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EDITORIAL 

EDITORIAL

Benvolguts folguerolencs, novament La Falguera torna a obrir les seves pàgines, acabant 
un any i començant-ne un de nou, que esperem sigui, si no millor, almenys més espe-
rançador que el que hem tingut. 

Voldríem fer un resum d’algunes coses viscudes pels folguerolencs d’ençà del mes de 
juny, data en què tancàvem l’ultima edició de La Falguera.

El mes de setembre ha estat especialment viu i ple d’actes amb motiu de la nostra Festa 
Major, donant a tothom l’oportunitat de participar-hi i gaudir dels seus actes.

És després de la disbauxa de l’estiu que toca treure’s la mandra del damunt, carregar pi-
les, posar-se a treballar i fer coses importants. Aquest podria ser el cas de la nova botiga 
que ha obert les seves portes, oferint un nou servei als folguerolencs.

A nivell d’activitats, s’obren noves propostes, per exemple el taller de neteja de Puigcaste-
llet, que espera augmentar el nombre de col•laboradors per portar a terme la seva tasca.

Com fem cada dos anys, hem recordat l’ANNA DODAS amb una nova edició del Premi 
Literari.

Folgueroles és un poble actiu que no para de fer coses en tots els àmbits, fins i tot en el 
religiós, ja que podem estar orgullosos de tenir un nou mossèn al nostre poble.

No voldríem acabar sense donar les gràcies a totes les entitats que col•laboren amb 
nosaltres posant el seu granet de sorra a l’hora d’editar la nostra revista. 

Sols ens queda desitjar-vos un BON NADAL I FELIÇ ANY NOU! 
L’Equip de Redacció 
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PERSONATGES

PERSONATGES

Folgueroles té la primera botiga que s’obre com a 
franquícia de Verntallat! 

 

La Cooperativa de la Vall d’en Bas té les seves pròpies agrobotigues Verntallat. La Maria 
del Mar Pujol ha obert la primera botiga com a franquícia d’aquesta marca al nostre po-
ble.
“La idea és fer un comerç de proximitat i adaptar la gamma de productes a la demanda de 
Folgueroles. A partir d’aquí també vull anar introduint nous productes que vagi descobrint 
per anar ampliant aquest ventall amb una oferta rica i variada”, ens explica la Mar.

La Falguera: Què ofereix la teva botiga Verntallat?

Mar: Oferim productes artesanals i majoritàriament elaborats a Catalunya. Volem donar sortida a un 
tipus de productes de qualitat que, en la major part dels casos, no es troben als supermercats, ja que 
tenen una difícil comercialització pel fet de ser produccions familiars en molts casos, i que per tant 



5 | Ajuntament de Folgueroles

PERSONATGES

no poden competir amb les produccions i els preus de les grans marques. A la botiga hi pots trobar 
des de fruita i verdura, carn de pastura, formatges i embotits artesanals, melmelades, tot tipus de 
salses i conserves, arrossos preparats, vi a granel i embotellat, pasta, cereals, fins a gels, colònies 
i sabons artesans.

La Falguera: Quins avantatges tenen aquests productes sobre la salut?

Mar: Molts, ja que no tenen cap mena de conservant; en tenim molta gamma d’ecològics, com també 
productes sense cap al•lergen; productes específics per a diabètics, per a intolerants al gluten, a l’ou 
o a la lactosa...

La Falguera: D’on ve aquesta aposta per a aquest tipus de botiga?

Mar: Vaig començar a buscar informació sobre el comerç de proximitat i la venda directa i en veure 
que el tipus de botiga de Verntallat encaixava amb la meva idea de botiga, vaig anar-hi a parlar. 
D’aquí en va sorgir la proposta d’obrir la meva pròpia botiga en franquícia amb Verntallat.

La Falguera: Per què vas pensar d’obrir la teva botiga a Folgueroles?

Mar: Perquè tenia ganes d’obrir la botiga que m’havia imaginat al meu poble. Oferir aquest servei 
aquí mateix, per construir-hi una cosa que trobo interessant. A més, em permet mantenir el tipus de 
vida, també de “proximitat”, que em venia de gust, amb poques hores i recursos destinats a des-
plaçaments, i podent anar a casa a dinar amb la família, així com també gestionar-me i organitzar-
me jo mateixa la feina.

La Falguera: Ens pots presentar alguns dels teus productes?

Mar: Sí. Tenim arròs de l’Empordà, patates d’Olot, carn de Collfred, mel de Folgueroles, embotits de 
la Vall d’en Bas, herbes de l’Herbolari de Sau, ous de pagès registrats, vi de Vilafranca, productes 
làctics de Vic, olis amb denominació d’origen, pasta de Moià, la Cola catalana, el Despertaferro 
—una beguda energètica elaborada a St. Feliu de Codines—, la Tònica Catalana, també de St. 
Feliu, etc.

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

Mar: Fa dos mesos que tinc obert i he vist que ha agradat molt la idea. La gent que ha anat venint ha 
tornat i amb el poc temps que fa que he obert ja puc parlar d’una clientela. El producte és bo i la gent 
ho ha valorat. També crec que molta gent del poble agraeix la proximitat i la comoditat de poder tenir 
dia a dia el que necessites. Són molt agraïts comentaris com “aquesta melmelada ens va encantar” 
o “aquesta vedella no és estellosa”. 

La Falguera : Moltes gràcies Mar, i enhorabona! En aquests temps de crisi la gent emprenedora com 
tu  proporciona un missatge molt positiu per al nostre poble. 
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ALIMENTACIÓ I SALUT

ALIMENTACIÓ I SALUT
Menjar sostenible
Amb els temps de crisi que corren avui en dia s’ha d’aprofitar per reflexionar i mirar de treure’n 
quelcom positiu. Hem de buscar el que s’ha fet malament i aprendre’n per poder seguir evolucio-
nant. I què millor que fer un pas endarrere: 
• Un pas endarrere quant a les necessitats que se’ns han anat creant i que no són reals.
• Un pas endarrere quant al consum desmesurat de coses que ni tan sols són necessàries. 
• Un pas endarrere quant als diferents valors que la societat en general va perdent.
• I, per què no, un pas endarrere quant al consum de productes que no són autòctons, ni 
tampoc són de temporada!

Nosaltres ajudem a fer aquest pas parlant de productes sostenibles, de la nostra zona i de la 
temporada d’hivern, com és el cas de la família de les cols. Una de les poques hortalisses que 
s’adapta bé a les baixes temperatures de la comarca. Dins d’aquesta família hi podem trobar les 
cols de pell de galàpet, coliflors, bròquil... Des de sempre, aquesta hortalissa s’ha consumit molt 
en zones on el fred es deixa sentir, ja que s’hi adapta molt bé.
Aquesta família d’hortalisses no compta amb gaire simpatia, sobretot entre el col•lectiu de gent 
jove, ja que desprèn una forta olor d’amoníac quan es cuina, cosa que no és que sigui gaire agra-
dable. Tot i així, es tracta d’una hortalissa molt recomanable per les seves propietats:
• És un aliment diürètic que ajuda a eliminar líquids.
• És un dels millors antiàcids naturals i ens ajuda a protegir el nostre tracte digestiu de 
l’acidesa dels diferents aliments.
• Té propietats antiinflamatòries.
• És una bona font de vitamina C. 

També és un aliment que produeix flatulències (pets), per tant, qui en tingui problemes n’ha de 
moderar molt el seu consum.
Una tècnica per introduir aquestes hortalisses a l’alimentació dels més joves és fer-les en forma 
de purés o cremes, o en forma de farcellets o com a coberta dels canelons.

                FARCELLETS DE COL (recepta per fer uns 12 farcellets)
              1 col ,      Carn picada de porc, 350gr                                  Verdures variades, 300g
              1 ceba,    1 all  i julivert   1 cullerada de salsa tomàquet      ½ litre de beixamel

• Separem les fulles de la col amb compte de no trencar-les. Posem les fulles en aigua bu-
llint amb una mica de sal (aproximadament 5 minuts).
• Tallem ben petita la verdura variada i la ceba, i ho posem tot a fregir amb oli d’oliva. Quan 
comença a estar daurat hi afegim l’all, el julivert i la cullerada de tomàquet.
• En una paella a part fregim també la carn picada amb oli d’oliva. Quan està ben feta 
l’afegim amb la barreja de verdures que tenim.
• Agafem les fulles de la col i mirarem de treure’n el nervi central. Amb els trossos que ens 
quedaran farem farcellets farcits amb la barreja. Cal mirar que quedin una mica consistents, però 
sense aixafar-los.
• Posem els farcells en una plata per anar al forn; a sobre hi posem la beixamel i formatge 
ratllat, i ho posem al forn fins que quedi ben daurat. Bon profit. 

Jordi Ylla      
 Dietètica humana i nutrició  
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BOTÀNICA - FAUNA

GRÈVOL (Ilex aquifolium)

Altres noms: arbre de mal fruit, grevoler, coscoll de vesc, greuler, boix grèvol, arbre de visc, coscó 
marí, agrifoli.

És un arbust perenne, llenyós, que si se’l deixa créixer al seu aire pot assolir l’altura d’un arbre de 
8 o 10 metres. Les seves fulles coriàcies són molt dures, perennes, semblants a les del llorer, però 
més amples, i formen uns contorns dentats i espinosos; són llises i d’un color verd brillant, fosques 
per sobre i més clares per sota. Hi ha plantes mascle i plantes femella si bé algun arbust pot tenir 
brots dels dos sexes. Les flors estan reunides en ramells florals i són de color blanc lleugerament 
rosades; floreix a la primavera, i de les flors femenines en sortirà a la tardor un fruit rodó, globulós, 
de la mida d’un cigró, llis i carnós, de color vermell lluent o lleugerament groc que roman a l’arbre 
durant tot l’hivern i que contrasta molt amb el verd negrós de les fulles; el mateix contrast que ens 
produeix veure a ple hivern les mates sempre verdes del grèvol entre els arbres de fulla caduca de 
fagedes i rouredes. Fa uns anys es va prohibir la seva tala i se’n regula la venda de les branques 
a causa de l’ús abusiu que se’n feia com a planta ornamental en les festes de Nadal.

Propietats terapèutiques

Les fulles com diürètiques, sudorífiques i lleugerament laxants; l’escorça, de la qual se n’extreia 
una pasta anomenada vesc, és antifebrífuga i per a trastorns intestinals; els fruits en fresc són 
purgants i, presos amb quantitat, vomitius, però a causa de la seva toxicitat, que pot resultar mor-
tal per a un infant, no en recomanaria el seu ús.

Toni vilaró

BOTÀNICA-FAUNA
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BOTÀNICA-FAUNA

Sobre l’evolució de l’estació de seguiment de papallones 
del CBMS a Folgueroles

Tal com havia comentat en la Falguera del juny del 2008, l’any 2006 es va iniciar un transsecte per 
al control de papallones al nostre poble i comentàvem els resultats quant a espècies trobades en 
els dos anys de treball (del 2006 al 2008).

L’any passat l’estació va quedar oficialitzada com a integrant de la xarxa del grup CBMS (Catalan 
Butterfly Monitoring Scheme) amb el número 110.

A la xarxa l’any 2009 hi participaven 66 estacions distribuïdes entre Catalunya, Andorra, Menor-
ca i Eivissa. En total es van comptabilitzar 141.899 papallones, pertanyents a 160 espècies. A 
Folgueroles el mateix any se’n van comptabilitzar 1.633 corresponents a 44 espècies de les 75 
trobades fins ara.

L’itinerari de Folgueroles és representatiu del mosaic agrícola-forestal de la zona perifèrica de la 
plana de Vic.

El butlletí del CBMS Cynthia del 2009 ens dóna un toc d’alerta sobre la situació critica de les 
papallones a Catalunya, ja que les dades recollides mostren sense cap mena de dubte que són 
els especialistes d’hàbitat els que han patit les regressions més fortes. Com diu el seu editorial, 
“el resultat és preocupant perquè indica que les comunitats de papallones estan sotmeses a un 
procés de canvi que duu al predomini de les espècies més generalistes i comunes, en detriment 
de les més rares i interessants des del punt de vista de la conservació”.

En el nostre transsecte, a Folgueroles, també hem pogut veure un efecte semblant en la secció 6 
a causa de la modificació que ha sofert, ja que l’any passat va passar de ser majoritàriament de 
bosc a terra de conreu; malgrat això, caldrà més temps per treure’n conclusions. L’any del canvi 
van desaparèixer 11 espècies i la població va disminuir un 77%; aquest any hi han aparegut 6 
espècies que no formaven part de l’hàbitat anterior; no obstant això, la població ha augmentat 
només un 8%.

Com és natural cada any hi ha oscil•lacions en la població de papallones, el fet més destacable de 
l’any passat va ser l’extraordinària migració de Cynthia cardui, una de les més intenses del dar-
rer mig segle, detectada també arreu del continent europeu, cosa que va confirmar l’expectativa 
d’una expedició al Marroc a principis del mateix any per part de responsables del CBMS que va 
identificar la vall del Souss com una de les àrees font dels migradors. A casa nostra se’n van 
identificar 104 de les 16.684 comptades a tota la xarxa; això no deixa de ser coherent ja que en 
el nostre transsecte aquesta espècie es podria considerar rara, malgrat que es tracti de l’espècie 
migradora més coneguda a Catalunya.

Aquest 2010 ha estat un any meteorològicament complicat, però malgrat tot a Folgueroles hem 
comptabilitzat 1.808 individus i 53 espècies de les 75 que com dèiem tenim controlades al llarg 
dels cinc anys de dedicació.

Ramon Portell



9 | Ajuntament de Folgueroles

BOTÀNICA-FAUNA

Papallones del transsecte de Folgueroles

Cynthia cardui (Papallona dels cards)

Familia Nymphalidae

La papallona dels cards és un dels casos clars de papallones migradores. La seva zona de re-
sidència es troba al nord d’Àfrica. És així com a finals d’abril i durant els mesos de maig i juny 
podem observar exemplars d’aquesta espècie volant cap al nord. Alguns d’aquests exemplars es 
reprodueixen a la nostra comarca i els seus descendents retornen al seu lloc d’origen, juntament 
amb els individus que han nascut durant l’estiu arreu d’Europa. 
Les larves de la papallona dels cards són polífagues i s’alimenten, entre d’altres espècies i com 
diu el seu nom, de diferents cards (g. Cirsium, g. Carduus), però també, i d’una manera freqüent, 
de malves (Malva sylvestris).
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Cinquè programa “Viu el parc” a l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona

El programa Viu el Parc a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona va començar l’any 2006, 
impulsat per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la intenció de dinamitzar 
la relació entre natura i cultura i apropar l’Espai Natural als usuaris i a la ciutadania en general.

Enguany, després de cinc anys, es consolida el programa amb la celebració, el 26 de setembre, 
de la Matinal al Parc a la Font Trobada, amb una participació de 450 persones. La Matinal al Parc 
va ser una jornada festiva pensada per a tota la família i amb el fil conductor dels oficis tradicionals 
de l’Espai Natural. Durant tot el matí es va comptar amb la col•lecció de jocs amb formes d’animals 
construïts íntegrament amb materials de rebuig de l’Animalada de Katakrak. Igualment, els assis-
tents van poder participar en la construcció d’un iglú amb vímet i en tallers com el de planxa de 
fang i el de cistelleria, fent cistells amb ginesta. També es van poder conèixer els usos i aplica-
cions de les plantes presents a la Font Trobada i es va explicar la història de la cera d’abella. Una 
exposició d’eines del camp, una demostració de l’ofici de bosquerol i una mostra d’orfebreria en 
argent van tancar els actes de la jornada destinats als oficis. D’altra banda, Caro Vond Arend, en 
representació de la Fundació Verdaguer, va explicar les tribulacions del jove Gentil, bojament ena-
morat de Griselda i per la qual va abandonar la tasca de vigilància que se li havia encomanat, his-
tòria que forma part del llibre Canigó de J. Verdaguer; l’escenografia de l’obra va incloure el llibre 
gegant il•lustrat per Gibet Ramon. L’acte va concloure amb la música de la Big Band Montbau.

