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EDITORIAL 

EDITORIAL

Benvolguts folguerolencs i folguerolenques, 

Ens retrobem novament en aquestes pàgines per fer-vos passar una bona estona fent 
una pinzellada de les celebracions, notícies i esdeveniments que hem viscut al nostre 
poble aquest primer semestre d’enguany.

Com tots sabem, Folgueroles és un poble actiu amb moltes festes i tradicions: els Tonis, el 
Carnestoltes, la Festa Verdaguer... i també molt jove i actual, perquè tradició i actualitat no 
estan renyides. Ho vam comprovar amb la Festa Verdaguer, una festa que se celebra des 
de 1952, molt tradicional, però que utilitza les noves tecnologies per arribar a més públic 
i tenir repercussió a nivell mundial.

Per això LA FALGUERA ha obert un perfil a Facebook recentment i us anima i us convida 
a fer-hi les vostres aportacions, comentaris, suggeriments..., i us recorda que també po-
deu fer arribar els vostres escrits, fotos... al Punt d’Informació, com s’ha fet sempre.

Una altra novetat és que obrim dues noves seccions: una d’humor, amb una tira còmica, 
perquè sempre va bé robar algun somriure en època de crisi; i una altra de blocs relacio-
nats amb alguna temàtica del poble. També us presentarem la nostra mascota, simpàtica 
i divertida, en «Folgui», que a partir d’ara apareixerà en cada número caracteritzant algun 
apartat o secció.

Finalment us volem recordar que LA FALGUERA es pot consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament, on es poden visualitzar les fotos en color per poder apreciar-ne millor els 
seus continguts.

I només ens queda desitjar-vos BON ESTIU i BONA FESTA MAJOR.

 

L’Equip de Redacció.
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PERSONATGES

PERSONATGES

Hola!, em dic Folgui i sóc la nova mascota de la revista La Falguera; des d’ara em podreu veure si us hi 
fixeu un xic, ja que trauré el nas en l’encapçalament de les pàgines d’algunes seccions de La Falguera, per animar 
una mica la revista.

En aquest número em podeu trobar a la secció de Personatges, Ara fa uns anys i en el Racó de poesia narrativa.
Així compartiré amb tots vosaltres les informacions, notícies, records..., del nostre poble de Folgueroles.

Ja ens veurem, amics!

Eloi Casadevall

Folguerolencs  i 
folguerolenques,
 ja soc aquí! 
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PERSONATGES

Francesc Freixer Alsina (Bicis Esteve) 
és un reconegut esportista de 32 anys molt vinculat a Folgueroles i 
amb una gran trajectòria en el món de la BTT i el Duatló, especiali-
tats on ha assolit grans èxits: des del títol de campió de Catalunya 
absolut de Duatló de Muntanya 2010 i 2011 fins a la medalla de 
plata en el Campionat d’Espanya de Duatló Cros, obtinguda darre-
rament.

La Falguera: En primer lloc, felicitats per la teva recent paternitat i, a 
nivell esportiu, per la medalla de plata obtinguda en la teva primera 
participació en el Campionat d’Espanya de Duatló Cros, el passat 1 
de maig a Càceres.
Francesc: Moltes gràcies. Vaig quedar molt content del resultat en el Campionat d’Espanya tot just 
un mes després d’haver nascut la Júlia, que ja va venir a acompanyar-me fins allà.

Falguera: Quin és l’origen de la teva afició per les bicicletes?
Francesc: M’hi vaig aficionar a principis dels anys 90, quan 
es van posar de moda les BTT i vaig començar a participar 
en proves populars per la comarca i a fer excursions amb els 
amics.

Falguera: Quan vas començar a competir?
Francesc:De ben petit vaig fer atletisme; llavors ho vaig deixar 
i uns anys després, quan ja feia algun temps que anava amb 
bici, sense competir però participant en pedalades populars, 
vaig voler dedicar-m’hi més. En aquella època, les primeres 
voltes a Osona organitzades per Por de Pluja de Folgueroles 
foren unes de les proves que més em van motivar. A partir de 
l’any 2001, vaig començar a competir en proves federades de 
BTT i uns anys després, també en duatlons de muntanya. 

Falguera: Des que vas començar portes guanyats molts pre-
mis. N’hi ha algun que tingui un significat especial per a tu?
Francesc: Estic molt orgullós d’haver quedat campió de Catalu-
nya de Duatló de Muntanya i de BTT el 2010, ja que és com si hagués fet un doblet. El títol de Duatló 
de Muntanya, a més, el vaig aconseguir a Folgueroles: corrent a casa, amb gent que m’animava i 
pels camins que tantes i tantes vegades faig entrenant...; en tinc molt bon record.

Falguera: Se’t pot trobar en diferents tipus de curses, BTT, duatlons, duatlons d’alta muntanya...  
Com t’ho fas per mantenir aquesta polivalència?
Francesc: Vaig amb bici durant tot l’any, i córrer ho faig només a l’hivern en pretemporada i quan hi 
ha competicions de duatló a la vista, que també acostuma a ser a l’hivern. Ara, per exemple, ja feia 
un parell de mesos que només entrenava i competia amb bici, però vaig recuperar els entrenaments 
a peu per anar al campionat d’Espanya de Duatló de Muntanya. Des d’aquell dia (1 de maig) no he 
tornat a córrer més i no ho faré fins a l’agost, que possiblement faré un altre Duatló de Muntanya.
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PERSONATGES

Falguera: Recordes alguna anècdota de moments divertits, estressants?
Francesc: Moments estressants n’hi ha molts en cursa. L’any 2008, per exemple, estava a punt 
d’aconseguir el meu primer campionat de Catalunya i a falta de poc per acabar, i amb el segon clas-
sificat a dos minuts per darrere, vaig rebentar el pneumàtic i vaig haver de plegar, va ser una gran 
decepció. Altres vegades m’he trobat amb escenes curioses: enguany, en un duatló al Maresme, jo 
i dos més anàvem al capdavant destacats però el circuit estava realment molt mal marcat. Com que 
un dels dos era d’allà el vam anar seguint perquè ell, malgrat no haver-hi gaires senyals, coneixia 
el recorregut. Vam fer tota la volta, i arribem a la meta i comencem a veure gent amb bici que venia 
de tots costats, almenys hi havia dues-centes persones: s’havia perdut tothom. Nosaltres érem els 
últims d’arribar i els únics que havíem fet el recorregut. Al 
final van anul•lar la cursa per mala organització.

Falguera: Quantes hores entrenes al dia o a la setmana?
Francesc: No sóc gaire regular, entre 8 i 16 hores setma-
nals. 

Falguera: Ho tens bé per compaginar entrenament i feina?
Francesc: Al principi, per la feina, havia d’entrenar a la tar-
da, i a l’hivern anava de fosc a un polígon a donar voltes 
amb la bici. Però ara ja fa uns anys que sempre treballo a la 
tarda i tinc els matins lliures per entrenar. 

Falguera: Val la pena el sacrifici que comporta?
Francesc: Sí, l’entrenament és molt satisfactori i mo-
tivador, sobretot quan els resultats acompanyen; però 
també hi ha dies durs, que no en tens ganes o que fa 
molt fred o molta calor i no en gaudeixes tant.

Falguera: Ens pots explicar com és un dia en la vida de 
Francesc Freixer?
Francesc: Em llevo (no gaire d’hora, m’agrada molt dormir), esmorzo i fins que no he paït no surto a 
entrenar. Entreno entre dues i tres hores, dino i marxo a Barcelona a treballar fins a la nit que torno. 
Aquest és un dia tipus, però, és clar, sempre surten coses i encàrrecs per fer, i més ara que he de 
donar biberons! O sigui que hi ha més d’un dia que la bici es queda tancada al garatge.

Falguera: Fins a quina edat et veus competint?
Francesc: Cada any sembla que hagi de ser l’últim, però mentre l’equip que tinc (Bicis Esteve de 
Calonge) segueixi recolzant-me, ho he d’aprofitar i seguir. No m’he posat cap límit d’edat, el temps 
ho dirà.

Falguera: Es pot viure d’aquest esport?
Francesc: Hi ha mitja dotzena de ciclistes a tot Espanya que viuen de la BTT, i el seu nivell és molt 
i molt alt. Un d’ells és català i és el vigent campió del món i medalla de plata olímpica.
El Duatló de Muntanya és una disciplina molt concreta que forma part de la federació de Triatló i no 
hi ha cap duatleta que pugui viure exclusivament d’això. Sí que hi ha triatletes professionals, però jo 
no he provat mai el triatló, i amb la natació crec que hi tindria molta feina...
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Falguera: Quina és la dieta optima d’un esportista?
Francesc: Quan entrenes molt, cremes moltes calories, o sigui que pots menjar de tot i força. Sí que 
el dia abans de la competició i el mateix dia menjo pasta o arròs o cereals per tenir més energia i 
no defallir.

Falguera: Quin creus que és el secret del bon esportista?
Francesc: Fer bons entrenaments i tenir capacitat de sacrifici.

