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EDITORIAL 

Benvolguts folguerolencs, un cop més LA FALGUERA arriba a les vostres llars amb l’única 
intenció d’informar-vos i entretenir-vos.

No sé què podríem dir de la nostra revista, que en definitiva també és vostra, ja que sou 
vosaltres, els folguerolencs, els qui amb la il•lusió i el vostre bon fer ens faciliteu el material 
per elaborar-la.

No voldríem de cap manera que el seu contingut es fes repetitiu o arribés a cansar els nos-
tres lectors; és per això que no pararem de convidar-vos a participar-hi.

Folgueroles és un poble de gent interessant, gent que sempre té alguna cosa per dir; i des 
de les nostres pàgines us en farem cinc cèntims.

Entre altres coses ens fem ressò de la salut, de l’alimentació, cosa prou interessant, i de ben 
segur que en podreu treure algun bon consell. La nostàlgia del pas dels anys ens transporta 
pel pas del temps i pels records de coses que ja hem fet i hem viscut. Així doncs, volem 
que tots aquests records i totes les activitats que s’han portat a terme quedin plasmades en 
aquestes pàgines, com un record per als folguerolencs.

Esperem aconseguir el nostre objectiu, i que els folguerolencs continueu gaudint de LA FAL-
GUERA com fins ara, i us convidem a dir-hi la vostra.

L’equip de redacció

EDITORIAL
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PERSONATGES

PERSONATGES

Ca l’Amadeu  és un bar típic de poble, és un bar «de tota la vida». Quan entres a Ca 
l’Amadeu és per passar-hi una bona estona prenent algun refresc, fer el vermut, jugar a cartes, 
al futbolí, al ping-pong o a billar. També hi ha qui aprofita el temps per llegir-hi la premsa; però 
sobretot s’hi va a xerrar. A Ca l’Amadeu, doncs, s’hi va a passar l’estona fent-la petar amb algú, 
sempre hi ha algú per xerrar. Però quan s’hi ha d’anar de veritat és quan juga el Barça, llavors 
l’ambient del local és de festa.
Ca l’Amadeu no ha estat sempre un bar i prou, ha estat més que un bar, per això hem volgut fer 
aquesta entrevista amb la Laura. 

La Falguera: Com es diu? 
Laura: Em dic Laura Malats.

La Falguera: Quina relació té amb el bar Ca l’Amadeu?
Laura: Sóc la filla gran de l’Amadeu.

La Falguera: Quants anys fa que existeix aquest bar?
Laura: El bar funciona des de l’any 1961, concretament per Pasqua d’aquell any.

La Falguera: Qui va crear aquest negoci?
Laura: El negoci el va engegar el meu pare, l’Amadeu, i la meva mare, la Carme.

La Falguera: Sempre s’ha anomenat Ca l’Amadeu?
Laura: Sí, sempre.

La Falguera: Sempre ha estat ubicat al mateix edifici, el bar?
Laura: Sí, sempre
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PERSONATGES

La Falguera: És veritat que abans era un cinema?
Laura: Sí. A sobre del bar hi havia una sala on es feia cinema. A baix continuava sent bar, que era 
un xic diferent de com és ara ja que hi havia les taquilles.

La Falguera: Com es deia el cinema?
Laura: Portava el mateix nom, «Ca l’Amadeu».

La Falguera: Es feien projeccions cada setmana? Més d’un dia?
Laura: Sí. S’hi feien pel•lícules els festius a la tarda i els dissabtes al vespre.

La Falguera: S’hi feia alguna altra activitat a part del cinema?
Laura: S’hi havien fet moltes coses: des de ball, fins a teatre, pastorets, xerrades a càrrec de psi-
còlegs, ginecòlegs, festes tradicionals de la Germandat, i fins i tot la rebuda dels Reis d’Orient per 
a la quitxalla del poble.

La Falguera: Per què va tancar?
Laura: Es va tancar perquè a moltes cases la televisió va fer-hi acte de presència i llavors la gent 
ja no anava al cinema.
 
La Falguera: Recorda alguna pel•lícula concreta que s’hagués passat?
Laura: Sí. La Violetera, Venus, Marcelino pan y vino…

La Falguera: Que ens pot explicar alguna anècdota que recordi?
Laura: El bon ambient feia que abans que comencessin les pel•lícules i la gent s’assegués, 
s’expliquessin acudits o històries que provocaven el riure a la sala.

La Falguera: Ens pot descriure l’ambient de Ca l’Amadeu?
Laura: L’ambient sempre ha estat bastant igual. Havent dinat les colles fan la partida mentre pre-
nen el cafè i fumen el puro, altres prenen aigua d’herbes… Abans feien molt el dòmino a la taula 
més gran, però aquesta gent ha anat morint.
Actualment el bar acull més jovent amb canalla, sobretot els diumenges al migdia que vénen a fer 
el vermut i a passar l’estona. També vénen molts autocars de fora. Es porten l’esmorzar i fan el 
cafè amb llet, i llestos per fer la Ruta Verdagueriana.

La Falguera: Què destacaria del seu bar?
Laura: Penso que el fet de ser un bar de tota la vida amb tot el que això representa: l’estufa de 
llenya, les cadires, les taules… La gent que ve s’hi troba bé.

La Falguera: Moltes gràcies, Laura, per concedir-nos aquesta entrevista, alhora que desitgem 
que Ca l’Amadeu continuï sent un bar de poble per molts anys.
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ALIMENTACIÓ I SALUT

Alguns diran: «digue’m què menges i sabré com ets»; altres no ho veuran així, i alguns 
altres ni tan sols s’hi pararan a pensar. Ho creguem o no, la nostra salut es veu influenciada pel 
que mengem, tant per positiu com per negatiu.

L’alimentació, al llarg de la història de la humanitat, ha passat per diferents rols: des d’una pri-
mitiva alimentació de subsistència fins a avui, en què alguns membres de la societat moderna 
tenen interès per saber el que mengen i estan disposats a invertir una part dels seus recursos per 
aconseguir-ho. 

Actualment gairebé tots els productes que comprem contenen informació nutricional en alguna 
de les parts de l’embolcall, on solen constar els quatre paràmetres més bàsics per saber el que 
estem menjant i de què està compost aquell aliment.

Aquí tenim quatre apunts per saber reconèixer allò que ens mengem i per poder destriar el que 
ens convé del que no:

• Valor energètic: Es tracta d’una mesura de la quantitat d’energia que ens proporcionarà un 
aliment. Normalment aquestes mesures estan referides a 100 g o 100 ml del producte.

• Hidrats de carboni: És un grup molt extens que se sol dividir en dos subgrups. Les reco-
manacions són que els hidrats de carboni aportin aproximadament el 50-55% de l’energia final al 
llarg del dia.

- Hidrats de carboni senzills: sucre, caramels, xocolata, mel. Aquests, si no els cremem 
ràpidament, un cop consumits es poden acumular en forma de greix a dins el nostre cos. 
Se sol aconsellar en una dieta equilibrada no superar el 10% del total de kcal consumides 
durant un dia. 

- La resta d’hidrats de carboni: arròs, arròs integral, pa, pa integral, qualsevol pasta integral 
o no, llegums. Aquests hidrats de carboni al nostre cos li costa més d’utilitzar-los, i per tant 
ens donen energia de forma més progressiva i lenta.

• Proteïna: Aquí dins també diferenciarem dues classes de proteïnes. Les recomanacions 
diuen que la proteïna hauria d’aportar entre un 12-15% del total de l’energia consumida al llarg del 
dia.

- La proteïna animal. La més coneguda per tots és la de la carn, el peix i els ous, bàsica-
ment. Aquest tipus de proteïna dins la societat actual, en general, s’està consumint per so-
bre dels valors recomanats. Aquest tipus de proteïna animal també sol estar associada amb 
greixos de tipus saturat.
- La proteïna d’origen vegetal. Les fonts més importants i conegudes en són els lleg
ums i la soja, tot i que n’hi ha d’altres. Aquesta proteïna, en estar lliure de greixos, és consi-
derada una bona font de proteïnes, tot i tenir les seves carències. 

• Greixos: Es tracta del grup amb més diversitat de classes dels exposats anteriorment, però 
n’hi ha dos que s’han de destacar per la seva importància: els greixos saturats i els insaturats. Les 

ALIMENTACIÓ I SALUT
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recomanacions dins d’una dieta equilibrada estan entre el 30-35% del total de kcal consumides 
durant un dia. 

- Els greixos saturats. Solen estar associats a la carn d’origen animal, el porc i la vedella. 
Aquests greixos són els que porten el colesterol. El colesterol és un dels responsables de les 
malalties cardiovasculars. Les recomanacions d’ingesta d’aquest grup de greixos indiquen 
que no hauria de sobrepassar el 7% del total de greixos.
- Els greixos insaturats. També anomenats poliinsaturats, són els que provenen de l’oli 
d’oliva, els fruits secs i el peix blau, entre d’altres. Dintre d’aquest grup de greixos hi trobem 
els omega 3 i omega 6. Són els anomenats greixos saludables, que ens ajuden a mantenir 
els nivells de colesterol dintre dels límits normals. Tot i així, no és recomanable consumir-ne 
en excés ja que igualment són greixos i aporten moltes kcal.

Aquests quatre paràmetres són els més bàsics per conèixer una mica millor el que mengem. 
A partir d’aquí, cada fabricant afegeix a la informació de l’etiqueta altres paràmetres dels seus 
productes que li interessa destacar, com poden ser la fibra alimentària, les diferents classes de 
vitamines, els diferents minerals...

Ara us presentaré una recepta molt refrescant i nutritiva per a les èpoques de l’any que fa més 
calor. Es tracta d’una recepta baixa en greixos (sense l’oli que hi afegim) i proteïna i moderada en 
hidrats de carboni en forma de fibra alimentària. 

Els valors nutricionals d’aquesta recepta aproximadament són (sense l’oli d’oliva):

Referit a 100 g.                                               
Valor energètic                90 kcal  
 Hidrats de carboni                16 g 

Proteïnes                  3,6 g   
Greixos                 0,7 g

PIPI RANA: 

Ingredients (per a 2-3 persones):
 
• 1 ceba tendra gran. 
• 1 pebrot verd.  
• 4 tomàquets d’amanir. 
• Sal, oli i pebre.

Procediment:
 
Tallem la ceba a juliana normal, la passem per la paella un parell de minuts, que no quedi cuita. 
Fem el mateix amb el pebrot, ratllem el tomàquet i ho barregem tot junt, ho salpebrem i hi posem 
un raig d’oli d’oliva verge extra generós. 
Un cop fet ens ho mengem tot sucant-hi una bona llesca de pa.

Jordi Ylla Parareda
Llicenciat en Dietètica i Nutrició
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Nutrició infantil
Les dades que últimament surten a diferents mitjans de comunicació sobre els últims estudis de 
l’alimentació ens han de fer reflexionar i fer una parada per treure conclusions. Per exemple, un 
estudi diu que a Catalunya hi ha 80.000 nens amb sobrepès i 63.000 d’obesos. Això vol dir que 
un de cada quatre nens catalans entre 5 i 14 anys pesa almenys un 10% més del que seria re-
comanable. El problema s’ha duplicat en els darrers anys i el que preocupa és que el procés va 
en augment. Hem de tenir en compte que un 60% dels nens que són obesos ho continuaran sent 
en el futur. Això ve acompanyat amb el fet que cada dia es dedica més temps d’oci a activitats 
sedentàries, com ara la televisió, Internet, etc., que se suma a un canvi d’hàbits en l’alimentació 
infantil. 

El paper més importat dels aliments és proporcionar l’energia i els nutrients necessaris per a 
l’organisme. Hi ha una gran diferència entre alimentar-se o nodrir-se. Alimentar-se seria un procés 
inconscient i voluntari en ingerir aliments de qualsevol tipus indiscriminadament. En canvi, nodrir-
se és un procés conscient i involuntari per ingerir aliments que continguin els nutrients necessaris 
per a l’organisme. Per sort, en la societat actual la majoria de gent té un accés fàcil a l’alimentació; 
però, per contra, això no garanteix una nutrició saludable. En conseqüència, es pot esdevenir 
que una persona estigui molt ben alimentada i, en canvi, mal nodrida, i això pot derivar a uns 
paràmetres excessius a l’hora de contemplar el pes. Per tant, el raonament següent serà que les 
garanties de salut baixen considerablement. Si això ho traslladem al ritme actual de vida amb què 
ens movem, ja sigui generalment per canvi de costums influenciats per la importació de cultures 
alimentàries, per comoditat o bé per falta d’informació, trobarem que proporcionem als nostres 
fills una alimentació poc adequada. En una època en què s’exalten les propietats saludables de 
l’alimentació mediterrània, trobem, per exemple, que moltes vegades substituïm el nostre estimat 
pa amb tomàquet amb oli d’oliva del matí, per pastisseria industrial plena de greixos saturats, 
conservants, colorants i totes les «ants» que vulgueu.

Si parlem del procés de creixement infantil, direm que el tret característic fonamental que diferèn-
cia un nen d’un adult és la seva capacitat per créixer i desenvolupar-se. Des del seu naixement 
fins a l’edat adulta, el nen està en un procés continu de canvi. Dit això, el paper més important 
dels aliments és proporcionar l’energia i els nutrients necessaris per l’organisme i, en aquest cas, 
evitar la malnutrició per aconseguir un creixement òptim. Si no és així, el creixement lineal i la talla 
final disminuiran, i el desenvolupament es pot retardar, repercutint tot plegat en l’estat de salut i 
la qualitat de vida en el futur. 

La solució és senzilla, però al mateix temps de vegades no és de fàcil aplicació. La clau està en 
intentar ser una mica curosos a l’hora de seleccionar els aliments per aconseguir una correcta 
alimentació, si pot ser d’una manera divertida per al nen, ja que l’adquisició de bons costums es 
fa bàsicament dins el nucli familiar. Hem de tenir en compte que un bon aliment, a més de ser el 
vehicle d’una bona nutrició, estimula els sentits i també proporciona les qualitats d’un creixement 
intel•lectual adient. Una informació en alimentació, exercici físic i bons costums són claus per 
aconseguir uns hàbits alimentaris correctes i saludables per tota la vida. Doncs «au»!...

Jaume Pascual Sanglas
Assessor en Dietètica i Nutrició
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El ioga, font de salut
Després d’un any i mig, el grup de ioga segueix les classes els dimarts i dijous de set a vuit de la 
tarda. Tot gràcies al suport de l’Ajuntament i evidentment de l’escola Jacint Verdaguer, on tenen 
lloc les sessions.

Amb aquestes classes, 
a les quals assisteix un 
grup heterogeni de per-
sones, s’intenta millorar 
l’estat físic dels dife-
rents aspectes: 
flexibilitat, agilitat, equi-
libri i també, per altra 
banda, l’aspecte emo-
cional. Al final hi ha un 
espai de relaxació.

En aquestes classes 
no pretenem, ni molt 
menys, ser competitius 
(qui pot estirar més, qui 
és més flexible), sinó 
que cadascú treballa 
dintre de les seves pos-
sibilitats, intentant així 

aconseguir o donar el 
màxim possible a base 
de pràctica.

Es tracta que sigui un es-
pai personal i gratificant. 

Això vol dir que el treball 
del cos va lligat amb la 
ment, d’aquí a allò de  

«mens sana 
in corpore sano».

Dolors Collell
Fisioterapeuta i 

professora de ioga
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 Arboç  (Arbutus Unedo) 

Altres noms: Arbocer, cirerer de llop, arbocera, cirerer d’arboç o de pastor

Es pot considerar un arbust, malgrat que si 
se’l deixa créixer en solitari, i ben podat, pot 
assolir altures de 5 o 6 metres d’altura. Llen-
yós, de fulles persistents coriàcies, un xic 
dentades i de color verd clar, si bé les fulles 
tendres són de color vermellós. 
Les flors estan agrupades en petits ramells i 
tenen la forma d’una petita campana, de co-
lor blanc. Floreix a finals d’estiu o en plena 
tardor, quan encara té els fruits madurs de 
l’any anterior. Aquests fruits, amb forma de 
cirera d’uns dos o tres centímetres de dià-
metre, rugosos i de color vermell-grogós, són 
comestibles. Tenen unes bones propietats vi-
tamíniques, de gust dolç, un xic insípid, força 
agradable al paladar, malgrat les petites gra-
nes que el recobreixen. No s’aconsella men-
jar-ne massa, ja que poden emborratxar. 
El trobem en zones baixes entre boscos 
d’alzines, pins i matolls, en barrancades i en 
el sotabosc.