Programa
Viu el parc

BOTÀNICA-FAUNA
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La campanya Viu el Parc compta, a més, amb un programa escolar que enguany ha permès que 
65 alumnes dels municipis que conformen l’espai natural aprofundeixin en el coneixement de la 
història del territori on viuen i conviuen. Com a novetat s’ha lliurat a tots els nens el nou conte de 
la col•lecció de la Xara i el Pau, en el qual els seus protagonistes viuen una aventura dins l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona.

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona

BOTÀNICA-FAUNA
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RACÓ DE POESIA -NARRATIVA

RACÓ DE POESIA / NARRATIVA

Si vols saber coses d’abans, escolta les dones grans 
A Folgueroles, anys abans hi vivien ben pocs habitants, poble prou important, Ricardera, el Pas-
savant, i les masies de pagès al seu voltant, masies grans algunes, amb famílies nombroses,  i 
en les petites també, i també eren força colla a les cases de carrer. Aquestes també tenien bes-
tiar, algun hort, i un cop l’any mataven porc. 

Dels homes, bona part picaven rocs, si volien fer calés, havien de ser picapedrers.
I què feien els demés? Doncs treballar a pagès. O sigui, fer de jornalers.

Però quan l’estiu ja és acabat, els pagesos ja han sembrat, què faran, els jornalers? Doncs faran 
de feixiners, fent feixos per als teulers, i també per als pastissers. Doncs, va! Amb la destral i la 
botella, cap al bosc a collir llenya. Deixaven els boscos ben nets, que podies passejar-hi i també 
trobar-hi bolets. Ara, si deixes les carreteres, quedes lligat d’esbarzers o romagueres.

Però deixem les romagueres, que veig dues iaies romanceres, mentre m’hi vaig acostant, jo me 
les vaig escoltant.

Ara, no és com abans, abans, rèiem tant! Te’n recordes de la festa de les noies? Cantàvem, fèiem 
la processó, érem Filles de Maria, era tan divertit, si teníem la sort d’estrenar un vestit!
Te’n recordes, de la processó del Dijous Sant?
Calla animala! Si aquesta no l’han feta mai! Que sí! Que no! Què m’has de dir, a mi! Baixàvem per 
la plaça de Cal Rei, cap a Ca l’Evaristo.
Noia, veig que has perdut la memòria! Això tu! Animala, aquella processó era el Via Crucis!
No t’has fixat mai en les creus de fusta que hi ha en algunes façanes? Tot baixant en processó, 
cada creu el seu sermó; cada creu, una estació; com has dit, baixàvem per la plaça de Cal Rei, 
Ca l’Evaristo, passant el Call Estret i Ca La Molinera..., i ara vaig recordant, i crec que encara n’hi 
ha una, a la paret de Can Joan.
A part de les estacions, tot el camí cantàvem cançons. Què cantàvem? No me’n recordo pas, jo!
Què cantaves? Veus com no tens memòria? Això tu!

Bé, si es comencen de barallar, ho engegarem tot a rodar, el que vull d’aquestes iaies és que no 
parin de xerrar; no és que sigui xafardera, però me les vull escoltar.
Sembla que per fi aquella iaia recorda la cançó:
 
      Per vostra passió sagrada
      Adorable redemptor... 

Jo mateixa la cantava, a davant de Cal Dragó.
L´altra iaia recorda… I aquella processó que fèiem fins a la Ricardera? 
A davant de Cal Turo hi havia un altar guarnit, on sis homes portaven un pal cada un, amb una 
manta al damunt… Apa aquí! Una manta! Allò era el tàlem! A sota, hi anava el capellà amb la 
custòdia.
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Bé, aquesta era la processó de corpus, la més important. Una altra processó, la fèiem dient el 
rosari de l’Aurora, sortint de la parròquia, pel camí de la Roca, fins a la Damunt, i a dalt, al Pedró, 
el capellà donava la benedicció. Alguns collien farigola, altres vermelló, i tornàvem a la parròquia 
dient el rosari de l’Aurora, com no!
En anys de sequera, els pagesos del poble demanaven al capellà, que fes pregàries per salvar les 
collites. La processó, amb els escolans al davant amb els gamfarons, marxava, un dia cap a Sant 
Jordi, un altre cap a la Damunt, ja que si no plovia no colliríem gens de blat.

El mossèn anava resant, jo no recordo què deien, les lletanies dels Sants, o no sé el que en diran. 
A cada Sant que anomenava, amb molta devoció, els feligresos responien… TERREGAUNOS 
DOMINUS.

Hi havia un pagès gros que en tenia molta sembrada, i ho deia d’una altra manera, CARREGUEU-
ME L´OBI GROS. Amb aquestes que el capellà es va encallar, Sant… Sant… (no se’n recordava)... 
i aleshores el pagès gros va donar un cop de peu a terra, tot dient… A fer fotre el blat de moro!
I tu, com te’n recordes? Perquè tinc més memòria que tu! Que no! Que sí! Que no!

Les veig marxar, i no sé si arribarà la sang al riu, però, que en són d’interessants les converses 
de les dones grans!

BRÍGIDA CARALT
Brigida_caralt@hotmail.com

NADAL DE MUNTANYA

La nit ja s’apropava
El jorn arriba a la fi
Sota la manta estelada
La neu cobreix el camí

Un vell pastor de muntanya
Contempla tan dolça nit
Sols ca fidel l´acompanya
Lluny del soroll i el brogit

Sols per passar Nadal
Una taula i un escon
I la pau que hi ha allà dalt
Que és la més gran del món

Asseguts davant la llar
Ompliran els seus tupins
Fins que deixi de nevar
I el sol netegi els camins

BRÍGIDA CARALT
Brigida_caralt@hotmail.com 

Camí de les Madrones
           2006

RACÓ DE POESIA -NARRATIVA
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Festa de Sant Antoni M. Claret, 1952. Fotos : Família Soler
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L’ÚNIC SOLDAT
MEMÒRIES DE JOSEP TEIXIDÓ I DACHS
Edició a cura de Santi Ponce, Joan Vilamala 
i Xavier Roviró

La història del segle XX del nostre país va estar 
capitalitzada per la Guerra Civil (1936-1939) i 
les seves conseqüències. Aquells esdeveni-
ments van trasbalsar la vida dels seus protago-
nistes, la majoria dels quals ja ens han deixat 
emportant-se les seves vivències, algunes de 
les quals es guarden a la memòria dels seus 
fills i néts. Per sort, alguns d’ells van voler fixar 
la seva memòria per escrit. Relats personals 
que expliquen les vivències al front de guerra, 
en la postguerra i de tot allò que els va passar 
o van sentir que va passar. És el cas de Josep 
Teixidó i Dachs (Folgueroles, 8 de desembre 
de 1915 - Guadalajara (Mèxic), 1996) que des 
de l’exili mexicà, quan ja era gran, va escriu-
re relats dels fets i reflexions a l’entorn de la 
vida política, la contesa bèl•lica i la postgue-
rra a l’exili que abasten gairebé mig segle de 
vida. Es tracta de les interessants memòries 
viscudes per un folguerolenc que les properes 
festes de Nadal publicarà el Grup de Recerca 
de la Memòria Oral de Folgueroles. 

La primera part de les memòries descriu la seva infància, on es presenta el poble de Folgueroles 
amb els seus trets geogràfics i històrics essencials, dels quals destaca la figura de Mn. Cinto Ver-
daguer, i ubica aquesta població en el seu entorn comarcal. Descriu anècdotes, costums i trapelle-
ries d’infants. Josep Teixidó i Dachs va viure la seva infància feliç a Folgueroles, on va descobrir el 
seu entorn ajudant el pare a fer escombres de bruc, a vetllar pel bestiar, a arrencar patates i altres 
feines, i ajudant la família en els treballs de la casa. També anava a l’escola primària, on va fer 
les amistats. Els diumenges es guanyava unes pessetes al cafè del poble. Fou en aquests estadis 
primerencs quan es desperta el seu sentiment catalanista: la figura de Mn. Cinto Verdaguer, les 
seves lectures, l’ambient de repressió contra la llengua catalana portada a terme pel general Pri-
mo de Rivera, hi van contribuir. Josep Teixidó es mostra un català convençut, defensor dels seus 
signes d’identitat, encara que mai no va creure en la independència de Catalunya i al final de la 
seva vida fins i tot dubtava del seu catalanisme: 

“Que consti que soc català, però no separatista, i actualment crec que no arribo ni a 
nacionalista.” (p. 13)

Josep Teixidó davant d’un dels restaurants 
que va regentar a Guadalajara (Mèxic) 
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Als dotze anys va posar-se a treballar com a aprenent en un hostal de Vic. Així es va iniciar en la 
professió de cambrer i restaurador que no abandonaria mai més. Aquests anys, quan encara era 
un adolescent, el trasllat fins a Mollet d’una euga cega dels propietaris de la taverna de Vic on 
treballava el van engrescar a conèixer món. Per primera 
vegada sortia de la Pana de Vic. 

“Vaig descobrir nous horitzons, persones, pobles i ciu-
tats, cosa que va fer que considerés que per a mi el 
poble on vivia, la ciutat de Vic i la Plana se’m convertis-
sin en llocs petits i va ser també una de les raons que 
em va ajudar a prendre la decisió d’anar a treballar a 
Barcelona.” (p. 17)

En una segona part descriu la seva estada a Barcelona, 
on viu en primera persona els principals esdeveniments 
i conflictes que es van produir, des de la proclamació de 
la II República el 1931 fins a l’esclat de la Guerra Civil i 
els posteriors Fets de Maig de 1937. De la seva estada a 
Barcelona explica els detalls polítics del dia a dia i desta-
ca l’ambient del carrer a l’entorn del cop d’estat del 18 de 
juliol:

“En aquells moments ja se sentien tocs de trompetes de l’exèrcit revoltat i sorolls de 
sirenes de les fàbriques. Vam retrocedir una mica i ens vam ficar pel carrer Bergara per 
veure si podríem arribar a La Maisón Dorée, que feia gairebé cantonada amb la plaça 
Catalunya i la Ronda Universitat. Volíem preguntar al que s’havia quedat de guarda 
aquella nit si ens podia dir alguna cosa, però en fer la volta pel carrer Bergara i la plaça 
de Catalunya vam veure que davant de l’Hotel Colón ja hi havia l’exèrcit i no m’ho ha 
explicat ningú sinó que jo ho vaig veure i escoltar que aquell grup de soldats cridaven 
‘Viva la República’. És més, col•locada com en una baioneta d’un fusell, portaven una 
petita bandera republicana, que es veia força bé.” (p. 36)

En un tercer apartat descriu el seu periple pel front de guerra encarregat de les tasques d’intendència 
i dedicat a proveir d’aliments i cuinar els àpats de la tropa de l’exèrcit republicà. Una quarta part 
tracta sobre les penalitats viscudes als camps de concentració francesos al llarg d’un any i mig. 

“Vaig conèixer el que van ser els camps de Concentració de França per haver estat 
més o menys temps en uns quants: a Prats de Molló, al camp dels de Negrín entre 
Arles de Tec i els Banys d’Arles i Palaldà, al d’El Barcarès a prop de Perpinyà, i als de 
fatídica memòria del Fort de Cotlliure i el de Vernet d’Arieja.” (p. 67)

Josep Teixidó i Dachs es debat entre tornar com a presoner de guerra a Espanya o prendre el 
camí de l’exili. Finalment, a les darreries del mes de juny de 1940 decideix embarcar des del port 
de Bordeus al vaixell Cuba que havia de portar els vençuts cap a l’exili mexicà. És precisament 
l’anècdota del seu registre a l’arribada del port de Coatzacalcos, narrada en la primera pàgina, la 
que dóna nom a aquestes memòries: L’únic soldat. L’any 1943 es va nacionalitzar com a ciutadà 
mexicà. Quatre anys més tard, el 1946, va néixer Estela, la seva filla, i el van nomenar membre de la 
delegació del PSUC a Mèxic, on ocupà durant una dècada el càrrec de responsable d’organització 
del PSUC a Mèxic. El nou país d’acollida va esdevenir la seva nova pàtria. Allí va mantenir la lluita 

Josep Teixidó
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antifranquista, va desplegar la seva professió, va 
formar una família i va cultivar el cercle d’amistats. I 
és que la vida pública, el contacte amb la gent de la 
professió, del partit i del sindicat, amb els familiars 
de la seva dona, omplien bona part del temps d’una 
persona extravertida i amant del diàleg. Al llarg de 
la seva vida no va deixar mai de defensar els seus 
ideals de llibertat i justícia a través d’una visió mar-
xista de la història tant de paraula com per escrit. 
Tenia carnet de periodista i sovint publicava articles 
en periòdics locals. També va participar de forma 
continuada en les activitats culturals organitzades 
pels casals catalans de Mèxic i Guadalajara. De 
forma recurrent es manifesta la seva consciència 
que els que van lluitar per la II República eren por-
tadors de la veritat. Posteriorment, ja senil, escriu 
unes memòries que mostren el desencís d’un refu-
giat republicà per les lluites fratricides de l’esquerra 
exiliada. Aquestes circumstàncies, juntament amb 
les recomanacions mèdiques de repòs pel seu es-
tat de salut, el van desvincular progressivament de 
la militància política per centrar-se en la feina i la 
família.

En definitiva, es tracta d’un document de gran va-
lor històric que aporta informació valuosa en el 
coneixement de la Guerra Civil a Catalunya, els 
camps de concentració francesos i l’exili mexicà. 

Un període històric vist per un soldat nascut i arrelat a Folgueroles, de fermes conviccions ideolò-
giques d’esquerra i compromès en la lluita antifranquista. 