Falguera: Alguna recomanació per als que comencen?
Francesc: A part d'entrenar tant com es pugui, és bo participar en competicions ja que cal aprendre 
a competir: en qualsevol cursa hi ha molta part psicològica i tàctica.

Falguera: Francesc, gràcies i molta sort en tot el que facis. 

PERSONATGES/BLOCAIRES

El món ha anat evolucionant molt ràpidament i en pocs anys hem passat de la generació del llapis 
a la de la informàtica.

Actualment la joventut es relaciona bàsicament ha través de «xats», «blocs» telèfons mòbils, 
etc. També molta gent adulta ha pujat en aquest tren i, qui més qui menys, intenta ficar-se dins 
d’aquest nou sistema de comunicació.

Des d’aquí volem obrir una nova secció on les persones que pertanyin o tinguin algun Bloc, més 
o menys relacionat amb el nostre poble, puguin donar-lo a conèixer.

Avui parlarem d’un Bloc en el 
qual les persones aficionades a 
la fotografia poden penjar i co-
mentar fotografies i, d’aquesta 
manera, relacionar-se amb gent 
que tingui la seva mateixa afi-
ció. Cal dir que està format per 
moltes persones de la comarca 
i que és un lloc on es poden fer 
bons amics.

Tothom qui hi vulgui entrar i re-
menar una mica per aquest bloc 
pot fer-ho a través de: 
        
          blocdefotos.cat.

EL RACÓ DELS BLOCAIRES
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Consumir aliments de temporada és sa i econòmic. Es conreen en sòls rics, amb les condicions 
climàtiques adequades i seguint el seu calendari natural. Aporten un millor valor nutricional, ja que 
en el moment de la seva collita mantenen intactes totes les seves qualitats. I segons els experts en 
gastronomia, són una garantia a la cuina per les seves millors qualitats en olor, sabor i textura.

Seguint amb aquesta línia us proposem una recepta del reconegut cuiner 
Nando Jubany, de Can Jubany, restaurant que ha rebut el Premi al 
Restaurant de l’Any, un dels Premis Nacionals de Gastronomia que atorga 
l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. Aquesta és una aposta més per por-
tar la seva cuina a l’abast de tothom.

ALIMENTACIÓ I SALUT

Pèsols  ofegats amb  foie
Ingredients per a 4 persones: 
500 g de pèsols desgranats molt
tendres
80 g de ceba tendra
40 g d’alls tendres
7 fulles de enciam francès
4 escalopes de foie de «Cantonigròs» 
d’uns 80 g, aproximadament
sal i pebre
aigua mineral
oli verge
1 nou de mantega

Elaboració:
Posarem la ceba tendra i els alls 
tendres amb la mantega uns minuts 
a foc lent, que no agafin color. Se-
guidament hi incorporarem l’enciam 
francès tallat en juliana i just l’ofegarem (que no agafi gens de color). A continuació hi posarem 
els pèsols, ho salpebrarem i ho deixarem a foc suau amb unes gotes d’aigua, que poden ser del 
mateix enciam; ho taparem i ho deixarem coure uns 7 minutets (dependrà del tipus de pèsols i de 
com siguin de tendres).
A banda, marcarem el foie prèviament salpebrat en una paella antiadherent, l’acabarem amb sal 
Maldon i reservarem el greix que ens deixarà anar el foie.

Presentació: 
Ho servirem en un plat una mica fondo, posant els pèsols al centre del plat i el foie al damunt; ho 
acabarem amanint-ho amb unes gotes del greix que el fetge d’ànec ens haurà deixat anar. 

Nota: Aquesta recepta la vaig menjar fa 22 anys a Can Gaig i em va semblar tan increïble que avui 
encara la faig a casa meva. És una recepta molt fàcil però amb un resultat que no deixa ningú 
indiferent. 
                        Nando Jubany

ALIMENTACIÓ I SALUT
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BOTÀNICA - FAUNA

XIPRER (Cupressus sempervirens)
Altres noms: Xifrer

Arbre ramós de figura recta piramidal de ramatge molt espès, que forma tot ell una capçana quasi 
massissa, molt utilitzat com a ornamental en els cementiris, avingudes i entrades de certes fin-
ques i cases pairals, i també per fer tanques i protegir els sembrats del vent. Pot assolir altures 
de 15 a 20 metres i són molt visibles quan n’hi ha exemplars esparsos en indrets boscans. Les 
fulles són curtes, petites, estretes, escamoses, persistents tot l’any i de color verd; produeix unes 
flors masculines i unes altres de femenines, aquestes a les bases foliars. Floreix a la primavera i 
dóna lloc, la tardor de l’any següent, a un fruit globulós, polièdric, de la mida d’una nou. Tot l’arbre 
exhala una forta olor.

PROPIETATS TERAPÈUTIQUES

Té propietats astringents, diürètiques i sudorífiques.

FORMA D’UTILITZACIÓ

Les infusions dels fruits tendres o de les fulles actuarien contra les diarrees; l’escorça en ebullició, 
uns 30 g per litre d’aigua, actua com a sudorífica i diürètica, i els fruits frescos i torcejats poden 
ser un remei si en fem bafs per a congestions respiratòries.
                                                                                                                   Toni Vilaró

BOTÀNICA-FAUNA
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BOTÀNICA-FAUNA

Programa de millora de fonts i basses de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona
El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona dins del seu «Programa de restaura-
ció de fonts i basses», que es desenvolupa dins del marc del Conveni de col•laboració entre “la 
Caixa” i la Diputació de Barcelona, ha executat les obres de restauració del Torrent de Folgue-
roles, amb una inversió de 36.983,06 euros, així com la senyalització de l’itinerari del Torrent del 
Lledoner, amb una inversió de 10.536,04 €, del pressupost total de 105.740 euros que té aquest 
programa. 
 L’execució d’aquest projecte ha estat adjudicada a l’empresa TAC-OSONA, ja que un dels 
objectius d’aquest conveni és treballar amb empreses amb risc d’inserció laboral. Igualment, s’ha 
comptat amb el suport de l‘empresa NATURALEA, especialitzada en tècniques de bioenginyeria. 
 L’objecte de la restauració del Torrent de Folgueroles ha estat, d’una banda, la realització 
de treballs de neteja de la vegetació dels marges del torrent, així com la restauració d’una de les 

preses que estava deteriorada i gene-
rava problemes d’erosió d’un dels mar-
ges del torrent, amb els corresponents 
problemes d’estabilitat de la pista que 
connecta el nucli urbà de Folgueroles 
amb la zona d’horta i la presa de la 
Font Trobada.
 L’actuació de restauració de la 
resclosa s’ha realitzat amb una tècnica 
d’enginyeria naturalística que es basa 
en una estructura de fusta (en aquest 
cas concret de castanyer de les Gui-
lleries) constituïda per un entramat de 
troncs en el qual s’insereixen les fei-
xines (conjunt d’estaques de fusta lli-
gades amb fil o filferro que consoliden 

l’estructura) i que es completa amb 
el reompliment de terra i pedra. Pel 
que fa als marges del torrent s’ha 
procedit a la construcció de feixines 
amb estaca viva de salze per tal de 
garantir que es revegetin i s’estabi-
litzin en poc temps.

    Després de l’actuació de 
restauració de la resclosa es van 
produir els aiguats del 15 de març, 
en els quals es van descobrir molts 
plàstics i runes que s’havien anant 
abocant a la zona al llarg dels 
anys. 

Estat actual de la resclosa                                          

 Resclosa de formigó en mal estat
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BOTÀNICA-FAUNA

Neteja del Torrent de Folgueroles per Voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals

El dissabte 9 d'abril 24 voluntaris i volun-
tàries del Cercle d'Amics dels Parcs Na-
turals van desplaçar-se fins a Folgueroles 
per dur a terme una acció de voluntariat 
que va consistir en la neteja d'aquest tram 
del torrent. Els voluntaris van comptar en 
tot moment amb l'ajuda i l’assessorament 
dels guardes del Parc. Es va fer una fei-
na destacable i es van recollir més de mil 
quilos de deixalles. Els guardes del Parc 
van portar a la deixalleria de Vic tot allò 
que es va recollir.

 

Finalment, dins de les actuacions desenvolupades pel 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savasso-
na i com a complement a la senyalització de l’itinerari 
del Torrent del Lledoner, abans esmentada, s’han exe-
cutat els treballs de condicionament d’aquest Itinerari, 
finançats amb una subvenció del Pla de Desenvolupa-
ment Turístic de la Generalitat de Catalunya (Pladetur) 
amb una inversió de 15.680,09 €. Les actuacions han 
consistit en el desbrossament al llarg de tot el recor-
regut de l’itinerari i la construcció i instal•lació de di-
ferents elements (escales, passeres...) que faciliten el 
pas per les zones de major dificultat. Aquest itinerari, 
de 2,8 quilòmetres, és un recorregut curt i agradable 
que connecta les fonts que afloren als marges del Tor-
rent de Folgueroles i del Torrent del Lledoner, com són 
la Font de Cal Guarda, la Font dels Pecats, la Font dels 
Pescadors, la Font del Molí i la Font Trobada i la presa 
de la Font Trobada. 

