
Torrents; Rosa Parés i Casadevall; Carme Vila i Bonay; Teresa Ferrer i Caralt; Magdalena Font i 
Centelles; Antònia Generó i Codina; Maria Coma i Vinyeta; Maria Roca; Maria Morera i Pilar Vila i 
Bori. A tots ells, moltes gràcies.

Victòria Pujol i les companyes de la fàbrica, algunes d’elles disfressades, celebrant el dijous gras a la Blava, 
anys ’50. Arxiu: Victòria Pujol.

1 També ens interessa el testimoni de les treballadores d’altres fàbriques de Roda que haguessin realitzat aquest camí 

a peu cap als seus llocs de treball. Elles ens podrien explicar i donar a conèixer el recorregut que seguien fins a arribar 

al seu destí i les anècdotes viscudes.
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Les entrevistes enregistrades i les imatges que hem aconseguit seran cedides al Grup de Me-
mòria Històrica constituït recentment a Folgueroles, per tal que en puguin fer un ús cultural i 
didàctic. 

Som conscients que segurament hi ha altres treballadors i treballadores de La Blava que no 
han estat entrevistats, per això, i des d’aquí, demanem que totes les persones interessades en 
aquest projecte, ja sigui per donar-nos a conèixer el seu testimoni oral, o per aportar fotografies 
o dades, es posin en contacte amb nosaltres. Ho poden fer a través de Pilar Arumí o mitjançant 
la redacció de la revista LA FALGUERA; se’ls facilitarà la forma més fàcil de contactar amb les 
persones que portem el projecte. 

Està clar que hem iniciat un important nombre d’entrevistes amb antics treballadors i treballa-
dores, però esperem realitzar-ne moltes més per poder salvaguardar per a les properes gene-
racions la rica experiència de la vida de la gent de la nostra conca. Un territori que va patir des 
dels anys centrals del segle XIX una profunda transformació econòmica i social, originada per la 
penetració capitalista. 
 
La història de La Blava començà el dia que Pau Sala i Feliu Santacreu decidiren llogar La Blava 
l’any 1896, que en aquells moments era una petita fàbrica. Més tard dirigiria aquesta indústria 
Tecla Sala, filla del primer, i acabà creant una gran fàbrica amb èpoques brillants de puixança 
manufacturera i comercial. Dins la trajectòria empresarial és molt interessant poder estudiar el 
paper de Tecla Sala en la indústria tèxtil catalana, ja que no és la visió d’una dona que treba-
lla a les contínues o als aspis, sinó la visió de l’empresària. En aquest sentit, és molt important 
comptar amb la inestimable col∙laboració dels seus descendents, que ens han cedit el seu bast 
arxiu fotogràfic i documental. Guardem amb especial estima l’entrevista que vam realitzar a Anna 
Riera i Sala, filla de Tecla Sala, abans que ens deixés, ara fa poc. 

RECERCA

Antònia Generó amb una companya de la fàbrica fotografiades al costat de l’autobús que les portava cada 
dia a treballar de Folgueroles a la Blava a la veïna població de Roda de Ter, anys ‘50. Arxiu: Antònia Generó
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Com que som conscients que a través de les fonts orals no es pot obtenir tota la informació, es-
tem portant a terme també una exhaustiva recerca documental a través de l’Arxiu Municipal de 
Roda de Ter, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, on la família Sala va expansionar els 
seus negocis, l’Arxiu Nacional de Catalunya i a les revistes locals i comarcals on s’han publicat 
esporàdicament alguns articles que fan referència a la història de l’empresa. 
Ara amb l’obtenció del Premi Ajuntament de Manlleu 2009 és possible l’elaboració d’una bona mo-
nografia sobre la fàbrica de La Blava, però aquest projecte necessita de l’ajuda i la col∙laboració 
de tots plegats. Confiem, doncs, amb la vostra participació i esperem que tingui l’èxit que es 
mereix. 

Raquel Castellà i Perarnau, Historiadora 
Col∙laboradora del Museu Industrial del Ter
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Aula de música de Folgueroles

Aquest any ha començat un nou curs a l’Aula de Música de Folgueroles. Es tracta d’una aula de 
música associada a l’Escola de Música de Vic, on els nens i nenes treballen la música des de 
diferents vessants: fan llenguatge musical, cant coral i s’inicien en la pràctica d’un instrument. 
A l’Aula, ubicada al Centre Cultural, hi ha actualment 32 nens i nenes d’edats que van dels 5 als 
11 anys, i s’espera encara ampliar el nombre d’alumnat de cara al proper curs.

El curs passat ja es va treballar. En vam poder veure els resultats en un parell de concerts que es 
van fer durant l’any i que van agradar molt al públic assistent, tant per la qualitat de l’aprenentatge 
com per la il∙lusió dels alumnes.

Es tracta, doncs, d’una entitat que enriqueix molt el poble i a la vegada dóna l’oportunitat que 
molts nens i nenes puguin tenir uns coneixements importants per poder gaudir de la música. 
Per al present curs, l’Aula té previstes diverses activitats extraordinàries, com un taller amb ins-
truments Baschet, intercanvis amb alumnes de l’Escola de Música de Vic, la participació en les 
Festes de Verdaguer i tres concerts propis (Sta. Cecília: 23 de novembre; Nadal: 21 de desembre, 
i Fi de curs: 21 de juny), als quals esteu gratament convidats i convidades. Us hi esperem!!!

Totes les fotos  són  de l’audició final de curs 2008-2009 de l’Aula de Música de Folgueroles.  
Centre Cultural   de Folgueroles , 15 de juny de 2009
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SERVEIS

El racó dels records

La gent gran us oferim noves dites, paraules i receptes, desitjant que les guardeu al vostre racó 
dels records.                                      

Gent gran, gran gent (tallers terapèutics)

Dites populars

Geni i figura fins a la sepultura. (El mal caràcter i la figura física duren tota la vida.)
T’expliques com un llibre sense fulls. (Explicar-se molt malament.)
Ballar la consagrada. (Passar-ho malament.)

Paraules per Conservar

Avui apadrinarem ...

DESEMBARÀS: moble, habitació (entre altres), que ajuden a tenir ordre.
QUEDAR GARRATIBAT: no acabar-se de creure un tema sorprenent.
TRAFICAR: treballar amb constància.                     
CATRE: llit.

Receptes antigues

Unes postres...  Miel sobre ojuelas 
   
Algunes de les persones que assisteixen als tallers 
són originàries de diversos indrets de l’Estat espan-
yol i per tant podem recollir menjars tradicionals 
d’altres contrades. Us presentem una recepta típica 
d’Albacete.

- Ingredients per a 4 persones: 4 ous, Anís, Oli d’oliva, 
400 grams de farina, Mel de romaní

- Preparació:
Primer posem els ous en un bol i hi afegim una copeta 
d’anís i una altra d’oli. Ho batem bé i hi anem incorpo-
rant la farina, fins a assolir una massa homogènia. A continuació treballem la massa entre 5 i 10 
minuts. Després anem fent boletes de la grandària d’una cullerada i les estenem en una super-
fície neta amb ajuda d’un corró enfarinat. Per deixar-la el més fina possible, podem estendre-la 
amb els dits pels laterals. Seguidament, posem la massa en una paella amb abundant oli calent. 
Amb l’ajuda d’un pal i una espàtula, l’anirem enrotllant fins a formar una espècie de flor. Una ve-
gada tancada la flor la traiem, l’escorrem i la deixem refredar. Repetim l’operació amb la resta de 
la massa. Les servirem ruixades amb mel.
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SERVEIS

Al Bibliobús Tagamanent tenim novetats

Ha arribat una àmplia selecció de pel∙lícules, que inclou des de títols clàssics fins a les últimes 
produccions cinematogràfiques; l’actualització del fons de DVD amb més de 250 títols ens per-
metrà arribar a un públic més ampli. Podeu consultar la “Guia de Cine” amb els primers DVD 
arribats al blog del Bibliobús: 

http://bibl iobustagamanent.blogspot.com/. 
Aquest blog recull les novetats i la informació 
d’aquest servei mòbil i pretén donar a conèixer 
les activitats, projectes i serveis que fa.

El 18 de novembre és la data prevista per fer 
efectiu el canvi de sistema informàtic de ges-
tió bibliotecària, que suposarà la substitució 
de l’actual sistema VTLS, en ús a les bibliote-
ques de la Xarxa, pel programa Millennium, de 
l’empresa nord-americana Innovative. Aquest 
és el programa amb el qual es gestionen totes 
les biblioteques, tant universitàries com públi-
ques, a Catalunya.

Aprofitant l’avinentesa del canvi de sistema, es 
modificarà també la política de documents en 
préstec. Així, a partir del 18 de novembre, po-
drem prestar fins a 30 documents, dels quals 
15 seran llibres i 15 audiovisuals, durant 30 
dies. 
El canvi de sistema permetrà mantenir la ges-
tió automatitzada de gran part dels processos 
bibliotecaris, com la consulta d’informació, ad-

quisició de documents, catalogació..., però des d’una plataforma més moderna que faciliti el 
desenvolupament de nous serveis. 

En aquest nou entorn, els usuaris validats al seu espai personal del catàleg web (www.diba.
cat/biblioteques) podran valorar els llibres que han llegit i saber les 
llistes de títols que alguna vegada s’han emportat en préstec, i re-
novar els documents que tenen en préstec, entre altres serveis. 
Finalment us recordem que tots els serveis que presta el Biblio-
bús són gratuïts, i que ens podeu trobar a Folgueroles cada di-
vendres feiner de 16 a 19 h.
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SERVEIS

Nova àrea de pícnic a Folgueroles

El Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra ha instal∙lat una nova àrea 
de pícnic a cada un dels 7 municipis que formen part del Consorci (Folgueroles, Sant Julià de 
Vilatorta, Tavèrnoles, l’Esquirol, Tavertet, Vilanova de Sau i Rupit).