Propietats terapèutiques

Les fulles tenen propietats astringents, an-
tisèptiques i antiinflamatòries; l’escorça tam-
bé és astringent. Per tallar diarrees o en 
problemes de boca i coll, fer-ne gàrgares o 
glopejar.

FORMES D’UTILITZACIÓ

L’escorça seca, feta bullir uns 10 o 15 min, 
va bé per tallar les diarrees (uns 30 g per litre 
d’aigua). Les fulles fan el mateix servei, però 
només han de bullir uns 5 min. També ens 
milloraria la inflamació de la bufeta en cas de 
còlics nefrítics.

 Toni VilaróArboç de la plaça de Cal Rei
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Programa de millora de fonts i basses de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona
El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, dins les actuacions del «Programa 
de millora de fonts i basses» en el marc del Conveni de col•laboració entre “la Caixa” i la Diputa-
ció de Barcelona, ha procedit a realitzar intervencions durant el mes d’abril al paratge de la Font 
Trobada. Les intervencions han estat orientades a consolidar els bancs de pedra dins l’espai de 
la font així com a condicionar l’accés a l’esplanada de la font mitjançant l’eliminació de dreceres i 
la construcció d’un accés amb esglaons de pedra collada. Igualment, s’ha procedit a la integració 
paisatgística de la sortida d’aigües pluvials del camí d’accés. 

D’altra banda, i per tal de garantir la persistència i diversitat de la massa arbrada i arbustiva a la 
Font Trobada, s’ha procedit a la plantació de 48 exemplars d’espècies com l’auró blanc, l’auró 
negre, el trèmol, freixes, verns i arboços. Aquesta plantació es va desenvolupar en dues fases, la 
primera integrada dins l’acte «Viu l’arbre», en què es van plantar 28 exemplars, i la segona en els 
treballs de manteniment i conservació del Servei de Guardes de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona.
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RACÓ DE POESIA / NARRATIVA
Les fabricantes
Corrien els anys dels seixanta al setanta, quan les dones de Folgueroles, per poder guanyar-se el 
sou, anaven de dilluns a dissabte a treballar a Còdol, a Salou.

Passaven per la Damunt, totes elles caminant, les que baixaven del Passavant.

Altres passaven pel camí de Torrents, sempre de pressa i corrents.

Les que passaven pel Godaiol, havien baixat pel Xop, ho tenien més a prop.

Un bon ramat, per les eres del Serrat, el Godaiol, el pont de Malagana, i seguint el camí que anava 
al Tamborí.

Ai! Marieta que t’encantes, para la taula que baixen les fabricantes.

Mentre anaven passant els homes seguien treballant; un cop havien acabat de passar, deixaven 
les eines i, a dinar!

Pobres dones, començaven la jornada amb una bona caminada; i, acabada la jornada, els espe-
rava la tornada.

Les joves, un tros endavant, sempre passaven cantant; les altres, resant.

El dissabte al vespre costa d’arribar, però és com una festa, l’hora de cobrar.

El diumenge al matí en Galledes ja és aquí; amb un farcell a l’esquena, com que d’alt i gros no ho 
és pas molt, gairebé sembla un cargol.

«A Maria! Qui hi ha?» Contesta en Ton enrogallat: «En Galledes!» «Maria baixa que hi ha en Ga-
lledes!»
«Hola Maria! Avui què et faltaria?» «Doncs no ho sé encara m’ho haig de rumiar.»

Respon en Ton enrogallat: «Per mi, compra-li uns mitjons, una camisa i uns pantalons».

«Maria, t’he portat una faldilla que semblaràs una pubilla, aniràs molt ben vestida, i a més és de 
la teva mida.»

«No te la puc pas comprar, estic ben escurada, i em valdrà una setmanada.» «No, dona, no, si 
aquesta setmana no et va bé, m’ho pagues la que ve.»

I, així, en Galledes, de porta en porta, tot cridant: «Ja és aquí la galledada!», es treia la setmana-
da.
Fabricantes, totes elles bones dones; bé, totes, totes…, és dir molt, ja que algunes que anaven a 
Salou li tragueren les calces al pastor de Serrabou.

Brígida Caralt
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Ventant el foc
El nen la mirava, mentre l’àvia movia amunt i avall el seu ventall. 

—Què fas àvia?, va preguntar-li un dia mentre ella ventava, intentant avivar el foc.

—Encendre el carbó fillet. 

—Àvia, què és això negre que espurneja tant? 

—Això és carbó de fusta cremada, que ve del bosc, és el que fa el caliu i encén després la 
llenya. Mira, fillet —va explicar-li l’àvia entre fum i cops de ventall—, aquest carbó ha baixat del 
bosc, on uns homes, els carboners, passen el dia sense descans, fent unes carboneres, on es 
cremen branques i troncs fins que es converteixen en això que ara veus. 

—I com ho fan, àvia? 

—Primer netegen un tros de bosc, per fer-hi la carbonera. La construeixen amb branques 
col•locades verticalment com si fessin una cabana. Un cop col•locades juntes i ben dretes, es 
tapen amb terra, deixant un forat a la part de dalt, per on aniran alimentant el foc. Quan el foc de 
dintre està ben encès taparan aquesta boca amb una lleva de terra i herba de manera que el foc 
vagi cremant en somort. Al voltant de les parets de la carbonera hi fan uns petits forats perquè el 
foc pugui respirar; si volen més foc a la dreta, fan el forat a l’esquerra, i si el volen a l’esquerra, 
fan el forat a la dreta. És una feina llarga i costosa, que els farà vetllar el foc durant tota la nit. 
Un cop apagat i llest posen el carbó en unes sàrries, i amb l’ajut dels matxos, baixen el carbó 
fins al punt on poden arribar els carros amb les mules, i seguidament és repartit pels pobles.

El vailet no va dir res més. Li va quedar molt clar que aquella cosa negra que fins aleshores li 
semblava insignificant, tenia un llarg procés i una gran importància. L’àvia, que ja tenia el foc 
pràcticament encès, li va somriure i es va posar a cantar la mateixa cançó que cantava cada dia 
a cops de ventall:

Jo de cap modo voldria
 Anar-me’n d’aquest veïnat
 Sens deixar el meu negoci
Del tot net i arreglat
Deixo a la meva neboda
El ventall de ventar el foc
Un setrill que no hi ha oli
Dues xicres i un got

I així amb cantades i ventades deixo el foc ben avivat, esperant que a qui ho llegeixi molt li hagi 
agradat.

 
Brígida Caralt
brigida_caralt@hotmail.com

També un llum de llauna
Advertint que no hi ha ble
Amb l’encàrrec que l’encenguis
El dia que em moriré
Tots els llimacs de l’aigüera
També algun escarbat
No podràs pas dir-me noia                               
Que no et deixo un bon llegat
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ARA FA UNS ANYS ...

ARA FA UNS ANYS ...
Inauguració de la campana de l’església

                     30 de maig de 1957
Obsequi de Mas El Gelabert
Padrins : Montserrat Ciuró i Gelabert i Joan Gelabert i Huix del Gelabert
Noms de la campana: Montserrat- Carme - Teresa
Fotos: Nati soler
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Dues cases relacionades amb els Pujol, escultors de 
Folgueroles. El Godaiol i Ca La Manyana
Gràcies a Ricard Torrents, que l’any 2000 ens va fer conèixer el Quadern de Can Tona, escrit entre 
1863 i 1865, sabem que en la memòria popular del temps de Verdaguer encara era viu el record 
de la presència d’uns escultors a Folgueroles: «Hi havia també un escultor, que féu l’altar de la 
Puríssima Concepció y l’altar de la Cena de la Seu de Vich. Los vells del poble parlavan encara 
de ca l’Escultor»1.  
Quan Verdaguer escrivia aquesta nota històrica, l’últim escultor de la nissaga dels Pujol (la cinque-
na generació) s’apagava a Sant Llorenç de Morunys, on Josep Pujol i Llobet hi moriria pocs anys 
després, l’any 1876.
A quina casa fa referència Verdaguer? 
Quan van viure aquests escultors a Fol-
gueroles? Intentarem respondre aquestes 
dues preguntes en aquest breu article2. 
Els Pujol van viure a Folgueroles des de 
l’any 1721 fins al 1803. El primer escultor 
que hi trobem documentat és Segimon 
Pujol, l’obra més significativa del qual 
és el retaule barroc de la Mare de Déu 
dels Àngels de Casserres del Berguedà 
(1704), recentment restaurat per Jordi 
Pallàs. 
Segimon Pujol havia nascut a Gurb i havia 
estat veí de Prats de Lluçanès. Després 
de fer el retaule de Sant Pere de Castan-
yadell, l’any 1721 va pactar amb mossèn Josep Raguer la construcció del retaule del Sant Crist 
per a l’església parroquial, i amb tota la seva família aquell mateix any es va instal•lar a Folgue-
roles, on va morir l’any 1759.
Una filla seva, Maria, es va casar amb l’hereu del mas Serrabou, Francesc Serrabou Godaiol, i va 
passar a ser la mestressa d’aquesta gran masia. 
I el seu fill homònim i escultor, Segimon, es va casar amb la pubilla del Godaiol, Teresa Juhí i 
Serrabou. 
Aquest matrimoni va tenir dos fills, una noia i un noi. El noi, Josep Pujol i Juhí (1734-1809), si ha-
gués fet de pagès hauria continuat com a hereu del Godaiol, però no va ser pagès, sinó escultor 
com el seu pare i com el seu avi, i va ser ell el més gran dels escultors de la família Pujol. El cap 
de brot de la nissaga. La seva obra magna és el retaule-capella de la mare de Déu dels Colls de 
l’església parroquial de Sant Llorenç de Morunys, la darrera gran obra del barroc català, que en-
cara avui podem contemplar i que és de visita obligada per a tot folguerolenc. 
Això explica que Josep Pujol sigui fill del Godaiol i que en morir la seva mare, l’any 1780, el Go-
daiol, fins llavors una de les masies més superbes de Folgueroles, passés a pertànyer a Serra-
bou.
1 PONCE, Santi (coord.). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, 2000, p. 345-350.
2 Si voleu aprofundir en el tema (aquí l’extensió del text no ens ho permet), llegiu VILAMALA. J. «Els Pujol, escultors de Folgueroles, en el 
record verdaguerià». Miscel•lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam. Vic: Eumo Editorial, 2007, p. 685-703. Diversos 
autors. Els Pujol, una nissaga d’escultors de gust barroc. Solsona: Quaderns de la Confraria dels Colls, 2009. VILAMALA. J. L’obra del 
Pujol. Sant Vicenç de Castellet, Farell, Ed., 2001, p. 49-53. VILAMALA, J. «Els Pujol, escultors, una nissaga folguerolenca». Ausa [Vic], 
núm. 145 (2000).

El Godaiol. Casa natal de Josep Pujol (1734-1809)
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La casa pairal, però, dels Pujol de Folgueroles 
va ser l’actual Ca la Manyana del carrer Major. 
Segimon Pujol, que com hem dit residia a Fol-
gueroles des de 1721, va comprar aquesta casa, 
que probablement tenia llogada, l’any 1728 als 
marmessors de Francesc Roca, veí de Vilanova 
de Sau. 
L’any 1735 ell i el seu fill Segimon, el pare de Jo-
sep, van pactar amb Josep Raguer i els obrers de 
la parròquia (el consell parroquial), la construc-
ció d’un nou retaule, el de l’altar major de Santa 
Maria de Folgueroles, per 500 lliures barcelone-
ses. Dissortadament, d’aquesta obra només ens 
queda una fotografia on s’endevinen, al darrere 
dels ornaments marians, la magnitud del retaule 
i quatre grans escultures, de sant Pere, de sant 
Josep, de sant Antoni de Pàdua i de sant Pau. 
Dos-cents anys després de la seva construcció, 
aquest i sis retaules més van ser cremats, el 21 
de juliol de 1936, quan va esclatar la guerra. 

Segimon Pujol, en morir l’any 1759, va instituir 
com a hereu universal dels seus béns el seu nét 

Josep Pujol i Juhí. El seu fill Segimon, pare de Josep, havia mort l’any 1745. 
Josep Pujol es casà amb Teresa Santaló i 
va tenir dotze fills, cinc dels quals tenim 
documentats com a folguerolencs. 
A finals de 1772 o a principis de 1773 
Josep Pujol amb la seva dona i fills va 
marxar de Folgueroles i va anar a viure a 
Sant Llorenç de Morunys per poder tirar 
endavant l’encàrrec més important que 
mai li havien fet: la construcció del retau-
le i capella de la Mare de Déu dels Colls 
de l’església parroquial.
A Folgueroles s’hi van quedar la seva 
mare, Teresa Juhí, que va morir al Go-
daiol l’any 1780, i el seu oncle Francesc, 
que també era escultor i que hi va residir 
fins a la seva mort, l’any 1785. 
L’any següent, el 1786, tornem a trobar a Folgueroles un «Josep Pujol escultor», però aquest és el 
seu fill, Josep Pujol i Santaló, que un cop casat va tornar a Folgueroles i va continuar l’ofici. D’ell 
sabem que va comprar la rectoria vella de Vespella, que al final la hi van embargar, i que va inter-
venir en la Guerra Gran (1793-1795) com a capità de miquelets. Com a «escultor de Folgueroles» 
va treballar al santuari de Cabrera, a Roda i a Sant Martí de Riudeperes. 
L’any 1801, Segimon Pujol i Santaló, que residia a Sant Llorenç de Morunys i era l’hereu de la 
casa, tot i que hi vivia el seu germà Josep, va vendre la casa per 1.550 lliures a Jaume Planas (el 
pare de la mare de mossèn Cinto), de qui va cobrar una paga i senyal. 
Això va provocar un gran daltabaix familiar. Josep, tot i que en va cobrar una tercera part, no en 
volia marxar. És més, abans de deixar la casa va posar un plet contra el nou propietari, a qui no 

 Ca l’Escultor. Casa pairal dels escultors Pujol
                              (1721-1803)

L’hort de ca l’Escultor
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permetia de segar el blat de l’hort del darrere de la casa. Jaume Planas a través del seu advocat 
va contraatacar dient que: 

«no crehia deberse abstener de segar aquel trigo porque el mismo havia echado la se-
milla y el estiercol y empleado los jornales necesarios para sembrarlo, lo que no havia 
satisfecho Pujol [...]. Viendo Jayme Planas que el Inquilino de su casa instaba contra él 
unos mandamientos dirigidos a impedirle el libre uso de sus cosas y necesitando de otra 
parte de la casa que habita dicho Pujol, a continuación del mismo mandamiento, instó 
dicho mi Prat que se despachase otro al referido Pujol para que en el dia de Todos los 
Santos proximo venturo tuviese desocupada la casa que habita y efectivamente asi se le 
despachó en 14 del més de Agosto de este año segun acredita el testimonio del mismo 
que designandolo tambien de los registros de esta Curia presento para insertarse.»

Davant de l’evidència, l’escultor, féu una rebe-
queria:

«Don Joseph Pujol Esculptor viendo que 
havia de desocupar la casa ha propalado 
que de ella arrencaria algunas cosas y se 
las llevaria al tiempo de desocuparla. Es-
tos dichos de Don Joseph Pujol si se ve-
rificaran perjudicarian a mi Prat, que es el 
verdadero Dueño de la casa: Y por tanto 
a fin de evitarlo Pido que insertado el Po-
dér de orden de Vuestra Merced y á conti-
nuacion de la presente instancia se guar-
de despachar otro nuevo mandamiento al 
expresado Don Joseph Pujol para que no 
se atreva a arrancar ni llevarse cosa al-
guna, perteneciente a la casa, que ha de 
desocupar bajo las penas que á Vuestra 
Merced parescan proporcionadas que asi 
lo insto en el mejor modo, que en derecho 
haya lugar.»