Carnet de periodista de Josep Teixidó

Josep Teixidó amb la seva neta Alins Pérez Teixidó
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Taula rodona sobre “El casol” en la memòria popular
La cultura popular dels habi-
tants d’una contrada va es-
tretament lligada al territori 
que trepitgen. Les llegendes 
i històries que expliquen o les 
cançons que canten s’han 
anat modulant influïdes per 
la forma dels seus turons, 
torrents, fonts i gorgs, per la 
varietat de plantes i animals 
que hi viuen. També, per la 
quantitat de ruïnes, masos, 
ponts i altres construccions 
que s’hi troben i per les re-
lacions de veïnatge que s’hi 
estableixen. Per tant, el lli-
gam entre folklore i territori 
és una simbiosi en perfecta interdependència entre home i natura, tal com vam poder comprovar 
en la taula rodona sobre “El Casol en la memòria popular”, que realitzàrem al Centre Cultural el 
primer divendres d’octubre, com un dels actes del Cap de Setmana Ibèric. Fou una tertúlia plena 
de records i de vivències al voltant del Casol i les seves rodalies.
Els convidats com a tertulians a aquesta taula rodona van ser: Pere Fortet, fill de can Barretina; 
Montserrat de can Pere de l’Arumí; Dolors de l’Arumí; Teresa del Masdencoll; Manel Vila, com a 
regidor de cultura, i jo mateix. Totes elles persones molt vinculades al sector de Puigcastellet. 
Una de les coses que va quedar ben demostrada és la importància que té la toponímia d’un lloc 
per a la gent que hi viu. Amb la toponímia es descriu de manera detallada el territori, com si fos un 
dibuix interior del paisatge, i alhora s’humanitza l’entorn tot donant nom als elements geogràfics i 
paisatgístics que el formen; d’aquesta manera, l’entorn forma part de nosaltres. Així, una conver-
sa descriptiva del lloc, si es farceix de topònims, es desenvolupa en el mateix pla i en el mateix 
registre que quan parlem de les nostres relacions d’amistat i familiars.
Però, a més a més, la toponímia també es comporta com un fòssil de la memòria, ja que hi queda 
gravada de manera permanent. El topònim és la clau que obre la imaginació i permet que flueixin 
els records que han donat lloc al nom propi concret de l’element.
Així doncs, vam repassar els topònims que trobem en la contrada que envolta el Casol, i en veiem 
alguns de força significatius: serrat i camí de les Madrones, gorg de Llitons, salt de la Minyona, 
sot Fosc, coll Llobera, puig Castellar, Collsameda. Tots són força interessants i enigmàtics, però 
són especialment mereixedors de ser comentats els topònims: el Casol, les Madrones i els Llitons. 
Són tres topònims que no es troben en cap altre lloc dels Països Catalans, són únics de Folgue-
roles.
La situació del Casol a dalt del serrat, dominant les dues valls i assentat en uns tranquils rovirons, 
ha fet creure que aquell munt de pedres, fins fa pocs anys amagades entre herbei i romagueres, 
eren les restes d’alguna edificació important. Alguns diuen que havia estat un convent de monges 
o de frares; altres que havia estat un poble. Alguns asseguren que havia estat una casa de pagès 
tan miseriosa que una vegada els hi van regalar xocolata i, com que no n’havien vista mai, la van 
tirar a l’olla.
Ah!, això sí: gairebé tothom coneix el lloc únicament amb el nom del Casol, mai amb el topònim 
de Puigcastellet, ja que Puigcastellet és el puig on està assentat el Casol.
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El nom de Madrones probablement fa referència a les encantades, éssers mitològics força recor-
dats en la toponímia i en la memòria popular. Aquests éssers formen part de la variada població 
fantàstica existent en l’univers de les creences populars i íntimament lligades a les realitats huma-
nes. Són moltes les coves, i altres elements geogràfics, de les nostres terres on resta present el 
nom d’encantades o mots que hi fan referència; indrets d’on s’expliquen llegendes relacionades 
amb elles. Aquests personatges, que mossèn Cinto situà al nucli de la trama argumental del seu 
poema Canigó, són presents en totes les cultures europees. Podem gairebé afirmar que aquests 
paratges que volten el Casol eren també territori d’encantades, ja que hi ha moltes coincidències 
que així ens ho fan suposar: el mateix nom de Madrones, l’indret apartat i solitari, la presència 
d’aigua i gorgs a prop i l’existència de restes prehistòriques.
Del gorg de Llitons s’explica que hi habiten uns éssers endimoniats i minúsculs que entren al cer-
vell i es mengen l’enteniment. Que mai ningú no ha pogut mesurar el fons del gorg, que hi sortia 
por i, també, que un home que passava per sobre el pont de la Bruixa va caure a dins el gorg i no 
se l’ha vist més. Els Llitons vénen a ser uns follets amb nom i casa pròpia, i amb un ball dedicat 
especialment a ells (el Ball dels Nyetus de Folgueroles).
Durant la taula rodona sortiren un bon reguitzell de petites històries viscudes amb el burro i el 
carro, anant a buscar bolets, caçant i fent llenya al bosc..., records de quan hi habitava el llop i 
de l’or amagat que hi havia als roures del Masdencoll. I també s’explicaren anècdotes de quan es 
començaren a fer les excavacions i es recordà en Jaume, amb el seu tractor i remolc carregat de 
jovent i estris, pujant a dalt del Casol.
S’acabà observant un ortofotomapa descrivint-ne tots els topants. Deixeu que us en faci una de-
tallada descripció ja que està farcida de topònims.
El Puigcastellet o serrat de les Madrones i el del Pi o de can Barretina estan envoltats per dues 
vessants ben diferents: la de llevant que limita amb la Guilleria i la de ponent que llisca pausada-
ment cap a la Plana. Per llevant i tramuntana la vall que es forma és deshabitada, amb poques 
construccions (Collsameda i l’antic monestir de Sant Llorenç en són les úniques edificacions ac-
tuals). És una vall abrupta amb transicions sobtades. Dels plans de l’Arumí i de la Bronza davallen, 
cap al torrent de la Vall, les bagues del Masdencoll (la baga de Dalt, la del Mig i la de Baix). Del pla 
de can Barretina baixen els Ressoladors cap al torrent de Sant Llorenç. El collet i la cresta de can 
Barretina, el coll Samarça, la carena de la Garriga, el coll Llobera, el serrat de l’Alzina i el del Vent i 
la carena de Sorra embolcallen una feréstega clotada anomenada el sot Fosc que porta les aigües 
del torrent que es forma als negres engorjats del gorg de Llitons. Si continuem encerclant la vall, 
des de Sant Llorenç trobem la Martellera d’on arrenca la carena Llarga que davalla amb vivesa 
fins al fons de Llitons. Després coll Pedrís, el castell de Sameda (o castell dels Moros, o puig dels 
Jueus), el coll de Collsameda, on comença l’esvelt serrat de Puigcastellar, i el coll de Collsesvin-
yes que es troba sobre mateix del forat de la Mina. I arribem a les solelles i lleixes que s’estenen 
des de sota el puig de Masgrau fins al puig Estempa, és el cantó amable del cercle, acariciat tot 
el dia pel sol, amb una cinglera de color blanc i vermell que dóna la sensació de muralla feta a 
posta encarada a migdia. El pont del Vent que tanca la vall, queda a sota mateix de Puigtinyós  
(o Putinyós), aquest puig forma un amable collet on s’assenta el Masdencoll. Sortint d’aquesta 
antiga casa forta podem tornar a agafar la Serra de Puigcastellet vorejant la bassa i passant pel 
costat de la font de l’Arumí o del Masdencoll, ara ja eixuta i amagada entre bardissars. Una mica 
a l’esquerra hi podem descobrir el forat de la Puput, un antic biot amb volta de pedra, ara ja sec. 
També podem passar pel cantó de l’obaga, agafant el camí de les Madrones que flanqueja tota la 
costa ombrívola fins al sot del Pi, i d’aquí arribarem al pla de l’Arumí, ja a dalt de la carena, on a 
la nostra dreta trobarem el Casol i a l’esquerra, el pla de la Bronza.
El Puigcastellet, la carena de la Sorra, la carena Llarga, el Puigcastellar i el puig Estempa són 
com cinc immensos i deformats dits d’una gegantina mà de pedra vermella per on regalima sorra 
prima fins al torrent.                                                         

Xavier Roviró i Alemany,  Grup de Recerca Folklòrica d’Osona 
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EL RACÓ DELS RECORDS
La gent gran us oferim noves dites, paraules i receptes, desitjant que les guardeu al vostre racó 
dels records.

Gent gran, gran gent (tallers terapèutics)

Dites populars
No és pas or tot el que llueix.¨ (Les coses no són el que semblen.)
Abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí. (Reflexiona abans de prendre una decisió.)
Qui té mare té consol. (La mare sempre està el costat dels fills.)

Paraules per conservar   AVUI APADRINAREM...

LLENGUALLARG: persona que contesta faltant al respecte.
SABERUT: persona que creu que ho sap tot.
ESCANYOLIT: molt petit.
MICARELLA: poca quantitat.

Receptes antigues 
Un primer plat...

SOPA DE FARIGOLA
Ingredients: Aigua, pa sec, farigola, oli, sal, grans d’alls.

Utensilis: Tupí, cullera de fusta, ganiveta de tallar pa, batedor.
Preparació: Es talla el pa sec i mentrestant es posa a bullir aigua amb farigola i dos grans d’all. Al 
cap d’uns minuts s’hi afegeix el pa, oli i sal.
Es deixa bullir una miqueta més i després es bat.

Un segon plat...

CONILL AMB BOLETS

Ingredients: Conill tallat pel mig i separant les cames i cuines de la mitjana, així com la costella. 
Bolets (si és temporada seran frescos i si no, assecats), ceba, tomàquet, all i julivert. Oli, greix 
(llard) i sal.

Utensilis: Fogó de carbonet, cassola de fang amb tapa, cullera de fusta, tallant, ganivet.

Preparació: Un cop la cassola és al foc amb el greix i l’oli calent hi posem el conill prèviament 
salat i el deixem daurar. Pelem el tomàquet i la ceba i els  tallem a trossos. Mentrestant fregim els 
bolets amb all i julivert, amb greix d’oli. Procurant que el foc sigui baix, afegim la ceba a la cassola 
i finalment, el tomàquet. Tapem la cassola i deixem que vagi fent xup-xup aproximadament una 
hora. Deu minuts abans que estigui cuit hi afegim els bolets i deixem que s’acabi de coure.

EL RACÓ DELS RECORDS
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SIJ Espai Jove EL JAU
El servei d'informació juvenil estrena nova imatge

El passat mes d’octubre van començar les obres de remodelació del Jau de Folgueroles (Servei 
d’Informació Juvenil) que permetran una millor adequació de l’espai a les necessitats dels usuaris. 
Coincidint amb la nova obertura del centre per a la gent gran, la Caseta del Mestre ha passat a 
destinar-se exclusivament als joves i s’ha vist necessari crear una decoració interior pròpia per a 
joves, i al mateix temps crear nous espais.
Així, el Jau continuarà sent lloc de referència en la recerca d’informació juvenil, però també oferirà 
diversos espais pensats per als joves, com una sala d’informàtica ciberespai; una sala polivalent 
on s’hi instal•larà una taula de ping-pong, però que també s’utilitzarà per portar a terme tot tipus 
d’activitats, l’anomenat espai jove, i una aula d’estudi oberta per venir a fer treballs en grup o 
deures. A més de crear nous espais, el que s’ha buscat és una millor visualització de tots ells per 
aconseguir un equipament més integrat.
Amb aquesta remodelació el que volem és que el Jau esdevingui un punt de referència al poble 
pel que fa a realització d’activitats i recerca d’informació, però també com a lloc de trobada per 
als joves.
Es preveu tenir enllestides les obres de cara al mes de desembre. Ja us n’informarem!

Gran participació a les Nits Joves 

El passat mes de juliol Folgueroles va celebrar les II Nits Joves als Jardins de Can Dachs, orga-
nitzades pel Servei Juvenil el Jau. Les nits van ser tot un èxit de participació i van comptar amb 
diverses activitats repartides en dos caps de setmana. Les activitats van començar el divendres 
dia 16 de juliol amb un campionat de play-station en el qual van participar els joves que acostumen 
a anar a l’espai, i un concert amb el grup Barra Lliure. I el divendres 23 de juliol va tenir lloc un 
tast de cerveses del Montseny als mateixos jardins de Can Dachs, en el qual van participar una 
vintena de folguerolencs, i un multitudinari concert amb el grup osonenc La iaia, grup guanyador 
del concurs Sona 9.

Grup Ia iaia Cata de cervesa

SERVEIS
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Cursos i Monogràfics per acabar l'any 

També recordem que des del Jau organitzem diversos cursos. Aquest últim trimestre de l’any se 
n’està portant a terme un de francès. I pel mes de novembre es van organitzar dos monogràfics 
gratuïts a l’entorn del cos i la ment Com transmetre amb el cos i Meditació.
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. De 
totes aquestes activitats te’n pots venir a informar al Jau. També pengem les nostres activitats a 
la pàgina web de l’Ajuntament i al Facebook. 
El Jau està obert dimecres, dijous i divendres de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre.

La Mancomunitat la Plana estrena web
Des de fa uns mesos la Mancomunitat La Plana ha estrenat pàgina web, apostant per disposar 
d’una eina de comunicació pròpia que l’ajudi a comunicar-se millor amb el ciutadà. Es tracta d’una 
pàgina web dinàmica i totalment administrable pel personal de la Mancomunitat La Plana i amb 
capacitat per seguir creixent tant horitzontalment com verticalment.

La Mancomunitat La Plana està constituï-
da per diferents àrees: borsa d’habitatge, 
joventut, medi ambient, serveis funera-
ris i serveis socials i ciutadania. Al web, 
cadascuna d’elles disposa d’un apartat 
propi que conté tota la informació rela-
cionada amb el servei que presten. Tam-
bé hi ha apartats específics per al tauler 
d’anuncis, el perfil del contractant, notí-
cies i agenda.

S’ha volgut donar molta importància a 
l’apartat de notícies i agenda per poder 
informar exhaustivament els ciutadans de 
les novetats en els serveis i de les activi-
tats que s’organitzen des de les diverses 
àrees. Aquesta nova eina compta amb la possibilitat de donar-se d’alta al servei RSS, per tal de 
rebre al correu electrònic l’actualitat del web.

A la pàgina principal hi apareixen, també, diversos bàners o ressaltats per accedir més directa-
ment als temes de més rellevància en cada moment.

Aquest web permet fer diversos tràmits en línia, com per exemple: inscripcions a cursos i tallers, 
sol•licitud de préstec de materials, assessorament, baixar instàncies i altres documents, demanar 
hora, etc. També és possible presentar queixes o suggeriments de forma telemàtica.

Per consultar la pàgina web només cal entrar a l’adreça www.mancoplana.cat.
Mancomunitat La Plana
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Un model de reciclatge eficient on el mèrit és dels ciutadans 

Des de l’any 2002 a Folgueroles es recullen selectivament les deixalles mitjançant el sistema porta a porta. Aquest sis-
tema de recollida selectiva permet recollir selectivament més del 75% de les deixalles i, d’aquesta manera, gestionar-
les correctament podent-ne aprofitar gairebé un 60%.

Aquests resultats han estat assolits, sense dubte, per l’enorme col•laboració i implicació dels ciutadans envers el medi 
ambient i la correcta gestió dels residus. També dels treballadors de la Mancomunitat, que fan diàriament la seva feina 
molt ben feta i amb una alta implicació personal i professional.
Animem a tothom a seguir millorant per seguir essent un exemple amb la recollida selectiva que, actualment, és de les 
millors que hi ha al país.