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona  

Fita d’inici de l’Itinerari
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BOTÀNICA-FAUNA

Papallones del transsecte de Folgueroles
Iphiclides podalirius feisthamelii                                                Família Papilionidae

Iphiclides podalirius feisthamelii (=Iphiclides feisthamelii) + I.p. Podalirius - (xuclallet o papallona 
zebrada)

Espècie semblant a P. Machaon, però de coloració blanca amb vistoses ratlles negres, i cues més 
llargues i acabades en punta blanca. És un papiliònid que viu per sota dels 2.700 m d’altitud en 
boscos oberts, bardisses, horts...
Té dues generacions, una primera al març-maig, i una segona des de finals de juny fins a finals 
d’agost. La primera generació sempre és molt més escassa que la segona. En zones baixes pot 
haver-hi una tercera generació parcial durant el setembre. És fàcil veure femelles ponent ous en 
marges d’aranyoners i arç blanc, i en arbres fruiters del gènere Prunus (p. ex. ametllers i pres-
seguers) ja que l’eruga se n’alimenta. Distribuïda per tot Catalunya, és típica de zones obertes, 
marges de cultius i de boscos, etc.
La hibernació la realitzen les crisàlides entre la vegetació de terra, prop de la planta nutrícia.
En el nostre transsecte és una de les papallones més espectaculars per la seva forma i colors, 
encara que una mica escassa.

Etimologia
• Iphiclides: dedicada a Ifíclides, germà d’Hèracles, un dels argonautes i ràpid
corredor.
• Podalirius: dedicada a Podaliri, fill d’Asclepi i Epíona i germà de Macaó. Ambdós eren metges de 
l’exèrcit aqueu durant la guerra de Troia.                                                
                                                                                                                         Ramon Portell
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RACÓ DE POESIA / NARRATIVA

Disputes entre pobles veïns

Corria el mes de juny, l’escola estava a punt d’acabar-se, i els vailets havien de buscar-se una 
distracció.
    Després de passar per casa a recollir el berenar, es trobaven tots a les pedreres, per un cantó 
els de Folgueroles, per l’altre els de Sant Julià. 
    La idea era construir la cabana més gran, bonica i resistent que els del poble veí. Els que aca-
baven primers, eren criticats, ja que l’haurien feta massa de pressa i s’enderrocaria abans.
    La disputa va començar quan els uns van enderrocar la cabana dels altres, amb tota la mala 
intenció. Aleshores, va esclatar una guerra a cops de roc, i com que allò era una pedrera, i munició 
no els en faltava, alguns van arribar a casa plorant. Allò va indignar la gent gran.
    La mare li diu al pare, quan arriba de treballar: «Agafa la bicicleta, i vés a Sant Julià, i digues als 
altres pares que això s’ha d’acabar, que es quedin a casa a estudiar que bona falta els fa».
    Al cap d’uns anys, fer cabanes ja no tenia tant d’al•licient, i van decidir dedicar-se al futbol. Es-
tava previst un partit amistós entre aquests dos pobles veïns, però sembla que, d’amistós, no en 
tindria res. Com que el partit es presentava violent, hi posaren un sometent, però al pobre el van 
desarmar i amb el mànec d’un paraigua el van apallissar.
    Tot i l’enrenou, organitzaren el partit de tornada, aquest s’havia de jugar a Sant Julià. Hi va 
haver una gran assistència de públic, tot i ser el dia de Reis, no hi faltaren ni dones ni homes ni 
canalla. Aquesta vegada, no es van barallar, només un grapat de dones es van insultar.
    «Heu vingut aquí a cridar, i teniu els plats per rentar!»
    «Nosaltres no els rentem, els trenquem i els estrenem!»
    Mentre els homes cridaven… «Us pensàveu guanyar i heu perdut!»
    «Calla, calla, carmellut!»
    A dia d’avui, aquesta rivalitat ja no existeix, però suposo que si tenen alguna cosa a dir-se ho 
fan per correu electrònic.

Brígida Caralt

Brigida_caralt@hotmail.com

El càntir del Terrisser
En el carrer de les Fonts
Plora un càntir desconsolat
Perquè plores bonic càntir
Si ja estàs bo i acabat?
Just això és el que m’angoixa
Que ara que he sortit del forn,
Enyoro les mans humides
I el suau grinyolar del torn
Ara quines mans em tocaran,
Mans maldestres,
Ben segur em trencaran

És estrany
Però ja fa un any
I el càntir no es pot vendre
I ningú no ho pot entendre
Doncs sabeu per què?
Perquè unes lletres hi posen,
Sóc el càntir del terrisser.

 Brígida Caralt
 En record a Joan Capdevila.

RACÓ DE POESIA -NARRATIVA
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La cova de les monges. L’últim frare, segle XV
El dia 5 de maig de 2011, un component del Grup de Recerca d’Històries d’Abans va trobar entre 
les andròmines de les golfes de Can Puigdebaix, a l’entrada de les Guilleries, un bloc de butxaca 
Enri 75 x 105mm, de seixanta fulls quadriculats i protegit per unes tapes vermelles on diu: «Cova 
de les Monges. Josep, 7/10/78».
Fa així:

Avui divendres 6 d’octubre i acompanyat com sempre pel Xispa, el gos més veterà de casa, vaig 
anar a fer un volt a trobar pistes de senglar per a la cacera de l’endemà i la del diumenge. La petita 
ràdio m’informava de la violència a Guatemala per l’encariment del 100% del transport, del me-
trallament del pesquer Gènesi a les costes africanes, de la desfilada de l’exèrcit de Sadat i el seu 
vicepresident Mubarak, de la visita dels Reis a León per les típiques «sopas de ajo...», quan s’ha 
posat a ploure mentre estàvem mig enfilats a la paret del cingle de Coll Pedrís i ens hem refugiat 
sota una mitja bauma de la Cova de les Monges perquè la mullena no fos tan grossa. Aprofito 
l’impàs per fer una mossegada mentre el gos volta i tafaneja amb entusiasme en els forats que la 
gran paret del cingle té escampats i que són com prestatges naturals per desar les andròmines de 
la gent que vivia a la cova.
 De sobte sento un soroll de trencadís de ceràmica, de rajoles i de sorra i pedretes. Aixeco 
el cap i veig el Xispa al racó del fons d’una de les coves-prestatge, on amb la pota furga un pilotet 
de runa d’on en destaca, per la raresa de formes, un petit cilindre de grosses fulles seques lligades 
amb vímets.
 El cor em fa un salt, el gos ho nota i queda quiet, a l’espera. Amb precaució màxima desfaig 
els lligalls, separo el fullam i apareix un grapat de fulles groguenques escrites molt tènuement amb 
una lletra rodona, petita i molt ordenada. He de vigilar molt perquè en tocar-ho sembla que s’hagi 
d’esmicolar tot en un instant. No puc pas esperar, doncs, i em poso a llegir.
 