Finalment, en aquest afer hi va haver 
d’intervenir fins i tot el pare de Josep Pujol i San-
taló, que amb l’ajuda de Faust Serrabou va fer 
cessar el plet, i abans de Tots Sants de 1803 Josep Pujol i Santaló va deixar Folgueroles. A partir 
d’aquí li perdem la pista. A Folgueroles i a Sant Llorenç de Morunys el seu nom no apareix enlloc. 
I fins i tot en un codicil del testament del seu pare, de 1809, el seu nom ni tan sols consta al costat 
del nom dels seus germans.
On va anar a raure Josep Pujol i Santaló? Possiblement, el darrer escultor de Folgueroles, que 
havia estat capità de miquelets en la Guerra Gran, va optar per l’alternativa que havien triat uns 
anys abans alguns dels seus companys de Folgueroles com Emmanuel Gelabert que era tinent 
a Girona, i s’incorporà a l’exèrcit regular. Si més no, això és el que ens fan pensar les dades que 
tenim del seu fill Segimon Pujol i Planas, de qui sabem que no va continuar l’ofici familiar, i que 
l’any 1826 era tinent d’infanteria a Zamor.

Joan Vilamala

N.B.  A l’església parroquial, a la Capella Fonda, hi podeu veure, si el tema us interessa,  els plafons de l’exposició “L’esclat del barroc 
tardà”, que en motiu dels 200 anys de la mort del principal escultor de la nissaga, Josep Pujol i Juhí,  ha rodat per diverses viles i ciutats 
com ara Sant Llorenç de Morunys, La Coma, Casserres de Berguedà, Folgueroles, Solsona, Súria, Cardona i Manresa. 

   Altar Major de Santa Maria de Folgueroles (1735), 
              obra de Segimon Pujol, pare i fill, ex-aequo.
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La romanització, la fi de la cultura ibera
Una de les coses que ens ensenya la història és que res és definitiu. Totes les civilitzacions tenen 
un inici i un fi. Apareixen per pròpia evolució interna dels pobles o per una transformació accele-
rada pel contacte amb altres cultures foranes; i sovint s’acaben per causes similars.

L’època dels ibers va des del segle VI aC fins 
al segle II dC, i se situa al llarg de la franja 
del Mediterrani occidental. Apareix per una 
convergència d’elements, com l’evolució de 
l’estructura social i econòmica interna dels 
pobles autòctons, afegida a l’impacte de 
pobles vinguts de fora com els dels Camps 
d’urnes, els fenicis o els grecs. El diferent 
substrat existent en aquesta franja, així com 
el divers grau d’incidència dels pobles forans, 
provocà certa variabilitat en aquest conjunt 
cultural iber. 
Després de les etapes d’inici i de plenitud, la 
seva fi ve provocada per l’arribada d’un altre 
poble vingut de fora: els romans, que al final 
del segle III aC desembarquen a Empúries 
disposats a aturar els peus als Cartaginesos, els seus enemics en la Segona Guerra Púnica.
Els conflictes del món globalitzat de l’antiguitat van fer que les tribus iberes reforcessin les seves 
estructures defensives, els oppida, o en construïssin de noves per preparar-se per fer front als 
atacs enemics, ja fossin suposats o imminents. En aquest context caldria situar la construcció del 
Casol de Puigcastellet.

L’avanç dels romans cap al sud és ràpid, 
però no fàcil. Les tribus iberes es comporten 
de forma diferent amb la totpoderosa Roma. 
Algunes es mostren decididament aliades 
dels romans, com els Indiketes d’Emporion; 
d’altres els són obertament enemigues, com 
els Ilergetes o els Ausetans. Sovint, però, al-
gunes d’aquestes tribus alternen la profunda 
enemistat amb l’aliança, segons els interes-
sos del moment. 
Després d’etapes de lluites ferotges i 
d’aliances, acaba imposant-se l’ocupació 
i domini de tot el territori per part dels ro-
mans, i amb l’ocupació total acaba arribant 
la pau. Els poblats que els ibers havien situat 
en zones enturonades per controlar els camins, en cas que no haguessin estat ja destruïts pels 
romans es van abandonant. Els hàbitats es traslladen a les planes, zones més pràctiques per a 
l’explotació econòmica del territori, se situen prop de les vies de comunicació, per fer més fàcil el 
transport de persones i el comerç de mercaderies, les que arriben de fora i les que es produeixen 
a les vil•les, uns nous centres de producció que progressivament van ocupant el territori. 

              Temple Romà de Vic

Jaciment iber del Casol de Puigcastellet
 Folgueroles
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La romanització, per tant, no és únicament una ocupació política, sinó també profundament cultu-
ral: la llengua llatina s’imposa a la ibera; es construeixen temples a les divinitats romanes situats 
en indrets ben visibles per tal de fer ostentació de la supremacia romana; des de les lleis fins a 
la vaixella domèstica, passant per l’urbanisme, per l’arquitectura o pels sistemes de producció 
agrícola, són romans. Aquest fort impacte cultural, aquesta aculturació, fa que la cultura ibera vagi 
diluint-se en la romana fins a desaparèixer. 

Desaparèixer? Potser no del tot. Tot i la forta aculturació oficial, es detecten algunes perduracions 
de l’època ibera, segurament perquè s’haurien conservat en l’àmbit íntim de les tradicions fami-
liars i privades. Un exemple el tenim ben a prop, en una làpida votiva trobada a Santa Maria del 
Coll (Osor), conservada al Museu Episcopal de Vic, i datada ja avançat el segle III dC. Està dedi-
cada al déu indígena Seitundo per dos individus anomenats Campanus i Maximus, que pels seus 
noms segurament devien tenir arrels indígenes, i que en les profunditats de les Guilleries haurien 
mostrat la seva devoció a una de les seves antigues divinitats. 
Encara avui dia ens queden alguns tímids rastres dels avantpassats ibers, principalment en la 
toponímia d’alguns indrets.

Isabel Vallvé Albiol

Un ase al campanar de Folgueroles
Verdaguer va ser un gran col•lector de cançons, es calcula que aplegà al voltant de 250 peces 
del cançoner tradicional. Recollí cançons populars ja des de ben jove i fins al final la seva vida, 
època en què intensificà l’anotació de cançons infantils. El fruit de les seves recerques forma un 
conjunt força copiós i variat, ric en cançons de treball, infantils, de festa, religioses, històriques, 
de bandolers, amoroses... Moltes d’elles les aplegà a Folgueroles, a Riudeperes o per la plana de 
Vic. D’entre totes elles, avui en vull destacar una de ben curiosa que té per títol «Els de Folguero-
les» i que Verdaguer va enviar al seu amic Marià Aguiló, folklorista de renom, perquè l’adjuntés al 
cançoner que estava preparant.

La història, de ben segur no del tot certa, explica que una vegada a Folgueroles tinguérem una 
molt bona anyada de naps i n’haguérem d’ensitjar fins i tot a dalt del campanar; allí se’ns hi gri-
llaren. Per aprofitar-los no trobàrem altra solució que fer-hi pujar un burro a pasturar. Un cop ben 
fart de naps, el pobre ruc no pogué baixar i quan el despenjaren amb les cordes de les campanes 
quedà rebentat. La història, en forma de cançó, la va recollir Verdaguer a Folgueroles pels volts 
de 1866. No en sabem la tonada.

Els de Folgueroles
 
Vosaltres de Folgueroles, 
lom la, sou cavallers,
enguany que heu collit prou naps,
lom la, fareu diners.

N’heu feta fer una sitja,
lom la, al campanar,
i los que no són ullats,
lom la, tornen brotar.

L’anècdota del ruc del campanar de Folgueroles de la nostra cançó és ben curiosa i és molt sem-

Si n’hi han pujat un burro,
lom la, a pasturar,
quan lo burro va ser fart,
lom la, no pot baixar.

Amb cordes de les campanes,
lom la, lo van baixar,
quan lo ruc va ser a baix,
lom la, se rebentà.
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blant a la llegenda que es conta a Solsona. S’explica que a Solsona vam fer pujar un ruc a menjar-
se les herbes del campanar de la catedral. Però com que l’escala era tan estreta hi van pujar el ruc 
penjat pel coll, i, és clar, el burro no va arribar viu a dalt. Per això als de Solsona se’ls ha batejat 
amb el malnom de mata-rucs.
D’aquesta llegenda els solsonins n’han sabut treure profit i, amb 
un gran sentit de l’humor, la nit del dissabte de Carnaval pengen 
el ruc del campanar de la Torre de les Hores, ho fan mentre la 
plaça canta la cançó «A Solsona, bona gent»: A Solsona bona 
gent, / si no haguessin mort el ruc. / Fa molts anys a dalt del 
campanar, aquí a Solsona, / fa molts anys a dalt del campanar / 
aquí a Solsona / el vam penjar. / Adéu-siau, ens en anem / i no 
sabem quan tornarem. / Som governats per quatre rucs / mal 
educats.

No cal dir que el que pengen és un ninot que va repixant aigua 
mentre el pugen amunt, tot remullant els badocs de sota. La tra-
dició de la penjada es convertí en un dels actes estrella del Car-
naval gràcies a una campanya promoguda per diversos mitjans 
de comunicació que pretenia salvar l’ase de tan esgarrifós final; 
es pensaven que era un ase viu! De la polèmica que es generà 
arreu de l’Estat, tractant els catalans de poble sense entranyes 
ni sentiments, encara ara se’n parla amb ironia i burla.

El Carnaval de Solsona és una de les festes més importants de 
Catalunya i no voldria acabar sense esmentar encara dos esde-
veniments més relacionats amb el ruc: la Bramada i el nomena-
ment del Mata-ruc d’Honor. Cada any és dedica la bramada a una 
persona polèmica, especialment en contra de la cultura catalana; entre d’altres, s’ha dedicat la 
Bramada a la COPE i a l’Aznar. Per contra, es nomena Mata-ruc d’Honor del Carnaval de Solsona 
una persona que s’hagi destacat durant l’any dins el món català.

Vaja, que els de Solsona han sabut aprofitar el ruc per fer-ne una gran festa; no són pas ben bu-
rros del tot, els solsonins. Segons la cançó que recollí Verdaguer, als de Folgueroles ens haurien 
d’haver batejat com els rebenta-rucs.

Xavier Roviró i Alemany. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Folgueroles, primavera 2010

Jacint fa país  per Francesc Ligorred Perramon (antropòleg)

Vull començar ratificant que si és ben certa la vella dita de «femer fa graner», és igualment exacte 
afirmar que Jacint Torrents fa país. En uns moments en què les anomenades obres mediàtiques 
omplen pàgines i pantalles, aquest llibre ens parla clar i català d’homes –feines– i de materials 
–eines– i ho fa en el més bell –amb b– estil antropològic en el qual l’elogi a un ofici prové d’una 
observació tan constant que l’autor esdevé participant de les vides que donen vida a l’obra, par-
ticipant de les feines que donen forma al text. Com a antropòleg aplica l’antropologia integral en 
la qual l’observador –ell– i l’objecte observat –la pagesia– aconsegueixen l’absorció definitiva. A 
més a més, Jacint Torrents abasta tots els dominis de l’etnologia, aquells que van des de la cultura 
material (les eines) fins a la cultura espiritual (les feines) i és en aquest ampli espai –més ampli 

Els Rucs de Solsona penjats del
 campanar durant el Carnaval.
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que l’agricultura i que la Plana de Vic!– que l’autor troba en el fems l’enyorada baula perduda entre 
els homes i la terra. 

Femer fa graner. Feines i eines de pagès a la Plana de Vic del segle XX (2009) de Jacint Torrents 
és, des d’ara, una obra indispensable per entendre la història moderna d’un territori on l’agricultura 
–junt amb la canalització/industrialització de les ribes del Ter– ha tingut un paper decisiu tant en 
el desenvolupament socioeconòmic rural i urbà com en la conformació d’un caràcter humà (savi i 
emprenedor, murri i mesell) i en la reconstrucció d’un paisatge original on les terres ermes donen 
pas a la diversitat i a les anyades dels conreus, respectant sempre la calculada rotació dels gua-
rets. La posterior i desmesurada extensió de la ramaderia, a través de les explotacions lleteres i 
porcines, ha contribuït a l’actual empobriment ambiental (contaminació de fonts, pudors...) i a la 
desfiguració d’un paisatge (granges, indústries càrnies...) fins aleshores eminentment agrícola, 
però això ja és una altra història... Diu l’autor. «La labor de treballar la terra és el resultat d’una 
acumulació de sabers que al llarg de la història s’han anat traspassant de pares a fills, de gene-
racions de pagesos que han volgut millorar el rendiment del seu esforç, de coneixements cultu-
rals que determinen una forma de ser i de treballar la terra en un indret determinat». Si l’objecte 
d’estudi del llibre són les feines de pagès observades, inicialment, des de la part més humana 
–antropològica– del que vol dir fer de pagès, el detallat corpus que fa referència a les eines, així 
com un glossari ben documentat d’aquestes i dels oficis menestrals, completen el panorama d’una 
pagesia que tenia el seu pal de paller no pas en el pal i en la palla, sinó en el fems, un fems apre-
ciat que fertilitzava les terres per alimentar els homes.

L’origen de l’obra ens l’explica Jacint Torrents amb claredat: «Els primers passos de la present 
investigació es van iniciar –sense saber-ho– l’estiu de l’any 1987, quan amb una colla d’homes 
de Folgueroles (...) i a fi de recordar els temps en què ells havien segat i batut, vam decidir d’anar 
a segar a cop de volant i batre a pota un camp de civada (...) i enregistrar tot el procés tècnic...». 
Aquí la faceta d’antropòleg participant és palesa, ja que en Cinto no representa mai l’anomenat 
antropòleg de gabinet (o despatx) i com escriu ell mateix, «...va ser llavors quan vaig començar a 
tenir interès pels processos tècnics propis de les feines 
de pagès, esperonat per un interès doble: el del coneixe-
ment científic des del camp de l’etnografia, juntament 
amb el de la voluntat de difusió, fent-ne transposicions 
didàctiques per fer-lo més assequible per als estudiants 
i per al gran públic». Hem d’agrair, doncs, que a través 
d’aquesta obra se’ns regalin vivències personals –sovint 
d’origen familiar, veïnal i popular– i coneixements, he-
retats d’uns pagesos i d’uns menestrals que, finalment, 
van esdevenir més amics que informants; uns coneixe-
ments que sense desdibuixar-ne el valor humà, el mes-
tre Jacint Torrents, sap presentar als alumnes i al públic 
en general amb una correcta metodologia i amb un clar 
valor científic. 

FEMER FA GRANER
(Feines i eines de pagès a la Plana de Vic del segle XX)
JACINT TORRENTS I BUXÓ
Temes d’Etnologia de Catalunya, 19
Generalitat de Catalunya
Barcelona, 2009
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Dites Populars
Cada casa és un món.   (Cada família té els seus problemes.)
A l’estiu tota cuca viu.    (És una estació alegre, es tenen ganes de fer activitats.)
Si vols fer drecera passa per la carretera. (Passar per camins alternatius de vegades allarga el 
recorregut.)

 Paraules per Conservar
Avui apadrinem...
ESCOTORIT: persona molt eixerida                            ATROTINAT: desgastat
CALCES: dit antigament dels pantalons                      GARLAR: xerrar

Receptes antigues 
ESCUDELLA I CARN D’OLLA

Ingredients 
- Gallina: una d’aquestes parts: coll, pedrer, potes i les puntes de les ales.
- Porc: una d’aquestes parts: os d’espinada o peu de porc, i botifarra negra, cansalada o os de 
pernil.
- Una bola de sagí (greix del porc amb farina).
- Verdures: col o coliflor, patates, mongetes seques o cigrons (segons el que hi havia cuit).
- Pilota: carn picada, ous, all i julivert, sal i pebre, farina.
- Arròs i fideus.
Utensilis 
Per al caldo:
- Una olla gran de ferro colat, un escorredor, una plata de terrissa, cullerot i pescadora.
Per a la pilota:
- Mitja lluna (tallant amb una base de fusta), un plat de terrissa, una forquilla d’alumini i un gani-
vet.
Preparació 
En una olla amb aigua s’hi posen els ossos i la carn de gallina, de xai, de porc... (prèviament ren-
tada) i la bola de sagí i es posa tot a bullir.
Mentrestant pelem les patates, tallem la col i ho netegem.
Fem la preparació de la pilota. Tallem la carn amb la mitjalluna. Posem la carn en un plat i la 
salpebrem, hi posem un ou i all i julivert tallat menut. Ho barregem i aixafem. Agafem la carn, ja 
amanida, i hi posem farina per fer la forma de la pilota.
Quan fa una hora i mitja que bull el caldo hi afegim la col, les patates i la pilota i ho deixem bullir 
mitja hora més.
Quan falten uns 10 minuts per acabar de bullir, cal afegir-hi la botifarra negra.
S’aixafen amb un colador les mongetes i els cigrons i afegim la substància al caldo.
Un cop fet el caldo, es treuen la carn, els ossos i la verdura i es col•loca tot en una plata. Serà el 
segon plat del dinar. 
La resta del caldo es cola amb un colador i s’hi fa bullir arròs i fideus.