Dels millors de tot Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat les dades oficials de recollida selectiva dels 946 municipis de  Cata-     
lunya. A continuació es detalla la relació dels 15 municipis que superen el 80% de recollida selectiva:  
                    

Municipi Padró 2009 % Rec. Sel.  s/total
Matadepera 8.616 91.73

Miravet   814 88.61

Aiguafreda 2.464 87.80

Sant sadurní d’Anoia 12.237 87.07

Tavèrnoles  302 86.80

Taradell 5.964 86.51

Tona 7.955 85.88

Granera     77 83.21

Torre de l’Espanyol  678 82.44

FOLGUEROLES 2.205 81.96
Sta Eulalia de Riuprimer 1.052 81.36

Calldetenes 2.391 81.27

Balenyà 3.743 81.12

Avinyó 2.289 81.00

Tiana 7.590 80.92

Com a recollida selectiva es consideren també les restes de jardineria, els trastos i tots els 
materials recollits a la deixalleria. Hi ha municipis en els quals aquesta fracció és molt impor-
tant, ja sigui perquè tenen molta zona forestal, tenen una deixalleria que utilitzen moltíssim 
—potser també per part de petits industrials— o la seva població llença molts trastos. Si eli-
minem aquesta part de la recollida selectiva i considerem només la matèria orgànica, els reci-
clables (paper i cartró, envasos) i el vidre, el rànquing de tot Catalunya passa a ser el següent
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Municipi Padró 2009 % Rec. Sel.  s/total
Miravet   814 88.60
Torre de l’Espayol   678 82.44
Tavèrnoles   302 78.35
Garcia   602 75.81
FOLGUEROLES 2.205 75.28
Santa Eulalia de Riuprimer 1.052 74.26
Bellmunt del Priorat   354 74.14
Taradell 5.964 73.92
Sant Martí de Centelles 1.001 72.45
roda de Ter 6.015 71.35
Fondarella   821 70.95
Batea 2.163 68.48
Santa Eugenia de Berga 2.231 68.17
Linyola 2.836 68.05
Tona 7.955 67.40
Balenyà 3.743 65.47
Malla    255 64.82

Així doncs, mirant estrictament les fraccions que es recullen porta a porta i el vidre, Folgueroles 
està al 5è lloc de Catalunya de 946, i és el primer municipi de més de 1.000 habitants.
A més, veiem que hi ha 7 municipis de la Mancomunitat La Plana  (entre ells Folgueroles),  asse- 
nyalats amb negreta, entre els 17 millors municipis de tot Catalunya. I d’aquests 17, 14 fan reco-
llida porta a porta, un sistema que aconsegueix uns resultats de recollida selectiva molt superiors 
als d’altres sistemes de recollida. 

Seguim Millorant el servei de recollida de deixalles

Clausura de l’àrea d’aportació de residus situada a la Ronda de la Damunt 

A inicis d’octubre es va clausurar l’àrea d’aportació de residus pel mal ús que se’n feia per part 
d’una minoria d’usuaris, ja que hi havia brutícia escampada i trastos vells abandonats contínua-
ment. Diverses neteges generals no es van mostrar efectives per mantenir l’àrea en condicions.

El mal ús de les àrees d’aportació no és exclusiu de Folgueroles, sinó que s’ha detectat en d’altres 
municipis on també es troben residus a l’exterior dels contenidors, o bé es tomben els contenidors 
per agafar-ne materials per aprofitar-los.

Per donar sortida als residus que en moments puntuals no es poden adaptar a l’horari de recollida 
porta a porta, és necessària una àrea d’aportació que està a disposició de tots els veïns del mu-
nicipi al Polígon Industrial, a l’entrada del poble. Per utilitzar-lo, cal anar al Punt d’Informació del 
municipi i demanar la clau, que caldrà tornar al mateix Punt.

Aquest canvi es va comunicar a la població a través d’una carta informativa i s’està demostrant 
que és una millora en el servei de recollida de deixalles i permet que el poble estigui més endreçat. 
A part, suposa també una millora econòmica perquè es redueix la fracció “rebuig”, que és una 
fracció no aprofitable i que acaba a l’abocador.
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Millora de la planta de triatge de materials reciclables de la Mancomunitat La Plana

Les instal•lacions de la planta de triatge de la Mancomunitat La Plana es van renovar completa-
ment el juliol d’aquest any, de manera que ara permeten fer una millor selecció, aconsegueixen 
reciclar més materials i milloren les condicions de treball del personal. 

A la planta de triatge, on arriben tots els materials reciclables de la Mancomunitat La Plana, se 
separen fins a 13 grups de materials diferents, la majoria manualment. Amb la renovació s’han 
realitzat diversos canvis en el funcionament de la planta: alimentació automàtica de la cinta, pre-
selecció de materials voluminosos —cartró i film—, obrebosses mecanitzat i separació automàtica 
de les llaunes d’alumini.

Per tal de poder ensenyar el funcionament de la planta de reciclables (envasos lleugers, paper i 
cartró) i els serveis que presta la Mancomunitat La Plana, el dissabte 16 d’octubre es va celebrar 
la primera Jornada de portes obertes, amb l’assistència de més de 250 persones procedents ma-
joritàriament de tots els municipis de la Mancomunitat.

Es va començar amb xocolata desfeta i coca per a tothom. Els més menuts van poder gaudir dels 
jocs de Guixot de 8, dels inflables de l’Agència de Residus i de jocs tradicionals fets amb materials 
reciclats. A més, hi havia una presentació de l’Àrea de Serveis Socials i un punt informatiu del 
Punt Jove i la Borsa d’Habitatge.

Durant tot el matí es van realitzar diverses visites   guiades a les instal•lacions: planta de triatge 
de materials reciclables, planta de compostatge i oficines. A part, es va poder visitar el centre es-
pecial de treball de la Fundació Areté.

Àrea de Medi Ambient. Mancomunitat La Plana
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Folgueroles al mapa
Hem cregut que pot ser del vostre interès conèixer el nombre d’accessos que rep el visualitzador 
de mapes configurats en el marc de la iniciativa IDEC Local (Infraestructura de Dades Espacials 
de Catalunya del món local), i que és accessible a través del nostre web municipal www.folgue-
roles.cat. 

El visualitzador de mapes de la IDEC Local sorgeix del conveni que té l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya amb el Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) per desenvolupar la iniciativa 
IDEC Local, i alhora és el producte que s’ofereix a l’ens local quan s’adhereix a la IDEC Local.

A la pàgina web de l’Ajuntament de Folgueroles, s’ha incorporat dins l’apartat de “Municipi-Guia de 
carrers/Cartografia” l’accés al visualitzador de mapes de la IDEC Local, el qual té incorporat l’eina 
de guia de carrers i, per tant, permet fer cerques de carrers i números de portals. Amb opcions de 
cerca a la guia de carrers de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i al Google Maps, també permet 
cercar per topònims i per referència cadastral.

L’enllaç al visualitzador de mapes que està disponible al web de l’Ajuntament és més concreta-
ment http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?codi=080832&tipus=v. 
Els accessos corresponents al mes d’octubre (24),  representen les “pàgines vistes” (tal com 
comptabilitza el motor d’estadístiques Google Analytics) del mes d’octubre de 2010, que és un bon 
indicador de l’ús que se n’està fent.

Centre d’informació de Folgueroles

Folgueroles dóna a conèixer el seu territori
El Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra va organitzar aquest passat 
novembre un curs de coneixement del territori de la Vall de Sau-Collsacabra. Es tractava d’un curs 
per conèixer els recursos turístics bàsics de la Vall de Sau-Collsacabra i també dels set municipis 
que en formen part: l’Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet, pel que fa al Collsacabra, i Tavèrnoles, Vila-
nova de Sau, Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles pel que fa a la Vall de Sau.

Un curs molt interessant que anava destinat a empreses, polítics, personal de les oficines de turis-
me i a totes aquelles persones interessades a conèixer els recursos d’aquesta zona.
El curs era gratuït i constava de dues sessions. La primera sessió es va fer a l’Ajuntament de 
l’Esquirol i va estar dedicada al Collsacabra. Un representant de cada un dels municipis que inte-
gren el Collsacabra va fer l’exposició sobre el seu poble i els seus recursos.

La segona sessió es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament de Tavèrnoles i aquesta vegada van 
ser els municipis d’aquesta part del territori els que van fer la presentació dels seus municipis. Des 
del punt d’informació de Folgueroles es va fer la presentació del nostre municipi: característiques 
generals (habitants, sectors econòmics, estadístiques de creixement...), història del municipi i pre-
sentació de tots els seus recursos. Tot això es feia acompanyat amb les imatges d’una presentació 
PowerPoint.

Aquestes sessions han tingut molt bona acollida per part dels empresaris i tècnics del territori i, 
igual que ells, creiem que aquesta és una bona manera per apostar pel futur del turisme. 

Centre d’Informació de Folgueroles
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Una delegació de la ciutat xinesa de Jinan visita Rupit

Una delegació de la ciutat xinesa de Jinan va visitar el municipi de Rupit, dilluns 2 d’agost, dins 
d’un viatge de tres dies a Catalunya per interessar-se per aspectes arquitectònics i urbanístics de 
casa nostra.

La delegació, formada per vuit persones, va 
ser rebuda a l’Ajuntament per l’alcalde, Se-
bastià Juanola; l’arquitecte municipal, Jordi 
Puig; la gerent del Consorci per a la Promo-
ció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra, 
Estel Font, i diversos representants més 
del consistori. En aquesta recepció se’ls va 
explicar les característiques urbanístiques 
específiques del poble i, posteriorment, van 
poder visitar els llocs més emblemàtics de la 
vila. També van visitar l’interior d’una casa 
del nucli antic i les obres d’una casa de nova 
construcció. La trobada va acabar amb un 
dinar de germanor.

El motiu de la visita d’aquesta delegació xinesa era veure els sistemes de construcció i urbanisme 
de diversos municipis catalans per poder-los aplicar en la reconstrucció dels barris residencials del 
sud de la ciutat de Jinan, una zona extensa de 200 hectàrees on tenen previst invertir 4 bilions de 
dòlars. La ciutat xinesa de Jinan és la capital de la província de Shandong, amb uns dos milions i 
mig d’habitants a l’àrea urbana i gairebé cinc milions en els cinc districtes que ocupa. La zona de 
Jinan està considerada històricament com un dels punts d’origen de la civilització xinesa.

La delegació xinesa estava composta per enginyers, urbanistes i representants empresarials. 
Entre els membres més destacats de la delegació destaquen Yu Bin, director de la Cambra de 
Comerç del Districte de Shizhong i professor a temps parcial de la Jinan City Shandong University 
of Finance, i Jia Lin, cap del Departament d’Inversions de la mateixa Cambra de Comerç.

Després de visitar Rupit, la delegació tenia previst continuar el seu viatge cap a Suïssa, Alemanya 
i Àustria per visitar altres poblacions característiques de cada zona.

22 empreses i entitats de la Vall de Sau-Collsacabra recullen la distinció SICTED

22 empreses i entitats de la Vall de Sau-Collsabra van recollir el diploma acreditatiu de la distinció 
SICTED en la 4a Trobada de Destinacions Turístiques el passat 22 de setembre a la Casa Llotja 
de Mar a Barcelona. L’acte va tancar la temporada 2009-2010 de la implantació d’aquest distintiu 
nacional a la província de Barcelona.

La Vall de Sau-Collsacabra va ser pionera en la implantació del programa SICTED (Sistema Inte-
gral de Qualitat Turística en Destinacions) en els anys 2004-2005. L’objectiu d’aquesta distinció 

Consorci de la Promoció Turística Vall de Sau Collsacabra
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turística, atorgada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, és oferir un nivell homogeni de 
qualitat en tots els sectors, tant públics com privats, d’una destinació turística. A la Vall de Sau-
Collsacabra han obtingut la distinció una representació de tots els subsectors que es dediquen 
al turisme: empreses d’activitats (2), botigues d’artesans (5), restaurants (2), hotels (2), cases de 
colònies (2), cases de turisme rural (4), centres d’informació turística (2), museus (1) i el Consorci 
per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra, en qualitat d’oficina d’informació turís-
tica.

El nou mapa general de la Vall de Sau-Collsacabra incorpora tota la xarxa de camins que 
travessa el territori

Els viatgers i turistes que s’acosten a visitar la Vall de Sau-Collsacabra disposen, des d’aquest 
mes d’agost, d’una edició actualitzada del mapa general de la zona. Amb un cost total de 2.000 €, 
subvencionats per la Diputació de Barcelona, es repartiran aproximadament uns 13.000 mapes. 

El mapa general és una eina molt útil per a totes aquelles persones que volen visitar la Vall de 
Sau-Collsacabra. Amb aquesta nova edició, s’ha tingut en compte la situació de crisi que estem 
patint i s’ha integrat en un sol mapa en format A-3 el màxim d’informació possible. Així doncs, s’hi 
han incorporat tots els itineraris de gran recorregut (GR 2, GR 2-2, GR 151, GR 178, GR 178-2 i 
GR 210), els de petit recorregut (PR-C 40 i PR-C 40-1), el Camí de Sant Jaume, el Meridià Verd, 
el Camí Ral, els eixos territorials i la xarxa complementària de senders. Les carreteres estan se-
nyalitzades de color negre per diferenciar-les de la resta d’itineraris.

D’altra banda, en la part posterior hi trobem una llista d’empreses i institucions del territori que po-
den ser d’interès (empreses d’activitats, museus i exposicions, gastronomia, hotels i hostals, apar-
taments turístics, càmpings, residències casa de pagès, cases de colònies i artesania). Aquest 
any, com a novetat, destaquem que s’han identificat totes les empreses i institucions que disposen 
del distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions).

Empresaris de la Vall de Sau-Collsacabra visiten el territori veí de Portes del Montseny

Un grup d’empresaris, representants municipals i tècnics del Consorci per a la Promoció Tu-
rística de la Vall de Sau-Collsacabra van visitar el territori veí de Portes del Montseny dijous 7 
d’octubre.

El Consorci per a la Promoció Turística de la Vall 
de Sau-Collsacabra va organitzar aquesta visita, 
amb la col•laboració del Consorci de Portes del 
Montseny, amb l’objectiu d’ajudar els seus asso-
ciats a conèixer experiències d’altres empresaris 
que poden ser útils per a la promoció del nostre 
propi territori.

La delegació de la Vall de Sau-Collsacabra va 
visitar el Molí de la Llavina de Centelles, on se’ls 
va explicar la història i el funcionament de l’antic 
molí fariner; el Mas Pratsevall de Taradell, 
allotjament rural que disposa dels certificats de 
qualitat SICTED i l’Ecoetiqueta, i l’explotació de vaques de llet Casanova de Figarolas, a Seva.
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Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles

S’ha iniciat una nova temporada de patinat-
ge artístic a Folgueroles, i ho hem fet amb 
un grup nombrós de patinadores i patina-
dors. Deixem enrere aquells anys que ini-
ciàvem el curs i perillava la continuïtat de 
l’Associació a causa de les poques patina-
dores que teníem. És per això que donem la 
benvinguda a tots els que s’han incorporat 
aquest any i els convidem a participar acti-
vament a l’Associació i a gaudir de l’esport 
que practiquen les nostres filles i fills. 

Aquest any tenim 6 grups de 
patinadors/es: minis-1, mi-
nis-2, petits/es-1, petits/es-2, 
mitjans/es i grans, d’edats 
compreses entre els 4 i els 14 
anys. En total tenim 52 pati-
nadors i patinadores.

Del 20 al 25 de setembre es va celebrar al Pavelló Municipal de Vic “Castell d’en Planes” el Cam-
pionat d’Europa de Patinatge Artístic en les categories júnior i sènior. Aquesta competició va ser 
organitzada pel Consell Esportiu d’Osona, i era la primera vegada que un Consell Esportiu de 
Catalunya realitzava un esdeveniment de nivell europeu. 

El Consell Esportiu d’Osona ha comptat en la modalitat de patinatge artístic, en el període 2009-
2010, amb 472 participants, dividits en 6 categories i representant 15 clubs de la comarca d’Osona, 
entre els quals hi ha l’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles.