L’àrea de pícnic està formada per dues taules de fusta tractada per a exteriors amb bancs, un 
plafó informatiu on s’explica la flora i la fauna de la zona en una banda, i a l’altra hi ha mapa de 
la Vall de Sau Collsacabra amb l’explicació dels seus recursos turístics, i també en forma part 
una paperera.
A Folgueroles, la zona de pícnic s’ha instal∙lat a la zona de l’ermita de la Damunt i s’ha pogut rea-
litzar, en part, gràcies a una subvenció de Pladetur, del Departament de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya, i a la subvenció de la Xarxa de la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta acció es vol donar un servei més per a la gent que ens visita i que poden disposar 
d’un espai pràctic i còmode a l’aire lliure per poder descansar, menjar o, senzillament, gaudir del 
paisatge. 
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20 anys de l’Ateneu

Tan proper i tan llunyà al mateix temps!... Aquest Nadal es compliran 20 anys del naixement de 
l’Ateneu de Folgueroles.
Ja feia bastant temps que un grup d’amics es reunien cada setmana per parlar i organitzar tota 
mena d’activitats, culturals, lúdiques, esportives i fins i tot polítiques. La incomoditat que supo-
sava reunir-se en llocs públics i a vegades sorollosos va generar la idea de constituir-se en entitat 
privada i així va sorgir l’Ateneu, entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda, membre de 
la Federació d’Ateneus de Catalunya, que es regeix per uns estatuts aprovats per la Generalitat 
de Catalunya.
El pas següent va ser buscar un local cèntric i adequat per a les activitats que es volien dur a ter-
me i que l’hi oferís una absoluta independència. Es va pensar de seguida en el local de la Placeta 
propietat d’en Quico de Can Torrents del Vi, amb qui ràpidament es va arribar a un acord.
Després d’un temps d’obres per al condicionament del local (portades a terme pels encara joves 
i entusiastes socis), la inauguració va coincidir amb una exposició de fotografies antigues, pro-
vinents dels arxius fotogràfics de molts particulars que van cedir imatges en les quals es podien 
veure diferents moments, indrets i personatges del nostre poble.
Ja amb seu social i amb el recolzament d’una considerable llista de socis, uns 60 o 70, es va 
iniciar una frenètica activitat ateneista, amb reunions i tertúlies setmanals, xerrades, exposicions, 
caminades, viatges, cursos, concerts, caramelles, nadales, trobades de motos antigues i una 
llarguíssima llista d’activitats.
Cal dir que pel local de l’Ateneu hi han passat personatges d’especial rellevància: des del ma-
laguanyat Ernest Lluch, fins a l’actual president Montilla, el diputat al Parlament Europeu Joan 
Colom, l’aleshores rector de la Universitat de Vic David Serrat, el conegut periodista Josep Ureta, 
Titot, Xevi Roviró, Carles Capdevila i molts d’altres que han tingut la gentilesa de venir a fer xe-
rrades o presentar discos o llibres al nostre local. Tots aquests actes sempre han estat oberts al 
públic i totalment gratuïts.
També ha servit per a celebracions de festes d’aniversaris, per a revetlles d’estiu i de cap d’any, 
castanyades, i els inoblidables sopars d’estiu, on cadascú es portava el seu sopar, sopars temà-
tics o aquells sopars sorpresa on tothom preparava un plat i el compartia o fins i tot el canviava 
amb el d’un altre assistent.
Però de tots els actes organitzats per l’Ateneu, la joia de la corona, per la seva transcendència, 
és el Premi Literari Memorial Anna Dodas i Noguer, creat en record de l’Anna Dodas, jove poeta 
folguerolenca amb qui molts socis havien compartit infantesa i/o amistat. Un jurat de reconegut 
prestigi literari a nivell nacional, entre els quals hi podem trobar M. Mercè Marçal, M. Àngels An-
glada, Isabel Clara-Simó, Jordi Sarsanedas, Emili Teixidor, Anton Carrera, etc., pretén estimular 
joves escriptors a aprofundir en la seva carrera literària, donant-los un públic reconeixement a la 
seva primera obra publicada.
Després d’aquests pràcticament 20 anys d’història, i no sense un fort sentiment d’enyorança, 
l’Ateneu canvia de seu i es trasllada al local que l’Excel∙lentíssim Ajuntament cedeix gratuïtament 
a les entitats del poble, i des d’on espera continuar amb les seves activitats. 
A tots els que hi heu participat, col∙laborat o simplement simpatitzat us donem les gràcies i us 
convidem a acompanyar-nos en aquest nou cicle que ara comença.

Ateneu de Folgueroles
Folgueroles, octubre de 2009
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Associació de Patinatge Artístic

Com ja us vam informar en l’anterior número de LA FALGUERA, aquest any s’ha de celebrar el 
25è Festival de Patinatge de Folgueroles. 
Després de l’èxit de públic i d’assistència de clubs de patinatge de l’any 2008, els membres de 
la Junta vam decidir que el 25è Festival s’havia de celebrar de manera especial, i de seguida 
vam pensar que havia de ser un esdeveniment més per al poble de Folgueroles i per homenatjar 
totes aquelles patinadores, entrenadors, membres de junta i col∙laboradors, que han anat pas-
sant pel Club al llarg d’aquesta colla d’anys. Van sortir moltes idees de com fer-ho perquè fos un 
acte especial i d’agraïment, i les que hem anat treballant i desenvolupant han estat aquestes:

La participació dels expatinadors i les expatinadores amb uns balls el dia del Festival, que se 
celebrarà pel gener del 2010.
La recollida de material per poder publicar un llibre amb la història de l’Associació de Patinatge 
Artístic de Folgueroles. S’han començat a recollir anècdotes, experiències viscudes per les ex-
patinadores, els membres de les diferents juntes, col∙laboradors, entrenadors...
Una exposició amb material (patins, vestits, cartells, fotografies...) relacionat amb la pràctica del 
patinatge artístic al nostre poble, que es va inaugurar el 14 de novembre i va estar oberta fins al 
29 de novembre al Centre Cultural.

La data del Festival s’ha hagut d’ajornar fins al gener, perquè enguany han començat moltes 
patinadores noves pel setembre, i es necessitaven més hores d’entrenament per tal d’assolir la 
dificultat dels balls a exhibir.

ENTITATS
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En l’edició del 2007 de la Fira d’Entitats es va aconseguir que el nombre de nens i nenes que 
volien practicar el patinatge augmentés considerablement. És per això que enguany es va repetir 
la mateixa activitat de poder provar els patins per la Plaça, i durant tot el matí van ser molts els 
menuts que es van acostar al nostre estand per poder-se’ls posar i iniciar-se en el patinatge. 

L’Associació de Patinatge compta actualment amb unes 35 patinadores, i és a causa d’aquest 
gran nombre d’esportistes que s’han hagut de dividir en quatre grups: minis, petites, mitjanes 
i grans. Les quatre entrenadores són l’Alba Mercader, l’Elisabet Isern, la Sílvia Valero i la Laia 
Ruiz.

ENTITATS
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Atletisme a Folgueroles

L’activitat d’atletisme de Folgueroles va 
sorgir per l’interès d’un petit grup de 
pares i mares amb il∙lusió per aquest 
esport i per compartir-lo amb els nens 
i nenes, i els nois i noies del poble. 
Vam presentar el projecte a l’AMPA 
per poder-ho incloure com a activitat 
extraescolar, i des del primer moment 
va recolzar la iniciativa. Posteriorment, 
l’Ajuntament ens va permetre dispo-
sar del camp de futbol, i aquest octu-
bre hem iniciat ja la tercera tempora-
da de l’activitat. Els nostres objectius 
parteixen per despertar l’interès per 
l’exercici físic, oferir una alternativa 
d’esport de formació que no existia al 
poble, conèixer l’atletisme i les seves 
disciplines i practicar les proves que 
estiguin al nostre abast. Així, al ma-
teix temps, fomentem la participació 
en curses de cros, pista, populars, de 
muntanya.  

L’activitat, que compta també amb el 
suport del Club Atlètic Vic, està des-
tinada als nois i noies d’entre cinc i 
onze anys i es realitza cada dijous de 
17:30 a 18:30 al camp de futbol. Vam 
començar amb una vintena llarga de 
participants, i enguany hem arribat 
quasi a la quarantena d’inscrits.

Paral∙lelament a l’activitat de formació, 
s’ha participat en diferents curses on 
els atletes de Folgueroles han aconse-
guit molt bons resultats. En la primera 
temporada, 2007-2008, podem desta-
car un subcampionat de Catalunya en 
cros i en salt de llargada en catego-
ria aleví masculí, i en aquesta darrera 
temporada 2008-2009, un subcampio-
nat de Catalunya en cros i en 1.000 m 
llisos en categoria benjamí femení. 

ENTITATS
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Tots els resultats de les competicions on participen els atletes de Folgueroles es poden consultar 
a la pàgina web de l’Ajuntament o de l’AMPA. 

El més important, però, és compartir la il∙lusió per aquest esport i per això aquest any engeguem 
un blog a internet (atletismefolgueroles.blogspot.com), que volem que sigui un punt de trobada 
amb els nois i noies però també amb tots vosaltres, on es pugui consultar tot tipus d’informació, 
curiositats, entrenaments, calendaris, entreteniments relacionats amb l’atletisme..., així com que 
esdevingui un punt de trobada per totes aquelles persones de Folgueroles que els agrada córrer, 
que corren o que senzillament els agrada aquest esport.

Equip de Monitors

ENTITATS
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Escola Mossèn Cinto

Us comuniquem que ja hem començat el projecte ‘’Coneguem les nostres masies’’. El passat 
dilluns dia 5 d’octubre vam visitar: la Sala, la Roca, can Clotet i el Masdencoll.
Vam fer la segona sortida i vam anar al Pou i al Godaiol....
Unes quantes fotografies perquè ho pugueu veure.

ENTITATS
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Sortida a l’Espai natural Guilleries-Savassona

El dimarts 13 d’octubre els alumnes de cinquè de l’escola vam realitzar una sortida per l’espai 
natural Guilleries-Savassona juntament amb les escoles de Sant Julià de Vilatorta, el Bellpuig i 
el Roser.     
Ens vam reunir al Roquet de Tavèrnoles i allà vam esmorzar. Després ens vam barrejar amb tres 
grups i vam començar la gimcana pel mig del bosc. La gimcana consistia en cinc proves que ha-
víem d’anar superant. 
També ens ensenya-
ven objectes antics i 
havíem d’endevinar 
de quina època eren, 
ja que dies abans els 
monitors van venir a 
l’escola per preparar 
la sortida, i ens ho 
van ensenyar en un 
retallable. 
Quan vam arribar al 
pla de Savassona 
ens van explicar la 
llegenda de la pedra 
del sacrifici i d’altres 
històries màgiques 
relacionades amb 
aquell lloc.

Després de dinar vam pujar a l’ermita de Sant Feliuet des d’on es veia un paisatge magnífic. Un 
guarda forestal molt simpàtic ens va explicar en què consistia la seva feina. Els monitors que ens 
acompanyaven, ens van explicar els descobriments que s’han fet en aquella zona, en concret les 
tombes antropomòrfiques excavades a la pedra. 
Ens ho vam passar molt bé i va ser molt interessant. Vam aprendre a respectar la natura i vam 
conèixer el nostre entorn.

ENTITATS
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Tot preparant la castanyada els alumnes de Cicle Inicial

El divendres 30 d’octubre a la tarda l’escola 
va celebrar la tradicional castanyada que en-
guany la preparaven el cicle inicial.

Primer calia ambientar l’escola amb un guar-
niment adient. 
Tots els alumnes van col∙laborar decorant pa-
perines o uns treballs amb plastilina amb co-
lors de la tardor, i també unes estovalles de 
paper, decorades per poder menjar les cas-
tanyes.

A la tarda vam començar la festa amb la re-
presentació del conte   Per què hi ha arbres 
que no perden les fulles a l’ hivern?  Interpre-
tada pels alumnes de primer. I tot seguit els de 
segon van interpretar la cançó del  Marrameu i 
la dansa del Rogle, per acabar-les fent la resta 
d’alumnes.

Al final tots al pati a menjar les castanyes.

Aquí teniu un petit ventall fotogràfic de les di-
ferents activitats preparatòries de la festa.

ENTITATS
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Un gran regal

Els de Cicle Inicial us volem donar una bona noticia que ens ha permès disposar d’una magnífica 
impressora.

Un grup d’antics alumnes del centre que havien tingut a la Marina Adillon com a mestra, van  
recollir uns diners que anaven destinats a contractar la Coral Canigó, de la qual ella n’havia 
estat cantaire, per participar en la festa homenatge que li van organitzar el passat mes de juny. 
Com que la Coral en ser l’hora no va voler cobrar, la Marina va decidir destinar aquests diners a 
l’escola, on ella havia treballat de mestra durant 30 anys. Moltes gràcies Marina de part de tots 
per la teva generositat!!!
Ja tenim la impressora i tots els alumnes i mestres gaudim d’unes imatges i d’unes lletres molt 
“guais”. 