Gent gran, gran gent (tallers terapèutics)

EL RACÓ DELS RECORDS

EL RACÓ DELS RECORDS
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SERVEIS
Serveis Socials s’apropa als ciutadans
Els serveis socials del municipi estan ubicats a la segona planta de l’Ajuntament. L’equip humà 
i professional té la pretensió d’apropar-se a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, de tal 
manera que els serveis que s’ofereixen tinguin un caràcter universal i útil per als usuaris que els 
utilitzin. D’aquí la voluntat manifesta de l’equip de serveis socials per tal de donar-se a conèixer 
i acollir totes aquelles persones a les quals els calgui el suport de serveis socials. Així doncs, 
l’equip de serveis socials el formem les persones següents:

▪ Treballadora social (assistenta social)
Les tasques de la treballadora social són:
Informar i orientar el ciutadà dels serveis, prestacions i/o recursos, com per exemple: Llei de de-
pendència, teleassistència domiciliària, ajudes tècniques per a la cambra del bany i l’habitatge, 
servei d’ajuda a domicili, entre d’altres.
Suport i acompanyament a les famílies en situació de desestabilització familiar.
Treball grupal: potenciar grups i associacions de caràcter social dels municipis oferint suport i 
col•laboració (casals d’avis).
Treball comunitari: animació, promoció i desenvolupament comunitari (voluntariat).
La treballadora social atén a l’Ajuntament i cal demanar hora.
Telèfon: 938122054.           Horari: dimecres de 10:00 a 12:00 h del migdia (cal demanar hora).

▪ Treballadora familiar
La tasca de la treballadora familiar està emmarcada dins el Servei d’Ajuda a Domicili. La seva 
intervenció es caracteritza per la intervenció directa amb la persona atesa i/o la família en el seu 
entorn i domicili. L’objectiu general de la treballadora familiar és afavorir una millor qualitat de vida 
de les persones ateses, potenciant l’autonomia i el benestar de la persona i/o família. Tanmateix, 
també desenvolupa treballs comunitaris: intervenció en projectes com tallers de memòria…

▪ Educador social
Les tasques de l’educador social són:
Detectar i prevenir situacions d’exclusió social dels menors i les seves famílies.
Informar, orientar i assessorar els joves i les seves famílies sobre recursos socials i educatius.
Vetllar per l’escolarització dels menors.
Seguiment individualitzat de menors i les seves famílies amb problemàtiques socials o de risc. 
Suport als joves en l’elaboració dels seus itineraris professionals o formatius.
Treball comunitari: participació i promoció de projectes (prevenció d’absentisme escolar, tallers de 
comunicació per a persones immigrades, prevenció de drogodependències, sessions d’orientació 
a famílies amb joves adolescents…).
Per contactar amb l’educador social cal concertar cita prèvia trucant al telèfon de l’Ajuntament.
Telèfon: 938122054.            Horari: dimecres de 10:00 a 12:00 h del migdia (cal demanar hora).

Cal dir que l’Ajuntament de Folgueroles forma part dels municipis que disposen del Servei de Pro-
moció Econòmica Osona Sud-Alt Congost, servei que ofereix informació i orientació laboral i que 
compta amb una borsa de treball per a totes aquelles persones majors de 16 anys que busquin 
feina, com també per a les empreses que busquin personal per cobrir un lloc de treball.

L’Equip de Serveis Socials .-  Regidoria de Benestar Social  de l’Ajuntament de Folgueroles
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SIJ  Espai Jove EL JAU
Cursos i monogràfics 

Aquest any, des del SIJ El Jau hem continuat oferint cursos i hem introduït els monogràfics. Hem 
continuat oferint el curs de Bollywood, els dimarts al centre cultural, i hem fet un monogràfic de 
risoteràpia. Un taller que a partir del riure ens ajuda a eliminar bloquejos emocionals i físics, a 
més d’oferir-nos una bona estona. En total van ser 14 les persones inscrites i en vista de l’èxit 

ens plantegem de repetir. Pel mes de juny 
farem un curs intensiu de francès que si té 
èxit repetirem pel setembre. 
El curs de guitarra i de caricatures que ha-
víem organitzat els vam haver d’anul•lar per 
falta d’inscrits.
També hem continuat organitzant el cicle 
de Vols veure món?, anant a l’Índia de la 
mà de Jèssica Parramon i Marta Comerma. 
Des d’aquí fem una crida perquè si algun 
folguerolenc ha viatjat a algun altre país 
ens ho vingui a explicar i ens apropi la seva 
experiència, que segur que és interessant. 
Després oferirem un petit refrigeri de men-
jar típic del país escollit.

Xerrades i tallers

A petició dels mateixos joves el passat dia 6 
de maig es va portar a terme un taller d’hàbits 
saludables vinculats amb l’afectivitat i la 
sexualitat, per a joves de 1r cicle d’ESO, que 
va ser realment interessant. I pel proper mes 
de juny tenim previst oferir una xerrada sobre 
hàbits alimentaris al Centre Cultural, adreça-
da a tota la població en general. 

Les II Nits Joves a Can Dachs

En l’actualitat estem treballant per portar a 
terme les II Nits Joves a Can Dachs. Prope-
rament us n’informarem, però la nostra idea 
és tornar a gaudir d’aquest espai privilegiat que ens ofereix el nostre poble.
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. 
D’altra banda, amb el Consell Comarcal d’Osona ens podem beneficiar dels busos nit (al MMVV 
o al Carnaval de Torelló), cursos de socorrisme, estades d’idiomes, etc. De totes aquestes acti-
vitats te’n pots venir a informar al Jau. També pengem les nostres activitats a la pàgina web de 
l’Ajuntament i al nostre facebook. El Jau ja té facebook, connecta-t’hi!
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Consorci de la Promoció Turística Vall de Sau Collsacabra
El passat dimarts 16 de març el Consorci per a la 
Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra va 
organitzar una jornada sobre l’Aplicació de bones 
pràctiques ambientals als establiments turístics. 
Durant la jornada es va informar de dues certifica-
cions reconegudes actualment a nivell ambiental 
que distingeixen les empreses respectuoses amb 
el medi ambient: el Distintiu de Garantia de Quali-
tat Ambiental, a nivell català, i l’Etiqueta Ecològica 
de la Unió Europea, a nivell europeu. Durant la jor-
nada es van detallar els objectius i les característi-
ques d’aquests distintius, els criteris que cal com-
plir per obtenir-los, les subvencions disponibles per 
finançar-ne el cost, etc.. També es va fer esment a les bones pràctiques ambientals que han de 
complir els establiments turístics que es vulguin distingir amb el SICTED (Sistema Integral de 
Qualitat Turística en Destinacions).
Finalment, la jornada va acabar amb el cas pràctic de l’allotjament de turisme rural «L’Avenc de 
Tavertet», el qual compta amb els distintius de l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea i del SIC-
TED, un bon exemple de responsabilitat social empresarial.
La jornada va tenir lloc al Centre Cultural de Folgueroles i va comptar amb una quinzena 
d’assistents

Calendari d’activitats

Per tal de potenciar i divulgar la zona turística de la Vall de Sau 
Collsacabra, el Consorci Sau ha editat pel Mercat del Ram el nou 
calendari d’activitats dels set pobles que formen el territori, per do-
nar-lo a conèixer als mercats estratègics de proximitat. Se’n fa una 
edició semestral i aquest va d’abril a setembre. És un calendari 
adreçat a turistes i també als habitants dels pobles, perquè siguin 
coneixedors de totes les activitats aglutinades. Se n’ha fet una 
tirada de 3.500 i s’ha canviat el format anterior, ara és més petit, 
més clar i més pràctic, seguint el model del fullet general, amb una 
portada de fons blanc amb un element que simbolitzi l’activitat. En 
aquest cas s’ha escollit una espardenya de set vetes que es pot 
trobar a la venda a la botiga de Ca l’Ample de Rupit.

Nou punt d’acollida del Centre BTT de Sau Collsacabra

Un dels objectius del Consorci Sau Collsacabra és posicionar el territori com una destinació de 
turisme actiu. Per aquest motiu s’aposta per donar al públic aficionat a la BTT un més bon servei, 
inaugurant el nou punt d’acollida del Centre BTT a les instal•lacions d’Anigami a la població de 
l’Esquirol. S’aprofitarà el marc de la pedalada del Cabrerès per fer la inauguració del nou punt i 
també la nova ruta d’iniciació. El Consorci Sau Collsacabra ha signat un conveni amb aquesta 
empresa gestora per donar un bon servei als usuaris del Centre BTT, oferint-los rutes de diferents 
nivells i dificultats i un punt de sortida que ofereixi tots els serveis necessaris als usuaris.
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Un món sota l’aigua...
El Club Milana-Sub de Folgueroles comp-
ta amb una dècada d’experiència en la 
formació de submarinistes en tots nivells 
i especialitats; i és amb l’arribada de la 
nova temporada estiuenca que ens agra-
daria acostar el fascinant món subaquàtic 
als folguerolencs.

Organitzem activitats per a totes les edats 
amb l’objectiu que tota persona a partir 
dels 8 anys pugui gaudir de la sensació de 
respirar sota de l’aigua amb total llibertat, 
però amb la seguretat d’anar acompan-
yat d’un Instructor qualificat i certificat per 

la FECDAS (Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques).

L’equip tècnic està format per diversos instruc-
tors que actuen dins l’aigua acompanyant en 
tot mom
ent els participants, i per un grup de suport 
amb titulació de submarinista i primers auxi-
lis, el qual assessora i ajuda en l’organització 
i l’equipament del personal. Tota l’activitat està 
dirigida i coordinada pel director tècnic de 
l’Escola Milana-Sub amb titulació d’Instructor 
Nacional 3 estrelles (FEDAS-CMAS).

Si ens voleu conèixer o saber més sobre no-
saltres us podeu adreçar al director de l’escola, 
Pere Masardo i Pujol, al telèfon 609.78.52.54 o 
bé per correu electrònic aventuraextrema@ho-
tmail.com. També disposem d’una pàgina web. 
www.aquaticsub.com 
 
Pere Masardó i Pujol
Club Milana-Sub de Folgueroles
 

ENTITATS
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AMPA
Des de l’Ampa volem fer un comentari sobre una de les qüestions més importants per a la nostra 
mainada i que sovint ens passa per alt: la Nutrició Infantil. Des de sempre sabem que una bona 
alimentació és cabdal per al futur dels nostres fills, però de vegades la manca d’informació i el ritme 
actual dels nostres temps fa que no els donem una bona alimentació. L’actual model de vida familiar 
fa que cada vegada es faci més ús del servei de menjador escolar. Però no podem oblidar que el 
primer aprenentatge alimentari, i el més important, es produeix en la família. L’any 1997 el Departa-
ment d’Educació i el Departament de Salut van distribuir a totes les escoles de Catalunya un manual 
anomenat Quadern per a la planificació de menús a l’escola, on hi havia d’una manera esquemàtica 
les diferents recomanacions que cal tenir en compte a l’hora de planificar el programa de menús 
dels centres. Al mateix temps, es va iniciar un servei d’assessorament de programacions de menús, 
recollits en l’article 16.3 del Decret 160/1996, publicat en el DOGC núm. 2208, de 20 de maig de 
1996, i és efectuat des del Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola (PESE) en coordinació 
amb el Programa d’Alimentació i Nutrició del Departament de Salut. La Generalitat ha editat una 
guia, anomenada L’alimentació saludable a l’etapa escolar, que, tal com diu en la seva introducció, 
té per objectiu facilitar als centres educatius i a les famílies eines per revisar acuradament les pla-
nificacions alimentàries i, alhora, promoure entre la població en edat escolar hàbits alimentaris sa-
ludables. Fa referència a recomanacions alimentàries, complementació diària dels diferents àpats, 
conceptes clau en l’alimentació dels escolars... És interessant que hi doneu un cop d’ull. A través 
d’Internet podeu trobar el document de la guia a l’adreça:
 http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/guialimentacio.pdf

Des de l’Ampa estem preparant una sèrie d’accions per posar el nostre gra de sorra en aquest tema 
tan important. La primera és la xerrada sobre alimentació infantil a la qual es va convidar a tots els 
pares, mares i altres persones interessades en el tema, el dimarts dia 18 de maig, impartida per 
Emília Bosch, psicòloga i màster en Dietètica i Nutrició, i Jaume Pascual, assessor en Dietètica i 
Nutrició.
De cara el curs vinent treballarem en diferents accions i mirarem que siguin participatives per a to-
thom, tant pares com fills.

Associació de Donants de sang de la comarca d’Osona
L’Associació de Donants de Sang d’Osona necessita una persona per ser delegada a Folgueroles, 
i una o dues persones més per ser col•laboradores i fer un equip.

Perquè cada tres segons hi ha una persona a Catalunya que necessita rebre sang.
Perquè una de cada deu persones que és hospitalitzada, ha de rebre sang.
Perquè quatre de cada cinc persones, en el decurs de la seva vida, haurà de rebre sang.
Perquè tothom té dret a rebre sang.
Perquè de les mil bosses diàries de sang que es necessiten, només en recollim vuit-centes.
ELS DONANTS DE SANG FAN UN REGAL PRECIÓS A LA HUMANITAT!!! DONEN VIDA!!! 

No us agradaria treballar de forma altruista per una de les causes més grans del món?
Folgueroles, al mateix temps, progressaria en excel•lència cívica.

Joaquim Sarrate. Tel. 639325101
President de l’Associació de Donants de Sang de la Comarca d’Osona
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Associació Solidària Amics del Món
Amics del Món ja fa quatre anys que treballa al Senegal amb un projecte de desenvolupament agra-
ri, escolar i sanitari. El projecte agrari consisteix en el tancament de terrenys d’una hectàrea per al 
cultiu d’hortalisses i en la construcció de pous per facilitar-ne el reg. Es fa a les comunitats que ho 
demanen, per ordre de sol•licitud i en funció dels diners dels quals disposem.
Actualment hi ha vuit hortes construïdes amb els pous corresponents, i una d’elles és de dues hec-
tàrees, per a la plantació de bananers. A dia d’avui n’hi ha uns 500 de plantats, però un cop acabada 
en seran uns 2.500. Quant a les escoles, les dotem de tot el material necessari per a un curs, de 
manera que tots els nens poden començar el curs quan toca i les famílies tenen temps fins a final 
de curs per retornar els diners del cost del material utilitzat. D’aquesta manera, l’escola torna a dis-
posar dels diners per començar un altre curs. Actualment hi ha cinc escoles ja dotades, i podem dir 
que funcionen molt bé; gràcies a això hem notat un increment de nenes a l’escola, i estem animats 
a continuar el projecte.