Les 7 patinadores grans de l’APA Folgueroles: Sara Abascal, Cristina Albó, Clàudia Bardolet, Mi-
reia Garcia, Meritxell Masnou, Aida Oriol i Sandra Solà van participar en la cerimònia d’obertura, 
que va tenir lloc el dimarts, 21 de setembre, i que va comptar amb la presència dels presidents de 
les federacions Espanyola i Catalana de Patinatge i la presidenta del Comitè Europeu de Patinat-
ge. Els participants venien de països tan diversos com Portugal, França, Holanda, Itàlia, Israel, 
Gran Bretanya, Alemanya, Suïssa, Eslovènia i Espanya. 
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L’actuació de patinatge d’un centenar de joves patinadors de clubs de la comarca va precedir la 
desfilada de les deu delegacions i els parlaments. 

El dissabte 25 de setembre, la jornada de clausura va comptar amb un espectacle de dansa i 
l’actuació de prop de 100 patinadors/es de diferents clubs de la comarca, també les de Folguero-
les, que van interpretar una coreografia de Mireia Roca i Judit Sánchez, ambdues del CPA Tona. 
En les dues cerimònies hi va haver la presència dels gegants i caps de llúpia de Vic.

Quan tingueu a les mans aquest número de La Falguera, estarem a punt de celebrar el nostre 
26è Festival de Patinatge Artístic de Folgueroles, que se celebrarà el dissabte 29 de gener de 
2011 a la Pista Poliesportiva. En aquesta exhibició hi tornaran a participar els diferents clubs i 
associacions de la comarca convidats, a més de comptar amb els balls que oferiran les nostres 
patinadores. Us hi esperem!
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Catequesi Parroquial
Vine a conèixer el teu amic!
 
Amb aquest lema s’ha iniciat el nou curs i els/les catequistes, us volem explicar el que fem.
Som un equip de voluntaris que, juntament amb Mn. Francesc Basora, col•laborem amb els pa-
res en el creixement de la fe que van rebre els seus fills amb el Sagrament del Baptisme.
Puntualment, es fan trobades de pares i catequistes en cada una de les quals també es convida 
a diferents ponents per parlar de temes diversos.
Hem començat amb molta animació. Aquest any hi ha un primer grup, corresponent al 2n de 
cicle inicial, força nombrós. I la continuació del grup de segon any, que es preparen ja per rebre 
el Sagrament de l’Eucaristia.
També tenim un grup de joves que es preparen amb molta il•lusió per al Sagrament de la Confir-
mació.
S’ha procurat fer grups reduïts i adaptar-nos en horaris i dies, ja que són moltes les activitats 
extraescolars que actualment fan els nens i les nenes.
Els ensenyem a conèixer Jesús d’una manera entenedora i adaptada per la seva edat.
Fem diferents activitats:

- Pessebre Vivent.
- Ens presentem al Concurs de Pessebres.
- Fem murals i treballs manuals.
- Trobades amb tots els nens i nenes de l’Arxiprestat de Guilleries-Congost.
- Cada dos mesos els nens i nenes, participen en la Missa del dissabte al vespre.
- A final de curs, comiat amb un berenar.

Ens acomiadem amb unes petites reflexions d’un dels ponents que va assistir a les nostres troba-
des el curs passat, Mn. Jaume Campalans:

- Els Sagraments són també signes comunitaris de fe, d’esperança, d’amor, de vida, 
d’unitat... 
- La fe i la vida són dues realitats que han d’anar sempre íntimament unides en el cristià.
Moltes gràcies per tot.

Mn. Francesc Basora i Grup de Catequistes.
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Club Futbol Folgueroles
Un club format per aproximadament cent quaranta jugadors i jugadores, repartits en deu equips: un 
de la categoria miniescola, dos prebenjamins, dos benjamins, dos alevins i un equip tant d’infantils 
com de juvenils, i per la manca de jugadors cadets aquesta temporada no es compta amb aquesta 
categoria, i han hagut d’anar a jugar a poblacions veïnes (tot i que esperem poder tornar a tenir-los 
la propera temporada). Això sí, aquest any, però, s’ha pogut crear la categoria de tercera regional, 
la qual pot ser una referència per a tots els nens del poble.

Aquests equips els formen nens, nenes i nois entre quatre i vint-i-cinc anys i tant aquests jugadors 
com la majoria d’entrenadors són folguerolencs que amb les seves inquietuds gaudeixen i fan 
gaudir d’aquest esport

A part d’aprendre a jugar a futbol, el que s’intenta és ensenyar a tots els jugadors i jugadores a 
fer un esport en equip, a saber compartir, a trobar-se amb els companys/amics dos o tres cops 
per setmana per fer una activitat fora de l’escola i, sobretot, a passar-s’ho molt bé; i tot això sense 
moure’s de Folgueroles, de manera que els nens i nenes tenen la possibilitat d’anar-hi caminant, 
amb bicicleta...

Aprofitem per desitjar-vos a tots i a totes MOLT BON NADAL!
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Benvolguts folguerolencs i folguerolenques,
Aviat farà un any que es va renovar la Junta del Casal; som novells en aquests afers, però hi po-
sem molta il•lusió i moltes ganes de portar a terme el bon funcionament de l’entitat, tal i com han 
estat fent les anteriors juntes. Esperem aconseguir-ho amb l’ajuda de tots vosaltres.
Durant el poc temps que fa que estem al capdavant d’aquesta entitat, hem incorporat diverses 
activitats noves i hem col•laborat amb l’Ajuntament i les diferents entitats que ens han demanat 
la nostra participació.
Des de principis fins a finals d’any, el Casal ha organitzat diferents actes i activitats que us deta-
llem tot seguit:

FEBRER
    -Excursió de tres dies al Carnestoltes de Pineda de Salou.
MARÇ
    -Calçotada.
    -Visita a la representació de la Passió a Olesa de Montserrat.
ABRIL
    -Visita a l’Estadi i al Museu del Barça. 
    -Dia 23, Sant Jordi. Parada i venda de roses davant del Casal.
    -Caminada i esmorzar a Sant Jordi.
MAIG
    -15ª trobada de Casals de la Gent Gran a Sant Julià de Vilatorta.
    -Xerrada: “Menjar bé per viure millor”.
    -Excursió de cinc dies a l’Ametlla de Mar.
JUNY
    -Visita a la Sagrada Família i al Parlament de Catalunya.
    -Visita a TV3 com a públic al programa “Bocamoll”.
JULIOL
    -Dinar i festa del Casal d’Avis.
JULIOL I AGOST
    -Tots els dilluns, excursions a la platja.
SETEMBRE
    -Campionat de petanca de la Festa Major.
    -Excursió de tres dies a Madrid amb l’AVE.
NOVEMBRE
    -Castanyada al Casal.
    -Excursió de la recollida a l’Empordà.
DESEMBRE
    -Berenar sorpresa de Nadal.
    -Espectacle de l’Exèrcit Rus a l’Auditori de Barcelona.
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A partir d’aquest any, el mes de setembre el Casal organitza la tradicional sortida al Santuari de 
la Salut “només senyores”. 

Altres activitats que oferim:
    - Cada dia servei de bar a la tarda.
DILLUNS
    -De les 4 a les 6 de la tarda, Manualitats.
    -De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, Taller de Lectura.
DIMARTS I DIJOUS
    -De les 4 a les 5 de la tarda, Gimnàstica al Centre Cultural.
DIMECRES, DIVENDRES I DIUMENGES
    -A la tarda, Bingo.
DIJOUS
    -De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de 
la tarda, Labors i Patchwork.

Seria molt important per a la 
nostra entitat poder augmen-
tar el nombre de socis. Per 
això mateix, qualsevol perso-
na que estigui interessada i 
vulgui informació estem a la 
vostra disposició els dimecres 
de 4 a 6 de la tarda a l’oficina 
del Casal.
Com més serem, més riu-
rem!!!
També us informen que 
tenim un nou telèfon fix: 
93.888.79.65

Només ens queda desitjar-
vos que passeu unes BONES 
FESTES DE NADAL I UN 
FELIÇ ANY 2011. 

LA JUNTA

Visita a la Sagrada Família

Visita al Parlament de Catalunya 
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
CREAR, DIVERTIR-SE I RECICLAR

Respectar la natura, prendre consciència de la importància que té el fet de no rebutjar objectes 
que podrien tenir altres usos diferents als originals.

Afavorir el desenvolupament de la creativitat aguditzant l'enginy 
i incrementant la capacitat d'atenció, alhora que es desenvolu-
pa la destresa manual i es desperta la fantasia. 

Crear les seves pròpies joguines deixant volar la imaginació, 
transformant objectes usats o d’un sol ús en altres estris que 
es poden usar a diari o simplement jugar amb ells.

Valorar l’esforç i adquirir confiança. Motivar a buscar i tenir en 
compte elements que abans descartaven i preguntar-se: això 
podria servir per alguna cosa...?

Experimentar l’alegria i la satisfacció que se sent en rescatar un objecte el destí del qual era la 
galleda de les escombraries, i després de treballar manualment amb ell, veure com per art de 
màgia es converteix en “la vostra joguina preferida”.

Desenvolupar el pensament constructiu, l’autoconfiança i el desig de supe-
ració, valors que els acompanyaran tota la seva vida, independentment de 
la carrera que triïn o la professió a la qual es dediquin. Tots els materials 
poden ser reutilitzables, adaptant-los a noves funcions.

Les llaunes de conserva poden usar-se com a portallapis, decorats amb 
altres materials també reciclats.
Les ampolles de plàstic es poden reutilitzar per a una sèrie de manualitats 
com: emprar-se com a llums, adorns, flors, cadires, corones, etc. (moltís-
sims productes, és impossible anomenar-los tots). 
El cartró i el paper reciclat ens serveixen com a papers de regal, bosses, 
figures, etc.
Les safates d’aliments i els envasos d’escuma de poliestirè serveixen 
per realitzar portaretrats, figures, plats decoratius, caixes, etc. La tècnica 
del decoupage permet renovar cofres, llibres, gerros i qualsevol classe 
d’objecte amb una superfície llisa a la qual s’hi puguin adherir làmines o 
tovallons per renovar el seu aspecte.

TALLERS DE RECICLATGE CREATIU Per a tota la família (grans i petits)
Per a més informació: T. 645445356

“Els tallers són un mètode d’aprenentatge pràctic i directe. Reciclar, reutilitzar i recuperar revalora 
les coses. Participar activament en un taller, a més a més d’induir a un consum més reflexiu, con-
tribueix a augmentar el respecte pels materials i, per extensió, per l’entorn i per les persones que 
hi viuen, propiciant cultures basades en el coneixement i el respecte.”
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125 anys de la primera edició de Canigó!
La vigília del dia de Nadal de 1885 sortia de la impremta Anglada de Vic la primera edició de 
Canigó, amb una coberta de color vermell amb el títol i l’any 1886 escrits amb lletres repuja-
des de color d’or. Molts llibres, a la darreria del segle XIX, es posaven a la venda per Nadal, 
perquè per aquelles dates les vendes eren assegurades, com ho fou la d’aquest llibre que de 
seguida es va exhaurir i va tenir el tractament d’un autèntic best seller de la literatura catalana. 

Gentil, fill de Tallaferro, el dia que és investit cava-
ller, se sent corprès per la bellesa de Griselda, 
una pastora amb qui no es pot casar. Mentre fa 
guàrdia al castell de Rià perquè no sigui pres pels 
sarraïns, veu una lluïssor a la muntanya de Canigó 
i emprèn un viatge cap al cim per tal de recollir un 
mantell d’ermini que l’ha de portar on és la seva 
estimada. Allà, se sent atret per la fada Flordeneu, 
que li recorda Griselda i el convida a pujar en una 
carrossa voladora i recorren el Pirineu. Mentres-
tant, l’oncle de Gentil —el comte Guifre— manté 
una lluita acarnissada contra l’enemic disposat a 
morir per servir el seu poble. En el moment que 
aquest descobreix el seu nebot guarnit amb flors i 
amb un posat enamoradís, pres per la ira estimba 
el cavaller daltabaix de la muntanya del Canigó. 
El combat continua i Tallaferro i Guifré es retroben 
en la batalla quan arriba un escuder amb el cos 
inert de Gentil. Guifré es veu obligat a confessar el 
seu crim i quan està a punt de batre’s amb Talla-
ferro arriba un tercer germà, l’abat Oliba, i hi posa 
pau. Per expiar el crim, Guifré funda el monestir de 
Cuixà i els germans planten una creu al cim del Ca     
nigó símbol del triomf de la fe sobre el món màgic 
de les fades. 

Canigó és una obra de 12 cants i un epíleg, de 4.334 versos de mètrica diversa, que explica la 
fundació de la nació catalana. Un relat que forma part de l’imaginari dels catalans del nord i del 
sud, un poema èpic que ens reforça com a poble i que ens esperona a projectar el futur dels Paï-
sos Catalans.

En uns moments en què la llengua i el fet català es veuen amenaçats, la Fundació Jacint Verda-
guer vol recordar la força identitària que amara tot el poema i es proposa de dedicar l’any 2011 
a la celebració d’aquest aniversari i us convida a participar-hi. Fent nostre el missatge del poeta 
que amb el Canigó va convertir la serralada del Canigó en un símbol indestructible de llengua i de 
bellesa, que ni el torb, l’odi o la guerra no el tiraran a terra. No esbrancaran l’altívol Pirineu.

Fundació Jacint Verdaguer
www.verdaguer.cat 

                      Gentil i Flordeneu, 
              Els  gegants de Folgueroles
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Grup de Teatre Atlàntida
Atesa la quantitat d’entitats que té el nostre poble, és fàcil trobar-ne una o altra que celebri un 
aniversari prou important per ser motiu de festa.

Aquest any, el Grup de Teatre celebra 
els seus 30 anys, i per commemorar-
ho el dia 4 de juliol es va fer un dinar, 
al qual van estar convidades totes les 
persones que en formen o n’havien 
format part. Ja sabem que a casa 
nostra tot s’acaba amb una trobada 
al voltant d’una taula ben guarnida. 
Encara que, si bé la companyia cele-
bra els seus 30 anys com a «Grup de 
Teatre Atlàntida», en realitat ens hau-
ríem de remuntar força més lluny en 
el temps, ja que a Folgueroles sem-
pre s’ha fet teatre. Encara podem 
trobar antics «actors» que durant una 

època de la seva vida n’havien fet, i que en guarden un molt bon record. Podem dir, doncs, que 
en el nostre poble aquesta activitat mai no ha deixat de practicar-se, i això diu molt al seu favor.

Enguany, l’obra de la Festa Major, Diner negre, de Ray Conney, va seguir el mateix estil dels al-
tres anys: divertir el públic, fer que passés una estona agradable i deixar fora les cabòries, que al 
cap i la fi, d’això es tracta. Tampoc no van faltar els bolos, a Moià, a la Torre d’Oristà..., pobles que 
ja compten amb la nostra companyia per a l’obra de teatre de la seva Festa Major. I una novetat 
prou important: després de tants anys de demanar saba nova per al nostre elenc, vam comptar 
amb dues noves actrius: la Ruth i la Núria, a les quals hauríem d’afegir també l’Eli (tot i que ja 
havia debutat als Pastorets de l’any passat). I  també comptem amb un nou director, en Bernat, 
que va posar tot el seu saber i bon fer per suplir amb honor la “jubilació” d’en Lluís, que durant 
tants anys va estar al davant de la companyia. Bona jubilació Lluís! 