«Jo Amat Salomó, pel meu mal cap em veig aquí penjat al cingle e reclòs per una durada de no 
menys de tres cents e un dia segons l’auto dictat en el nom del meu bon prior Joan Ginebreda del 
Monestir de Sant Llorenç del Munt, abans anomenat de les Planeses (1), essent la primavera de 
l’any del Senyor de 1439. He de fer constar en honor a la veritat que l’actual prior ja no fa vida al 
Monestir, li resulta poc motivador viure ací dalt envoltat tan sols de natura e conviure amb quatre 
personatges més a prop de l’altre món que d’aquest.
Cal dir que tinc setanta e tres anys e que he viscut l’esplendor d’aquest monestir on oràvem al 
Senyor sis canonges e alguns familiars que ens ajudaven en les tasques diàries. He viscut sota 
les ordres de bisbes i cardenals de Roma, e estic en aquests castigats dies sota la jurisdicció del 
Sr. episcope de Vich, Jordi d’Ornós nascut a Perpinyà.
 Ara quedem jo l’únic frare que fa seixanta anys em moc per aquí des que, essent un nen, 
els meus bons pares, que Déu els tingué a la Gloria, em van entregar al que en aquells temps era 
el prior de la comunitat, Bernat de Miquel que lo fou des de 1379 al 1389. 
 Quan lo Senyor Déu se l’endugué a la seva glòria, va ser prior Bertran de Sorribes, que ho 
fou fins l’any del senyor de 1425 en que morí en olor de santedat. 
 Del 1425 al 1428 en que entrà l’actual prior foren anys convulsos e de lluites constants amb 
disposicions fins e tot del Pare Sant de Roma Martí V, que prou feina tenia amb el Cisma d’Occi-
dent entre Avignon e Roma, com per preocupar-se d’aquest petit monestir que de segur ni sabia 
on fora construït.
 E junt amb mi també queden vivint aquí tres seglars tant e més vells que jo e que ens espa-
vilem com podem, conreant l’hort que tenim muntat al pla del monestir on he treballat moltes hores 
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de les petites e de les grosses fent paret de protecció contra el vent que a vegades bufa amb 
molta força, e dels senglars que furguen, mengen e destrossen el que poden mentre se salven de 
caure en alguna de les trampes ben distribuïdes que tenim muntades, e amb això que el bon Déu 
ens dó, e la llet, formatge e carn d’un ramat de cabres que de tant mal llinatge han quedat nanes 
e poch lleteres, sis gallines furgadores que ponen els ous amb molta mandra, sense cap pressa, 
tres o quatre bacallans penjats secs e salats e alguna penca de cansalada que ànimes caritatives 
ens porten empeses per la seva fe que Déu Nostre Senyor faci que no la perdin mai. Amb tot això 
e l’aigua del pou-mina que tenim a la part nord del pla e la cisterna que aquestes mans han fet 
a la paret de l’hort, e un parell de pomeres e una figuera de males figues, anem tirant, servint e 
lloant Déu e que per molts anys puguem seguir fent-ho a major Glòria del Senyor.
 Cal explicar ara el perquè estic reclòs aquí baix.
 Degut a la meva gola he fet traïció al Senyor al menjar un tros de cansalada un divendres 
de quaresma quan l’obligació de dejuni e abstinència és mes fort que mai. Un dels seglars es-
mentats em va veure e per enveja o per caritat vers la meva ànima, que el cor de les persones 
és molt influenciable, ho va anar a dir al episcopat el mateix dissabte en un viatge exprés, doncs 
tenien pressa. 
 Ara em soc pensat que feren la denuncia pel millor repartiment dels queviures entre ells 
ja que serien una boca de menys, però aquest pensament tant maliciós l’he d’allunyar de la meva 
consciència que no vull fer-me mala sang ni acusar a gent estimada e temerosa de Déu.
 Dilluns matí van passar-me avís de que a la rectoria de Santa Maria de Folgarolas m’es-
perava el Visitador episcopal e que anés acompanyat d’un dels seglars per si havia de rebre 
ordres e fer-les complir. 
 Al arribar e sense temps per fer-nos presentables, el Visitador, del que mai he sabut el 
seu nom, per lo que no podré pregar per ell, e que em va semblar tenia pressa e se’l veia molt 
molest pel viatge que per la meva culpa ha hagut de fer que de segur l’ha distret de la seva ele-
vada funció, va demanar-me si era cert lo que havia arribat a les seves oïdes. Com sabia parlar 
aquella eminència, de segur no havia treballat mai ni ajupit l’esquena però, ah!, els estudis l’han 
portat a ser Visitador de la diòcesi, potser sense cor ni saviesa, però els coneixements dels es-
tudis el fan superior als altres i ho demostrava, i li agradava.»
 
Aquí em paro una mica per respirar, redreçar l’esquena i fer que els ulls reposin, ja que l’esforç 
de lectura és violent per la feblesa de la tinta. El gos obre un ull per saber què faig o què ha de 
fer. Encara plou. Faig un glop ben complert i segueixo:

«Li vaig confirmar que sí, que pobre de mi havia pecat e que esperava de la seva magnificència 
un càstig lleu doncs des del dia de l’ofensa a Déu nostre Senyor he fet continua penitencia. El Vi-
sitador sense nom, més atent al bon plat de teca que tenia davant seu que als meus raonaments, 
alcà la mà dreta amb moviment de fer-me callar e amb tota suavitat e solemnitat al mateix temps 
digué: "A partir de demà matí quan trenqui l’alba, faràs tres-cents dies més un, de penitencia 
reclosa". E va fer que ja ens podíem tornar, sense ni tan sols donar-nos aigua que als gossos no 
els hi neguem mai.
 Lo pitjor del càstig és el dia afegit, el més un que pot acabar o no acabar mai ja que sem-
pre estàs al més un e és aquesta incertesa lo pitjor. Lo de la penitencia reclosa penjat a la cova 
de la vertical del cingle, era lo normal, e sense ni aigua ni menjar que era cosa del castigat e la 
prohibició d’apropar-se al monestir e les seves dependències, corral, hort, pou, etc.
 Des d’aquell dilluns doncs estic aquí vivint amb pau amb el Senyor que espero de la seva 
misericòrdia m’hagi perdonat, e amb mi mateix, e amb gran agraïment de cor als de la Marte-
llera, de l’Espluga, de les Planeses e fins e tot els de Collsameda, que són ànimes caritatives e 
molt temeroses de Déu e em cuiden e no volen que em falte re mentres ore per ells, els d’aquí 
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e els d’allá. Els del castell de Meda, que també els vaig assabentar de lo meu, no han vingut ni a 
saludar-me, havent-me fet millor companyia e amistat les guineus e que una arriba e menja de la 
meva mà lo poch que puc donar.
 Cada dia vaig a Sant Feliu de les Planeses on ajudo missa al bon senyor rector que tam-
poch està massa content del meu amich el senyor Visitador, e així em guanyo una mica d’esmor-
zar si és que puch dir.»
 
I aquí s’acaba. Així, d’aquesta manera, deixat a mitges, s’acaba l’escrit. Quedo sense saber el 
final de la història de l’Amat Salomo. 
 Bé prou he buscat i rebuscat en tots els racons, escletxes i forats, però no he trobat res 
més llevat de cagarades de guineu i de cabres.
 Per la qual cosa tampoc sabré què significa l’(1) que es troba al començament de la lectura 
i que de segur ens deu voler dir el perquè molt abans es deia de les Planeses. De fet, sabem que 
el castell és molt posterior a la capella paleocristiana que al segle VIII ja existia.
 
Recopilat en arribar a Folgueroles el dia d’avui, 6 d’octubre de 1978, i acabat d’escriure el dia 7.
................................................

Nota del Grup: A les golfes no hem trobat el manuscrit que en Josep transcriu al seu bloc. Pot ser 
que quedés fet pols, com temia, o pot ser que en un dia d’endreça es llencessin aquells papers 
secs, bruts i mig trencats. Els que viuen avui a la casa ni saben de què els parlem. Amb molt de 
dolor, doncs, els considerem perduts.
 La cova, el que en queda, encara es pot veure orgullosa de la seva història, penjada com 
un niu d’aligots a la paret del cingle sota Coll Pedrís. 
 Només ens queda dir que agrairem en gran manera que si algú, buscant per aquells racons 
i forats, troba més testimonis escrits com l’aquí descrit, vigili molt en agafar-los o, millor encara, 
que ens avisi, ja que tenim mitjans i eines per fer una feina ben feta i poder conservar el docu-
ment.
                                                                                                                       Puntí i Costa.
 
 
 
 

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

Cal Cisteller al 
carrer Major. Anys 30
Foto: Josep Pascual

Fotos: Pilar Arumí

ARA FA UNS ANYS...
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ARA FA UNS ANYS ..

Festa
Verdaguer 1968 
Foto: Joan Vilamala

Juventut 
Verdaguer.
Festa Verdaguer
1968
Foto:
Joan Vilamala

Festa
Verdaguer      
1968 
Foto: 
Joan Vilamala
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Fragments de la guerra civil a Folgueroles
Santi Ponce, Grup de la Memòria Històrica de Folgueroles, Universitat de Vic

Enguany es commemora el 75è aniversari de l’esclat de la darrera Guerra Civil. Tot va començar 
el 18 de juliol de 1936, després d’un intent fallit de cop d’estat, un pronunciamiento militar que 
volia acabar de forma violenta amb la legitimitat de la II República. Els tres anys de conflicte acar-
nissat van marcar el destí de tota una generació de persones que van donar la vida i la salut o 
que van veure com es frustraven els seus projectes vitals i familiars. Quan entrevistem la memòria 
dels avis i les àvies del poble, ens adonem de la magnitud dels fets quan la Guerra Civil ha es-
devingut la seva unitat de mesura del temps. Tot va passar abans o després de la guerra i el seu 
relat es precipita cap als anys fatídics, com xuclats per una força major que demostra l’impacte 
causat pel conflicte bèl•lic. 

No solament a Catalunya, sinó arreu del món, com ens recorda l’historiador Eric Hobsbawm al 
seu llibre Historia del siglo XX, el segle XX serà recordat, més que pels seus progressos humans 
i científics, per la violència, les guerres i la injustícia generades. Els relats dels avis entrevistats, 
que eren joves aleshores, són recurrents: misèria material i moral, por, fam, violència, venjances, 
cansament, incomprensió, són algunes de les paraules més utilitzades tant per les persones que 
la van viure com una esperança revolucionària com per les persones d’ordre. 

Malgrat els estudis i la documentació analitzada fins avui, encara són moltes les incògnites i les 
llacunes històriques que queden per tal de poder reconstruir un relat del que va passar. A través 
de les entrevistes realitzades, el Grup de Recerca de la Memòria Històrica vol contribuir al seu 
coneixement. És per aquest motiu que us volem avançar alguns fragments de relats aportats per 
l’Albert  i l’Enric  Noguer Bagués, de cal Campaner, sobre la repressió revolucionària envers els 
religiosos i les persones d’ordre. Recordem que solament a la diòcesi de Vic foren assassinats 
180 clergues seculars, 34 de regulars i algunes monges, a banda d’una trentena de civils empre-
sonats i morts a les cunetes de les carreteres:

(Enric) A casa érem de tradició carlina i gent de missa. Teníem parents capellans  [...] per això, per 
prudència davant de la situació revolucionària, procuràvem no sortir gaire de casa, especialment 
els meus germans grans, en Joan (Joanet, que li dèiem) i en Josep (Pepito, que li dèiem). Qui por-
tava la casa era sobretot la meva germana gran, la Lola. Era ella qui sortia i anava a comprar.