Fa uns dies que quatre de nosaltres vam baixar al Senegal. Normalment les nostres baixades són 
per supervisar el projecte, i per conèixer des del lloc les necessitats per al seu bon desenvolupa-
ment. En aquest viatge s’ha comprat material per als tancaments, i s’han visitat les hortes, les es-
coles i els centres sanitaris. S’ha fet la instal•lació de tres bombes activades per plaques solars per 
pujar l’aigua d’un riu i poder regar l’horta dels bananers. Ens hem reunit amb els diferents grups de 
treball, per discutir i solucionar els problemes que han sorgit des de l’última baixada. S’han repartit 
les caixes de material baixades amb la Caravana Solidària amb material sanitari facilitat per Hospital 
General i l’ambulatori de Vic, el CAP de Santa Eugènia i la farmàcia de Folgueroles, material espor-
tiu facilitat pel Club de Futbol de Manlleu, Fundició Benito i Esports Solidaris. I també hem repartit 
les llavors cedides per l’empresa Fito i el cacau pels nens que ens ha facilitat Chocovic.
En general estem contents de la bona marxa del projecte, lentament veiem uns canvis positius en 
la població, tenen més menjar, hi ha més nenes a les escoles i utilitzen més els centres sanitaris. 
Aquest any tenim una sol•licitud feta per un grup de nois que tenien la voluntat d’emigrar a Espan-
ya però que, a causa de la crisi i informats per la gent que ja viu aquí amb problemes, han decidit 
quedar-se al seu país i ens han demanat ajuda per tancar un espai de dues hectàrees, per plantar-hi 
fruiters, arròs, etc. 
Aquesta sol•licitud ens fa especial il•lusió, i hi donarem prioritat perquè pensem que això és, en de-
finitiva, el que ens fa moure: que es puguin quedar al seu país i viure amb dignitat.
No volem acabar sense tenir un record pels companys de la Caravana Solidària que encara estan 
segrestats a Mali. Per Amics del Món l’ajuda de la Caravana és indispensable, ja que és gràcies a 
ells que podem baixar de forma totalment gratuïta el material a la zona. Esperem que siguin allibe-
rats aviat.

ENTITATS
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Atletisme
Una de les activitats que ens encarreguem d’organitzar des del grup d’atletisme és el Cros Escolar, 
que enguany, malgrat l’abundant nevada que havia caigut, vam poder celebrar el dia 14 de març pas-
sat. Va ser una jornada esplèndida d’esport escolar amb una participació que vorejava els 300 atletes.

Aquest any el nostre cros 
formava part de la primera 
lliga comarcal organitzada 
a Osona, on hem tingut una 
nodrida participació d’atletes 
de Folgueroles en les dife-
rents proves que hi ha ha-
gut al llarg de la temporada. 
Paral•lelament a aquesta 
lliga de cros d’Osona, tam-
bé hi ha hagut participació 
al circuit gironí de Cros, al 
Campionat de Catalunya de 
Cros, en algunes proves de 
pista, en curses populars... 
S’han aconseguit bons re-
sultats, però el que realment 
ens agrada és que cada any 
tenim més inscrits a l’activitat 
d’atletisme i també més parti-
cipació en les curses. Creiem 
que això és important per fo-
mentar la pràctica de l’exercici 
físic amb regularitat, com una 
activitat habitual i que cal fer. 
Perquè ja us deveu haver 
fixat que cada vegada hi ha 
més gent que corre, que ca-
mina, que va amb bicicleta...

Realment, la pràctica regu-
lar d’un esport, més enllà de 
permetre’ns gaudir-ne i de 
posar-nos en forma..., repre-
senta dedicar-nos un temps 
a nosaltres mateixos; és rea-
litzar una activitat que et permet desconnectar del dia a dia i per carregar piles, encara que ens 
cansem. Cadascú que trobi la seva activitat, el seu esport, però manteniu-ne la regularitat. Per la 
nostra part, sapigueu que si us fa falta informació de curses, d’entrenaments, d’altres disciplines 
esportives, etc., podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic, atletismefol-
gueroles@gmail.com, i us ajudarem en el que puguem. També ens podeu fer arribar informació, 
fotos o cròniques de la vostra participació en qualsevol tipus d’activitat esportiva per penjar en el 
nostre blog: www.atletismefolgueroles,blogspot.com.

                Sortida Benjamins masculins cros Folgueroles 2010

                                       Alguns dels Atletes

ENTITATS
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Escola Mossèn Cinto
DIADA DE SANT JORDI A L’ESCOLA

Aquest any hem celebrat la diada de Sant Jordi fent les següents activitats:

• Durant el matí els alumnes d’Educació Infantil van anar a visitar les parades de llibres i 
roses dels carrers de Folgueroles i després van fer un taller de contes.

• Els alumnes de Primària al  matí van fer uns tallers de roses i una marató de contes.

• A la tarda ens vàrem trobar tots junts al gimnàs de l’escola per lliurar els premis dels Jocs 
Florals. Pel jurat va estar una tasca difícil a l’hora d’escollir els premiats ja que tots eren de gran 
qualitat.

Aquí teniu una petita mostra d’algunes de les activitats 
de la diada.
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MÓN ST. BENET.

Els dijous al llarg del mes de març els alumnes d’Infantil hem anat a St. Fruitós del Bages  per 
realitzar tallers sobre els aliments, concretament la friuta. A St. Benet hi ha la Fundació Alícia que 
pretén conjugar  l’alimentació i la Ciència, d’aquí el seu nom.

La Clementina, la venedora de friutes, un titella de mida natural, ens va ensenyar d’on surten les 
friutes i ens va convidar a fer una broqueta feta de meló, mango, plàtan, poma i pera. Sort que 
ens va regalar un davantal per no tacar-nos.

Més tard vàrem disfrutar del parc i dels voltants del monestir. Passant un dia ben agradable.

Fent la broqueta....



32 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

VIU L’ARBRE

El passat 19 de març va tenir lloc a la Font Trobada la recuperació de la Festa de l’Arbre de Fol-
gueroles, just 50 anys després d’haver-se celebrat per primera vegada.

Les festes de l’arbre es van fer durant alguns anys més, però amb el temps es va anar obli-
dant aquesta tradició, que enguany s’ha recuperat gràcies a l’activitat VIU L’ARBRE, organitza-
da pel Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona i l’Ajuntament de Folgueroles, amb la 
col•laboració de la Casa Museu Verdaguer, els avis del poble i l’escola Mossèn Cinto.

Els nens de sisè van 
ser els encarregats 
de plantar diversos 
arbres de ribera i es-
pais humits en aquest 
lloc tan ric biològica-
ment, per donar con-
tinuïtat a la tradició i 
nodrir també d’arbres 
aquest espai per a la 
Festa de l’Arbre de 
Maig.

Cada nen en va plan-
tar dos: un trèmol i 
un auró. Els avis del 
poble i el personal de 
l’espai natural els van 
ajudar a fer-ho. 

Amb aquesta activitat 
es va pretendre que 
els nens i nenes no 
només plantessin els 
arbres, sinó que es 
responsabilitzessin, a 
més, d’observar i vet-
llar el seu creixement, 
fent que aquest parat-
ge formés part de les 
seves vides. 

Com a cloenda, l’Anna 
Maluquer va llegir un 
text ecologista de Ja-
cint Verdaguer: En 
Rovira de Sau-Aguiló.
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
 Durant els dies de la Festa Major al Centre Cultural del nostre poble va restar oberta una expo-
sició de tots els treballs realitzats pels alumnes de la nostra Escola, va estar força concorreguda i 
els visitans van poguer observar la quantitat d’ artistes que tenim a Folgueroles i comarca, volem 
agrair des de aquí al Ajuntament per haver-nos cedit la sala del Centre Cultural .

Ja ha passat un altre any en el que hem treballat 
molt i us voldríem explicar una mica l’ ho que hem 
estat fent durant aquest curs. 
Hem tingut grups d’ edats compreses entre 6 
fins als 12 anys, aquets grups han estat repar-
tits en dos : el dels petits ( de 5 a 7 anys ) i el 
dels grans ( de 8 a 12 anys ),hem treballat llapis, 
ceres, temperes,paper maché,marmolejat,sabó 
reciclat,papiroflèxia,figuretes de guix,composicions 
amb diferents materials,boles de llana,  

pastelina,mosaic,paper reciclat,pintura sobre roba,per 
Nadal el pessebre i com cada any hem fet la mascota 
aquesta a estat "la menina pinta fina".

També hem fet classes per adults,aquest any hem fet 
pintura al oli, en horaris a partir de les 3h fins a les 
5h 

 Per acabar us voldríem informar una mica de com 
anirà el nou curs 2010/2011: 
Començarem les classes a principis de setembre, els 
dies segurament seran els dimarts i els dijous apartir 
de les 5,3oh fins a les 6,45h per la quitxalla i a partir 
de les 3h fins a les 5h per els adults. 

 APUNTEU-VOS, ens ho passem molt be i apre-
nem moltes coses !!!

Aquest curs 2010/2011 hi hauran moltes nove-
tats!                                                     
  Podeu passar per l’ escola o be trucar a :
  Marta Casasas Riba   93 889 48 53
                                    686 07 00 82
  M.Carme Vilà Serrabou 93 812 24 25
                                         645 44 53 56
  Us informarem amb molt de gust i també 
   acceptem tot tipus de propostes.
 La Matrícula pel proper curs 2010/2011 ja esta 
oberta !
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A l’escola bressol “Patufet” celebrem el SANT JORDI  !!                              
Aprofitem que arriba la primavera i engalanem la nostra escola amb murals de colors, ocells, pa-
pallones i flors.  Preparem la diada  de SANT JORDI  per  conèixer les tradicions del poble i de la 
cultura catalana.

Portem  a terme diverses activitats i vivim amb il•lusió aquesta festa tan nostra. A tots els nens i 
nenes de l’escola ens agrada molt la llegenda i els seus personatges: el rei , la princesa, el cava-
ller  Sant Jordi  i el drac ferotge. Aprenem cançons  i petits poemes.

Diada de Sant Jordi :Amb els nens i nenes de p2 sortim a visitar les parades de roses i llibres del 
poble.

“ ja arriba la diada,

amb llibres a cada parada 

S’acaba un nou curs i ja tenim el camí fet per al proper, que tornarem a ser una bona colla de 
patufets. Estem molt il•lusionats per estrenar el nou pati que l’Ajuntament ens ha condicionat en 
construir el centre de dia, des d’aquí el nostre agraïment en nom de tots i totes. També volem 
desitjar a tothom molt bon estiu i fins aviat!
                                                                                              Llar d’Infants Municipal «PATUFET» 

i una rosa vermella

per a la princesa estimada.”
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“ Sant Jordi mata el drac,

 vestit de soldat 

sang li surt, 

 i una rosa li ha nascut.”

Amb els nens i nenes de

 p 1 sortim al pati amb el drac , 

disfressem el Sant Jordi i fem una 

petita representació.
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Els més petits

 de tots

 veiem el drac 

i ja en tenim prou. 
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L’Ateneu de Folgueroles
Ja ha arribat la primavera i, com cada any, l’Ateneu va organitzar les dues ja tradicionals camina-
des «Coneguem el nostre entorn». Enguany, la caminada corresponent al mes de març va tenir 
lloc el diumenge dia 7 i es va anar a Santa Magdalena, passant per la Font de la Baronessa i el 
Roc del Sacrifici, amb una bona participació de caminants.

La caminada corresponent al mes d’abril es va dur a terme el dia 11. La Ruta dels Molins va resul-
tar molt atractiva, cosa que quedà ben palès per la quantitat de caminadors, uns seixanta en total. 
El temps també acompanyà i es va poder gaudir d’un sol esplèndid. Al Molí de la Calvaria en Pep 
Albó, a més de donar-nos unes interessants explicacions sobre la feina de moliner, va posar en 
marxa el molí perquè tothom pogués contemplar-ne el funcionament.

També, com cada any, amb la Pasqua van arribar les Caramelles, amb les seves cantades pels 
carrers de Folgueroles.

Volem esmentar també que aquest passat mes de febrer es va convocar el IX Premi Literari Me-
morial Anna Dodas i Noguer. Com ja sabeu, se celebra cada dos anys i el va instaurar l’Ateneu 
dirigit a escriptors de poesia, assaig literari i narrativa que hagin publicat una sola obra, amb 
la finalitat d’estimular-los a seguir en la seva incipient carrera literària. Qui estigui interessat a 
conèixer més detalls relatius al Premi Literari, pot visitar el blog que s’ha creat anant a l’adreça 
electrònica següent: 

http://annadodas.blogspot.com. 

Puntaires de Folgueroles
Un cop més, ens adrecem a tots els folguerolencs i folguerolenques per agrair totes les ajudes que 
rebem pel dia de la festa de les puntaires de part de tots els veïns del poble que hi col•laboren. 
Cada any ens sentim més orgullosos de poder-la celebrar, ja que l’anem consolidant any rere 
any.
Sembla que els visitants es troben a gust a la nostra trobada i marxen satisfets del tracte que els 
oferim. Molts d’ells destaquen la bellesa del nostre poble i de l’entorn.
Només ens queda esperar que aquest any es repeteixi el mateix èxit de les anteriors edicions; 
això sí, amb la vostra col•laboració, ja que sense la vostra ajuda ens seria impossible poder-la 
organitzar. Moltes gràcies a tots!

Associació Social Cultural Ntra. Sra. de la Demunt
Benvolguts folguerolencs i a tothom en general. Ens adrecem a vosaltres amb aquest escrit per 
recordar les activitats que fem durant l’any, com hem esmentat alguna vegada, que cobrim l’import 
del 40€ amb tots els medicaments que necessita el soci i no cobreix la seguretat social.
Cada any per la Festa Major, segon diumenge de setembre, fem la processó de l’acompanyament 
de la mare de Deu de la Demunt que surt sempre de Can SAPERES AL CARRER Nou. Un any 
passa per aquest carrer i l’altre per la Rambla amb la participació i ordre : els GEGANTS, ABAN-
DERATS, Autoritats ECLESIÀSTIQUES, autoritats CIVILS, Orquestra, feligresos i públic en gene-
ral fins l’església. El dilluns amb processó, encara que no tan lluïda, però molt emotiva, es fa el 
retorn de la Mare de Déu a l’ermita de la Demunt. 
Esperant veurents complaguts, els saludem atentament.

ENTITATS
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Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles
Des de començaments d’any l’APA Folgueroles ha organitzat diversos actes i ha participat en 
d’altres que us explicarem a continuació.
El passat 16 de gener es va celebrar al Pavelló de Folgueroles, després de molts dies de treball, 
esforç i, evidentment, de moltes ganes i il•lusió, el 25è Festival de Patinatge de Folgueroles, amb 
un gran èxit de participació tant de públic com de patinadors (aquest any entrenen i patinen 42-45 
nens i nenes) i d’expatinadores. 

L’acte va comptar amb la presència de patinadors d’alt nivell, que ens van mostrar les seves habi-
litats mentre les nostres patinadores es canviaven per al següent ball. Aquests van ser:

- Judith Serrat, patinadora del C.P. Vic, que compta amb nombrosos èxits en el seu currí-
culum: 1a del Comarcal 2009; 1a dels Territorials 2009; Campiona de Catalunya 2009, i 1a de 
Certificat 2009, per destacar-ne alguns.
- Aleix Torres, patinador del C.P. Tona, que va ser Campió d'Espanya de parelles l’any 
2009.
- C.P. Olot Grup Promoció, que ens va oferir una «Dansa Celta» i que ens va mostrar perquè 
el Club Patí Olot obté títols i èxits a nivell europeu.

ENTITATS
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A la meitat del Festival es va passar un muntatge audiovisual amb vídeos i fotografies recuperades 
d’aquests 25 anys de Patinatge a Folgueroles. 
I com a cloenda de l’acte, les patinadores grans i les expatinadores de l’APA FOLGUEROLES van 
fer un ball que era un recopilatori de les músiques que havien utilitzat en anteriors festivals.
La festa es va acabar amb la sortida d’un gran pastís per celebrar els 25 anys de Festivals de 
Patinatge a Folgueroles, i van caure molts globus blancs i vermells sobre les patinadores que ocu-
paven la Pista. Llavors es va fer el repartiment d’obsequis, una samarreta i un quadre, dissenyats 
especialment per a l’ocasió per l’expatinadora Montse Morera. 

 La botifarrada que va tancar l’acte va ser igualment molt concorreguda per tots els assistents al 
Festival.
Es va intentar que fos un esdeveniment on poguessin participar totes aquelles persones que, en 
un moment o altre de la seva vida, han estat vinculades a aquesta entitat; patinadors i patinado-
res, entrenadors i entrenadores, membres de la Junta i col•laboradors i col•laboradores que amb 
la seva tasca durant tots aquests anys han fet possible que es pogués celebrar el 25è Festival, 
i que servís com un petit homenatge als fundadors, als membres de les juntes, als qui ja no són 
entre nosaltres i a tots aquells que hi han col•laborat de forma incondicional.