Les Obres 

L’escola Mossèn Cinto ha acabat una part de les seves obres. Aquest curs 2009-2010 hem co-
mençat amb un nou menjador, que és el resultat de l’ampliació del que es va inaugurar pel gener 
de 2004. Ha quedat un menjador més lluminós i ampli, amb capacitat per poder atendre tots els 
usuaris, que gairebé arriben a 200.
També s’ha modificat la part de l’edifici que està destinada a la sala de professors, el despatx de 
l’equip directiu, el de direcció i la secretaria.
Durant aquest curs està previst acabar l’ampliació del nou edifici que s’està construint i que en-
llaçarà amb la part on estem actualment.
Aquests dies ja es pot veure l’estructura, una part de la pista poliesportiva i el que seran el pati 
i el mur de tancament.
El dia 21 d’octubre vam rebre la visita de la directora dels Serveis Territorials de la Catalunya 
Central, la Sra. Dolors Collell, que acompanyada del seu equip tècnic va dir que malgrat el retard 
s’espera que el curs 2010-2011 es pugui començar amb l’escola acabada.

L’Equip Directiu

ENTITATS
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  Porta exterior   Entrada menjador

Menjador

 Ampliació: pista poliesportiva , pati i mur de tancament

ENTITATS
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Llar d’Infants Municipal “Patufet”

 El dia 26 de setembre vam celebrar la cloenda del 20è aniversari de la nostra escola. Malgrat el 
mal temps van venir molts nens i nenes i alguns ja nois i noies. Al llarg d’aquest 20 anys la llista 
ja és molt llarga! 

Des d’aquí recordem a totes les persones que ens ha ajudat a créixer: pares i mares, els regidors 
d’Ensenyament del nostre Ajuntament, les diferents AMPA…
Va ser una trobada amb un petit berenar i una foto amb tot el grup, per tenir un bon record. Si 
algú vol tenir-la ens la pot demanar.

A causa de la pluja no es va poder fer a fora i això va deslluir una mica tot el muntatge; per 
això encara amb més motiu agraïm l’assistència de tots vosaltres, alumnes, mestres, i també la 
col∙laboració de l’Ajuntament.

Per acabar, amb l’ajuda de tots s’ha venut la loteria de Nadal que fa possible comprar joguines 
per a l’escola.

Us desitgem molta sort i bones festes per a tothom!

Les educadores

    Representació dels alumnes al llarg dels vint anys

ENTITATS
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Algunes mestres que han estat al Patufet

Alguns dels primers Patufets

Per molts anys a tots

ENTITATS
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Els directors i gestors dels centres de literatura dels
Països Catalans es troben a Folgueroles

El Centre Cultural va acollir durant dos dies, el 16 i 17 d’octubre, un centenar de persones amb 
l’objectiu de debatre sobre el lloc que ha de tenir la literatura dins el panorama cultural actual.

La Xarxa d’Espais Escrits- amb seu a Folgueroles- i la Fundació Jacint Verdaguer amb la 
col∙laboració de la Institució de les Lletres Catalanes van ser els amfitrions del V Seminari sobre 
Patrimoni Literari Català que va comptar amb figures destacades com el professor de literatures 
ibèriques i comparada de la Universitat de Stanford (Califòrnia) Joan Ramon Resina, i els escrip-
tors Julià de Jòdar i Emili Teixidor. 

Per debatre del lloc que hauria de tenir la literatura i tots els centres que s’ocupen de la seva cus-
tòdia i difusió es va comptar amb representants del Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, entre els quals hi havia el dimitit Bru de Sala que va aprofitar la seva estada a Folgueroles 
per convidar els ponents i organitzadors de les jornades a fer una visita a la Casa Sala on té part 
dels seus orígens familiars. 

El vespre del divendres es va poder tornar a gaudir de l’espectacle Amb veu nova, les velles pa-
raules que va  emocionar el públic assistent, i es va poder sentir algun “Bravo” entre el públic.

La cloenda dels actes es va fer al convent de Sant Tomàs de Riudeperes on l’Emili Teixidor i en 
Ricard Torrents van mantenir un diàleg sobre Pa negre que, per bé que sigui una novel∙la de 
ficció, se situa entre el convent de Sant Tomàs dels Frares, Can Soca, la Novíssima, Can Tona i 
Folgueroles i Roda de Ter. Llocs per on, segons la tradició, va passar sant Francesc d’Assís i on 
Verdaguer va escriure la primera versió de L’Atlàntida. 

ENTITATS
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El convent, que va néixer com una canònica i al segle XVI es transformà en convent franciscà, 
és –avui– un edifici que pertany a l’associació de Sant Tomàs i que es troba en un estat de 
conservació molt precari. Malgrat les infraestructures que l’oprimeixen –la MAT i l’Eix Transver-
sal– gaudeix d’una important connectivitat i conserva un alt valor simbòlic tant per l’interès his-
tòric i arquitectònic de l’edifici com per formar part de l’imaginari individual i col∙lectiu de la gent 
de Folgueroles i dels pobles veïns. La restauració del convent permetria trobar-hi usos socials i 
turisticoculturals que donarien més prestigi i qualitat a aquesta zona.

Carme Torrents
Fundació Jacint Verdaguer

ENTITATS
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Grup de Teatre l’Atlàntida

Aquest any, l’obra de teatre presentada per la Festa Major fugia de totes les presentades fins ara: 
comèdies de bulevard, plenes d’embolics i de situacions ratllant de vegades l’extravagància i 
d’un humor que despertava fàcilment la rialla. I no és que la d’enguany no sigui divertida, ben al 
contrari. EL FLORIDO PENSIL, escrita el 1994 per l’Andrés Sopeña, i després de tenir un gran èxit 
editorial, va passar al món del teatre i del cinema amb el mateix èxit que havia tingut la novel∙la. 

Aquesta obra, que reflecteix en clau d’humor les vivències d’una colla de nois sotmesos al sis-
tema educatiu que va dominar l’Espanya de la postguerra, pot resultar sorprenent i fins i tot exa-
gerada per a les noves generacions, però ensems, són situacions molt reals per als qui les van 
viure. 

Tampoc no han faltat els “bolos”, a Avinyó i a la Torre d’Oristà, unes poblacions que ja s’han con-
vertit en uns “clients” fidels de la nostra “troupe”, la qual cosa no deixa de ser un estímul per a 
tots, i una prova que la feina es fa bé i que els esforços esmerçats no han estat en va. 

AQUEST ANY SÍ!

Aquest any sí que es faran els Pastorets. En Toni Galobardes s’ha posat les piles i ha escrit una 
obra original però alhora senzilla: un Nadal en família, tota una colla de gent que, per la màgia 
del teatre, permeten a l’espectador retrobar-se amb els personatges que formen part d’aquesta 
època ja tan allunyada, però sempre propera gràcies a la remembrança que ens aporten “Els 
Pastorets”. Sempre és un plaer tornar a veure en Lluquet, en Rovelló, el terrible Satanàs i les 
seves forces de l’infern, en Josep, la Maria... i tants d’altres personatges que formen l’essència 
dels nostres pastorets.

També es farà la lectura del Poema de Nadal d’en Josep Maria Folch i Torres, que tant va agradar 
l’any passat; l’acompanyament musical va donar un valor afegit a aquesta obra que ja per si sola 
conté tota la màgia d’aquestes festes.

ENTITATS
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I pel febrer, el Carnestoltes, com sempre. I després d’això, tornem-hi amb la preparació de l’obra 
per a la Festa Major de l’any vinent, que el temps passa que dóna gust, i no s’hi val a badar! 

Bon Nadal i molt feliç 2010

Associació Social Cultural de Ntra. Sra. de la Damunt,
antic Montepio “La Germandat” 

Agraïm als socis folguerolencs i a la resta de públic la seva visita a la nostra parada de la II FIRA 
d’ENTITATS. A tots els interessats els donàrem la informació que ens demanaren sobre les acti-
vitats de la nostra entitat.

Agraïm també la col∙laboració desinteressada del soci que amablement ens deixà el quadre de 
ceràmica de la imatge de la Mare de Déu de la Damunt que presidí la nostra parada de la Fira.
 
Donant-vos les gràcies anticipades, rebeu una salutació ben cordial.

 
LA JUNTA

ENTITATS
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Amics del Món

D’ençà del mes d’abril, en què es va fer la Festa de Primavera, i després d’unes vacances ben 
merescudes, les activitats s’han anat succeint en la nostra organització.

El 27 de setembre es va participar a la Fira d’Entitats. Encara que no se’ns pot considerar ben bé 
una entitat, és un plaer participar en aquesta festa en la qual cadascú intenta mostrar i demos-
trar la importància que representa pel nostre poble comptar amb una colla de gent tan dinàmi-
ca. El “fi de festa” va ser tot un 
èxit: Il Paradiso di Totó va posar 
tot el seu talent i sensibilitat en 
la presentació de l’espectacle  
que fusiona música i dibuix  “La 
llàgrima del desert”. Els espec-
tadors omplien de gom a gom el 
Centre Cultural i podem dir que 
l’èxit va ser total. De fet, i sabent 
el bon fer i l’art dels artistes que 
hi col∙laboraren, no podia ser 
altrament. Hem de donar les 
gràcies al Casal d’Avis, una ve-
gada més, ja que els diners que 
van treure de la seva rifa van 
anar destinats a la nostra peti-
ta organització. Tota ajuda és 
important, però quan ve d’unes 
persones que ho fan amb el cor, 
amb ganes de col∙laborar, per-
què sí, encara és més d’agrair.

El dia 17 del mes d’octubre, Amics del Món va presentar la seva associació al local social La 
Torratxa de Vic, acompanyant els components d’una nova organització solidària: Una Mà al Se-
negal.

Enguany, la nostra Festa de Tardor va quedar inclosa en la Matinal al Parc, organitzada per  
l’Espai Natural Guilleries-Savassona. Fou una festa maca d’allò més, a la qual no van faltar tota 
mena d’activitats.

En aquest dia tradicionalment es feia l’entrega de la macropanera. Per això aquest any es va 
fer el dimarts anterior, a la mateixa botiga on va estar exposada (gràcies Mercè i Francesc). Els 
guanyadors, uns components del consultori del nostre poble, van marxar ben carregats i con-
tents de veure el seu contingut (gràcies a tota la bona gent de Folgueroles i comarca que any rere 
any fan possible que es pugui anar omplint).

ENTITATS
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I el 31 d’octubre, cap a Pakour falta gent! Poquets, aquesta vegada. La Cesca, la Bruna i una 
col∙laboradora espontània, la Núria. Aquest viatge, que n’és un dels dos que es fan cada any, 
ens permet en primer lloc veure l’estat de les hortes i la realització del treball. Passada l’època de 
pluges, en la qual s’ha plantat arròs, blat de moro, cacauets i cotó, i també passada la collita, és 
quan es comencen a plantar tota mena de verdures: cols, enciams, cebes, etc., i moltes d’altres 
desconegudes per nosaltres. La feina avança, la gent treballa i els resultats són bons, això és el 
que ens anima a seguir endavant i a no defallir. És també en aquestes dates quan es preparen 
els projectes per a l’any a venir.