(Albert) Quan feia una setmana que havia esclatat la Guerra, la meva germana Lola va sortir a 
buscar-nos a mi i a l’Enric que estàvem jugant al carrer. L’ambient estava molt enrarit, sobretot 
perquè els milicians forasters que feien la carretera de Vilanova de Sau es van fer els amos del 
poble i estaven bevent i cantant davant de casa, a cala Manyana. Un d’ells va sortir, es va entre-
bancar, se li disparà el fusell i va ferir la meva germana al turmell amb una bala perduda. Ràpida-
ment van agafar el cotxe del Comitè mateix i se la van endur cap a Vic a curar-la acompanyada 
dels meus germans grans, en Joan i en Pepito. Els van anar parant als controls, van veure com 
cremaven l’església de Santa Clara, fins que van arribar a la Clínica Aliança. Allí, per casualitat, 
va passar el Dr. Albó de la Calveria, que es coneixien perquè tots eren caçadors. I mentre curaven 
la meva germana, els milicians li van dir al Dr. Albó: “aprofita que tenim pressa perquè ara anirem 
a pelar els teus tres germans capellans”. També es va assabentar que volien cremar l’església 
parroquial de Folgueroles  i que buscaven el rector i el vicari del poble. 
  1 Entrevista de 25-III-2010.
  2 Entrevista de 12-III-2009.

RECERCA
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Ràpidament el meu germà gran es va escapar, va venir a Folgueroles, va anar a trobar en Lluís 
Casanovas de ca la Tecla, que era el secretari dels Fejocistes  de Folgueroles que tenien per nom 
Grup Fejocista Mossèn Cinto Verdaguer. Mentre en Tecla cremava la llista de socis i altres docu-
ments comprometedors, en Joanet va pujar a la rectoria i va advertir el rector mossèn Josep Serra 
i Molist i el Dr. Josep Prat i Molist, vicari, que els milicians estaven a punt d’arribar per pelar-los. 
Ràpidament van saltar la tanca per darrere i s’escaparen fins a la casa de can Pere de l’Arumí, al 
carrer Major, on van passar la nit. Uns dies després, el meu germà en Joan el va acompanyar a 
casa seva, a la Cavalleria de Manlleu, on es va amagar.

(Enric) [Aquella mateixa nit], en Josep de can Bondat va venir a casa esverat avisant que el Comi-
tè venia a buscar els meus germans grans i que els portaria a amagar-se a la casa la Garriga de 
Tavèrnoles. Allí s’hi van afegir Mn. Serra, el rector de Folgueroles, que era un home ja gran i que 
no s’hi veia bé, i Mn. Joan Toll, rector de Tavèrnoles.

(Albert) Aquells dos o tres dies que els meus germans eren amagats a la Garriga, els milicians els 
van trobar a faltar i un matí es van presentar a casa els del Comitè avisant en Joan que es presen-
tés a can Dachs, on hi havia la seu del Comitè Local. En Lluís, el meu germà tercer, va agafar la 
bicicleta i va anar a avisar en Joanet perquè es presentés. A les 9 havia de ser a l’Ajuntament per 
anar a fer guàrdia. Quan va aparèixer li van dir: “carai, semblava que havies marxat?”. 

(Enric) L’endemà, a en Joanet, que treballava de forner a la nit, li van dir que anés a veure els 
capellans refugiats a la Garriga, però ja els havien pellingat. O sigui que si ell s’hi hagués quedat 
també li hauria passat el mateix. 

(Albert) Cap a principis de 1937, en Joan i en Quim Balasch, el xicot de la Lola, que seria el nostre 
futur cunyat, van anar d’amagat cap a França, pagant mil pessetes a un senyor de Vic. Aquest, 
per mitjà d’una senyoreta passava gent caminant dos o tres dies pels Pirineus fins a la frontera. 
La mare els va donar cinquanta pessetes a cadascun i un pa i van marxar. Una vegada a França, 
van entrar una altra vegada a la banda nacional per Sant Sebastià i Burgos. Després s’hi va afegir 
el meu germà Pepito, qui va anar al front amb els rojos i quan va ser a Gandesa va canviar de 
bàndol. Allí es van trobar amb el Dr. Prat, el vicari de Folgueroles, que els va ajudar fins que es 
va acabar la guerra.

(Enric) [Entretant] El meu germà tercer, en Lluís, que era de la quinta del biberón, és el que ho va 
passar pitjor. Un dia el van venir a buscar i se’l van emportar. [Pel camí] van parar el cotxe i el van 
amenaçar d’executar-lo si no els deia on eren els seus germans grans. El van bufetejar. El van 
portar a la presó, que era allà a l’ambulatori de Vic.  Després se’l van emportar a Terrassa i allí van 
voler-se escapar fent un forat però sembla que els van delatar i els van jutjar i condemnar a pena 
de mort. Acabada la guerra va fer una llarga mili, però finalment va tornar a casa.

  3(Enric) Josep Noguer i Campdelacreu, el tiet capellà, era músic. Els goigs de la Mare de Déu de la Damunt són escrits per ell. A la dèca-
da de 1930 estava d’organista a la Concepció de Barcelona. Quan va esclatar la Guerra, feia guàrdia al Palau del Bisbe, vestit de paisà, 
vigilant. Però el van calar i el van empresonar. Sembla que els pegaven de tort i de través, i es va trastocar perquè el dia de la Mercè de 
1936 va sortir al balcó cridant, i el van pelar. 
 4El primer acte de subversió anticlerical va ser l’intent de cremar l’església, però aconsellats per gent del poble, molts dels quals eren 
picapedrers afiliats a la CNT, van desistir. Les noves autoritats van convertir l’església en magatzem. Les imatges, els retaules i mobiliari 
com els bancs van ser destruïts i cremats i la portada romànica fou desmuntada per poder-hi passar els camions. Així mateix es van tirar 
les campanes daltabaix per fondre-les amb finalitats de guerra i es van desmuntar els dos sarcòfags gòtics que hi havia a la façana a 
banda i banda del portal, sota dos arcosolis. Mentre desmuntaven el prestatge de pedra que hi havia a la façana va morir accidentalment 
una nena de can Torrents del Vi, la germana d’en Francesc Torrents. 
5 Fejocistes era com s’anomenaven els socis de la Federació de Joves Cristians, entitat catòlica doctrinal i apolítica que també estava 
implantada a Folgueroles i que tenia la seva seu a la rectoria. 
6(Enric) es dóna la circumstància que és lúnic home que va estovar el famós Coix del carrer de Gurb
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EL RACÓ DELS RECORDS
La gent gran estrenem centre de dia i us oferim noves dites, paraules i receptes, desitjant que les 
guardeu al vostre racó dels records.   SAIAR Folgueroles

Dites populars
Tal faràs tal trobaràs. (Tal com actuïs actuaran amb tu.)
Al pot petit hi ha la bona confitura. (El que és bo és baix, petit.)
Estirar més el braç que la màniga. (Fer més del que pots.)

Paraules per conservar   AVUI APADRINAREM...

JEC: roba d’abric                       CLATELLOT: una bufetada       JEURE: està estirat
SOGA: una corda molt llarga     CATRE: el llit

Receptes antigues 
Un primer plat... ARRÒS A LA CASSOLA

Ingredients: Costella de porc, menuts del conill (fetge i ronyons), el cap i els prims i costelles de 
conill. Tomàquet, ceba, alls, pebrot verd, pèsols, greix de poc, aigua, sal i arròs.

Estris: Cassola de terra, cullera de fusta i ganivet.

Preparació: Posem la cassola de terra al foc amb el greix de porc; quan el greix està fos hi fregim 
la costella de porc i els menuts de conill, el cap, els prims i les costelles.
Mentrestant tallem la ceba petita, els alls, el tomàquet i el pebrot. Quan la carn sigui rossa la re-
tirarem.
Amb el mateix oli hi posem a sofregir la ceba i l’all. Quan la ceba és cuita, el pebrot, i com a últim 
ingredient, el tomàquet.
Un cop fet el sofregit de verdures, hi tornem a posar la carn i ho salpebrem. Hi afegim l’arròs i 
l’aigua calenta (el doble d’aigua que d’arròs). Hi afegim pèsols i ho deixem bullir 20 minuts des del 
moment que arrenca el bull. 

Per berenar...   PA TORRAT AMB XOCOLATA

Ingredients: Un pa de 10 lliures, xocolata negra de ca l’Arumí, oli d’oliva.

Estris: Gavineta del pa, foc a terra amb caliu, torrapà (forqueta).

Preparació: Llesquem el pa amb la gavineta. Quan el foc està amb caliu, el torrem enforquillat 
amb el torrapà. L’amanim amb un raig d’oli d’oliva i l’acompanyem amb una presa de xocolata de 
ca l’Arumí.