El mes de febrer i març, unes quantes patinadores van participar en les Competicions Comarcals 
de Patinatge Artístic, i van obtenir, com sempre, bons resultats. 
El diumenge 21 de febrer, al Pavelló Municipal de Manlleu, van participar en la categoria Benjamí 
C, la Núria Druguet, que va quedar 1a classificada; la Mar Crous, 2a classificada, i la Judit Her-
nández, 4a classificada. I en la categoria Aleví B, la Sandra Sola, 7a classificada, i l’Aina Ruiz, 2a 
classificada.
El diumenge 28 de febrer, al Pavelló Municipal de Santa Eugènia de Berga, van participar en la 
categoria Infantil B, l’Aida Oriol, 1a classificada, i la Cristina Albó (5a classificada).
El diumenge 7 de març la competició es va celebrar al Pavelló de Roda de Ter. En la categoria 
Infantil C hi van participar 2 patinadores: Mireia Garcia (9a classificada) i Meritxell Masnou (10a 
classificada), i en la categoria Aleví C hi van participar Sara Abascal (4a classificada) i Clàudia 
Bardolet (20a classificada).

Es continua fent 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 expatinadores, membres de les diferents juntes, col•laboradors, entrenadors..., però ens 
agradaria que aquelles persones que puguin aportar-nos més informació o fotografies es posin en 
contacte amb l’APA Folgueroles a través d’algun membre de la Junta, del nostre correu electrònic: 
apafolgueroles@hotmail.com o del Facebook.

ENTITATS
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Casal d’estiu La Cuca Fera de Folgueroles 
El joc és, possiblement, una de les activitats més rellevants per al creixement d’un infant. Diversos 
estudis psicològics demostren que a través del joc l’infant es prepara per ésser adult i anar assimi-
lant el funcionament del seu entorn. Al mateix temps, també assimila les regles necessàries per al 
seu funcionament i aprèn a desenvolupar les seves habilitats comunicatives. D’aquesta manera, 
jugant, la canalla amplia el seu cercle d’amistats i enriqueix els seus coneixements. 

Per aquest motiu, els monitors de La Cuca Fera de Folgueroles volem oferir als vostres fills 
l’oportunitat de jugar. Com cada any, el Casal d’estiu torna a obrir les seves portes amb la mateixa 
il•lusió i compromís de sempre, per aconseguir omplir els matins estiuencs de jocs i aprenentatge. 
Per tal de garantir la diversió de tots els nens, l’equip de La Cuca Fera ja fa dies que treballa per 
oferir activitats per a totes les edats: excursions, piscina i alguna sorpresa que estem segurs que 
us agradarà. La tradició del nostre Casal d’estiu i el nombre de pares que cada any confia en no-
saltres són una mostra de la nostra dedicació. 

Enguany, La Cuca Fera obrirà les seves portes el dia 28 de juny i restarà oberta fins al dia 30 de 
juliol. Per a qualsevol consulta, estem a la vostra disposició a casalcucafera@hotmail.com. 

Grans jugant al «Futbol indi» i 

coneixent jocs d’arreu del món. 

Petits jugant a disfressar-se. 

Imitant accions de la vida quotidiana 

del món dels adults mitjançant 

el joc simbòlic.

Els monitors i les monitores del 
Casal d’estiu La Cuca Fera
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La Junta del Casal, volem aprofitar l’oportunitat que ens ofereix la revista LA FALGUERA per 
donar les gràcies a tots els socis per la seva col•laboració amb el Casal, ja que sense vosaltres 
ens seria impossible tirar endavant la nostra tasca.

Estàs interessat i vols fer-te soci?
Si ets jubilat o jubilada o tens 60 anys.
També podeu ser socis col•laboradors.
Naturalment tots gaudireu dels mateixos avantatges en les diferents activitats que es realitzin.

Pots informar-te a través del teu amic o amiga o a l’oficina del Casal, els dimecres de 4 a 6 de 
la tarda.
Fes-te soci i t’ho passaràs bé.
LA JUNTA

Taula de Savassona

Benvolguts amics de Folgueroles:

Una vegada més, agraïm l’oportunitat que ens dóna l’equip 
de la redacció per poder compartir un raconet en una revista 
tan entranyable com és LA FALGUERA.

En aquests darrers mesos, els de la Taula hem anat 
col•laborant amb la majoria de festes del poble on se’ns ha 
sol•licitat de ser-hi presents. També hem anat a diferents fires 
i hem presentat el lot de productes artesans de Savassona 
en diferents punts de Catalunya.

Per altra banda, hem cregut convenient d’estar també dintre del col•lectiu Osona Terra que, for-
mat per petits productors i pagesos, ha nascut amb la intenció de defensar un projecte on, a part 
de vetllar per recuperar les bones menges i el respecte a l’entorn, el consumidor pugui comprar 
els productes al més a prop possible del lloc on es produeixen, evitant d’aquesta manera els 
nous cacics del segle XXI (intermediaris i especuladors que exploten el petit productor, i a sobre 
tripliquen els preus dels aliments). 
Fins a la propera, ens acomiadem tot desitjant-vos un bon estiu.

tauladesavassona.blogspot.com
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Crònica d’un dilluns a la Casa Museu
L’equip del Museu Verdaguer arriba el dilluns 17 de maig de 2010 a treballar i el primer que es 
troba a l’ordinador és un correu d’una verdagueriana anònima:

Bon dia,
i bona diada del naixement de Verdaguer!
Avui floreixen en honor seu cent plantes de margarides a la seva tomba, que ens 
han donat Parcs i Jardins i plantades pels jardiners amatents del cementiri.
Fa dies que vaig rebre el programa de festes d’enguany. Us en felicito. 
Per la ràdio també ho han anat anunciant, i per Vilaweb també.
Gràcies. Ho feu molt bé.

Entrem al cercador de Google i trobem una vintena de notícies sobre la Festa Verdaguer a Folgue-
roles, en alguns casos amb una incidència més econòmica que no pas cultural.

Obrim la premsa comarcal i també es fa ressò dels actes del cap de setmana, i ja posades a la 
feina fem repàs de totes les mostres d’agraïment i afecte envers el poble i el poeta que hem pogut 
rebre al llarg d’aquests dies. Però mentrestant arriben una seixantena d’alumnes d’un institut que 
vénen a fer la ruta literària, marxen dues guies amb ells, el telèfon no para de sonar, quin dia es fa 
la caminada? Com ens podem inscriure a l’Estramp Jam?

Hem de fer l’article per a LA FALGUERA, no podem esperar més, hem de donar xifres de participa-
ció per poder justificar les subvencions... Farem un resum reduït a xifres, ens donarà una visió més 
objectiva dels fets; però passarà per alt la calidesa humana que entre tots hem pogut percebre 
aquest cap de setmana al voltant de la figura del nostre poeta més gran.

Divendres 14: Una cantata amb una setantena de nens a l’escenari que deixen bocabadats a dos 
centenars d’espectadors.
Un geòleg eminent, Daniel García-Castellanos, parla amb Ricard Torrents sobre el territori mític de 
l’Atlàntida. Trenta persones i dos conferenciants.

Dissabte 15: Un homenatge a dos verdagueristes, Pere Farrés i Isidor Cònsul. Cent setanta per-
sones, amb personalitats vingudes d’arreu de Catalunya.
L’Arbre de Maig amb més de quatre-centes persones de totes les edats amb un sol objectiu: plan-
tar l’arbre per al poeta.
Dos monstres de l’escena, en Manel Camp i en Joan Crosas, milers d’aplaudiments i més de cent 
seixanta persones.

Diumenge 16: Un Concurs de Rams amb una seixantena de participants, set parades de llibreters 
amb centenars de relíquies de literatura catalana, una setantena de dansaires. Una corona de 
llorer per al poeta dipositada per una colla d’autoritats civils i eclesiàstiques, un Casal Català de 
Saragossa que se suma a l’homenatge. A la Plaça un miler de persones que no es volen perdre 
detalls dels ballets. Un parlament a Can Dachs, cap a dues-centes persones a l’hora del vermut. 
I torna la cantata amb més de cinquanta alumnes i cap a dues-centes persones que els escolten 
amb atenció. Una colla de nens a la cucanya que es disputen un fuet. Una trentena de cantaires 
de Sant Pau d’Ordal i un centenar de persones de públic. 
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Fa fred, juga el Barça.

Una cobla amb dotze músics i una vintena de sardanistes, a la quarta sardana algun coet: Som 
campions!

Un any més Folgueroles ha FESTEJAT el seu poeta, dues mil persones hi ha participat des del 
seu poble, l’efecte multiplicador dels mitjans i del boca-orella de tots els col•laboradors i amics que 
ens hem anat trobant al llarg del temps fan córrer la notícia: 

AVUI EN VERDAGUER FA 165 ANYS!!!  

Conferència L’ Atlàntida: de Plató a la Ciència actual 
passant per Verdaguer. Divendres 14 a la Casa Museu 
Verdaguer. Autor: Digitàlia, FJV

Parlaments en l’Homenatge a Pere Farrés i Isidor 
Cònsul. Dissabte 15 de maig al Centre Cultural. 
Autor: Digitàlia, FJV.

Festa de l’Arbre: transportant el pollancre cap a la Plaça 
Verdaguer. Dissabte 15. Autor: Digitàlia, FJV

El Comte Arnau amb Joan Crosas i Manel Camp. 
Dissabte 15 al Centre Cultural. Autor: Digitàlia, FJV.

Fundació Jacint Verdaguer
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Mercat del Llibre Vell de Poesia.
 Diumenge 16 a la Plaça Verdaguer. 
Autor:  Digitàlia, FJV.

XXXIII Concurs de Rams. 
Jurat preparant el veredicte: 
Montse Lahoz, Brígida Caralt i 
Mercè Rodríguez.  
Diumenge 16 al Pedró.
 Autor: Digitàlia, FJV.

VII Mercat del Llibre Vell de Poesia. 
Diumenge 16 a la Plaça Verdaguer. 
Autor: Digitàlia, FJV.
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Ball de Cintes. Diumenge  16 a la Plaça Verdaguer. 
Autor: Digitàlia, FJV

La torre guanyadora del Ballet de Folgueroles: 
Ramon Riera, Xevi Roviró, Blanca Ribas  i Jèssica Motos.
 Diumenge 16 a la Plaça Verdaguer. 
Autor: Digitàlia, FJV

Cantata El poeta del Bosc. 
Diumenge 16 als Jardins de Can Dachs.
Autor: Digitàlia, FJV.

Sardanes amb la cobra Els Lluïsos.
 Diumenge 16 a la Plaça Verdaguer. 
Autor: Digitàlia, FJV
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Des de la Parròquia
El model del sant Rector d’Ars en l’Any Sacerdotal 2009-2010   
A partir del 19 de juny del 2009 i fins al setembre d’aquest any estem en l’anomenat Any Sacer-
dotal, dedicat a la figura dels sacerdots amb motiu sobretot de complir-se el 150è aniversari de la 
mort de sant Joan Baptista Maria Vianney (1786-1859), el famós Rector d’Ars. 
Ars és un petit poblet de França, no gaire lluny de Lió, on actualment hi ha una basílica en la qual 
es conserva el cos incorrupte del sant, un dels molts miracles de la seva vida1 
Però el sant Rector d’Ars ha estat elegit com a model i patró dels preveres per passar-se tota la 
seva vida, des que era un jove acabat d’ordenar, a 
la petita localitat a la qual va ser destinat i a la qual 
ha quedat associat indissolublement. Quan ell hi va 
arribar, Ars era un poble no sols laic, sinó anticle-
rical, on va rebre una mala acollida inicial. Fou la 
seva labor i sobretot el seu exemple durant moltes 
dècades el que el transformà en un poble creient, 
devot i fervorós. I ho va fer com qui diu «sense fer 
soroll», tan sols donant testimoni amb la seva sante-
dat de vida i amb la seva bondat per a tothom.
 Sobretot, va tenir un gran èxit amb el tema de la 
confessió. Cada cop més gent anava a confessar-
se amb ell, no sols del poble i dels voltants, sinó 
cada cop de més lluny, atrets d’una manera inexpli-
cable cap a ell, fins i tot de tot França i fins de països 
veïns. Tant va ser així, que la companyia de ferroca-
rrils francesa va haver de posar uns trens especials 
cap a Ars de tanta gent que hi volia anar. El sant 
feia unes llarguíssimes jornades al confessionari, de 
moltes hores cada dia tots els dies de la setmana, 
i tot i així les cues per confessar-se amb ell eren tan llargues que els pelegrins havien d’estar-se 
normalment un parell o tres de dies al poble esperant que els toqués el torn2.  Es veu que en el 
sagrament de la penitència amb ell la gent hi trobava no sols el perdó diví, sinó una autèntica cu-
ració de les seves ànimes i una veritable transformació personal.
També se li acrediten molts miracles, encara que el mateix sant Rector no en feia cas, no els 
donava importància i, en tot cas, quan l’evidència era innegable, els atribuïa a una santa de la 
qual era devot3.  I personalment ell el que desitjava era retirar-se a un monestir a fer penitència 
i a preparar-se per a l’eternitat i la trobada amb Déu, però no ho va poder fer mai...; un cop que 
ho va intentar la gent del poble el va localitzar, el va anar a buscar i el va fer retornar gairebé a la 
força. D’una personalitat atractiva i simpàtica per la seva senzillesa i candor, després de la seva 
mort va ser escollit molt aviat com a exemple i model del que ha de ser un sacerdot i un rector de 
parròquia. Sobretot els seus escrits espirituals, encara avui dia són molt convincents i commove-
dors per a tothom.

1I no és l’únic cas, ni tan sols en temps recents. També és molt conegut aquest fet miraculós en el cas de Sta. Bernadeta Soubirous, la 
vident de Lourdes, i n’hi ha moltíssims d’altres. 
2Al final era ja una setmana o més, de manera que els bitllets especials de tren tenien en compte això per al destí a Ars en anada i tor-
nada. 
3Alguns dels seus miracles sonen gairebé increïbles i no sols pel que succeí, sinó per haver ocorregut en ple segle XIX i davant molts 
testimonis. Però el sant Rector era tímid i l’enrenou al respecte l’atabalava i el deixava molt confós: ell era el primer que «no s’ho  expli-
cava», ho defugia i no en volia parlar. 
 

             "Jo t'ensenyaré el camí del Cel”

ENTITATS
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Aula de música de Folgueroles
Els alumnes de l’Aula de Música de Folgueroles i del CEIP han protagonitzat aquest maig un doble 
concert, en el marc de les Festes de Verdaguer. Es tracta de la cantata El poeta del Bosc, que 
Josep Baucells (música) i Núria Albó (text) van escriure en commemoració de l’Any Verdaguer 
(2002) per encàrrec de l’Ajuntament de Vic. La cantata, un recorregut pels moments poètics més 
rellevants del poeta, va ser interpretada amb acompanyament de piano (Marc Serra), saxo tenor 
(Marcel•lí Druguet) i percussió (David González), i dirigida per Júlia Fernández, professora de 
l’Aula de Música. En aquesta ocasió, vam poder comptar també amb un narrador excepcional, el 
folguerolenc Juli Ordeix, i amb la col•laboració dels alumnes de l’Aula de Música de Viladrau.

Els dos concerts, que van tenir lloc al CEIP i als jardins de Can Dachs, van tenir un gran èxit. Des 
de LA FALGUERA, doncs, agraïm la tasca dels mestres i nens i nenes que han estat treballant en 
aquest projecte —en especial l’Anna Ausió i la Júlia Fernández—, dels organitzadors (Ajuntament 
de Folgueroles i Casa Museu Verdaguer) i de tots vosaltres per assistir-hi. La cantata fou interpre-
tada finalment el passat dissabte dia 22 de maig al nou Auditori L’Atlàntida de Vic, on els alumnes 
de l’Aula de Música de Folgueroles compartiren escenari amb uns 400 nens més de l’Escola de 
Música de Vic i de les aules associades de música de la comarca. En resum, una experiència 
intensa que segurament no oblidaran. 