Un viatge enriquidor, útil, per no dir necessari. La nostra presència és per tothom un motiu 
d’alegria; en veure’ns saben que no els oblidem, que estem pendents d’ells, que ens preocupen. 
Retrobem cares conegudes, veiem com han crescut els nens, parlem amb la gent, que ens sa-
luda pels carrers, que ens ve a veure. La tornada es fa sempre amb la recança de no poder-hi 
anar més sovint, de no quedar-s’hi més dies, i per damunt de tot amb la tristor i la impotència de 
veure que malgrat tot el que es fa, hi ha encara molt per fer. Però aquestes sensacions no ens 
descoratgen, ans el contrari, ens esperonen i ens animen a seguir endavant i a seguir lluitant, 
més que mai, per al benestar de la població.

ENTITATS
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Benvolguts i benvolgudes pares i mares, folguerolencs i 
folguerolenques

Aquest any des de l’AMPA us tornem a oferir un ventall força ampli d’activitats extraescolars. Les 
activitats de sempre: teatre, informàtica, atletisme i... força de noves: rugbi, bàsquet, baby-gim, 
cultura catalana, gimnàstica esportiva i anglès, aquesta última per la demanda explícita d’un 
grup de pares i mares de la nostra escola.
Com podeu veure, des de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes hem volgut incidir moltíssim 
en l’oferta d’activitats esportives per damunt d’altres. La pràctica de qualsevol tipus d’activitat 
física i esport ens ha d’ajudar a millorar el nostre estat físic i anímic, i a entendre que no tot és 
qüestió de competir. Si és important millorar la nostra salut en general, per què no fer-ho a través 
de la diversió i l’exercici?

Activitats com l’atletisme s’han consolidat d’una manera extraordinària amb un augment signifi-
catiu del nombre de nens i nenes inscrits; així com les noves activitats de gimnàstica esportiva 
i baby-gim, que també han tingut una rebuda excel∙lent. Les activitats de sempre també estan 
força consolidades.
Aquesta és la cara més positiva de les activitats; la cara negativa, però, ha estat l’anul∙lació 
d’algunes de les propostes per la manca d’inscripcions de nens i nenes, com és el cas del rugbi, 
el bàsquet i la cultura catalana. Pensem, però, que no cal donar res per perdut, i per tant més 
endavant les tornarem a oferir a tots els alumnes. 

Només ens queda dir-vos que si esteu interessats a posar-vos en contacte amb l’AMPA, estem 
a la vostra disposició per a qualsevol cosa que ens demaneu a la sala de “Ponent” del Centre 
Cultural (Ajuntament Vell) i a les adreces electròniques següents: ampa@ampa-mossencinto.com 
/ www.ampa-mossencinto.com

Gràcies
Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mossèn Cinto

Des de la Parròquia

El dia 27 de setembre de 2009 en Ricard Lázaro i Medina va ser ordenat diaca a l’església pa-
rroquial de Santa Maria de Folgueroles. La cerimònia va ser presidida pel bisbe de Vic, Mons. 
Romà Casanova i Casanova, acompanyat de trenta preveres, dos diaques, cinc seminaristes i 
dues escolanes.
Va ser una cerimònia, dintre de la solemnitat, senzilla i emotiva, sobretot en tres moments. El pri-
mer en estirar-se a terra, quan li van invocar les seixanta-tres lletanies, bona part d’aquestes van 
ser escollides curosament pel nou diaca. El segon, quan li entregaren l’Evangeli, ja que conjunta-
ment amb el servei a l’Església, al jovent, la gent gran, totes les persones necessitades i a donar 
la fe, l’esperança i la caritat; passava a ser missatger d’aquests Evangelis que ens expliquen la 
vida de Nostre Senyor Jesucrist. I el tercer, quan li posaren l’estola i la dalmàtica, vestits sagrats 
per poder portar a terme les tasques del seu ministeri.
De fet, Jesús va ser el primer diaca i el que hem d’agafar com a exemple. Un Senyor Jesús que 
va ser Fidel al Pare i va fer la seva voluntat. L’estil de vida de Jesús estava d’acord amb el que 
ensenyava. Ell perdonava els pecadors, curava els malats, estava al costat dels necessitats i, en 
general, feia sentir millor els qui l’envoltaven.
L’Església estava plena de familiars, amics i fidels que el volien acompanyar en aquest pas tan 
important per a ell. Cal destacar la participació de laics i del cor parroquial, que amb les seves 
cançons van fer que la celebració fos més participativa. 

ENTITATS
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Feia molt temps que a Folgueroles no hi havia una celebració tan important per a la parròquia. 
De fet, a Folgueroles podem tenir l’orgull que la primera missa de mossèn Jacint Verdaguer, gran 
poeta català, fos a l’ermita de Sant Jordi de Puigseslloses; i que el recent canonitzat Sant Fran-
cesc Coll (Pare Coll), fos acollit per la família Coma del Mas Puigseslloses i també fes la seva 
primera missa a la mateixa ermita.
Preguem perquè Nostre Senyor Jesucrist ajudi a Mn. Ricard Lázaro en el seu ministeri.

Joan Tió Vilardell

La Taula de Savassona

Benvolguts amics lectors de  La Falguera

Una vegada més volem donar les gràcies a l’equip que fa possible la redac-
ció d’aquesta revista tan interessant per a tots els folguerolencs.

En una xarxa d’entitats tan variada com la que tenim al nostre poble no hi pot 
faltar un tema tan important com és el de la teca. Ja sabem que tant si es parla de poesia, com 
dels picapedrers, o del que sigui, sempre s’acaba aixecant el porró i fent una queixalada. I que 
per molts anys la crisi no ens ho espatlli! 

Aquests darrers dies, a banda d’assistir a diferents fires i de col∙laborar amb altres entitats, hem 
comercialitzat arreu de Catalunya un lot de Nadal amb productes del nostre entorn que té molta 
acceptació.

També estem gestionant la incorporació del nostre grup al col∙lectiu Osona Terra, format per pa-
gesos i productors artesans de la comarca, amb l’objectiu d’unir esforços per tal de defensar uns 
valors i un estil de vida propi i tranquil, que està essent greument amenaçat per les pressions de 
les multinacionals i la globalització.

Us desitgem un bon Nadal a tots!

ENTITATS
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QUÈ HEM FET ...

Festa de les Puntaires Concurs ocellaires

   Miyagui a les Nits Joves Trobada cotxes VW Vintage

QUÈ HEM FET ...
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QUÈ HEM FET ... 

Fira d’Entitats

9è Cap de setmana Ibèric   

Festa Major: Espectacle infantil i baixada de carretons

Viu el Parc

V Seminari sobre Patrimoni Literari Català 
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Ple en les primeres Nits Joves al Jardí de Can Dachs

El servei d’informació juvenil de Folgueroles, “El Jau”, és un servei destinat als joves i les joves 
d’entre 12 i 30 anys, tot i que en ocasions les seves activitats estan obertes a tothom perquè el 
que intentem, entre tots, és de fer poble. 
D’una banda, El Jau és un espai jove on trobar-se amb els amics i les amigues, amb la possibilitat 
de connectar-se a internet, jugar a jocs de taula, etc., i obert a les entitats joves que ens vinguin 
a proposar activitats. D’altra banda, també oferim el servei d’informació: viatges, ensenyament, 
habitatge, treball, vacances i estades, carnets d’alberguista, salut... i qualsevol tema que pugui 
interessar als joves. 
Alhora, intentem sortir del nostre espai i donar-nos a conèixer al poble organitzant cursos forma-
tius i d’oci, i activitats en espais públics.
L’estiu del 2009, per exemple, vam portar a terme les primeres Nits Joves als Jardins de Can 
Dachs, amb un gran èxit de participació. En va destacar la gran actuació que Miyagui va oferir, 
presentant el seu primer treball discogràfic 980-1030 davant prop de 400 persones. A la tarda 
s’havia celebrat el Raid pensat per un públic més jove i que va combinar proves lúdiques amb 
d’altres més culturals. La que va agradar més als trenta joves inscrits va ser l’escalada amb 
caixes. Aquesta primera edició es va acabar amb una nit de cinema a la fresca amb la projecció 
de la pel∙lícula Vicky Cristina Barcelona, de Woddy Allen. Totes les activitats van ser gratuïtes.
A l’octubre vam engegar un curs de Dansa Bollywood i un altre de Photoshop, que es van allargar 
fins a Nadal i que van tenir una gran acceptació. A més, també vam posar en marxa la borsa de 
cangurs i reforç escolar, per posar a l’abast de les famílies una llista de cangurs i de persones 
per fer classes de reforç, a la vegada que oferíem als joves l’oportunitat de treballar, oferint-los 
quatre eines bàsiques per millorar el desenvolupament del canguratge.
A més a més, el Jau és un servei que treballa coordinat amb d’altres punts d’informació juvenil 
d’Osona, a través la Mancomunitat La Plana. Això ens permet gaudir de més projectes i serveis, 
com són els intercanvis juvenils, els voluntariats europeus, exposicions i la borsa d’habitatge 
pensada per a joves. I amb el Consell Comarcal d’Osona ens podem beneficiar dels busos nit (al 
MMVV o al Carnaval de Torelló, per exemple), d’estades d’idiomes, del Raid dels Ausetans, etc. 
De totes aquestes activitats te’n pots venir a informar al Jau. 
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Els joves tenim moltes possibilitats i ofertes en diversos camps: en l’educació, en el treball, en 
l’habitatge, en l’oci..., però de vegades no n’acabem d’estar del tot informats. Per això és im-
portant disposar d’un servei d’informació juvenil al municipi, tant per venir a demanar informació 
com per proposar i així fer extensible una millora del poble per a tots els folguerolencs, ja que 
els joves som el futur.

Punt d’informació juvenil El Jau
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Els ibers, senyors de la terra

Com cada any, i ja en van nou, el primer cap de setmana d’octubre vam celebrar la festa dels 
ibers al Casol de Puigcastellet. És una festa per a tots els públics però, sobretot, els protagonis-
tes són els nens, i és un bon moment perquè tots plegats ens acostem a la manera de viure dels 
nostres avantpassats, i tot jugant, coneguem i apreciem el nostre patrimoni històric.

El tema que enguany el Museu d’Arqueologia de Catalunya havia indicat per a tots els jaciments 
de la Ruta dels Ibers era “Els Ibers, senyors de la terra”, així doncs, les activitats dutes a ter-
me van estar relacionades amb aquest 
lema.
Per començar, la setmana anterior 
al Cap de Setmana Iber es va visitar 
l’Escola Mossèn Cinto per explicar 
als nens i nenes de 3r, 4t, 5è i 6è qui 
eren aquests ibers senyors de la terra, 
com s’organitzaven, on vivien, com es 
defensaven i, molt especialment, per 
presentar-los l’Amusic, cabdill dels 
ausetans, un d’aquests senyors de la 
terra. L’Amusic va ser un personatge 
històric del qual sabem poca cosa; 
només, i gràcies a les fonts escrites 
dels autors clàssics, que es va aliar 
amb els ilergets Indíbil i Mandoni per 
lluitar contra els romans, allà entre els 
segles III i II aC. 