Aquest any també hi haurà Pastorets i 
se’n faran dues representacions. El dia de 
Nadal, com sempre, i una altra el dia 2 de 
gener. De fet, molta gent ens ho havia de-
manat, i hem intentat complaure’ls. També 
s’estan fent gestions de cara a la lectura 
del Poema de Nadal, que no es va poder 
fer l’any passat.
Però també hi ha altres projectes nous 
que esperem poder tirar endavant, com 
poder fer una altra obra per la primavera. 
No és fàcil, s’ha de buscar l’obra, algú que 
la pugui dirigir, els actors... Encara que 
no ho sembli, és tota una feinada, però no 
ens falten les ganes ni l’esperit, i això és el que compta.  

BON NADAL I FELIÇ 2011 de part de tots els components  del GRUP DE TEATRE ATLÀNTIDA

ENTITATS

        Pastorets 2009

Diner negre. Festa Major 2010
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Crono-Escales dels Foquers
Aquest passat setembre, una mica a corre-cuita, i aprofitant els últims dies de la Festa Major, els 
de l’atletisme ens vam proposar d’organitzar una cursa diferent, una cursa oberta a tothom. 
Volíem intentar aglutinar tota la gent del poble que d’alguna manera o altra practica l’exercici físic 
i proposar-los un repte.

Així va sorgir la idea de fer la Crono-Escales dels Foquers. 
Els 260 graons de les escales dels Foquers a mig camí 
entre Tavèrnoles i Folgueroles ens donaven l’oportunitat 
de fer una cursa diferent: curta, però exigent alhora, i 
pràcticament assequible per a tothom, amb 600 metres 
de longitud i un desnivell de 65 metres concentrats en el 
tram de les escales. Es va donar sortides individuals cada 
minut des de la font dels Foquers per arribar a l’esplanada 
del costat de l’ermita de la Damunt.
Al mateix temps, creàvem una cursa insòlita dins el pa-
norama atlètic, que no sabríem com definir però podria 
ser com: una minicursa de muntanya de... “velocitat”: La 
Crono-Escales dels Foquers.
Però, vaja, per a nosaltres representava trobar el repte 
que buscàvem i que aquest fos el repte de tots els que 
hi volguessin participar, establir cadascú la seva marca 
personal.
Tot i fer poca propaganda de l’esdeveniment, el 19 de se- 
tembre vam celebrar la crono-escales amb una vintena de 
participants d’edats compreses entre els 8 i els 54 anys. 
L’esforç, la il•lusió, les ganes de gaudir de tots plegats 
i els ànims del 

públic que animava, ja fos en el tram de les escales o 
en el punt de l’arribada, van servir perquè fos una gran 
jornada atlètica i festiva.

Ara només cal tornar-hi l’any vinent. Feu vostre el repte, 
veniu a participar-hi o veniu a animar; l’experiència s’ho 
val.

Podeu veure els resultats i fotos a www.atletismefolgue-
roles.blogspot.com.

D’altra banda, aquest mes d’octubre hem iniciat nova-
ment l’activitat extraescolar d’atletisme a l’escola, amb 
un gran èxit de participació, ja que tenim uns 70 inscrits. 
I paral•lelament promocionem la participació en curses 
de cros o en jornades atlètiques a les pistes d’atletisme 
de Vic, on també hi ha una gran participació d’atletes 
folguerolencs. Podeu seguir tota aquesta activitat i tenir 
més informació al nostre blog:

www.atletismefolgueroles.blogspot.com.
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La solidaritat, ben entesa?
Qui som i què fem, tots en teniu coneixement. Ben sovint us informem dels nostres projectes, per 
mitjà d’aquestes pàgines, en xerrades o en les festes que organitzem. Fins i tot podeu connectar-
vos a la nostra pàgina web. Sabeu que els nostres projectes estan dirigits a un col•lectiu de per-
sones que viuen en una comunitat rural al sud del Senegal i que treballem en projectes agrícoles 
i d’ensenyament. Però per dur endavant tots aquests projectes necessitem de molta ajuda. La 
solidaritat de tots vosaltres, del poble de Folgueroles, de persones i entitats d’Osona i fins i tot 
d’altres indrets de Catalunya. 

Des que vam començar, vam comptar també amb la col•laboració de Caravana Solidària. Recor-
deu les ambulàncies?, doncs les vam poder baixar gràcies a ells. Era el nostre primer projecte 
i un cop vam aconseguir els diners per comprar els vehicles, se’ns va presentar el problema de 
com les enviaríem. Hi havia la possibilitat d’omplir un contenidor i enviar-ho per transport marí-
tim, però era un cost que no podíem assumir. La sort ens va posar en contacte amb la Montse 
Bosch, secretària de Barcelona Acció Solidària, i es va comprometre a intentar ajudar-nos. Des-
prés d’intercedir molt per nosaltres davant dels companys de Caravana, van accedir a baixar les 
nostres ambulàncies, malgrat que la caravana d’aquell any ja estava tancada. Gràcies a ells les 
ambulàncies van arribar a destí sense cap despesa per a Amics del Món. I així, any rere any, tot el 
material que hem recollit (sanitari, esportiu, escolar, etc.) ha pogut arribar a Senegal amb un cost 
zero: gràcies a Caravana Solidària.

Els esdeveniments que van passar en la Caravana 2009, el segrest dels companys Alícia Gámez, 
Albert Vilalta i Roque Pascual, va canviar les coses. Primer per l’angoixa de saber-los retinguts i 
desconèixer com estaven i com es trobaven; i després dels llargs nou mesos i el feliç desenllaç, 
va arribar l’allau de comentaris gratuïts, buits de coneixement i informació. Parlar per parlar. Insul-
tar persones que any rere any posaven a disposició de la solidaritat el seu temps lliure. Posar en 
dubte els motius de la seva implicació en la causa, difamant-los i acusant-los de malbaratar diners 
públics. Els mitjans de comunicació han fet l’agost amb programes plens de tertulians que han 
deixat anar tota mena de bestieses i calúmnies, opinant de temes sobre els quals potser valia la 
pena que s’haguessin pres la molèstia d’informar-se primer. Han criticat la Caravana i tota la mo-
guda que porta, inútil segons alguns que diuen que és millor i més econòmic enviar la mercaderia 
per vaixell, i que d’aquesta manera quatre pijos vestits de Coronel Tapioca no posaran en perill la 
seva vida, jugant a viure viatges d’aventures pagats. Ignorants.

Llogar un contenidor fins al port de Dakar val molts diners; però el pitjor del cas és que no hi ha 
la garantia de poder-lo treure del port sense problemes. Hi ha una Fundació osonenca molt cone-
guda  que fa més d’un any que té un contenidor amb ajuda humanitària retingut al port de Dakar 
i que, malgrat les gestions que s’han anat fent des de llavors, no hi ha hagut manera de poder-lo 
retirar, tot i que el material s’haurà de llençar per inservible. A més a més, els demanen una quan-
titat ingent de diners. Això és garantia Sra. Rahola? La Sra. Pilar Rahola, en un article en un diari, 
va menysprear els que dediquem una part del nostre temps a fer aquest tipus de viatges i va feli-
citar aquesta Fundació  per haver enviat el seu material per via marítima. Probablement no tenia 
tota la informació dels problemes que van tenir i tenen amb aquell enviament; de fet, en aquests 
moments la situació segueix igual, i vés a saber fins quan... Les coses no són tan senzilles...

Als que sabem la tasca que fan els companys de Caravana Solidària, ens ha sabut molt greu tot 
el circ mediàtic que s’ha muntat al voltant d’aquest fet. Però nosaltres ens quedem amb l’alegria 
del final feliç i de l’agraïment vers ells, ja que sense Caravana molts dels nostres projectes no 
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tindrien futur. 
Evidentment que el segrest ha marcat un abans i un després i que a partir d’ara haurem de pren-
dre mesures que fins ara ni ens plantejàvem. No som inconscients i no tenim cap ganes de posar-
nos en perill. De fet, però, a Senegal, mai no hem tingut sensació d’inseguretat.
Però el que tenim clar és que la nostra il•lusió no ha minvat i que continuarem treballant pels més 
desvalguts, posant el nostre gra de justícia al món.
Hem cregut que teníem l’obligació moral de parlar-ne i expressar el rebuig a qui parla per ferir, a 
qui mai no té una paraula d’agraïment, a qui mai no fa res per ningú.

Voldríem acabar amb una frase de la Mare Teresa de Calcuta: "estimar hauria de ser tan natural 
com viure i respirar". 

Gràcies  .  Associació Solidària Amics del Món

ASSOCIACIÓ SOCIAL CULTURAL de Ntra. Sra. de la 
DEMUNT, antic MONTEPIO, LA GERMANDAD
 
Explica la llegenda de la Mare de Déu de la Damunt, escrita per Xavier Roviró. 

La Mare de Déu de la Damunt
L’ermita de la Mare de Déu de la Damunt es troba situada a la part de dalt del poble de Folgue-
roles, al centre d’una àmplia esplanada envoltada de grans masos: Torrents, el Pou, la Roca i 
el Godaiol. Santa Maria de la Damunt ja apareix documentada al segle XIII, però l’actual edifici 
correspon a mitjan segle XVII. Se n’explica una bonica llegenda.

Una vegada, ja fa molts anys, a l’ermita de la Mare de Déu de la Damunt hi van entrar uns lladres. 
Volien robar les arracades que portava la Verge, que eren unes joies molt bones. La Mare de Déu 
els va fer que no amb el cap. Però, tot i que ells es van sorprendre d’aquella meravella, no en van 
fer cas. Tot al contrari, li van robar les joies i, a més a més, li clavaren una forta bufetada a la cara 
per haver fet aquell gest de negació. A partir d’aquesta feta a la imatge de la Verge li va quedar la 
galta marcada per sempre més, aquella Mare de Déu tenia una galta vermella. Però la Verge els 
va posar a ratlla.

Quan els lladres van haver aconseguit el botí, van fugir corrent tant com podien. Mentre s’escapaven 
de l’ermita els semblava que anaven saltant marges i passant camps sense parar, i es pensaven 
que havien arribat molt lluny. Però el que realment feien, i no se n’adonaven, era saltar els bancs 
de dins l’ermita. La Mare de Déu els havia castigat per la seva malifeta. L’endemà els van trobar 
adormits a terra, rebentats de tant córrer i saltar. Els van agafar i els penjaren al camp dels Pen-
jats.

El camp dels Penjats es troba just al lloc on actualment hi ha la casa i les granges de Ca La Tecla, 
a peu del camí ral de Vic a Folgueroles, al sector de la zona industrial del poble. Aquest camp 
abans havia estat l’era dels veïns dels carrers del voltant.
Donant-vos les gràcies anticipades, rebeu les nostres cordials salutacions.
 
LA JUNTA
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Llar d’infants municipal “PATUFET” 
A l’escola Patufet vam celebrar la castanyada la tarda del dia 29  d’octubre.
Al llarg de tota la setmana es van fer diferents activitats per conèixer la festa. Els PEIXOS, que 
són els nens i nenes més grans, van ser els encarregats de fer els panellets.
Arriba el dia i tots i totes estem impacients per veure arribar la MARIA CASTANYERA. Mentre 
l’esperem, l’avi Francesc, l’avi Pipo i el pare Jesús comencen a fer el foc per torrar les castanyes. 
Quedem tots força sorpresos quan veiem la Castanyera, la saludem i ens ensenya el cistell ben 
ple.
Estem tots els infants de l’escola junts al pati nou, tot cantant cançons i ballant la Dansa de la 
Castanyera. Mengem castanyes i panellets i tot és molt bo!!!
Agraïm des d’aquí la col•laboració de les famílies i del nostre Ajuntament per l’ampliació del pati i 
el seu condicionament amb joguines.

TOT L’EQUIP EDUCATIU US DESITGEM MOLT BONES FEES!
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Jornada de portes obertes a l’escola Mn. Cinto
El passat dissabte 23 d’octubre es va fer una jornada de portes obertes a la nostra escola. 
Les portes de l’escola, obertes de bat a bat, convidaven a petits i grans a fer un cop d’ull al seu 
interior. Les magnífiques instal•lacions, algunes fetes de fa poc i d’altres acabades d’estrenar, 
sens dubte feien goig de mirar.

Aquells antics espais escolars i les velles aules s’han transformat en el nou vestíbul de benvingu-
da, les noves estances administratives i un fantàstic menjador escolar.
Les aules dels més petits, les seves parets plenes d’històries i paraules, els murals, els racons de 
joc... ens fan recordar aquell esperit de l’escola catalana de quan érem ben petits. I les aules dels 
més grans ens preparen per agafar amb fermesa i optimisme un futur que no pot esperar. Aula 
de plàstica, d’anglès, de ciències, de música, de psicomotricitat, d’informàtica, la biblioteca..., i no 
oblidem el gimnàs. 

I, finalment, no podem deixar de parlar dels patis exteriors per a petits i grans, que de ben segur 
són l’enveja de qualsevol. No només perquè són molt grans, sinó per les seves més que enveja-
bles vistes al Pirineu català.
Cal, per tant, felicitar-nos tots plegats: mares i pares, mestres, Ajuntament i Generalitat, per la fei-
na ben feta; i recordar-nos, sobretot, d’aquells i aquelles que també van lluitar per arribar a aquest 
meravellós final de conte.

AMPA de l’Escola Mn. Cinto de Folgueroles.
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Escola Mossèn Cinto
Aquests dies de fred i boira ens ha vingut a veure la Marieta Castanyera. És una vella vestida com 
les pavies d’abans: amb davantal, mantellina i mocador al cap. Té una torradora i està torrant cas-
tanyes a la vora del foc. Mentre es torren, va fent paperines per embolicar les castanyes perquè 
es mantinguin calentes. També ens ha portat un poema ben divertit

PET- PATUM

LA CASTANYERA COU CASTANYES
EN UN BIDÓ FORADAT
POSEU-ME’N UNA DOTZENA 
EN UN DIARI EMBOLICAT.

PET- PATUM, PET-PATUM,
PET FA LA CASTANYA.
PET-PATUM, PET PATUM
FOC, CASTANYA I FUM.

LA CASTANYERA ABRIGADA                                                
PORTA UN MOCADOR AL CAP
COU CASTANYES I MONIATOS
PER A TOTS ELS VILATANS.

PET PATUM, PET PATUM…

QUE S’APAGUI MAI EL FOC,
LES CASTANYES BEN CALENTES
S’HAN DE MENJAR A POC A POC

PET-PATUM, PET-PATUM…
Els alumnes d’EI

Tercer curs a l’Aula de Música
Els alumnes de cant coral de l’Aula 
de Música de Folgueroles van parti-
cipar el passat 22 d’octubre a la tra-
dicional Fira de la Castanya de Vi-
ladrau, en un concert compartit amb 
els alumnes d’aquest poble. El con-
cert es va realitzar al Centre Cultural 
Europeu de la Natura sota la direcció 
de Marta Guilaniu i amb la participa-
ció dels professors de l’aula Marcel•lí 
Druguet (saxo) i Júlia Fernández 
(piano). El concert, tot un èxit, va ser 
el primer d’aquest curs. De cara a 
les festes de Nadal, i sota la direcció 
de Lluís Autet, els alumnes de l’aula 
participaran en un espectacle folgue-
rolenc, posant música a El poema de Nadal de J. M. de Sagarra. No cal dir que hi sereu tots i totes 
molt benvinguts. 

Núria Ayats . Coordinadora de l’Aula de Música
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Estrenem escola
Finalment ja tenim l’escola acabada!