Cantata "El Poeta del Bosc". 
16 de maig de 2010. Can Dachs

Cantata "El Poeta del Bosc". 
14 de maig de 2010. 
CEIP Mossèn Cinto.
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 El Passant dels Tres Tombs

Carnestoltes

QUÈ HEM FET ...

Duatló

Cros Escolar

25è Aniversari de l’Associació de Patinatge Artístic
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Conferència A. Montellà Visita a Elna
Dia de la dona

Dia de l’arbre

Festa Solidària  amb TAM TAM GospelSetmana del Medi Ambient

Festa Verdaguer
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Elisabeth Eidenbenz, protagonista del DIA de la DONA 2010
El passat mes de març, Folgueroles va celebrar el dia de la Dona amb una protagonista d’excepció: 
ELIZABETH EIDENBENZ. 

D’aquesta manera, el Grup de Català de majors de 60 anys, amb 
el suport de l’Ajuntament, va voler retre homenatge a la mestra 
suïssa que va treballar en favor de la pau i la llibertat realitzant 
tasques d’ajuda humanitària a les acaballes de la Guerra Civil: 
primer en territori espanyol i després a França.
 
El fet més destriable de la seva biografia és la fundació de la Ma-
ternitat Suïssa en un castell abandonat de la vila d’Elna, comar-
ca del Rosselló, a la Catalunya Nord, per acollir a mares exilia-
des recloses als camps d’internament/concentració d’Argelers, 
Sant Cebrià, El Barcarés i Ribesaltes durant l’èxode republicà  
cap a França, un cop acabada la  guerra civil espanyola, (en el 
què s’ha anomenat “la Retirada”).

Gràcies a la tasca portada a terme per l’Elizabeth i el seu equip,  597 criatures van néixer a la 
MATERNITAT D’ELNA, lluny de les condicions infrahumanes dels camps de concentració que els 
haurien portat a una mort segura.

Allà, dones embarassades de qualsevol nacionalitat, eren acollides per afrontar la seva maternitat 
durant un període d’unes vuit setmanes. Això els permetia donar a llum en condicions sanitàries 
òptimes, ser nodrides de forma correcta, i gaudir d’un clima de pau i de caliu humà en un moment 
clau de les seves vides. Tal com ho qualifica la mateixa Elisabeth, la Maternitat va representar 
“una illa de pau en un oceà de destrucció”. El testimoniatge emocionat d’algunes mares posa de 
relleu el caràcter profundament humà de l’obra realitzada per aquesta gran dona.

I és en el marc d’aquesta crua història amb final feliç que Folgueroles ha volgut destacar la per-
sonalitat i la tasca altruista d’una dona valenta, que va apostar per la vida en les circumstàncies 
més adverses.
Per aquest motiu es van organitzar dues activitats obertes a tot el poble: Una conferència sobre 
el llibre “La Maternitat d’Elna” i una excursió a Elna. 

CONFERÈNCIA D’ASSUMPTA MONTELLÀ 

El dia 12 de març, Assumpta Montellà, his-
toriadora i autora del llibre “La  Maternitat 
d’Elna” (Ed. Ara Llibres), va oferir una con-
ferència - col•loqui davant d’un nombrós au-
ditori al Centre Cultural. Va ser una vetllada 
plena d’emotivitat, on amb un discurs proper 
i d’una sensibilitat exquisida es va centrar en 
el fet de l’exili, en el drama personal que va 
representar La Retirada per a milers de cata-
lans del bàndol perdedor, donant testimonis 
escruixidors de petites històries de persones 
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 «Nosaltres considerem que la nostra generació ha estat enganyada i marginada. Mai no se’ns ha explicat 
més d’una versió de la història: només la que va interessar. És per això que ara estem molt agraïts, i sentim 
admiració pels historiadors i historiadores que ens fan arribar una visió dels fets històrics que nosaltres no 
podíem ni imaginar. El relat de la Maternitat d’Elna ens ha impressionat moltíssim i ens ha ajudat a descobrir 
aquesta època de la nostra història des d’un altre punt de vista.» 

GRUP DE CATALÀ DE MAJORS DE 60 ANYS 
 

 «La conferència sobre el llibre de la Maternitat d’Elna va ser una de les vetllades literàries més boniques que 
s’ha viscut a Folgueroles. 
Principalment em van impressionar tres coses: 
- Les penalitats que van haver de suportar tants refugiats catalans a l’altra banda de la frontera. 
- L’heroïcitat de la mestra suïssa que va salvar tants nens a la Matenitat. 
- I, en darrer lloc, i no per això menys important, l’escriptora. La manera com va parlar l’Assumpta va 
fer que tot  l’auditori revisqués aquells fets tan dramàtics de manera que entenguéssim que l’esforç i el 
patiment de tanta gent no podia haver estat en va, i que havia de servir de llavor per tornar la dignitat a la 
nostra memòria com a poble.»                                                                                                 

 XAVIER PUIGSESLLOSES 

 «L’Assumpta Montellà ens va relatar de forma clara i contundent aquells fets terribles que van haver de viure 
unes persones normals i corrents, com hauria pogut ser el cas de qualsevol de nosaltres. Fou gairebé com si 
sentíssim la pròpia veu dels protagonistes, es traspuaven fins i tot els seus sentiments. Va ser colpidor i emocionant 
alhora.»               

MERCÈ RIAL 

anònimes amb un missatge de fons: fer perviure en la memòria col•lectiva aquest capítol fosc de 
la història d’una generació perquè no es torni a repetir.

Abans de començar  la conferència, el Grup de Català de majors de 60 anys va llegir un text 
d’agraïment a l’Assumpta Montellà per tot el què ha suposat la lectura d’aquest llibre i el desco-
briment d’aquesta història.

La conferència no va deixar indiferent a ningú, i així ho testimonien algunes de les reaccions que 
va generar entre els assistents:

Assumpta Montellà va concloure la vetllada signant exemplars del seu llibre.
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EXCURSIÓ A ELNA  (França)

El 20 de març un grup de Folgueroles es va desplaçar a França per visitar alguns dels escenaris 
on Elizabeth Eindenbenz va portar a terme la seva tasca humanitària: La platja d’Argelers (antic 
camp de concentració per a exiliats republicans catalans) i la Maternitat d’Elna. 

PLATJA D’ARGELERS 

El camp de concentració a la platja d’Argelers es va obrir el 5 de febrer de 1939 com a centre 
d’acollida dels milers de refugiats que van creuar la frontera espanyola fugint de les tropes fran-
quistes. A finals de mes ja acollia 100.000 persones en 3 quilòmetres de llargada per mig d’amplada 
de platja. Testimonis d’aquella barbàrie expliquen que no tenia cap mena d’infraestructura: només 
filferros, sorra i mar.  Després d’uns quants mesos, les autoritats franceses en veure  l’índex de 
mortaldat i malalties, van posar barraques.
 
L’Estat francès ha procurat borrar tota empremta 
d’aquesta pàgina tan vergonyosa de la història i 
prova d’això és que no queda cap signe evident 
dels fets viscuts ara fa 71 anys. Només un discret 
monòlit en memòria de les víctimes ho recorda a 
uns metres de la platja. Amb un text que diu:

En memòria dels 100.000 republicans espan-
yols, internats en el camp d’Argelers durant la 
RETIRADA de Febrer de 1939.
La seva desgràcia: Haver lluitat per  la De-
mocràcia i la República  contra el feixisme  
a Espanya de 1936 a 1939.    “Home lliure, 
recorda-te’n”

En senyal de respecte i per a prendre consciència de la magnitud de la tragèdia humana viscuda 
a la sorra d’aquesta platja, es van llegir un parell de fragments del llibre d’Assumpta Montellà on 

es descriu de manera colpidora les condicions de vida 
al camp.

MATERNITAT D’ELNA .

Elizabeth Eidenbenz, veient que les dones embaras-
sades dels camps parien en les pitjors condicions 
possibles va buscar una casa per poder acollir-les. 
Anant al mercat d’Elna es va fixar en un palauet aban-
donat, era el Castell d’en Bardou. Amb ajut, el va re-
habilitar per tal d’oferir  a les dones un lloc digne, amb 
condicions sanitàries òptimes, on poder rebre tot el 
caliu humà i suport psicològic necessari per afrontar 
la maternitat. Va estar en funcionament ininterrompu-
dament des de 1939 fins la primavera de 1944, en 
què va ser clausurada per l’exèrcit alemany.
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 «La meva primera impressió en arribar a Argelers va ser d’una immensa pena per a totes aquelles persones 
que arribaven a un lloc desolat i desconegut, havent deixat tot el que posseïen, TOT, casa família, amics i 
arrels. 
I per l’altre costat, la Maternitat d’Elna, que va brindar a totes aquelles dones desesperades una llum i una 
mica d’esperança en un món millor. Quins contrastos!» 

MONTSE RIUBROGENT 

 «En trepitjar la sorra de la platja d’Argelers em vaig imaginar aquella platja tancada amb filferro i plena de 
gent: homes, dones, nens... amb un profund patiment de gana, fred i desesperació! El meu cor es va 
encongir i se’m va posar la pell de gallina, i això va fer que la meva estada a la platja fos encara no de dos 
minuts. 
A la Maternitat d’Elna es veu un canvi, tal com es reflecteix en les mirades de les persones a les fotografies. 
Resumint: vaig sentir un profund patiment dins meu per tota aquella gent que els va tocar viure aquella 
època de la vida.» 

PERE VERDAGUER SANGLAS 
 

Arrel del ressorgiment de la història, la ciutat d’Elna ha engegat un projecte municipal per fer de la 
Maternitat un lloc de memòria viva, que constarà d’un museu amb una exposició permanent de les 
fotos llegades per Elizabeth al municipi; i també acollirà un alberg humanitari amb la col•laboració 
d’ONG’s per tal de poder allotjar infants  i les seves mares que actualment viuen situacions simi-
lars a les mares del període 1939-1944. L’Associació DAME (Descendents i Amics de la Maternitat 
d’Elna) fa un treball remarcable per tirar endavant aquest projecte.

Aquesta segona activitat, l’excursió a Argelers i Elna va deixar empremta entre tots els assistents, 
tal com es reflexa a continuació:

Conèixer aquesta història ha estat un descobriment del gènere humà en la seva faceta més po-
sitiva.
És per aquest motiu, per un acte de generositat tan gran envers el proïsme, que Folgueroles ha 
volgut retre homenatge a una gran dona en la celebració del Dia Internacional de la Dona 2010.

Gemma Blanch, Eva Blasi i Montse Sala

QUÈ HEM FET ... 
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4a Setmana del Medi Ambient , un projecte consolidat
La 4a Setmana de Medi Ambient es va celebrar al municipi de Folgueroles del 15 al 20 de març 
passat, amb una gran participació a totes les activitats. Aquest any, l’eix central va ser el medi am-
bient al municipi en el passat, el present i el futur i amb la col•laboració de diverses generacions 
de folguerolencs. És a dir, es va treballar l’evolució d’aspectes ambientals (enllumenat, accés a 
l’aigua, urbanització, etc.) tant al centre com les afores del municipi, a través de fotografies anti-
gues dels avis, fotografies actuals dels joves i la imaginació dels més petits. Un cop més, es van 
tractar també els temes dels residus i de la mobilitat.
El dia 15 de març es va fer el taller de les fotografies del passat amb els avis, activitat que es 

va complementar amb el taller de fotografies actuals que van realitzar els joves el dia 18, en els 
mateixos llocs que mostraven les fotografies antigues. Aquests dos tallers, passat i present, es va 
acompanyar del taller del futur, en el qual tots els alumnes de l’escola Mossèn Cinto, durant tota 
la setmana, van imaginar-se com seria una escola que treballa pel medi ambient i van plasmar les 
seves idees en diversos morals.

Dimecres, dia 17 de març, es va fer la ja tradicional activitat «A l’escola hi vaig a peu», dissenya-
da per tal de fomentar la mobilitat sostenible i les relacions entre veïns, en detriment de l’ús del 
transport privat per anar a l’escola. Així, una vegada més, molts alumnes del municipi van seguir 
els itineraris marcats amb fletxes de colors per arribar caminant a l’escola. 
Com a activitat extraescolar, a l’escola Mossèn Cinto el dimarts a la tarda els més petits van fer 
tres tallers amb materials recuperats, en els quals van construir un marc de fotos, una menjadora 
per a ocells i una torratxa –que es va completar plantant-hi un enciam. 

QUÈ HEM FET ... 
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Escrit dels pares i mares d’ «El Patufet»
Sembla que abans d’ahir començava el curs escolar, i resulta que d’aquí a quatre dies ja s’acabarà. 
I els pares i mares dels nens i nenes que van a la Llar d’infants «El Patufet» ja fa dies que estem 
concretant els detalls de la Festa de final de curs.

Enguany la Festa es farà el diumenge 18 de juliol a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal de Fol-
gueroles. Primer veurem l’espectacle «Carola karambola», pensat especialment per a infants de 0 
a 3 anys, que esperem que sigui del gust dels més petits, els principals protagonistes de la festa; 
i després hi haurà un petit berenar per rematar la trobada i acomiadar-nos fins al curs vinent.

A banda d’informar-vos de l’esdeveniment, volem aprofitar aquestes ratlles per agrair profunda-
ment a tot l’Equip de Mestres d’«El Patufet» la feina que fan a l’escola. Pensem que l’educació 
dels nens i nenes en aquesta primera etapa d’escolarització és especialment important, i la de-
dicació i estima envers els nens i nenes per part de l’Equip de Mestres fa que tots els pares i 
mares deixem els nostres fills a l’escola amb una gran tranquil•litat i confiança. La comunicació 
que s’estableix entre l’escola i la família és fluïda i detallada, de manera que es comparteixen els 
neguits i els progressos de cada infant i sentim que conjuntament els anem ajudant a ser cada dia 
més autònoms i, sobretot, més feliços.

Per finalitzar, també volem agrair la col•laboració d’algunes botigues del poble que col•laboren 
en la festa: Forn Sant Jordi, Carnisseria l’Atlàntida, Ecovi i Carnisseria-Cansaladeria Suriñach; i a 
l’Ajuntament de Folgueroles, que ens cedeix l’espai del pavelló. Que tingueu un bon estiu !

Dijous a la tarda es va fer al gimnàs de l’escola l’espectacle «La Recicleta», a càrrec de la Ser-
pentina, en el qual es va conèixer una noia que reciclava i anava en bicicleta, i va explicar com 
es reciclava i la importància de l’ús de la carmanyola, entre d’altres, i que es va acompanyar de 
música, dansa i diversió. La participació va ser una de les notes més destacables de l’acte.
A més, els alumnes de l’escola Mossèn Cinto van realitzar diverses activitats complementàries a la 
setmana de medi ambient: tallers, contes, etc. El divendres es va repartir una carmanyola a cada 
alumne per portar l’esmorzar a l’escola i, d’aquesta manera, evitar els embolcalls innecessaris i 
protegir el medi ambient.
Com a acte de cloenda, el diumenge al matí a la plaça Verdaguer es va realitzar una cursa 
d’orientació per a públic familiar, a través de fotografies per tot el municipi, amb uns 20 llocs a 
localitzar i amb un enigma a descobrir en cadascun d’ells. Seguidament es va fer un esmorzar per 
als participants, i el lliurament de premis de la cursa. Paral•lelament, a la mateixa plaça Verdaguer 
s’hi va instal•lar el conjunt de jocs de sempre amb materials reciclats, que consisteix a recuperar 
jocs de sempre construïts amb materials recuperats: xarranca, bitlles catalanes, les xapes, el 
bilboquet, etc. A part, a la sala de plens hi havia l’exposició «Folgueroles, ahir, avui i demà», que 
reunia els materials sorgits del taller dels avis, del taller dels joves i de les activitats a l’escola.
La Setmana de Medi Ambient l’han organitzada l’AMPA de l’escola Mossèn Cinto, l’Ajuntament i el 
Punt Jove «El Jau», de Folgueroles, i l’Àrea de Medi Ambient de Mancomunitat La Plana amb la 
col•laboració de l’escola Mossèn Cinto, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona, i ha aconseguit el seu objectiu: treballar diversos aspectes ambientals 
amb ciutadans de totes les edats.