En sabem poca cosa, és cert, però és que sabem poc dels cabdills i del sistema d’organització 
política dels ibers. El fet que encara no siguem capaços d’entendre l’escriptura d’aquest poble 
condiciona, i molt, la comprensió de certs aspectes de la seva organització social. Les dues 
principals fonts de coneixement en aquest sentit són l’arqueologia i les fonts escrites dels autors 
clàssics. D’una banda l’arqueologia ens mostra certs canvis en els sistemes d’enterrament entre 
el període anterior de l’edat del bronze i els inicis del període iber, que indiquen que s’havien ac-
centuat les diferències socials. D’altra banda els textos dels autors grecs i romans, sense apro-
fundir en el sistema polític dels ibers, parlen d’uns consells d’ancians que possiblement tindrien 
a les seves mans el govern dels pobles, i també d’uns personatges que reben diversos noms 
(cabdills, regulus, rex, etc.) que en ocasions haurien actuat també com a dirigents d’aquests po-
bles, i en d’altres potser com a líders, als quals els consells d’ancians haurien delegat la direcció 
de situacions de conflicte enfront dels atacs enemics.

Dies més tard de les visites a l’escola, els adults tampoc no es van quedar sense la seva ració de 
conferència. En aquesta ocasió es van repassar els sistemes de defensa. Lluites i batalles eren 
activitats recurrents al llarg de l’època antiga, i d’això ens n’ha quedat constància arqueològica a 
través de l’arquitectura de poblats fortificats com el Casol de Puigcastellet, que és dels anome-
nats poblats de barrera.

Tampoc no podia faltar la que ja s’ha convertit en tradicional caminada popular de pujada al Ca-
sol recorrent els terrenys que segles enrere havien dominat els senyors ausetans.
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Mentre els grans seguien la caminada, els petits iniciaven el camí del Casol seguint les pistes i 
proves que un reencarnat cabdill Amusic els va indicar que resolguessin.

El joc de pistes es va iniciar als jardins de Can Dachs i va seguir pels Horts de la Sala, el camí de 
l’Arumí, d’aquí al mas d’en Coll, cap al Pla de la Lluna i, drecera amunt, fins al Casol.

El primer dels obstacles era 
comprendre les pistes que ha-
via deixat l’Amusic, ja que es-
taven escrites en el seu idioma, 
l’iber. Els nens i nenes van estar 
àgils en la traducció, tot i que 
en ocasions amb alguna ajude-
ta dels adults que van optar per 
pujar al Casol seguint el joc de 
pistes.

Durant el camí va caldre resol-
dre obstacles d’habilitat i reco-
llir diversos objectes, com tor-
ques, kalathos i armament que 
calia lliurar a l’Amusic al peu de 
la muralla del Casol per tal de, 
entre tots, oferir-los com a ofre-

nes funeràries a un estimat gue-
rrer ausetà caigut en una de les batalles que va enfrontar ibers i romans. Després de l’ofrena al 
guerrer, es van celebrar diversos jocs en el seu honor, tal i com era tradició en molts pobles de 
l’època clàssica. 

Mentre es duia a terme la pujada al Casol, uns quants descendents dels ausetans s’esmerçaven 
en la preparació del tast a l’estil iber per tal que els caminants. trobessin la recompensa en arri-
bar al cim: un banquet digne d’un cabdill iber.
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La Fira d’Entitas es consolida

El passat 27 de setembre es va celebrar la segona fira d’entitats al poble amb un gran èxit de 
participació. L’esdeveniment va tenir lloc a la plaça Verdaguer durant tot un matí ple d’activitats i 
amb la presència de nombrosos aparadors proposats per totes les entitats locals. 

La festivitat va començar amb un esmorzar a les 9 del matí i va continuar amb una demostració 
de ferrar cavalls i amb una exhibició de la colla sardanista de Folgueroles. A més, els assistents 
també van poder gaudir de l’espectacle organitzat per la gent gran del poble, la “Salsa gran”. 
Els més petits també van poder participar de la festa amb “Una història gegant”, a càrrec de la 
Casa-Museu Verdaguer. La jornada va acabar amb l’espectacle sobre Àfrica “Il Paradiso di Totò”, 
ofert per l’associació Amics del Món. Paral∙lelament a totes aquestes activitats, també es van dur 
a terme altres propostes en diferents emplaçaments; així, els visitants van poder gaudir també 
de jocs per a nens, tallers, patinatge, una mostra d’animals, oficis tradicionals i d’una exposició 
a l’Ateneu.

Tots els actes van estar organitzats per l’Ajuntament  i la Xarxa d’Entitats de Folgueroles, que, 
amb la gran presència de visitants durant tot el matí, van consolidar la Fira i van demostrar la 
bona salut de la qual gaudeixen la majoria d’ entitats del poble.
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QUÈ DIUEN ...

 QUÈ DIUEN...

Servei en temps de crisi 

La solidaritat, el servei gratuït i desinteressat als altres, és necessària sempre. Ja Jesucrist va 
dir que “de pobres sempre en tindreu amb vosaltres”, i fins i tot en els països més rics i en les 
èpoques més pròsperes hi ha bosses de pobresa, marginats i gent que passa necessitats.
I si això és així en el Primer Món i en èpoques de bonança, quan sembla que tot va bé, molt més 
ho és en els països pobres del Tercer Món (Àfrica, Amèrica Llatina i una bona part d’Àsia) i tam-
bé, com aquí i ara, en les èpoques de crisi econòmica, com la que pateix tot Occident des de fa 
més d’un any, i vés a saber el que durarà encara.
Ara mateix, i no sols en països per a nosaltres llunyans, sinó aquí mateix, al costat nostre i fins i tot 
entre nosaltres, hi ha situacions difícils i angoixants, gairebé desesperades: gent que porta molt 
temps a l’atur, autònoms que perden la feina, empreses que han de plegar, joves que busquen 
feina i no en troben, casos en què ni els més exigents poden dir que hi ha hagut cap negligència 
o desídia per part dels que en són víctimes…; tothom s’hi pot trobar, a vegades de la forma més 
inesperada i insospitada, perquè es tracta d’una crisi estructural del sistema mundial. És el que 
s’anomena “la crisi”, de la qual ningú pot dir que no n’hagi sentit a parlar; més encara, ben pocs, 
si és que hi ha algú, poden dir que no en coneixen casos directament, ja sigui de companys de 
feina o competidors del mateix ram, i a vegades de familiars, amics, veïns o coneguts. Tot això 
és ben sabut i general, els mitjans de comunicació en van plens. 
Per sort, sempre i arreu hi ha hagut –i n’hi ha i n’hi haurà– persones que s’han fet càrrec d’aquestes 
necessitats i aquestes situacions. En primer lloc la família, que és a qui primer es recorre en 
aquests casos; després els amics, i en molts llocs del món els veïns, i en general tothom: un 
refrany africà diu: “fa falta tota la tribu per poder educar un nen”. I aquí i arreu, també i molt prin-
cipalment, l’Església. 
Aquesta actitud de col∙laboració, comprensió, ajuda i servei rep molts noms: altruisme, filantro-
pia, solidaritat, bondat, benevolència, bon cor… “Glòria a Déu en les altures i a la Terra pau als 
homes de bona voluntat”, diu un conegut lema nadalenc, i ser responsables i estar disposats 
a ajudar els altres és la base de l’Evangeli i del Cristianisme, i als qui pensen en els altres i es 
preocupen per ells se’ls pot qualificar de “cristians”, perquè això és el que Jesús feia i proposava 
als seus seguidors, tot i que avui en el nostre món laic i secularitzat aquesta veritat sembla haver-
se mig oblidat. En tot cas, l’Església, a partir del missatge i l’exemple de Jesucrist i de la bona 
notícia de l’Evangeli, n’ha estat la promotora, la impulsora i la primera que ha practicat aquest 
fet de l’amor fraternal i de sentir-se una comunitat de forma oberta, amorosa i sistemàtica, sense 
excloure ningú. La labor caritativa de l’Església a l’antiguitat i a l’edat mitjana, i modernament 
amb institucions com Càritas, en són bona prova. La caritat és la virtut cristiana per excel∙lència 
i allò que caracteritza la vida dels sants.
Si sempre ha sigut així, si sempre han sortit persones disposades a donar una mà i a beneficiar 
els altres, més passa encara en les èpoques de crisi econòmica i de valors com la nostra. Ara 
més que mai es necessita l’ajuda de tots per tal que tothom pugui tirar endavant, recuperant la 
confiança, l’optimisme i l’estimació. I sí, per sort, en el nostre temps segueixen sortint, i potser 
més que mai, persones disposades a dedicar almenys una part del seu temps i dels seus béns, 
dels seus esforços i la seva atenció a ajudar les persones que més ho necessiten, sense esperar 
res a canvi, ja que Déu és la seva recompensa i la seva motivació.

L’equip de Càritas de Folgueroles
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QUÈ DIUEN ...

El meu Xesco Boix per Joan Vilamala

Enguany fa 25 anys que en Xesco Boix ens va deixar. Per recordar-lo es fan actes arreu, i com 
que l’home s’ho mereix m’ha semblat que bé valdria la pena que desempolsinés els meus re-
cords per compartir-los amb els lectors de LA FALGUERA, la revista local de Folgueroles; i per 
això ho he fet. Voilà. 

Jo coneixia d’orella en Xesco des que va enregistrar el seu primer disc cantant la cançó italiana 
“Bella ciao”. I dic d’orella per dues raons. 
Primera, perquè en temps del franquisme, a finals de la dècada de 1960, els mitjans de comu-
nicació ignoraven malintencionadament la gent que cantava en català (no diré que ara passi el 
mateix, però en aquest camp som molt lluny de la normalitat cultural que ens mereixem; encara 
avui els que cegament fan cas dels mitjans de comunicació saben abans on passen els cantants 
espanyols com Sergio Dalma, Loquillo, Estopa... i tants altres, que no pas els catalans). 
I, segona raó, coneixia en Xesco Boix només d’orella perquè escoltant i escoltant els seus pri-
mers discos de l’editora «Als 4 Vents» l’any 1967 i 1968 em vaig aprendre tot el seu repertori: 
“Vull ser lliure”, “Kumbaià, Déu meu”, “Bella ciao”, “Meu Manuel”..., que interpretava amb la meva 
guitarra.
Els de la meva edat, ¿no recordeu les cançons que vam cantar l’any 1970 per la commemoració 
dels 100 anys de la Primera Missa de mossèn Cinto, a Sant Jordi de Puigseslloses, cosa que ens 
va retreure un anònim personatge? Deixeu-me que ho recordi. 