Els alumnes de cicle superior del curs passat van anar fent un seguiment fotogràfic de les obres 
d’ampliació de l’escola.
Aquí en podeu veure una petita mostra:

VÍDEO PRESENTACIÓ

Un cop començat el curs vam proposar a un pare de l’escola, en Toni Galobardes, càmera de 
TV3, que vingués a filmar un vídeo de presentació amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents 
espais i algunes de les activitats que es porten a terme al centre. 
En la realització d’aquest vídeo tots els alumnes, mestres i personal no docent que hi vam partici-
par ens ho vam passar molt bé, va ser una experiència diferent i divertida.

Us recordem que podeu veure aquest vídeo presentació al bloc de l’escola, i us animem a fer-
ho:

 http://blocescolamossencinto.blogspot.com
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Visita del Conseller Ernest Maragall
El dia 12 de novembre el senyor conseller d’Educació, Ernest Maragall, va visitar l’ampliació de 
l’Escola i va poder conèixer tots els projectes educatius que treballem.
Amb la coincidència que els alumnes de cicle superior estaven representant l’obra “The musicians 
of Bremen”, el conseller va poder gaudir de l’espectacle i va ser entrevistat pels mateixos nens i 
nenes.
Val a dir que els alumnes preparen aquestes obres de teatre trimestralment per tal de millorar 
l’expressió oral en anglès a través d’aquestes representacions, de la construcció de decorats, 
d’interpretacions musicals i fent de reporters. Aquest projecte forma part d’un Pla Experimental de 
Llengües Estrangeres (PELE). 

            Escola Mossèn Cinto

Tot el col•lectiu que estem i 
treballem a l’Escola gaudim 
finalment d’unes instal•lacions 
que ens ajuden a desenvo-
lupar la nostra tasca educa-
tiva i a millorar la qualitat de 
l’ensenyament dia a dia.
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QUÈ HEM FET ...

Festa de les Puntaires Trobada de cotxes VW

Vespres a l’eixidaNits Joves

Festa  Major
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Viu el parc

Aplec de tardor

Premi Literari Memorial Anna Dodas i Noguer

Cap de setmana ibèric

Ruta literària nocturna
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10 anys de Cap de Setmana Ibèric al Casol de Puigcastellet
Fa poc més de 10 anys que el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) va crear la Ruta dels 
Ibers, una iniciativa per divulgar al conjunt de la població una de les èpoques de la nostra història 
no especialment coneguda.

Diversos jaciments de Catalunya es van adherir al projecte, tres dels quals osonencs: l’Esquerda 
de les Masies de Roda, el Turó del Montgròs del Brull i el Casol de Puigcastellet de Folgueroles.
La Ruta dels Ibers té per objectiu reunir esforços per donar a conèixer, de forma amena, el pa-
trimoni arqueològic del nostre país; i una de les seves activitats estrella és el Cap de Setmana 
Ibèric.

El primer dels Caps de Setmana Ibèrics va ser l’any 2000. Després d’uns inicis dubitatius pel que 
fa a trobar unes dates òptimes per al conjunt dels jaciments adherits arreu de Catalunya, finalment 
es va fixar el primer cap de setmana d’octubre. En aquests dies es multipliquen les activitats rela-
cionades amb la cultura dels ibers. El MAC aporta suport institucional, tècnic i de difusió, però les 
activitats es dissenyen i realitzen des de cada un dels jaciments.

Els treballs d’excavació al Casol de Puigcastellet havien finalitzat a inicis dels anys 90, culmi-
nant el 1992 amb una exposició dissenyada per l’equip d’arqueòlegs que mostrava els resultats 
d’aquests treballs. 

Des de la fi de les excavacions i fins a la incorporació a la Ruta dels Ibers el Casol havia quedat 
abandonat. La vegetació i les inclemències del temps no n’afavorien la conservació. És per això 
que la primera de les accions duta a terme va ser de protecció del jaciment amb la consolidació 
dels murs.

Pels Caps de Setmana Ibèrics ha calgut la participació voluntària de moltes persones de Folguero-
les. Des de l’inici vam tenir clar que les activitats que organitzaríem havien de tenir la intenció que 
els folguerolencs se sentissin més pròxims a aquelles ruïnes ausetanes, i que havíem de combi-
nar les activitats lúdiques amb altres aspectes que ajudessin a descobrir la cultura els ibers.
S’han fet caminades diürnes i caminades nocturnes entre Folgueroles i el Casol; dinars de germa-
nor davant la muralla i degustacions de menjar i beure de l’època; audiovisuals; representacions 
de la vida dels ibers, com el comerç o la incineració d’un cabdill; una exposició sobre els ossos 
que apareixen a les excavacions; diverses conferències; hem visitat l’escola; s’han fet tallers 
ben variats: de ceràmica, de teixits, d’escriptura, de forja, d’elaboració de pa, d’arqueologia; els 
ausetans del Casol han rebut la visita de grecs i de romans; hem fet jocs i el cabdill Amusic s’ha 
passejat entre els visitants dels segles XX i XXI.

Aquest any 2010, aprofitant el nombre rodó del desè aniversari, vam aprofitar per fer memòria 
popular en una taula rodona en què van participar folguerolencs de diverses edats, però especial-
ment aquells que més podien recular els seus records.
En aquests deu anys s’han fet moltes activitats i ens ho hem passat prou bé. Però potser el més 
important és que una generació de nens i nenes han crescut incorporant el Casol als seus jocs i 
experiències. Si amb això hem aconseguit que en el futur una generació d’adults coneguin, esti-
min, respectin i conservin el patrimoni històric, el patrimoni de tots, ja estem contents.

Isabel Vallvé Albiol
Historiadora de l’Art



51 | Ajuntament de Folgueroles

QUÈ HEM FET ... 

Tallers i xerrades a l’escola

Representacions històriques
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Conferències i exposicions

Tallers, representacions històriques i 
tast iber
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9è Premi Literari Memorial Anna Dodas i Noguer
El diumenge 14 de novembre al Centre Cultural de Folgueroles es va celebrar la festa de procla-
mació de l’obra guanyadora del Premi Literari que cada dos anys organitza l’Ateneu del nostre 
poble.

L’acte, presidit pel regidor de Cultu-
ra de l’Ajuntament, el Sr. Manel Vila; 
els membres del jurat, Mireia Cala-
fell, Anton Carrera, Antoni Pladevall 
i Ramon Farrés, i Meritxell Làzaro 
en representació de l’Ateneu, va  
reunir més de 100 persones que 
omplien el local.
Després d’unes paraules de benvin-
guda a càrrec de Cesca Sellabona, 
que conduïa l’acte, el secretari del 
jurat va fer lectura del veredicte del 
premi, en el qual, de manera excep-
cional, es remarcava l’alt nivell de 
les obres presentades fent menció 
especial de les tres obres finalis-
tes.
Aquest any ha estat un escriptor 

osonenc qui s’ha endut el guardó, concretament un vigatà, Daniel Martínez Puig amb l’obra titu-
lada Animals impossibles, un divertidíssim recull de contes protagonitzats per animals on l’autor, 
veterinari de professió, utilitza els seus coneixements i experiència professional, a més d’una 
gran imaginació, per anar desgranant un seguit d’històries que en realitat retraten les relaciones 
humanes.
Com ja és costum, després de rebre 
el guardó l’autor va llegir un fragment 
de l’obra premiada, que va provocar 
les rialles dels assistents.
Seguidament, la rapsoda Cinta Mas-
sip i el músic Toti Soler van llegir 
poemes de l’Anna, que van emocio-
nar a més d’un. La força de la poesia 
de l’Anna en la veu de la Cinta i 
l’excepcional guitarra d’en Toti van 
donar una gran qualitat i emotivitat a 
l’acte.
El comiat anà a càrrec del regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Folgue-
roles amb unes paraules recordant 
l’amistat d’infantesa que havia tingut 
amb l’Anna, amb qui havia compartit escenari en obres de teatre infantil a l’escola.
També va encoratjar la comissió organitzadora a continuar la seva feina per aconseguir que la 
desena edició del Memorial sigui encara més lluïda.

Ateneu de Folgueroles

QUÈ HEM FET ... 
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Més d’un milió al carrer. Va ser un somni?
 
Ah!, avui hem de dinar bé però amb rapidesa, si no tenim temps per les postres, és igual. Cata-
lunya ens espera. Bé, de moment el que ens espera són els autobusos que sota la benedicció del 
Sr. alcalde i la presència mediàtica d’en X. Roviró es posen en marxa cap a Barcelona, amb 85 
folguerolencs, i també algú de St. Julià i de Vic. He de confessar el moment gairebé de pànic que 
vaig sofrir a l’instant d’iniciar el viatge en veure entre els passatgers advocats, metges, fusters, 
fins i tot algun banquer per finançar el que calgués. Per què els necessitem?, vaig pensar amb la 

mosca al nas. Tan malament pot anar 
aquesta expedició? Fins al dia d’avui 
encara no sé la resposta.
Per la carretera saludàvem i ens saluda-
ven les criatures encapsades en altres 
autobusos i en cotxes particulars porta-
dors de banderes, barretines, cartells... 
Començàvem a olorar la festa que poc 
després, en entrar a la capital, ens va 
engolir dins el trànsit dels busos, taxis 
i cotxes, que com una corrua de formi-
gues buscaven aparcament allà on fos 
i, per un dia, costés el que costés, en-
cara que no em cregueu. 

En posar els peus al terra, l’olor de Bar-
celona era molt diferent de la de sempre. Feia olor de multitud sana, de flors, banderes, càntics... 
Sí, ho podeu creure, tot feia una agradable olor de festa, de conversa, de somriures, de complici-
tats; em permeteu dir que tots fèiem i érem una olor? Ja ho sé, és una imatge de novel•leta rosa, 
però no en sé més i és el que sentia.
  L’últim consell de l’alcalde, sempre al seu lloc, poc abans d’incorporar-nos a la marxa, va ser: 
“procureu no separar-vos massa, com més junts millor, i a tal hora als cotxes”. “Sí, senyor”, di-
guérem. Mentre vam estar parats, de primer sota un sol de justícia, fins que ens vam fer una 
mica veterans i vam deixar-nos caure a l’ombra reparadora, a l’espera que la marxa es posés en 
marxa complirem perfectament el con-
sell; però als cinc minuts de posar-nos 
en moviment, ja no coneixies ningú del 
teu voltant més proper. L’escampada 
va ser magnífica i total. Tots ens per-
dérem en la immensitat de la marea 
humana, riuada avall, omplint comple-
tament el mig i els laterals de la Ram-
bla. Demanàvem llibertat i com nens 
col•legials en un dia d’excursió ens 
la preníem. Vam compartir el passeig 
de Gràcia amb cotxets de gent me-
nuda riallera, molts nens, gent gran 
i de més grans, encara, gent de més 
enllà de la frontera: africans, asiàtics, 

QUÈ DIUEN ...

Foto : Montse Caralt

Foto : Montse Caralt
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principalment hindús, sud-americans...; barrets, barretines, ulleres de sol, pancartes plenes 
d’independència, altres d’al•lusives als 300 anys que portem d’espera, samarretes amb frases 
explosives d’en Rubianes, i contra els polítics, o amb l’“Adéu España”, i, naturalment, recordant 
els membres del TC, de santa memòria i que Déu els perdoni, que jo no puc pas.
  En tornar hi havia una sensació de triomf, d’haver iniciat una nova etapa il•lusionada i potser 
imparable. Però també, ai!, som catalans, un corrent d’aire fred ens embolicava els peus i cames, 
com una bufanda gèlida, i ens deia: una manifestació gran..., una gran manifestació..., però, us 
servirà d’alguna cosa? O almenys és el que em va semblar sentir, i em va fer mal. 
  L’endemà, a casa, la mestressa i jo, encara emocionats, llegíem els diaris d’aquí i d’allà. La pri-
mera notícia molt àmplia dels diaris d’aquí era la manifestació. Pàgines i pàgines i fotos i fotos, 
“Catalunya sentencia”, “La respuesta al TC desborda Barcelona”, “El poble dicta sentència”, “Ca-
taluña reta al Constitucional y proclama que es una nación”.
  I en els d’allà, la primera notícia dels diaris d’allà era, naturalment, sobre... “la Roja”. Què us 
crèieu. I després, la de Catalunya al carrer: “Masiva manifestación en apoyo del Estatut y contra 
el Constitucional. Más de un millón de personas”, “Barcelona en contra del recorte del TC. Dos 
horas sin moverse de sitio”, “El TC ha sentenciado que en España hay una única nación”, “Marcha 
contra la Constitución en Barcelona”. 
I els diaris de l’estranger, és a dir els de més enllà encara: l’holandès The Telegraf: “Els catalans 
se senten limitats, més gent vol la independència!”. Le Soir: “Més d’un milió de persones mostren 
el seu rebuig”. L’Euronews inclou un vídeo de la marxa i entrevistes a Manuela de Madre i a Artur 
Mas. La Gazet belga diu que més d’un miler d’organitzacions van sumar-se a la convocatòria”. 
Der Spiegel: “El TC no vol entendre Catalunya com a nació real i independent”. Deutschland: “La 
protesta és una reacció a la sentència el TC”. Les webs de Radio France Internacionale i France 
24 TV van plenes de comentaris. Sembla que aquests entenguin més de què va tota aquesta mo-
guda, o potser és que els altres massa que en saben i el que volen és desmuntar-ho.
 Tot això és perquè vegem i ens adonem, si en teníem algun dubte, que va ser un fet, un 
esdeveniment, una història amb àmplia repercussió mundial, encara que a algú li produeixi mal de 
panxa. Potser ara, ni això.

QUÈ DIUEN ...

Refranys i Dites Populars - II
• Si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu. Si plou per la Can-
delera, no fa tan fred; si fa sol, el fred continua. Alguns hi afegeixen: Tant si plora com si riu, el fred 
és viu.
• Pel febrer la neu se’n va com un ca llebrer. En ser més llarg el dia, el sol fon la neu més 
ràpidament. El gos llebrer, corre molt per agafar la llebre.
• Març marçot mata la vella a la vora del foc, i la jove si pot. El refrany, que es diu de diferents 
maneres, expressa que aquest mes és variable i enganyós, i hom no se’n pot refiar massa pel que 
fa a la salut.
• Per l’abril cada gota en val mil. La pluja d’aquest mes és molt beneficiosa per a la collita.
• Pel maig, cada dia un raig. És un mes en què sol (solia) ploure sovint.
• Pasqua plujosa, collita (anyada) abundosa. Quan plou per Pasqua, que s’escau en temps 
primaveral, és senyal d’una bona collita.
• Pel juny la falç al puny. Quan se segava a mà, normalment i en força indrets, es començava 
la sega pel juny (almenys la de l’ordi).
• Qui no bat pel juliol, no bat quan vol. Evidentment no val per als nostres temps, quan ja no 
es bat a l’era amb animals. Pel juliol encara solia fer vent per ventar el gra; cosa que era més difícil 
per l’agost o pel setembre.

Per la transcripció i comentaris, Mn. Josep Farrés i Xandri, de Sant Joan de Déu.

Salvador Puntí
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L’aprenentatge d’una segona llengua

L’aprenentatge d’una segona llengua dóna a l’alumne l’habilitat d’endinsar-se en la ment i el con-
text d’una altra cultura. És per aquesta raó que els lingüistes diuen que quan més aviat es comen-
ci l’aprenentatge d’una llengua estrangera, millor. 