EL RACÓ DELS RECORDS
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SERVEIS

SERVEIS

El servei d’informació juvenil, El Jau, va obrir les portes 
amb nova cara
 
El servei d’informació juvenil i espai jove «El Jau» va fer el passat gener la jornada de portes 
obertes, després de fer remodelacions en l’equipament. 
El servei de joventut funciona des del finals de 2004. Fins fa molt poc l’espai era compartit amb 
els tallers terapèutics «Gent gran, gran gent», que ara s’han traslladat a un nou equipament d’ús 
exclusiu per a la gent gran. 
L’equipament s’ha remodelat tot amb la subvenció obtinguda amb el projecte de béns i immobles 
presentat amb el Pla Local de Joventut 2008-2011. Aquest projecte s’ha elaborat de manera parti-
cipativa tant amb els joves com amb diferents agents, seguint els diferents processos de detecció 
de necessitats, estudi de la realitat, etc. 
L’Ajuntament i la Regidoria de Joventut han apostat per aquest projecte treballant de manera 
directa amb els joves i per als joves, obrint així una nova finestra d’oportunitats per a aquest 
col•lectiu dins del municipi. 
La jornada va estar força concorreguda al llarg de la tarda, diferents persones volien veure les 
instal•lacions i saber què hi podien fer i trobar. 
La jornada es valora de manera molt positiva. 
                                                                          Àrea de Joventut de la Mancomunitat La Plana 
                                                                Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Folgueroles
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Nou fullet de Vall de Sau Collsacabra a la carta

Des de primers d’any el Consorci per a la promoció turística de la Vall de Sau Collsacabra disposa 
d’una nova publicació per fer difusió del territori, Vall de Sau Collsacabra a la carta. Aquest fullet 
està pensat per ser útil i al mateix temps atractiu per al visitant.

La primera part de la publicació presenta el territori, fent-ne una acurada descripció i explicant els 
seus principals trets identitaris: la gastronomia, les activitats a la natura, els pobles amb encant i 
el seu emblemàtic paisatge, definit per cingles i aigua. 

La novetat que presenta el fullet, però, és que pretén ajudar els turistes a planificar a mida la seva 
estada, convidant-los a conèixer els recursos turístics i a gaudir de les activitats que ofereix la 
zona, tenint en compte el temps disponible i l’època de l’any. A partir d’aquí es fan recomanacions 
i propostes que poden ajudar el visitant a organitzar la seva estada a la Vall de Sau Collsacabra i 
a visitar els llocs més destacats.

Finalment, s’ha inclòs un apartat dedicat a curiositats i dades pràctiques de la zona (personat-
ges il•lustres que han deixat empremta, grups de música nascuts a la Vall de Sau Collsacabra, 
pel•lícules rodades a la zona que passaran a la història, etc.). També s’ha incorporat un itinerari 
amb cotxe per recórrer els diferents municipis de la zona i alguns dels paratges més clàssics.
En aquesta primera edició, s’han imprès 2.100 exemplars en la versió català-castellà i està previst 
que en els propers mesos es pugui disposar, també, de la versió anglès-francès. 

Imatge de la portada i contraportada del fullet.
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A causa d’un incendi, el Bibliobús modifica l’horari 
El passat divendres 13 de maig, a les set de la tarda, es va cremar el Bibliobús de la Diputació 
davant de l’edifici de l’Ajuntament, quan iniciava les maniobres per marxar de la Plaça.
Gràcies a la intervenció en primer lloc de veïns i finalment dels bombers al cap d’unes dues hores 
es va poder apagar totalment el foc. No va ser fins a les tres de la matinada que la plaça Verda-
guer no va quedar neta i a punt per les festes.
Van quedat molt afectats la carrosseria, el motor i la part elèctrica, però el fons documental no ha 
patit gaire.
Afortunadament, i el que és més important, no hi va haver danys personals. 
En nom de l’Ajuntament i del Bibliobús, gràcies a tots els que van col•laborar en l’extinció del 
foc.
Malgrat tot, el servei no es va interrompre, ja que durant uns dies un altre vehicle va cobrir les 
funcions bàsiques del Bibliobús. 
Per tal de cobrir els municipis on es donava servei mitjançant el Bibliobús sinistrat, s’han rees-
tructurat les rutes de l’altre Bibliobús de la comarca per atendre amb un únic Bibliobús la major 
part dels municipis. Aquesta solució implica haver de modificar els horaris establerts i reduir les 
franges de servei. 

En el cas de Folgueroles, a partir del 14 de juny, i de forma temporal, el servei serà els di-
vendres de 18 a 20 h. 

Per qualsevol dubte o informació, podeu contactar amb el Bibliobús a través del correu 
b.tagamanent@diba.cat 
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2010 Parades Hores Préstecs Préstecs/h
Gener 3 9 525 58,33
Febrer 4 12 589 49,08
Març 4 12 769 64,08
Abril 4 12 696 58,00
Maig 4 12 598 49,83
Juny 3 9 534 59,33
Juliol 3 9 583 64,78
Agost 1 3 64 21,33
Setembre 4 12 530 44,17
Octubre 5 15 641 42,73
Novembre 4 12 634 52,83
Desembre 2 6 374 62,33
TOTAL 41 123 6537 53,15
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Us presentem els resultats del Bibliobús a Folgueroles
Els habitants de Folgueroles fan un ús 
òptim del Bibliobús; tenim públic de totes 
les edats i els resultats són molt bons. 
L’Ajuntament s’ha preocupat especial-
ment per situar el Bibliobús en un lloc 
molt cèntric i de fàcil accés.
L’Escola de Folgueroles fa visites periò-
diques al Bibliobús. I des de l’any passat 
col•laborem amb l’associació de jubilats 
de Folgueroles en els clubs de lectura. 
Els títols escollits han estat: 
Montellà, Assumpta. La Maternitat d’El-
na; Barbal, Maria. Pedra de tartera; Simó, 
Isabel-Clara. El mossèn; Moncada, Je-
sús. Calaveres atònites; Claudel, Philip-
pe. La néta del senyor Linh; Némirovsky, 
Irène. El ball; Bartra, Agustí. El gall canta 
per tots dos; Zusak, Markus. La lladre de llibres

Evolució 2006 - 2010
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Des de la parròquia: en record d’en Vicenç Garriga
En Vicenç era un persona treballadora, constant i que li agradava molt fer coses i ajudar la gent; 
li agradava molt el bosc, especialment les Guilleries, i gaudia molt anant a buscar bolets, un dels 
seus hobbies preferits.
 Segurament molta gent del poble no el coneixia personalment, ja que mai no sobresortia 
ni volia endur-se els mèrits del que feia, però els que el coneixien segur que en tenen un bon re-
cord.
 El mes de març hauria fet vint anys que ell i la seva família van venir a viure a Folgueroles. 
De seguida va interactuar amb els seus veïns, i va començar a fer coses tant pel carrer com pel 
poble. Una de les coses que va fer pel poble va ser crear un grup d’Escoltes perquè els petits i 
no tan petits tinguessin una activitat lúdica per als caps de setmana. Gràcies a això molts nens i 
nenes van poder tenir el seu grup d’esplai on trobar-se amb altres infants, compartir jocs, fer sor-
tides, compartir activitats i emocions...
 Al cap d’uns anys també va col•laborar amb el Casal d’avis del poble, ajudant-los amb els 
estats de comptes, fent el llistat dels seus components...
 On també va ajudar va ser a la parròquia. Cada setmana, concretament tots els dimecres 
al matí, anava a ajudar el mossèn a fer el full parroquial que sortia cada diumenge; també l’ajuda-
va a portar els comptes de la parròquia, es cuidava de la loteria de Nadal, i va introduir el mossèn 
al món de la informàtica. Mai no tenia un no per resposta quan el trucaven, fos l’hora que fos, quan 
hi havia algun problema amb el full parroquial, amb l’ordinador o amb qualsevol cosa.
 En Vicenç era una persona de recursos, amb idees, i sempre trobava la solució a qualsevol 
problema, o a qualsevol situació; era tossut i no parava fins que aconseguia resoldre-ho.
 La veritat és que era una bellíssima persona, un bon marit i un fantàstic pare. Familiars, 
amics, companys i veïns el trobem a faltar.

«Ni que només fos 
per veure’t la claror dels ulls mirant el mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.
Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts de la mort.»
«Cant de l’enyor», de Lluís Llach

ENTITATS

Vicenç Garriga . Any 2010
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Som parròquia acollidora
Durant el present curs, tot ha anat molt bé. Els nens i nenes han treballat de valent i també s’han 
fet diferents murals per col•locar a l’església, tant per Advent com per Quaresma. 
Una de les activitats que vam fer amb més il•lusió va ser el Pessebre Vivent, en el qual conjunta-
ment vam col•laborar amb La Marató de TV3.
Hem de donar les gràcies a tots els pares, mares, avis i àvies per l’esforç que han fet participant 
i ajudant en aquesta activitat.