La festa verdagueriana va ser sonada. La missa la va oficiar el bisbe de Vic al costat de mossèn 
Xavier Falgueres, rector de Folgueroles, i altres capellans, i com que hi havia molta gent es va fer 
a mitja esplanada, al peu del turó de Sant Jordi. Per part de la parròquia no hi havia res muntat 
i espontàniament el grup de joves «Joventut Verdaguer» (era així com ens anomenàvem la colla 
de joves organitzats), que la nit abans ens havíem quedat a acampar a Sant Jordi, ens vam ofe-
rir a animar la missa amb quatre cançons i la meva guitarra. Amb tota la bona fe del món, com 
escau al cas, vam interpretar cançons que havíem après gràcies a en Xesco Boix i en Jaume 
Arnella, com “Mou, Senyor, mou la meva ànima” i el famós “Kumbaià”, i això no va caure bé a més 
d’un. El dissabte a sobre en el periòdic local de Vic Ausona, en una carta al director un «Amic de 
Verdaguer, un amic dels goigs i un muntanyenc» (un mateix personatge, en tres persones distin-
tes, com la Santíssima Trinitat, és a dir, un mossèn carca de qui no vull dir el nom), es lamentava 
que no haguéssim cantat cançons de missa amb lletra de Verdaguer.
 Amb l’ajuda del mestre Ernest Morató, que ens va fer costat com sempre, la setmana següent la 
«Joventut Verdaguer» vam rebatre l’opinió de qui havia escrit la carta. La nostra resposta, que va 
haver de ser en castellà obligatòriament, deia:

“En primer lugar no nos extraña la sorpresa que manifiestan ustedes al escuchar un canto que 
ni remotamente esperaban. A todo esto podemos responder que a pesar de que conocemos las 
composiciones verdaguerianas a que ustedes aluden, el cántico que entonamos fue una especie de 
manifestación espiritual espontánea, pues lo cierto es que no existía un programa de cantos para la 
mencionada misa, entre otras cosas porque ignorábamos si intervendrían otras agrupaciones cora-
les. [...] En cuanto a la afirmación que ‘también la moda se ha impuesto en la liturgia’, dicho de modo 
peyorativo, no podemos aceptarla porque supone la negación de la evolución que es inherente a la 
condición humana y está completamente acorde con los designios divinos que no solamente toleran 
sino que exigen una superación y un perfeccionamento constantes en todas las facetas, espirituales 
o psíquicas y corporales o materiales.
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No podemos, pues, efectuar una labor de tipo regresivo y tenemos el pleno convencimiento de que 
Verdaguer, cuyo espíritu, sin duda alguna aleteó durante el solemne acto por el lugar sagrado en 
que celebró su primera misa, prendido en la emoción del momento y en nuestra vibración espiritual, 
quizás olvidó sus propios versos y entonó con nosotros el ‘Kumbaià, vine aquí Déu meu’, por la sig-
nificación universal que hoy le concedemos.” 

I aquí va acabar la polèmica. Tornem al que anàvem. 
Vaig començar a ser amic d’en Xesco quan l’any 1973, el mes de juny, va venir a cantar a 
l’escola unitària de Masies de Roda (Osona) perquè la mestra, la meva cunyada Teresa Verda-
guer, l’havia contractat i em va convidar a la festa. Vaig venir expressament des de Manresa i ens 
vam saludar per primer cop a casa meva on vam dinar. Havent dinat, a primera hora de la tarda 
ens vam presentar a Masies de Roda i vam cantar amb la mainada una bella estona. D’aquell 
dia en guardo quatre fotografies que ens va fer el meu germà Cinto i que la meva neboda Mireia 
Vilamala i Verdaguer m’ha fet arribar. 
A partir de llavors en Xesco i jo ens vam anar escrivint. Havíem coincidit en diversos actes en 
actuacions amb Esquirols, com per exemple a Les Llosses, al Ripollès, on vam fer sobretaula 

cantant fins que se’ns hi va fer fosc, i en una jornada de formació de monitors d’esplai a la Colò-
nia Rosal, al Berguedà. D’ell guardo encara algunes cartes interessants com les que us copio. 
La primera és de quan Esquirols acabàvem de publicar el primer disc Cants al vent. Com que no 
en tenia cap exemplar, vaig anar a comprar-ne un als magatzems Jorba de Manresa. No els en 
quedava ni un. S’havien esgotat i vaig pensar: “val més així”. El vaig encarregar i un cop el vaig 
tenir el vaig fer arribar a en Xesco per correu postal. Mireu quin va ser el seu comentari, que us 
amplio amb breus anotacions:

“Dijous, 26.7.1973. Estimat Joan: Moltes gràcies pel disc Cants al vent. L’he escoltat molt. Aquesta 
nit, però, d’una manera més atenta. Volia veure-hi les coses bones i les coses dolentes. Volia veure 
si EDIGSA també fa faltes d’ortografia i tipogràfiques. Això ho hem de cuidar molt. En els vostres i en 
els nostres discos. No ho creus?

QUÈ DIUEN ...
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M’agrada molt aquest ‘Cada dia surt el sol’. M’agrada el coratge d’aquesta cançó.2 M’ha fet grà-
cia la ‘Va passar al Collsacabra’; jo la sabia en italià. He assaborit els detalls d’esquellots, d’arpes 
de boca (que hi fan molt bonic), d’ocells, d’harmòniques a segon terme, de corn. Alguna cançó 
es veu fluixa de veus i d’esperit com ‘Amb la tramuntana’,3 ‘L’amic de la campada’. Que maca el 
‘Somriu minyó’.

Molts us el titllaran d’’escúltic’.4 Ara està de moda enfonsar l’escoltisme. Jo també enfonso 
l’escoltisme feixistoide carca i no mixt, però he sigut escolta i estimo molt aquell temps en certs 
aspectes. Res, Joan. El primer sempre és una mica vacil∙lant. Tireu endavant que m’heu fet pas-
sar uns moments molt bons. Encoratja els teus companys de part meva. A veure si m’escrius o 
et vinc a veure. Teu. Xesco.» 

La segona carta que copio d’en Xesco és de 1974. L’havia convidat a venir a cantar al Barri, 
Mion-Puigberenguer de Manresa, cosa que va fer per Tots Sants en una Castanyada aquell ma-
teix any.

 “Dimecres, 6 de març del 1974. 
Barcelona. Benvolgut Joan: Ara 
penso en allò que em deies a 
Cardona, de venir a cantar amb 
la vostra mainada els dies 21 o 
28 d’abril.
No ho faré, Joan. Saps què em 
passa? Que volem, juntament 
amb gent de La Tenda, fer un 
cançoner amb cara i ulls per 
a la mainada i gent jove. A mi 
m’enlluerna la idea de fer una 
cosa amb música ben feta, que 
sigui com una constància del tre-
ball d’uns anys ençà fins avui. 
He començat a deixar feines 
d’escoles i a comprometre’m 
menys els finals de setmana. No 
dubtis un moment en el fet que 

ens veurem aquest any o el vinent. Això que feu [Esquirols] i que fem és important i ho hem de 
dignificar. 
El proper hivern sí que podré fer coses d’aquest tipus. Projecto viure al camp i solament dedicar-
me a això i a recerques folklòriques. 

He provat amb els nens una adaptació del ‘Vinga, nois, qui s’hi apunta? 5 i els ha engrescat. Ens 
cal passar experiències i cançons. No ho creus?
Fins prest, Joan, i gràcies pel ‘Pobre músic’; sortirà en disc.6 Adéu, amic.»

A poc a poc, en Xesco va acabar fent escola i anys després, amb l’afany de deixar petjada del 
que feia (com diu en la carta “A mi m’enlluerna la idea de fer una cosa amb música ben feta, que 
sigui com una constància del treball d’uns anys ençà fins avui), es va autoimprimir, perquè no 
trobava editor, L’arbre generós (1981), un preciós llibre amb els contes que ell explicava, amb 
dibuixos de Pilarín Bayés, ara reeditat per La Galera. El llibre, intencionadament, el va dedicar 
«Als meus companys animadors: Àngel Daban, Toni Giménez, Lluís M. Panyella i Noè Rivas», els 

QUÈ DIUEN ...
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companys del col∙lectiu “Els 5 dits d’una mà”. Val a dir que en l’edició d’aquest llibre vaig fer-li de 
mitjancer. A través d’Enllaç (la mateixa promotora cultural d’Esquirols i d’en Xesco), el vaig posar 
en contacte amb la Copisteria Bages de Manresa que l’any 1978 ens havia imprès Les cançons 
d’Esquirols, el nostre primer cançoner, també amb dibuixos de la Pilarín. 

Més tard, no recordo quan, li vaig fer arribar una partitura i després una cinta amb una cançó 
meva, “Estima si vols ser feliç”, que va enregistrar en una casset, titulada “La bicicleta”, que és 
el nom d’una cançó d’en Lluís M. Panyella. Això m’escrivia l’1 d’abril de 1982 des de Canet de 
Mar:

 “Estimat Joan: A fora plou una cosa de no dir. Ja ho diuen ‘En abril, aguas mil’. Volia donar-te les 
gràcies per aquella cançó, tan bonica, que m’enviares a Palafrugell. Ara et vull demanar un favor. 
¿Em podries enviar una cassette verge amb la cançó enregistrada? No sé prou música per llegir-la 
a vista. És aquella cançó que parla d’estimar (això que ens aguanta, oi?). L’altre dia, a Barcelona, 
l’Eulàlia d’Enllaç em deia que heu fet un nou disc, ja el compraré i l’escoltaré en el cotxe. T’imagino 
bé, amb aquella rialla, entre sorneguera i apassionada per canviar la realitat. Rep tota la meva amis-
tat. Records als Esquirols. Teu. Xesco.»

I encara deixeu-me dir que en Xesco va ser el primer divulgador d’una altra cançó d’Esquirols 
que anys després han interpretat altres cantants com en Titot i el grup Mesclat. Es tracta del 
“Torna, torna, Serrallonga”. Així que va sortir el disc la va interpretar sovint en els seus darrers 
recitals, i la va publicar en el seu cançoner de l’any 1983, Lireta-liraina. 
Per recordar en Xesco vint-i-cinc anys després d’haver-nos deixat, uns amics de Manresa em 
van proposar que els fes la lletra per a una auca. Com deveu suposar la proposta em va en-
grescar. Això explica que avui comptem amb la seva auca, L’auca d’en Xesco Boix. Un cantant 
d’anomenada, el joglar de la mainada, que podeu trobar a www.auques.cat. I com diria en Xes-
co; conte contat ja s’ha acabat. 

2 Amb els anys he sabut que en Xesco en moments que estava deprimit cantava i cantava aquesta cançó.
3 Aquesta va ser la primera cançó del disc que Esquirols vam enregistrar i es nota, la cantem amb por.
4 Avui en diuen kumbaià o xirucaire. Quanta raó tenia! Llavors aquests motius (que per mi són elogiosos encara que 
qui te’ls digui somrigui per sota el nas) no es coneixien . 
5 Es tracta de la tornada de la cançó reivindicativa “El joc d’obrir gàbies” del disc Colze amb colze (1976) que fa “Vinga 
nois, qui s’hi apunta? / És un joc molt divertit / i el que vulgui practicar-lo / ha de ser un pèl atrevit”, que ell va convertir 
en una cançó de xirinola que cantava fent bellugar la part del cos corresponent: el dit, el cap, la mà, el cul...: “Vinga 
nois, qui s’hi apunta? És un joc molt divertit i el que vulgui practicar-lo ha de moure un xic el dit”.
6 Es refereix a una cançó que li vaig ensenyar i que Jordi Roure interpreta en un disc dels Ara va de bo, amb la lletra un 
xic diferent, que diu: “Jo sóc un pobre ma, me, mi, mo, músic de carrer, / que sempre que jo pac, pec, pic, poc, puc, 
toco el que sé. / D’un lloc a l’altre vaig, ves, vis, vos, busco algun diner, / si no em deixeu cantar jo ma, me, mi, mo, em 
moriré”, que jo havia après de l’Antoni Ballús en unes colònies d’estiu que vam fer al Molí del Cavaller l’any 1972.

QUÈ DIUEN ...
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QUÈ DIUEN ...