Stephen Krashen, professor emèrit de la Universitat de Southern California, als Estats Units 
d’Amèrica, ha estudiat la diferència que hi ha entre “l’adquisició i l’aprenentatge d’una llengua”. 
L’any 1982 va descriure que l’adquisició d’una llengua és un procés natural, inherent a tots els 
éssers humans: és la comunicació natural en una llengua. Els parlants d’aquestes llengües es-
tan concentrats en l’acte comunicatiu, i no només en la forma de les seves frases. En canvi, 
l’aprenentatge d’una llengua és un procés conscient, és el producte d’una instrucció formal, és el 
resultat del coneixement conscient sobre la llengua. És per aquesta raó que als alumnes d’una 
segona llengua (L2) se’ls ha de proporcionar abundants quantitats d’“input” comprensible. 

Moltes dècades d’investigació han confirmat que assolim una llengua quan entenem allò que llegim 
o sentim. Això vol dir que necessitem un “input” auditiu comprensible i que ens hem d’assegurar 
que els alumnes desenvolupin hàbits de lectura fonamentals en la L2. Els alumnes fins i tot s’han 
d’oblidar que estan interactuant en una segona llengua. El plaer per l’“input” ha de ser “irresisti-
ble”. 

En darrer lloc, Krashen suggereix que aquest “input” ha de ser del tot natural i comunicatiu i que 
és imprescindible per a la construcció de programacions educatives. Ha de ser tan natural i co-
municatiu com ho és l’adquisició de la nostra llengua materna, que és el producte d’un procés 
inconscient. 

Nelson Mandela ha comentat una vegada sobre les llengües:
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his 
language, that goes to his heart.” 
(Si parlem amb una persona en una llengua que entén, això li arribarà al cap; però si li parlem en 
la seva llengua, li arribarà al cor.)

Silvina Libran Ferrari                                        
 

Mn. Ricard Lázaro i Medina, ordenat prevere
El dia 5 de setembre del 2010 el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova i Casanova, va ordenar pre-
vere a Mn. Ricard Lázaro i Medina. Juntament amb ell, també van ser ordenats Joan Prat i Jorba 
i Xavier Bisbal i Talló, ambdós d’Igualada.
Va ser una cerimònia molt solemne i emotiva; i van assistir més de cent capellans i unes 700 per-
sones.
Mn. Ricard des que va ser ordenat diaca, ara farà un any, exerceix a la parròquia de Santa Maria 
de Corcó, Tavertet, Santa Maria de Besora...; actualment és vicari d’aquestes parròquies.
El terme “prevere” (presbyteros, presbyter), ha pres el significat de sacerdot. El sacerdot és el 
ministre del culte diví i en especial del major acte de culte, el sacrifici. Hi ha una idea fonamental 
comuna en totes les religions i és que el sacerdot és la persona nomenada per autoritat per rendir 
homenatge a Déu en nom de la societat.
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QUÈ DIUEN ...

S’ha acabat!
Avui, 20 d’octubre, acabo de canviar el títol d’aquest escrit.
M’explicaré: un veí de Folgueroles, complint puntualment amb les seves obligacions amb hisenda, 
s’ha apropat a la delegació de Vic a fer l’ingrés corresponent.
El funcionari que l’ha atès li ha dit: “Por favor, hábleme usted en español, porque no entiendo el 
catalán”.
El primer que m’hagués passat pel cap hauria estat preguntar-li: el català és un idioma espanyol? 
De veritat que m’agradaria saber la seva resposta.

Això és el preàmbul del que realment volia explicar.
El passat 10 de juliol, dos autocars plens de veïns de Folgueroles es van desplaçar a Barcelona 
per fer sentir la seva veu. La massa popular va sortir al carrer, no com alguns volien per defensar 
un tros de paper mullat que anomenem “Estatut”, sinó per demostrar que el poble de Catalunya 
ha madurat suficientment per plantejar-se fermament el pas cap a la Independència.

Quan la concòrdia amb el nostre entorn falla (en referència als nostres veïns espanyols) l’essència 
de la nostra raça la crea i aleshores fa la seva aparició la unitat del poble català.
Té molta raó el periodista Marçal Sintes quan diu que la retallada de l’Estatut no és percebuda per 
la gran majoria d’espanyols com un acte il•legítim i injust, sinó com una decisió necessària.
Tornant al passat 10 de juliol, cal recordar l’eufòria de la gran majoria dels nostres polítics, amb 
frases com “El TC i Espanya són el passat” i “Jo aposto clarament per canviar el rumb”.
Aquestes proclames de dos líders nacionalistes van ser revocades poques hores després, ja que 
la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per promoure una consulta sobre la independència va tenir 
els vots en contra de totes les forces polítiques: CiU, PSC, PP, ICV i ERC. Sí, sí, ho heu llegit bé, 
ERC també hi va votar en contra. Per això el poble ha reaccionat; el poble n’està cansat; no volem 
continuar jugant a “fer la puta i la Ramoneta”.
Ha arribat el moment de la valentia i ara crec que en aquestes eleccions del mes de novembre 
haurà quedat reflectit una vegada més el pensament del poble català.

Francesc Freixer Collell 

Per la seva ordenació, el sacerdot queda revestit de facultats més que de drets. L’exercici 
d’aquestes facultats (celebrar Missa, perdonar els pecats, predicar, administrar sagraments, diri-
gir i cuidar el poble cristià) està reglamentat pel dret comú de l’Església, per la jurisdicció del bisbe 
i per l’ofici o càrrega de cada sacerdot.
                                             “Una cosa he demanat al Senyor
                                              i la desitjo amb tota l’ànima:
                                              poder viure a casa del Senyor
                                              tots els dies de la meva vida,
                                              per fruir-hi de l’encís i l’estima del Senyor
                                              i vetllar pel seu temple                                          Salm 27
                                                                            
Aquesta pregària, juntament amb la fotografia del seu pare al Santuari de Meritxell (1996), fan que 
el seu recordatori del dia de l’ordenació sigui molt emotiu.
Les seves primeres misses solemnes van ser a Santa Maria de Folgueroles el 12 de setembre (dia 
de la Festa Major) i el dia 19 de setembre a Santa Maria de Corcó.
Preguem a Déu perquè ajudi a Mn. Ricard en aquest compromís de ser un bon pastor.

Joan Tió i Vilardell



58 | Ajuntament de Folgueroles

Pluja de meteors de les Oriònides 2010
Una vegada més, com cada any, la Terra durant el seu recorregut cíclic al voltant del Sol torna a 
topar en la seva òrbita amb les restes del cometa Halley. Això passa cada 21 d’octubre. En aquest 
moment la Terra, que es mou a una velocitat d’uns 107.218 km/h, topa amb les deixalles que va 
deixar en el seu últim pas al voltant del Sol la cua del cometa Halley. Això fa que aquestes restes 
entrin a gran velocitat a l’atmosfera terrestre i es “cremin” ionitzant l’aire i produint unes fulgura-
cions al cel que nosaltres veiem com un meteor (o estel fugaç). En aquest cas parlem de la “pluja 
d’estrelles” de les Oriònides perquè tots els meteors, per perspectiva, sembla que vinguin de la 
constel•lació d’Orió.

Per a enguany, s’estimava que en les condicions més favorables es poguessin veure uns 20 
meteors/hora d’una brillantor considerable. Aquesta pluja va ser enregistrada per l’estació de 
videocaptura que l’Agrupació Astronòmica d’Osona té a Folgueroles, a l’observatori de La Roca, 
i que està integrada dins l’SPMN (Spanish Meteor Network). 

Aquesta estació està formada per 3 videocàmeres i els registres que va efectuar abans, durant i 
després del màxim de la pluja són els següents:

Nit C1-NE C2->W C3->S TOTAL
16 17 21 14 52
17 55 37 51 143
18 29 45 50 124
19 35 35 61 131
20 10 11 11 32
21 16 10 17 43
22 5 1 6 12

Nit C1-NE C2->W C3->S TOTAL
23 2 2 1 5
24 67 74 87 228
25 74 72 61 207
26 43 39 54 136
27 27 11 16 54
28 37 37 51 125
29 8 5 17 30

ASTRONOMIA

ASTRONOMIA
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Tenint en compte que entre els dies 20-23 hi va haver núvols, es pot observar la gran quantitat de 
meteors brillants caiguts abans i després del màxim, superior a la prevista. El mateix va passar en 
la resta d’estacions de la xarxa distribuïdes per la península Ibèrica. Això va portar a passar un in-
forme a la Unió Astronòmica Internacional, la qual el 23 d’octubre va emetre una circular explicant 
que hi havia hagut un esclat d’Oriònides i que en comptes dels 20 meteors/hora previstos, se’n 
van detectar una mitjana de 30, resultat basat en les dades de les nostres estacions. 

Durant aquest període hi va haver meteors força brillants. Una de les mostres més espectaculars 
és el següent bòlid (meteor molt brillant):

Pep Pujols Puigdesens (Agrupació Astronòmica d’Osona).

ASTRONOMIA
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Mas La Roca
Llistat comparatiu mensual

METEOROLOGIA ...

                                                                   temperatures

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

5 2010 19.50 27.10(31) 7.40 2.5 (16) 13.50 145.90 7 0 17 3 0 8 1 0 0

2009 24.60 30.20 (23) 9.60 0.7 (16) 17.10 43.30 1 0 11 3 0 1 0 0 0

6 2010 24.40 30.10 (29) 11.70 6 (21) 18.10 98.40 4 0 14 5 0 2 0 0 0

2009 27.20 33.40 (14) 13.10 9.1 (6) 20.20 57.20 2 0 11 7 3 1 0 0 0

7 2010 29.80 33.40(12) 16.40 13.7 (24) 23.10 43.80 3 0 8 4 0 2 0 0 0

2009 28.90 33.20 (27) 14.90 8.6 (18) 21.90 79.60 3 1 14 7 2 1 0 0 0

8 2010 28.00 33.70 (26) 15.20 11.7 (16) 21.60 108.00 2 1 12 5 0 3 0 0 0

2009 30.60 35.60 (18) 15.90 14.2 (8) 23.30 105.60 2 0 7 5 1 2 0 0 0

9 2010 23.60 28.90 (4) 12.30 6.6 (26) 18.00 77.60 8 0 15 4 1 8 0 0 0

2009 24.40 28.30 (10) 11.20 17.80 90.40 5 0 14 5 0 6 0 0 0

10 2010 18.30 25.20 (6) 7.90 -0.3 (27) 13.10 87.50 7 0 14 1 0 5 1 2 0

2009 21.20 28.60 (7) 8.50 0.5 (17) 14.90 52.20 7 0 19 2 0 6 3 0 0

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

COMENTARI:
Si comparem l'estiu d'aquest any amb el de l'any anterior podem dir que l'entrada a l'estació ha 
estat més fresca que l'any passat, amb un maig i un juny especialment freds. En canvi, el juliol 
ha estat molt més calorós. S'ha de reconèixer que no es va tenir aquesta sensació, però això és 
justament perquè veníem de la fresca dels mesos anteriors i, per tant, va costar que la calor en-
trés a les llars. En canvi, el mes d'agost sí que també ha estat més calorós que l'any anterior. Els 
inicis de la tardor han estat més similars, bastant càlids, com ja comença a ser costum els darrers 
anys. El règim de pluges segueix a un bon ritme, sense fer cap estrall. Els embassaments estan 
plens, i en algun moment puntual fins i tot ha calgut obrir comportes a Sau i a Susqueda. Hem 
deixat definitivament enrere el període de sequera de fa uns quants anys. Cal destacar, com a 
fet puntual, la forta tempesta que hi va haver el 19 d'agost, amb una intensitat de 1,5 litres/minut 
(tenint present que a 1 litre/minut ja es considera pluja torrencial) i combinada amb un vent de 53 
km/h, cosa que va provocar força inundacions i destrosses en diferents indrets.

PEP PUJOLS PUIGDESENS

INFORMACIONS DIVERSES

Felicitacions
 
Al ceramista folguerolenc J.M. Madrenes distingit amb el diploma de Mestre Artesà pel Departa-
ment d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya

Calendari d’activitats 2011
El podeu recollir al punt d’informació a partir de Nadal. Fins esgotar existències.
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AGENDA  NADALENCA

INFORMACIONS DIVERSES ...

• Concurs de pessebres 2010 - VIII Memorial F. Xavier Manso i Puigcorber 
D’aquí a quatre dies serem Nadal i, com cada any, junt amb l’Ajuntament tornarem a organitzar el 
Concurs de Pessebres.
A moltes llars del poble, grans i petits treballaran junts amb imaginació i il·lusió per tal de construir 
el pessebre; ja sigui gran o petit, segur que en cap no hi faltaran les figures més representatives 
del Nadal, el nadó amb els seus pares, el bou i la mula, els pastors, diferents figures que repre-
senten els oficis tradicionals, molts d’ells ja perduts, els Reis d’Orient, i el nostre caganer, repre-
sentació de la fertilitat de la terra.
Des d’aquí volem animar-vos perquè us presenteu al Concurs de Pessebres, i al mateix temps 
volem agrair la gran participació que aquest concurs ha tingut des del seu començament.
Com sempre està obert a tothom i consta de dues categories: Infantil (fins a 14 anys) i Adults.
La inscripció cal realitzar-la al Punt d’Informació abans del 22 de desembre.
Com cada any hi haurà tres premis infantils de material escolar per valor de 50 € cada un, cedits 
per la família Manso Bover, i un premi per a adults de 100 €, cedit per l’Ajuntament, així com un 
trofeu per a tots els participants.
El jurat passarà a puntuar els pessebres el dia 27 de desembre a partir de les 4 de la tarda.
Els premis es lliuraran el dia 2 de gener abans de l’arribada del Patge Reial. 
• Concurs d’engalanament de carrers.
Com cada any en aquestes dates es convoca el concurs de carrers. Inscripcions al Punt d’Informació. 
El jurat passarà a veure’ls el dia 27 de desembre a la tarda.  Lliurament de premis el dia 2 de gener 
abans de l’arribada del Patge Reial.
• Cantada de Nadales. Després de la Missa del Gall.
• Pastorets. Dia 25 de desembre de 2010 i 2 de gener de 2010.
• Lectura del Poema de Nadal. Dia 1 de gener a l’església.
• Patge Reial. Dia 2 de gener de 2011 a les 12:30 h als jardins de Can Dachs. 
• Cavalcada de Reis. Dia 5 de gener a les 18:30 h cavalcada pels carrers del poble.
• Presentació del llibre: “L’únic soldat, memòries de J. Teixidó”. Dia 8 de gener.

Dades Municipals a data   31/10/2010
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.138 50.71 1.106 49.29 2.244
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2010  al  31/10/2010

Naixements 27

Matrimonis 16

Defuncions 12

Festes locals 2011
El 21 d’abril, Dijous Sant i el 12 de setembre, Festa Major 
 

Dies que no hi haurà recollida selectiva l’any 2011
la nit del 5 al 6 de gener        la nit del 21 al 22 d’abril          la nit del 23 al 24 de juny
la nit del 14 al 15 d’agost                                                      la nit de l’11 al 12 d’octubre    
la nit de 31 d’octubre a l’1 de novembre                               la nit del 7 al 8 de desembre
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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, Economia, 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  a  20 h. Telèfon 93 888 76 64  

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

Horari Jutjat de Pau              Dimarts de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Telèfon  93 812 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 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 1 del migdia

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

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS
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