S’han fet tres trobades amb els pares 
que van tenir força acceptació.
La primera va ser sobre la importància 
de la catequesi. Els ponents van ser 
la Gna. Margarida del Col•legi Sagrat 
Cor de Centelles i el Sr. Francesc Xa-
vier de la parròquia del Figaró.
La segona va ser sobre l’Advent, i el 
ponent va ser Mn. Narcís Riba, exvi-
cari general de la Diòcesi de Vic. Va 
ser una trobada molt amena i diverti-
da ja que és un mossèn amb un gran 
sentit de l’humor.
La tercera va ser sobre el tema 
d’aquest curs del Pla Diocesà «Què 
n’has fet del teu Baptisme?» i la Qua-

resma. El ponent va ser Mn. Jaume Casamitjana, capellà de 35 anys ordenat l’any 2006, que ac-
tualment és rector de la parròquia de la Divina Pastora de Vic i de Santa Maria de l’Estany, delegat 
diocesà de joventut del Bisbat de Vic.
Ens va parlar també de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ). Aquesta trobada serà amb el 
sant pare, Benet XVI, i tindrà lloc a Madrid del 17 al 21 d’agost.
Cal destacar que la parròquia de Santa Maria de Folgueroles, conjuntament amb altres parròquies 
de la Diòcesi de Vic, és Parròquia Acollidora.
Des d’aquí també volem animar aquelles famílies que vulguin ser famílies acollidores (les perso-
nes que anirien a cases particulars serien sempre majors d’edat).
També calen persones, i sobretot jovent, del poble que vulguin participar com a voluntaris (intèr-
prets, per servir els menjars, acompanyaments per a les sortides que es faran al mateix poble, a 
Vic, a Barcelona i a d’altres llocs...).
Cal que aquest jovent que vindrà de fora (segurament de la diòcesi de 
Versalles; França) es trobi acollit per folguerolencs ben eixerits. 
Hem de donar les gràcies a l’Excm. Ajuntament de Folgueroles per la 
seva predisposició en deixar-nos locals per poder dur a terme aquestes 
activitats i trobades, així com també per poder portar a terme l’acollida 
dels joves que vindran a Folgueroles.
El dia 31 de maig acabarem el curs amb una missa a l’ermita de la Da-
munt que serà feta amb la col•laboració dels nens i nenes i del jovent 
de catequesi. Seguidament hi haurà un berenar.
De cara al curs que ve, volem fer noves activitats, excursions... i estem 
pensant en presentar-nos a un concurs.
Us esperem amb molta il•lusió. Moltes gràcies per tot.   
                                         Francesc Basora i Grup de Catequistes.

ENTITATS
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Què representa El CANIGÓ per a la cultura catalana?
Amb motiu de la celebració dels 125è aniversari de la primera edició del llibre de Jacint Verdaguer 
Canigó (1886), la Fundació Jacint Verdaguer, amb la col•laboració de la Càtedra d’Estudis Litera-
ris de la Universitat de Vic, ha volgut mostrar la vigència d’aquest poema èpic tot fent una aposta 
agosarada i moderna: gravar 125 persones llegint el Canigó en diversos indrets dels Països Ca-
talans. Els podeu veure a www.canigo125.cat.
La lectura s’acabarà el dia 26 de maig i està previst editar un pack de DVD amb tots els lectors. 
Qui vulgui adquirir-los anticipadament pot adreçar-se a la Casa Museu Verdaguer info@verda-
guer.cat, tel. 938122157.

El missatge del llibre Canigó es pot resumir en els punts següents:

La Muntanya i la Pàtria

Verdaguer era un enamorat de la muntanya, va fer diverses ascensions i va recórrer el Pirineu de 
cap a cap, del Canigó a la Maladeta i del Rosselló a la Vall d’Aran. Gentil, el cavaller corprès per 
l’encís de les fades, mostra l’amor que sentia el poeta per la muntanya. Verdaguer, unint paisatge, 
llegenda i llengua amb el Canigó, construeix el símbol de la pàtria, el naixement de la nació ca-
talana. Mentre perduri la muntanya de Canigó, perviurà el Canigó poema, i amb ell, la pàtria que 
s’hi construeix incessantment.

El Poema i la Llengua

El poema expressa un passat historicollegendari comú sense fronteres, un territori forjat per gent 
d’una mateixa llengua, la llengua que ens uneix a banda i banda del Canigó, la llengua catalana. 
Les fades ofereixen els seus millors tresors a Gentil i ho fan amb la llengua que els és pròpia, amb 
els noms de les plantes i les flors de cada contrada, amb els topònims específics de cada acci-
dent geogràfic, amb les tonades i les cançons de cada racó d’aquesta pàtria que el poeta somnia 
sencera. 
L’obra literària, el poema Canigó, transmès de generació en generació, es constitueix com la llen-
gua de tot un poble, la llengua catalana. Una llengua antiga, que beu dels clàssics; però que es 
renova constantment i és sempre actual.

La Identitat i el Futur

Canigó, a mig camí de la història i la llegenda, canta l’origen de la nació catalana, una nació que 
—en el darrer cant— amb l’acció de l’abat Oliba de plantar la creu al cim de la muntanya expressa 
el triomf de la fe sobre el món màgic de les fades.
En la segona edició del poema (1901) Verdaguer hi va incloure l’epíleg «Els dos campanars», 
en el qual planteja un final obert que qüestiona certeses del passat immobilista. En la història on 
habitem els individus i els pobles no hi ha identitats predeterminades, immutables i eternes; sinó 
la identitat que es re-inventa a cada generació i es projecta cap al futur. Ni el torb (la crisi econò-
mica), l’odi (el xoc de civilitzacions) o la guerra (la guerra) no esbrancaran l’altívol Pirineu.

Fundació Jacint Verdaguer

ENTITATS
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Foto: Pau Franch, FJV.

El diumenge 15 de maig es va presentar al Centre Cultural el DVD «Canigó 125 Veus».

ENTITATS

Alguns dels lectors de Canigó 125 Veus.
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Aquest 2011 l’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles ha organitzat i participat en diferents 
actes. 

El passat 12 de febrer es va celebrar al Pavelló de Folgueroles, després de molts dies de treball, 
esforç i evidentment de moltes ganes i il•lusió, el 26è Festival de Patinatge de Folgueroles, amb 
un gran èxit de participació tant de públic, com de patinadors, ja que l’APA Folgueroles comptava 
amb 51-52 nens i nenes i 4 expatinadores. En previsió que el pavelló es quedaria petit, només es 
va convidar el C.P. Gurb i el C.P. Sant Hipòlit Voltregà, i dues patinadores que van fer individuals: 
Meritxell Generó i Judith Serrat. 

En les competicions individuals comarcals de Patinatge Artístic que es van celebrar els dies 13 i 
20 de març de 2011 al Pavelló de Santa Eugènia de Berga hi van participar les següents repre-
sentants de l’APA Folgueroles:

Categoria Aleví Nivell B 
(28 participants):
Aina Ruiz : 4a classificada
Sandra Solà 10a classificada
Sara Abascal 11a classificada

Categoria Aleví Nivell C 
(35 participants):
Clàudia Bardolet 7a classificada

Categoria Infantil Nivell A:  
Aida Oriol 3a classificada
Aquesta patinadora va quedar selecci-
onada per la Final Territorial de Patinat-
ge Individual que es va celebrar el 7 de 
maig a Vilanova i la Geltrú (Garraf), on va quedar 4a classificada.

Categoria Prebenjamí Nivell B: Alba Bofill i Ayani Coma.

Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles
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Categoria Preben-
jamí Nivell C:
Vera Caballero, Mi-
reia Capdevila, Mei 
Casadevall, Laia 
Morató, Aurora Pu-
jols i Maria Sierra. 
En aquestes dues 
categories tots van 
assolir la màxima 
puntuació.

Des del passat mes 
d’octubre del 2010, 
s’ha creat el grup 

de Shows de l’APA de Folgueroles-Esports Gurb, que van començar a entrenar a les ordres de 
la Montse Morera i de l’Alba Mercader, i en el qual hi participen 2 patinadores d’Esports Gurb i 6 
patinadores del grup de les grans de l’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles.
Van participar el dissabte 26 de març a la 1a JORNADA DE PATINATGE D’EQUIPS i SHOWS, al 
poliesportiu Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.
En la competició de Shows hi participaven 5 grups:
-“Estrelles” del CP Osona; “Destinacions” de l’APA Folgueroles; “Una nit al Liceu” de l’Àrea d’Es-
ports Sant Esteve Sesrovires; “Aniversari feliç” de l’EPA Sant Cugat; “Elements” del CP Osona.

Les noies de l’APA de Folgueroles-Esports Gurb varen quedar 1es classificades.