Relació de mossèn Cinto amb l’Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu

Sant Joan de Déu, fundador de l’Orde 
Hospitalari que porta el seu nom, va 
néixer a Montemor o Novo (Portugal) 
l’any 1495. Des dels vuit anys va viure a 
Espanya. I és a la ciutat de Granada on 
va desenvolupar la seva activitat al ser-
vei dels malalts i de les persones neces-
sitades i fundà els primers hospitals. Molt 
aviat van ajuntar-se-li les primeres per-
sones que l’ajudaren en aquesta tasca 
hospitalària. Amb el temps van augmen-
tar els hospitals i centres on s’atenien els 
malalts, dements, pobres i necessitats i 
augmentaren, així mateix, el nombre de 
persones que s’ajuntaren als primers 
Germans. Fou l’any 1672 quan el papa 
sant Pius V instituí la congregació dels 
Germans de St. Joan de Déu.

Al llarg d’aquests segles d’existència 
de l’Orde Hospitalari, hi ha hagut molts 
Germans que han excel∙lit per la seva 
dedicació als malalts i necessitats. Al-
guns d’aquests Germans han estat reco-

neguts pel magisteri de l’Església com a 
sants o beats. Entre ells: sant Ricard Pampuri, metge (1989), sant Joan Grande (1996), a qui em 
refereixo especialment en aquest escrit, i sant Benet Menni, sacerdot (1999). Han estat nomenats 
beats 71 màrtirs hospitalaris (1992). Últimament el beat Josep Olallo de Cuba (2008) i enguany 
serà beatificat el germà alemany Eustaqui Kugler (04/10/09).

He fet aquesta sinopsi del nostre orde per posar l’atenció especial en sant JOAN GRANDE a qui 
el nostre poeta Mossèn Cinto va dedicar un dels seus poemes quan encara era beat. Va néixer 
a Carmona, diòcesi de Jerez de la Frontera (Andalusia) de la qual n’és patró, el 6 de març del 
1546. Dedicà la seva vida als malalts i als més pobres i necessitats. (En la il∙lustració se’l veu 
amb un altre Germà tenint-ne cura.) Era una persona que els estimava entranyablement. Molt 
mortificat i humil. Volia que li diguessin Joan Pecador. Fundà un hospital ajudat per altres perso-
nes a qui considerava germans seus. Podia haver establert una nova congregació religiosa però 
va preferir adherir-se junt amb els seus companys, l’any 1577, al ja existent Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu. Va morir a causa d’una malaltia que havia contret en una epidèmia assistint 
els malalts, el 3 de juny de l’any 1600. Fou beatificat l’any 1853 i declarat sant el 1996.

El nostre Mossèn Cinto que, a més de gran poeta, era una persona de molta relació per la seva 
condició de sacerdot i poeta i pels molts viatges que havia portat a terme, coneixia, sens dubte, 
el nostre Orde Hospitalari. Algun germà, o possiblement alguns sacerdots amics seus de Jerez 
de la Frontera que coneixien la seva fama com a poeta (consta que coneixia el canonge Baldo-
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mero de Lorenzo i el director de la revista El Serafín Hospitalario, Miguel Muñoz Espinosa), en 
celebrar-se el tercer centenari de la seva mort li demanarien que dediqués una poesia en honor 
del llavors encara beat Joan Grande. Així ho va fer el poeta amb el poema que transcric a con-
tinuació:

AL BEAT JOAN GRANDE

de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, en lo terç centenari de sa mort,  3 de juny de 1900.

Lo món diu que sou un Sant;
vos dieu un pecador,

un pecador lo més gran.
A qui creuré? ¿Sou, senyor,
gran pecador o gran sant?

¿Té raó el món que us alaba,
o vós, qui us desalabau?

¿Lo món, que ja us somniava
del cel amb corona blava.
o vós qui us descoronau?

Aquesta volta, oh Beat!,
és lo món qui té raó,

puix la vostra santedat
és una llum que heu posat

vós dessota el mesuró.

És que pertot vos ha vist:
naixent dintre d’un estable,
dant consol a qui està trist,

i fent guerra al diable
per honrar a Jesucrist.

És que us vegé rebolcar
sobre arços negres i ortigues,

i en l’hospici auxiliar
al malalt pobre, i besar

les seves llagues antigues.

És que brillant de set caires,
per tots vós ha vist brillar;
és que us ha vist aixecar,
i en los èxtasis pels aires

com un aucell voleiar.

Qui per gran vos ha criat,
al mirar-vos tan petit,

des del cel la mà us ha dat;
com vos heu apetitat,

lo Senyor us ha engrandit.

De les obres Completes de Mn. Cinto,
 Apartat Poesia – Disperses

Josep Farrés i Xandri,
   Germà sacerdot de Sant Joan 

de Déu.

QUÈ DIUEN ...
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QUÈ DIUEN ...

 El barret de Mossèn Cinto

És una relíquia molt important! Adornà el cap del gran poe-
ta, el príncep dels poetes, tal com el qualificà el gran bisbe 
Torras i Bages, patriarca de Catalunya.

A mossèn Cinto Verdaguer, Déu el dotà d’un cap privilegiat, 
d’on sortiren escrits divins, boniques poesies, totes tenyides 
de fe i amor a Déu, a l’Església, a la Pàtria i a tothom. Molts 
voldrien tenir un barret de mossèn Cinto. Doncs jo, afortuna-
dament, l’he pogut tenir, i crec que el mereixo, tal com em 
digué el sacerdot que va donar-me’l, mossèn Joan Colomer, 
capellà de les monges Dominiques de Sant Andreu, comu-
nitat religiosa on la meva tia Àngela residí durant més de quaranta anys. Ella fou la causa, per la 
seva intervenció, que pogués posseir aquesta relíquia.

Molt l’han estimat i l’estimen, però no n’hi ha cap que em superi. Pocs dies són els que no m’hi 
encomano. Sé amb seguretat que ell, abans que poeta, se sentia sacerdot. Els vellets del poble, 
quan jo era molt jovenet, en parlar d’entrar al Seminari tots em deien: “si vols ser capellà, sigues 
bo com mossèn Cinto”.

“Estimo més el meu sacerdoci que tot l’or i la plata del món. I molt més que tots els escrits i poe-
sies que he publicat. Fins i tot molt més que la glòria del Cel, perquè sé, per la misericòrdia de 
Déu, que tothom la pot aconseguir, però el sacerdoci és un privilegi, una vocació que sols Déu 
dóna i sols són alguns els privilegiats. El meu mèrit –deia ell– sols consisteix a seguir lliurement, 
generosament i joiosament la seva crida. I això ho he fet amb totes les conseqüències. He seguit 
a Jesucrist posant-me darrere la seva Creu i acompanyant-lo fins a ser clavat al Calvari. Però tam-
bé en la seva resurrecció en la Missa de cada dia. Molt encertadament ens deixà escrit: ‘Abans 
de Vós partir, un mot jo vull dir: morir amb Vós, Senyor, és viure i viure sense Vós és morir’.”
 
El calvari fou el primer altar i ara cada Missa és un calvari.
Aquest barret indicava sempre, “aquí passa un sacerdot, un ministre de Déu, aquí passa mossèn 
Cinto”.

Ell sempre fou respectat per tothom. En moments de persecució el barret de capellà fou objecte 
de burla i menyspreu, però si haguessin dit, “és el barret de mossèn Cinto”, hauria estat tractat 
amb més respecte. 

En el seu monument a Folgueroles hi ha totes les imatges de la seva devoció esculpides a la pe-
dra. Totes foren respectades per amor a mossèn Cinto. A dos metres de distància de l’esmentat 
monument cremaren totes les imatges del temple i les que obligaren a portar-hi als veïns del 
poble. Molts d’ells ploraven, encara que deixaren amagades aquelles a les quals tenien més 
devoció i més història en la família.

Mossèn Miquel Rodríguez i Sala



�1 | Ajuntament de Folgueroles

METEOROLOGIA ...

                                                                   temperatures

màxima mínima Dies

Mes any Mitjana diària 

(dia)

Mitjana diària 

(dia)

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

5 2009 24,6 30,2 (23) 9,6 0,7(16) 17,1 43,3 1 0 11 3 0 1 0 0 0

2008 19,10 26,2 (4) 8,4 3,7 (1) 13,8 166,2 6 0 21 3 1 6 0 0 0

6 2009 27,2 33,4 (14) 13,1 9,1 (6) 20,2 57,2 2 0 11 7 3 1 0 0 0

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

7 2009 28,9 32,2 (27) 14,9 8,6 (18) 21,9 79,6 3 1 14 7 2 1 0 0 0

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

8 2009 30,6 35,6 (18) 15,9 14,2 (8) 23,3 105,6 2 0 7 5 1 2 0 0 0

2008 28,8 34,2 (4) 15,3 11,2 (16) 22,1 53,4 1 0 8 3 0 0 0 0 0

9 2009 24,4 28,3 (10) 11,2 -10,2 17,8 90,4 5 0 14 5 0 6 0 0 0

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

10 2009 21,2 28,6 (7) 8,5 0,5 (17) 14,9 52,2 7 0 19 2 0 6 3 0 0

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

METEOROLOGIA

Mas La Roca
Llistat comparatiu mensual

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

COMENTARI: 

Observareu que el període estival ha estat més calorós que el de l’any passat, tant en les màxi-
mes com en les mínimes. Es podria afegir que la calor ha tardat a arribar, però quan ha arribat 
ho ha fet amb força i s’ha allargat tardor enllà. Fins a principis de novembre no han començat 
a arribar els primers freds forts de la tardor. Gairebé a mitjan novembre la majoria d’arbres en-
cara estan amb fulles, per exemple els lledoners, un dels últims arbres que va treure fulla a la 
primavera i que probablement serà dels últims a perdre-les. També els mosquits es resisteixen a 
desaparèixer. Les bones temperatures exteriors i l’escalfor de les cases els permeten allargar la 
temporada més enllà del que seria habitual. A tall d’exemple, recordeu el dia de la castanyada, 
amb temperatures properes als 25 graus de dia i als 18 graus de nit, més propis de l’estiu que de 
mitja tardor. I de castanyades caloroses ja en portem unes quantes els últims anys, amb algunes 
excepcions comptades. Quant al tema de l’aigua, ha plogut dins la normalitat i com que ara ma-
teix no tenim dèficit hídric, que sigui una mica més o menys plujós de l’habitual no ens afecta. Ara 
s’acosta l’època dels refredats amb pujades i baixades sobtades de les temperatures. És quan 
es diu que aquí no hi ha mai primavera ni tardor, sinó que es passa de l’estiu a l’hivern de cop. 
Bé, dit així és una mica exagerat, però el que sí cal remarcar és que estem situats a una latitud 
d’uns 42°, una latitud molt inestable meteorològicament parlant ja que és una latitud en la qual 
és molt fàcil que arribin entrades d’aire polar així com també entrades d’aire nord-africà. De totes 
maneres, i parlant de períodes més llargs, són molts anys d’evolució i els nostres cossos estan 
preparats per passar del fred rigorós a la calor sufocant en pocs mesos. Una prova d’això és la 
capacitat que tenim de posar-nos morenos a l’estiu i quedar-nos més blancs a l’hivern per adap-
tar-nos a la quantitat de Sol que ens arriba, cosa que els nòrdics i els africans no poden fer.

PEP PUJOLS PUIGDESENS
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INFORMACIONS DIVERSES ...