QUÈ HEM FET / QUÈ DIUEN....

QUÈ DIUEN...
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Refranys i Dites Populars - I
La filosofia popular abans s’expressava a través d’una infinitat de refranys i dites que resumien la 
saviesa del poble i que empraven els nostres avantpassats, i que actualment s’usen molt menys. 
La meva tia, Josepa Xandri, nascuda a finals del segle XIX, en sabia una pila. La majoria dels que 
transcric els havia après d’ella, amb qui vaig conviure molts anys, dels meus pares i de l’ambient 
del meu temps. Les persones, quan encara no hi havia televisió ni ordinadors, pensaven més que 
ara, quan tot ens ho donen ja fet i pastat i no ens vaga gaire de cavil•lar. Aquests són alguns que 
recordo, dels molts que es deien i es diuen, tant en català com en castellà.
 
De caràcter religiós i moral:

• Allò que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú. És una dita que a l’Evangeli, en el 
Sermó de la Muntanya, està expressada en positiu «Feu als altres tot allò que voleu que ells us 
facin». (Mt. 7, 12) Se’n diu també la llei d’or.

• Quan Déu vol, de tot vent plou. Encara que hi ha vents que solen portar amb més facilitat 
que d’altres la pluja (p. ex. el vent de llevant) aquesta no és d’exclusivitat d’un vent o d’un altre. 
És cosa del qui és amo de la natura. Ara els homes del temps ho solen endevinar força.

• Qui va amb un coix, al cap de l’any en són dos. Qui pren per company una persona que va 
desviada moralment, el seu mal exemple influeix en ell.

• Qui mal no fa, mal no pensa. L’expressió ho diu tot. També es diu: Qui mal fa, mal pensa.

• Qui tot ho vol, tot ho perd. Indicaria que a l’ambiciós, que ho vol abassegar tot, sovint 
aquest desig desordenat el porta a perdre-ho tot.

• Any nou, vida nova. És bona ocasió per fer nous propòsits que sovint es queden en el 
desig.

• Quien mal anda, mal acaba. El que es porta malament o va amb males companyies, sol 
acabar malament.

• El bé no fa soroll i el soroll no fa bé. Solen fer més remor i es comenten més les coses ne-
gatives que les positives. Ho comprovem cada dia en els mitjans de comunicació. El que és més 
noticiable són les coses negatives. Les coses bones o positives passen més inadvertides.

• A Dios rogando y con el mazo dando. Està bé que les coses les encomanem a Déu, però 
hi hem de posar tot el que està de la nostra part per obtenir-les.

• S’atrapa abans un mentider que un coix. Atrapar un coix és fàcil; també ho és descobrir un 
mentider.

• Qui no treballa, no menja ni va mudat el diumenge. Les frases ja ho diuen tot. El treball 
ajuda a viure i dignifica.

• A toc d’oració, les ninetes a racó. Abans, les campanes de l’església tocaven l’Àngelus 
(l’oració), tres cops al dia: al matí, al migdia i al vespre. Aquest últim toc d’oració, marcava l’hora 
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de retirar-se a casa les noies joves. Ara tot ha canviat...

Que fan referència al temps i als llocs:

• Treinta días tiene Noviembre, con Abril, Junio y Septiembre; veintiocho no más uno, y los 
demás de treinta y uno. Mnemotècnia per recordar els dies que té cada mes de l’any.

• Per Pasqua i per Nadal, cada ovella al seu corral. Són festes que cal celebrar en la intimitat 
de la família.

• Per Pasqua i per Nadal qui res no estrena res no val. Per aquestes festes, les més solem-
nes de l’any, era costum estrenar alguna peça de roba per vestir.

• Per Nadal un pas de pardal. El saltironet d’un pardal és molt petit. El dia, però, passat el 
solstici d’hivern, ja comença a allargar-se.

• Per Sant Esteve creix el dia un pas de llebre. El creixement del dia augmenta. Encara que 
en un dia, poc s’hi pot conèixer.

• Per Sant Silvestre, per la porta o per la finestra. En acabar l’any, s’acabaven els lloguers i, 
si no es tornava a pagar, hom havia d’anar-se’n de casa, tant si volia com si no. També podia fer 
referència a l’any que s’acabava.

• Quan el dia neix, el fred creix. És ben clara la dita.

• Per Ninou (Any Nou), un pas de bou. Per Any Nou ja s’hi coneix una mica més amb el 
dia.
• Pels Reis, un pas de vells. Les dites van indicant el creixement del dia.

• Per Sant Antoni Abat, mitja hora per cada cap. Aquesta dita potser no és massa exacta, ja 
que el 17 de gener, que és Sant Antoni, no sembla pas que el dia s’hagi allargat una hora.

• Per Santa Agnès, una hora més. És el 21 de gener; vol dir també que el dia es va allargant. 
La dita també sembla poc exacta.

• Per Sant Vicenç, s’acaben les glaçades i entren els vents. Hi ha diferents refranys que 
parlen del començament dels vents per Sant Vicenç. Ara, però, sembla que bufen a qualsevol 
temps.

• Per Sant Vicenç, el sol entra pels torrents. Per Sant Vicenç màrtir (el mateix que el del 
refrany anterior), que és el 22 de gener, el dia ja ha crescut bastant i el sol ja va una mica més 
enlaire.

• La Candelera, ja és jornalera. També es diu: El febrer, ja és jornaler. Per la Candelera, que 
és el 2 de febrer, el jornal d’abans, que era de sol a sol, ja es podia fer complet.

Per la transcripció i comentaris, Mn. Josep Farrés i Xandri, de Sant Joan de Déu.
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Folgueroles a la ficció
És ben conegut que el poble de Folgueroles i les seves rodalies han estat font d’inspiració per a 
poetes i escriptors de tots els temps, i per tant no és cap sorpresa que el nostre poble aparegui a 
la novel•la “La dama de la bicicleta.” 

L’última novel•la de l’escriptor Manel Batista Farrés narra les aventures d’una colla de joves a 
mitjan dècada de 1950 que transcorren principalment a Folgueroles i als seus entorns. 

«Folgueroles, inolvidable verano de 1956 …

“Casi sin darnos cuenta llegamos a la plaza 

principal del pueblo, teníamos la respiración 

algo entrecortada. Formando esquina con 

la calle Nueva estaba la iglesia del pueblo, 

famosa ésta por haber sido bautizado en 

ella un sacerdote y escritor e insigne ciuda-

dano nacido en el lugar, de profesión religio-

so, junto a ella el café del pueblo, conocido 

familiarmente por “El Casinet” , y cuyo ver-

dadero nombre era Cal Pasqual y con ante-

rioridad Cal Cisteller.....” (pag.11)

Que Folgueroles sigui l’escenari principal de la 
novel•la no és un fet casual si tenim en compte 
que Batista Farrés manté un lligam molt estret amb el poble; l’autor ha estiuejat bona part dels 
estius de la seva infantesa i joventut a Folgueroles. No és d’estranyar, doncs, que molts dels fets 
que es narren a La dama de la bicicleta siguin vivències pròpies i reals de l’autor. 

Batista Farrés és l’autor d’una desena de novel•les, totes elles de tipus policíac, de denúncia so-
cial i d’investigació. Amb La dama de la bicicleta, publicada el 2008 per l’editorial americana Lulu, 
l’autor s’estrena en un nou gènere, la novel•la d’aventures. 

La novel•la, que l’autor personalment va portar i va dedicar al senyor Carles Baronet, alcalde de 
Folgueroles, pot ser una bona opció de lectura per a aquestes vacances. Si fos així, ens agradaria 
conèixer la vostra opinió sobre l’obra i en concret sobre la descripció que fa de Folgueroles en 
aquella època.                                                                                                                                     

Punt d’informació de Folgueroles
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LLavors ja la ballaven; ara també la ballem.... el Contrapàs
Novelas ejemplares
Els castellans, els Reis Catòlics, el reino de Castilla, la Corona catalanoaragonesa, Miguel de 
Cervantes...; aquest darrer, coneixedor de la nostra cultura, va escriure en la seva obra La ilustre 
fregona un paràgraf dedicat als seus veïns de les terres catalanes quan parlava del «baile extran-
jero».
El contrapàs és una dansa possiblement ballada al nostre poble, ja que mossèn Cinto escrivia en 
la seva obra Jovenívoles la poesia «Les cullideres», on parlava de «lo contrapàs de les gitanes», 
que és una de les variants d’aquesta dansa.

«Aquella noche hubo un baile a la puerta de la posada, de muchos mozos de mu-
las que en ella y en las convecinas había. El que tocó la guitarra fue el Asturiano; 
las bailadoras, amén de las dos gallegas y de la Argüello, fueron otras tres mozas 
de otra posada.
(…)
Había entre los mozos de mulas bailarines, y entre las mozas, ni más ni menos. 
Mondó el pecho Lope, escupiendo dos veces, en el cual tiempo pensó lo que diría, 
y como era de presto, fácil y lindo ingenio, con una felicísima corriente de improvi-
so comenzó a cantar desta manera:

De las dos mozas gallegas
que en esta posada están,
salga la más carigorda
en cuerpo y sin devantal.

Engarráfela Torote,
y todos cuatro a la par:
con mudanzas y meneos
den principio a un compás.

Todo lo que iba cantando el Asturiano hicieron al pie de la letra ellos y ellas; mas 
cuando llegó a decir que diesen principio a un contrapás, respondió Barrabás, que 
así le llamaban por mal nombre al bailarín mozo de mulas:
—Hermano músico, mire lo que canta, y no moteje a naide de mal vestido, porque 
aquí no hay naide con trapos; y cada uno se viste como Dios le ayuda.
El huésped, que oyó la ignorancia del mozo le dijo:
—Hermano mozo, contrapás es un baile extranjero y no motejo de mal vestidos.»

La Ilustre Fregona, 1613
Miguel de Cervantes Saavedra
Halcalá de Henares, 1547 - Madrid, 1616

Contrapàs. Dansa popular catalana de caràcter solemne. D’origen molt antic, hom l’ha ballat al 
Principat i al Rosselló, fins avançat el segle XIX.
Documentat ja a la primera meitat del segle XVI, el contrapàs fou ballat en una àrea geogràfica 
molt extensa; el contrapàs curt fou ballat a Andorra, a la plana de Vic, al Maresme, al Lluçanès i 
al Moianès. 

Francesc Freixer

QUÈ DIUEN ...
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                                                                   temperatures

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

11 2009 15.4 22 (17) 3.7 -2 (10) 9.6 7.8 3 0 16 1 0 3 4 0 0

2008 11.5 15.9 (10) 1.7 -5(26) 6.6 54.9 8 0 17 0 0 8 7 2 0

12 2009 9.7 15.7 (29) 0.7 -9.6(20) 5.2 47.0 3 2 16 0 0 2 6 5 0

2008 8.0 12.4 (5) -0.3 -4.7(25) 3.9 123.4 4 1 21 0 0 0 15 8 1

1 2010 7.4 12.8 (15) -0.2 -7.4 (10) 3.6 37.4 6 0 16 0 0 0 12 7 0

2009 8.7 15.3 (23) -0.7 -6.2 (8) 4.0 46.0 7 0 19 0 0 0 12 8 0

2 2010 9.4 15.4 (25) -0.1 -8.6 (12) 4.7 63.4 0 0 13 0 0 0 13 6 0

2009 11.3 20.1 (27) 0.3 -3.2 (12) 5.8 25.8 2 2 9 0 0 3 10 3 0

3 2010 12.6 21.7 (20) 1.5 -9.1 (10) 7.1 61.4 5 1 15 0 0 3 0 10 5

2009 15.2 22.4 (13) 2.2 -2.8  (24) 8.7 63.6 1 3 10 0 0 12 10 1 0

4 2010 17.4 23.6 (26) 5.0 0.7 (5) 11.2 62.2 11 0 13 4 0 12 0 0 0

2009 15.9 25.2 (23) 4.8 1.4 (19) 10.4 93.6 6 0 19 3 1 6 0 0 0

Aquestes dades es poden consultar amb més detall:  http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles/
 
COMENTARI:
Realment aquest ha estat un hivern llarg i mogut meteorològicament parlant. Normalment, pels 
mesos de desembre, gener i febrer hi sol haver un anticicló estancat sobre la Península algunes 
setmanes, que provoca a les nostres contrades les típiques jornades d’inversió tèrmica, amb mol-
ta boira i temperatures molt baixes, però sense precipitació. En canvi, aquest hivern, a partir de 
finals de desembre una colla de pertorbacions s’han anat succeint procedents del nord provocant 
força irrupcions d’aire fred, la major part de les quals seques, o sigui sense anar acompanyades 
de precipitació. Fixeu-vos que encara que les temperatures mitjanes no han estat  excessivament 
diferents de l’any passat, sí que al gener, al febrer i al març han baixat bastant per sota, i més si 
ens fixem en les puntes de les mínimes. Hi ha hagut molts episodis en els quals ha estat a punt 
de nevar, però els Pirineus ho han impedit. Quan la irrupció d’aire fred ve del nord i del nord-est, 
normalment té un recorregut molt terrer, i per tant arriba amb poca humitat. Si a això hi afegim que 
els Pirineus actuen com una barrera, en la qual al vessant nord s’acumulen els núvols, la humitat 
i la precipitació, l’aire que pot travessar és molt més sec i això impedeix les grans nevades. I quan 
ja semblava que aquest hivern ens quedaríem sense neu després de força intents, el dia 8 de 
març un fort i actiu embossament d’aire fred va baixar pel nord-est i es va situar sobre la costa 
catalana provocant una entrada de vent humit de llevant i gregal amb la qual cosa es va produir 
una nevada de consideració. Al nostre poble hi van caure en alguns punts fins a 40 cm. Aquesta 
pertorbació va obrir un corredor d’aire polar que va durar uns quants dies, cosa que va fer que la 
neu estigués visible durant més d’una setmana, tot i que va desglaçar ràpid, per les dates en què 
ens trobàvem. Si la mateixa situació s’hagués donat pel desembre o pel gener, hauria portat molts 
més problemes. En fi, tot això ha fet que aquest any la primavera s’hagi endarrerit molt i no s’ha 
començat a fer notar fins ben avançat el mes d’abril. El que dèiem al principi, ha estat un hivern 
molt llarg.

PEP PUJOLS PUIGDESENS

METEOROLOGIA
Mas La Roca

Llistat comparatiu mensual

METEOROLOGIA ...
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Dia 2 i 3 - Cap de Setmana Ibèric
Dia 16 - Ruta Literària
Dia 29 - Castanyada Jove
Dia 30 - Aplec de Tardor

Dia 14 - Premi Literàri Anna Dodas
Dia 19 - Vols veure Món ?

Dia 11 - Activitat Nadalenca a l’escola
Dia 24 - Cantada de Nadales després de 
la Missa del Gall
Dia 25 - Pastorets
Dia 26- Concert de Sant Esteve

AGENDA 

Dia 23 - Foguera de Sant Joan 

Dia 4 - Trobada cotxes VW  Vintage
Dia 8 , 15, 22 i 29 - Vespres a l’Eixida 
Dia 11 - Festa Casal d’Avis
Dia 16 i 23 - Nits Joves

Dia 12 - Ruta Literària nocturna

Dia 3,4,5,9,10,11,12,13, 18 i 19 - Festa Major
Dia 26 - Viu El Parc

INFORMACIONS DIVERSES

Felicitacions
A l’Ester Tió Vilamala que aquest any s’ha llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona 
(Hospital Clínic), en l’especialitat de Neurologia.

Als alumnes de 6è del CEIP Mossèn Cinto de Folgueroles que han guanyat un Premi Baldiri 
Reixac per haver presentat el treball ANAR A LA FÀBRICA, un treball en reconeixement a la feina 
de les dones de Folgueroles que a finals del segle XIX i principis del segle XX anaven a treballar 
a peu a les fàbriques del Ter.

Dades Municipals a data 17/05/2010
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.132 50.65 1.103 49.35 2.235
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2010  al  17/05/2010

Naixaments 11

Matrimonis 3

Defuncions 4

INFORMACIONS DIVERSES ...
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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