INFORMACIONS DIVERSES

Felicitacions

Als nounats d’aquest  2009 i als seus pares i familiars.
A en Joan Vilamala per l’edició del seu disc “Història de Catalunya en cançons 2.0” i pel seu 
treball sobre la casa de l’escultor.
A l’Erola Cuiné pel Premi Extraordinari de la Universitat de Vic a la millor nota de mitjana en 
Educació Primària.
A en Nani Roma per la victòria obtinguda a la Baja Aragón i per haver estat nomenat fill adoptiu 
de la ciutat de Saragossa.
Al Grup de Memòria Històrica pel seu treball d’investigació a través dels nostres avantpassats.
A la Jana Coll i la Jana Aguilar que van obtenir respectivament els premis de campiona i sub-
campiona de Catalunya al Campionat d’atletisme en la categoria Benjamí, Aleví i Infantil, el 
passat juny a Terrassa.

Festes locals

L’any 2010 seran el 24 de maig, Pasqua de Pentecosta, i 13 de setembre, Festa Major.

Dades Municipals a data 31/10/2009

Homes Dones Població

Homes % 

T. Homes

Dones % T.Dones Població

1.128 50.79 1.093 49.21 2.221

Moviments naturals de la població del 
04/05/2009 al 31/10/2009

Naixaments 17

Matrimonis 14

Defuncions 6

Calendari fiscal any 2010
Dates de pagament Conceptes

01/02/2010 a 01/04/2010 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      

21/04/2010 a 21/06/2010 TAXA CEMENTIRI-QUOTA FUNERARIA                      

01/04/2010 a 03/06/2010
01/06/2010                      
01/04/2010 a 03/06/2010
01/04/2010 a 03/06/2010
01/04/2010 a 03/06/2010

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS          
IMP. BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          
TAXA DE CLAVEGUERAM                                 
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            
TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                         

02/11/2010
03/09/2010  a  04/11/2010
03/09/2010  a  04/11/2010
03/09/2010  a  04/11/2010
03/09/2010  a  04/11/2010

IMP. BÉNS IMMOBLES URBANS- 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       
TAXA ESCOMBRARIES                                   
TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS                        
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Beneficis fiscals que afecten a veïns particulars o empreses 

Tots són de caràcter pregat (s’han de demanar a l’Ajuntament). Si cal demanar-los a Serveis 
Socials, s’indica amb -S.S.-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- Habitatges de protecció oficial: gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el termini de 
tres anys, a petició de l’interessat.
- Els titulars de família nombrosa, tindran dret a una bonificació del 25% en la quota íntegra, sem-
pre que sigui l’habitatge habitual de la família.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat, durant els dos primers períodes 
impositius.
- Bonificació del 50% de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes pas-
sius per quota municipal que incrementin almenys en un 10% la mitjana de la plantilla de treballa-
dors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.
- Locals en què es realitzin les activitats classificades i que estiguin tancats més de tres mesos 
per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, 
la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies 
que resti tancat el local.
- Quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres 
mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades, es concedirà una reducció de 
fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació 
dels locals per les dites obres.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin as-
solir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament 
adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física.
- Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, amb dis-
capacitat en grau igual o superior al 33%. Els interessats hauran d’aportar el certificat de la min-
usvalidesa emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle.
Les dues exempcions anteriors, no seran aplicables als subjectes passius que en siguin benefi-
ciaris per a més d’un vehicle simultàniament.
- Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola. (Tot 
i que normalment ja s’exclouen del padró)
- Bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles 
històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per 
l’òrgan competent de la Generalitat. 
- Bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys i del 100% per 
als que tinguin una antiguitat superiors als 40 anys. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es 
prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent 
tipus o variant es va deixar de fabricar. 
- Bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe 
de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen 
menor impacte ambiental
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENTYS DE NATURALESA URBANA
- Bonificació del 50% per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la 

INFORMACIONS DIVERSES ...
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transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge 
habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents 
de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre 
i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest. Per 
tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real 
de gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que 
l’adquirent mori dintre d’aquest termini.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
- Bonificació del 10% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal∙lacions o 
obres que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació 
d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal∙lacions per a la producció de calor in-
cloguin col∙lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.
Bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal∙lacions o obres 
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades, es deduirà 
de la quota de l’impost, a més, l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de la llicèn-
cia urbanística.
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESI-
DUS URBANS
- Exempció per aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import 
del salari mínim interprofessional. Si algun membre de la unitat familiar està en situació de dismi-
nució o de dependència reconegudes aquest paràmetre pot augmentar fins al coeficient de 1,5, 
segons quin sigui el nivell de dependència o disminució reconegut. -S.S.-
- Bonificació del 20%, els subjectes passius que tinguin 65 anys o més d’edat i que reuneixin les 
següents condicions:
a) Que la taxa liquidada es refereixi a la seva residència habitual.
b) Que visquin sols o només amb el seu cònjuge –o persona amb similar relació afectiva– o amb 
descendents dependents.
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
- Exempció referida a l’autenticació de fotocòpies, els subjectes passius que estiguin empa-
dronats a Folgueroles i que demostrin necessitar-les per tal de sol.licitar ajuts o beneficis de 
caràcter social. -S.S.-
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS 
I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.
- Els titulars de nínxols a perpetuïtat que cancel.lin voluntàriament el seu títol se’ls abonarà el 
75% de la quota vigent.
- En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes es podran reduir fins un 90%. A l’efecte 
d’obtenir aquesta reducció caldrà emplenar l’imprès que facilitarà l’Ajuntament, i aportar una cò-
pia de l’última declaració d’IRPF.
- En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per satisfer les tarifes, i si l’Àrea de Serveis 
Socials emet un informe favorable, els serveis es prestaran gratuïtament. -S.S.-
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA I EN LES INSTAL.LACIONS ESPOR-
TIVES MUNICIPALS.
1. Piscina:
a) Els nens fins a 5 anys i les persones majors de 65 anys. Exempció
b) Els nens matriculats al casal d’estiu durant els dies i hores de classe, acompanyats de moni-
tors. Exempció
c) Les persones discapacitades físicament o psíquicament, respecte de les quals els serveis 
socials municipals hagin emès el seu informe favorable. Exempció o bonificació -S.S.-
d)  Les persones que acreditin situacions econòmiques i socials especialment desfavorides, 

INFORMACIONS DIVERSES ...
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respecte de les quals els serveis socials hagin emès el seu informe favorable. Exempció o boni-
ficació -S.S.-
2. Instal∙lacions esportives:
a) Les entitats, els clubs i els centres escolars del municipi, per a activitats esportives, lúdiques 
i culturals pròpies. Exempció
b) Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o entitats 
que d’ell depenen queden exemptes del pagament.
TAXA PER LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ASSISTENCIAL DUTES A TERME 
PELS SERVEIS MUNICIPALS.
- En situacions d’escassa capacitat econòmica, que valorarà l’Àrea de serveis socials de 
l’Ajuntament, s’aplicaran reduccions de fins el 90% de la quota de la taxa. -S.S.-

AGENDA NADALENCA

• Concurs de pessebres 2010 - VII Memorial F.Xavier Manso i Puigcorber 
D’aquí a quatre dies serem Nadal i, com cada any, junt amb l’Ajuntament tornarem a organitzar 
el Concurs de Pessebres.
A moltes llars del poble, grans i petits treballaran junts amb imaginació i il∙lusió per tal de cons-
truir el pessebre; ja sigui gran o petit, segur que en cap no hi faltaran les figures més represen-
tatives del Nadal, el nadó amb els seus pares, el bou i la mula, els pastors, diferents figures que 
representen els oficis tradicionals, molts d’ells ja perduts, els Reis d’Orient, i el nostre caganer, 
representació de la fertilitat de la terra.
Des d’aquí volem animar-vos perquè us presenteu al Concurs de Pessebres, i al mateix temps 
volem agrair la gran participació que aquest concurs ha tingut des del seu començament.
Com sempre està obert a tothom i consta de dues categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adults.
La inscripció cal realitzar-la al Punt d’Informació abans del 22 de desembre.
Com cada any hi haurà tres premis infantils de material escolar per valor de 50 € cada un, cedits 
per la família Manso Bover, i un premi per a adults de 100 €, cedit per l’Ajuntament, així com un 
trofeu per a tots els participants.
El jurat passarà a puntuar els pessebres el dia 28 de desembre a partir de les 4 de la tarda.
Els premis es lliuraran el dia 3 de gener abans de l’arribada del Patge Reial. 

• Concurs d’engalanament de carrers.
Com cada any en aquestes dates es convoca el concurs de carrers. Inscripcions al Punt 
d’Informació. El jurat passarà a veure’ls el dia 28 de desembre a la tarda.  LLiurament de premis 
el dia 3 de gener abans de l’arribada del Patge Reial

• Cantada de Nadales. Després de la Missa del Gall.
• Pastorets. Dia 25 de desembre
• Concert de Sant Esteve. Dia 26 de desembre 19:30 h. a l’església Parroquial.
• Patge Reial. Dia 3 de gener de 2010 a les 12:30 h. als jardins de Can Dachs. 
• Cavalcada de Reis. Dia 5 de gener a 18:30 h. cavalcada pels carrers del poble.

Nota: Si voleu participar en el Carnaval 2010 us comuniquem que es farà el dissabte 27 de fe-
brer.

INFORMACIONS DIVERSES ... / AGENDA NADALENCA
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HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament. Oficines 
    De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia
    Telèfon  93 812 20 54    Fax   93 812 21 92
    Correu electrònic: folgueroles@diba.cat

Horari arquitecte   Dimarts de  5 a 7 de la tarda 
Horari alcalde 
    Dimarts i divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’1. Dimarts tarda de 5 a 7
Horari regidor Pressupost, Econòmia, Hisenda i Urbanisme.   Dissabtes de 10 a 12 del matí
Horari regidors   Dimarts de 7 a 8 del vespre

Horari Assistent Social  Dimecres , matí de 9,30  a 12 del migdia.  Telèfon    93 812  25 42
Tallers terapèutics Gent gran, gran gent - Caseta del mestre
    De dilluns a divendres de 2/4 de 10 a les 3 de la tarda
    Telèfon    93 888 76 64

Punt d’informació juvenil      De dimecres a divendres de 17 h. a 20h. Telèfon 93 888 76 64  

Centre d’Interpretació i Informació de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
    Telèfon:  93 812 23 29 . 
    Correu electrònic: guilleries.pif@diba.cat
    Horari: De dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. 
                                             De l’1 d’abril al 31 d’octubre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda

Horari Jutjat de Pau              Dimarts de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Telèf:  93 812 25 42

Horari C.M. Verdaguer  De dimarts  a diumenge de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. 
    Dimarts tarda de 2/4 de 5 a les 7. De l’1 d’abril a l’1 de novembre, 
    dissabtes de 5 a 7 de la tarda
    Telf. 93 812 21 57. Correu electrònic:  m.folgueroles@ diba.cat
 
Telèfon Piscines   93 888 83 96         Telèfon SOREA oficines  93 851 41 53
Telèfon escoles     93 812 22 04       Telèfon llar d’infants          93 888 70 86
Telèfon rectoria   93 812 23 17 
Recollida del trasto               El 3r dimarts de cada mes. Cal telefonar abans  a l’ajuntament.                    
Horari Correus   Cada dia de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí

Altres
Bombers (urgent)                112           SOREA (Avaries)             902 250 370
Ambulàncies (urgent)  061   Bombers (no urgent)        93 886 25 25
Mossos d’Esquadra       93 881 57 00   Gossera d’Osona               93 888 75 87
Mossos d’Esquadra (urgències) 088   ABS (Sta. Eugènia)  93 885 45 56

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

El 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.

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS
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