El diumenge 27 de març van 
participar a la 9a COMPETICIÓ 
DE GRUPS-SHOWS PATINAT-
GE ARTÍSTIC que organitzava 
el Consell Esportiu d’Osona al 
Pavelló Municipal de Roda de 
Ter, en el nivell de secundària. Hi 
participaven, per ordre de sorti-
da:

-APA Folgueroles-Esports Gurb - 
“Destinacions” 
-PE Taradell - “Se’m fa la boca 
aigua”
-CPA Roda - “Dones d’aigua”

Les noies de l’APA de Folgue-
roles-Esports Gurb van tornar a 
quedar 1es Classificades, fet que va ocasionar que es classifiquessin per a les competicions ter-
ritorials de Barcelona.
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La Final Territorial de Patinatge Artístic Shows es va celebrar el dissabte 30 d’abril al Pavelló Mu-
nicipal d’Esports de Sabadell. En aquesta final hi participaven 7 grups: 

Escola Concòrdia - CE SABADELL, Club Patinatge el Masnou - CE EL MARESME, Àrea d’Es-
ports Sant Esteve Sesrovires - CE BAIX LLOBREGAT NORD, Club Patinatge Artístic Roda - CE 
OSONA, APA Folgueroles - Esports Gurb - CE OSONA, Patixou - CE ALT PENEDÈS i La Granada 
- CE ALT PENEDÈS

“Destinacions”, de l’APA Folgueroles-Esports Gurb, va fer pòdium, quedant en el 3r lloc de la 
classificació.

Posteriorment, però, no 
van poder participar en 
la Final Nacional ja que 
aquesta competició es va 
suspendre perquè la Ge-
neralitat de Catalunya va 
reconsiderar les seves 
subvencions als Consells 
Esportius, i es va anul•lar 
la Final Nacional dels Jocs 
Esportius Escolars de Ca-
talunya del curs 2010-
2011, que s’havia de cele-
brar al Baix Camp el 28 de 
maig.

L’APA Folgueroles ha par-
ticipat a la Fira d’Entitats 

de Folgueroles celebrada el 19 de juny a la plaça Verdaguer durant tot el matí, per donar a conèi-
xer l’activitat de patinatge.

A més, es va assistir al Festival 
organitzat pel Consell Esportiu 
d’Osona amb motiu del Mercat 
del Ram, el 16 d’abril al Pavelló 
de Vic, amb el ball en què parti-
cipen tots els patinadors i patina-
dores de l’APA Folgueroles.

El dissabte 4 de juny el grup de 
Shows va ser convidat al Festi-
val d’Aiguafreda.

El cap de setmana del 18 i 19 de 
juny l’APA Folgueroles va partici-
par en els festivals de Gurb i de 
Manlleu.
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Atletisme
L’activitat d’atletisme, que es desenvolupa en l’àmbit de l’escola, ha completat un curs més. En-
guany més d’una setantena de nois i noies han participat en l’activitat per descobrir, practicar i 
conèixer aquest esport. 
Els hem fet córrer, saltar llargada i alçada, llençar, jugar, compartir, aprendre exercicis gimnàstics, 
fer estiraments..., perquè descobreixin que amb l’exercici físic també es pot gaudir, que mica en 
mica descobreixin també la il•lusió per l’esforç, ja sigui en l’esport o en qualsevol altra activitat.
Paral•lelament hem fomentat la participació en diferents tipus de curses. Hi ha hagut una bona 
participació dels nostres atletes, principalment en la segona lliga de cros escolar d’Osona, així 

com en d’altres curses de cros de les pro-
víncies de Girona i Barcelona. Aquesta bona 
participació ha produït uns excel•lents resul-
tats de podis i de bones classificacions en les 
diferents categories, que han contribuït a do-
nar ressò a la nostra escola i al nostre poble. 
(Podeu consultar els resultats en el nostre 
blog.)

Hem d’agrair a tots ells la seva participació 
en aquestes proves, ja que només qui n’ha 
corregut una sap de la voluntat i l’esforç que 
significa fer-ho. A tots ells: moltes felicitats!

La nostra assignatura pendent és aconse-
guir la participació en les proves de pista, 
on podrien disputar altres tipus de proves 
diferents del cros i que practiquem el dia 
d’entrenament, com són la velocitat, les 
tanques, el salt de llargada, els llança-
ments..., proves diverses i que es dispu-
ten en un entorn atractiu com és un estadi 
d’atletisme. Volem aprofitar per demanar-
vos, als pares i mares, que motiveu els 

vostres fills, que els animeu i els encoratgeu a provar-ho, sempre trobareu en els monitors de 
Folgueroles informació, suport i col•laboració.
                     Volem recordar-vos que podeu visitar el nostre blog www.atletismefolgueroles.
blogspot.com, on hi trobareu resultats, fotos, cròniques de curses, consells, informació d’altres 
esports... I per a qualsevol informació addicional podeu contactar amb nosaltres a través del cor-
reu electrònic atletismefolgueroles@gmail.com. També podeu participar en altres activitats que 
organitzem, com la Cronoescales dels Foquers que celebrem el mes de setembre, ja sigui corrent 
o animant. No us ho perdeu!
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Llar d’infants municipal Patufet
Els Patufets fem moltes activitats divertides!

                          Amb el bon temps tenim més ocasions per sortir al pati.
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                             Manipulem i experimentem amb diferents tipus de llegums.

 Celebrem els aniversaris tot cantant, ballant i fent gresca.
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 Organitzem visites i activitats amb els nostres avis del centre de dia.

Fem sortides pel poble, anem al mercat, a la granja, al riu, a l’escola Mn. Cinto, al camp de 
futbol.
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 Anem a teatre a veure titelles.

Ja tenim a punt el nou curs 2011-2012.

La previsió dels grups és la següent:

3 aules de nadons (0-1)

3 aules de maternals (1-2)

2 aules de jardí d’infància (2-3)

Recomanem a les famílies que tinguin fills nascuts aquest any o el 2010, i que tinguin pensat as-
sistir a l’escola al llarg del curs, que vinguin a demanar plaça com més aviat millor, ja que gairebé 
tenim totes les aules plenes.
Fins aviat i molt bon estiu a tothom!
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
La curiositat i les inquietuds són unes grans aliades del desenvolupament personal i col•lectiu. 
Participar d’activitats creatives ens enriqueix com a persones, a l’hora que ens estimula, ens dóna 
eines per articular maneres de pensar o de dir el que sentim.
A l’Escola treballem per fer entendre que allò tan llunyà i estrany que pot semblar l’art és només, i 
també, una manera de parlar entre nosaltres, un codi d’expressions, un llenguatge, una pista, un 
punt de partida, una idea amb múltiples interpretacions. 
Tota la nostra oferta té com a objectiu fomentar l’expressió individual i col•lectiva, la creativitat, 
descobrir maneres d’expressar-se, conèixer tècniques artístiques i les seves possibilitats, afavorir 
la imaginació mitjançant un ventall de propostes que s’adaptin a tots des de diferents nivells. 

Nosaltres hi posarem les propostes i els materials, fomentant que siguin els mateixos nens i nenes 
els que hi posin les idees per desenvolupar i construir a través d’elles joguines, disfresses, objec-
tes, dibuixos, maquetes, ninots... 
Utilitzarem per fer-ho materials reciclats i reutilitzables, al mateix temps que coneixerem en ca-
dascuna de les activitats les tècniques plàstiques "tradicionals". Aprendrem de manera lúdica a 
dominar eines i materials, sempre aptes per a ús infantil i sota supervisió adulta, i a desenvolupar 
projectes creatius pas a pas: pluja d’idees, esbossos, planificació i desenvolupament, fent que 
els infants siguin els veritables autors de les obres que desenvolupen, incentivant la creativitat i 
promovent tant el treball en equip com les qualitats individuals.
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Grup de Teatre Atlàntida
Si a una cosa aspira una associació, entitat, etc..., és a poder disposar d’un local en el qual pugui 
desenvolupar les seves activitats en unes certes condicions. L’habilitació de l’antic Ajuntament 
convertit en Centre Cultural ha permès a gran part de les entitats del poble tenir uns espais on 
poder-se reunir i treballar. Pel que fa al nostre grup, els assajos s’han pogut fer a la planta baixa 
i, tot i que no és el lloc ideal: la tarima convertida en escenari és massa petita i si l’obra requereix 
un nombre d’actors d’una certa importància estan faltats de l’espai necessari per poder-se moure. 
No obstant això, els assajos es poden fer amb la tranquil•litat que dóna no haver de compartir la 
pista amb el desenvolupament d’altres activitats. 
Però per sort ara tindrem un espai millor, ateses les obres que es realitzaran a l’escenari i que, 
n’estem segurs, aportaran una clara millora en tots els aspectes. El Sr. Joan Tena, arquitecte de 
l’Ajuntament, ens ha explicat que l’escenari tindrà una boca de 9 m d’ample —abans era de 7,60 
m— i una alçada de 3,80 m, en comptes dels 3,40 m que tenia fins ara. La part de sota de l’escenari 
estarà destinada als actors. A cada banda dels laterals hi haurà dos locals, als quals s’accedirà per 
unes escales, on s’ubicaran uns lavabos i dos 
magatzems on podrem guardar tot el material. 
I, per acabar, hi haurà una connexió entre l’es-
cenari i el pis de sobre mitjançant una escala. 
Aquestes reformes estaran enllestides per la 
Festa Major d’enguany. Si no podem tenir un 
teatre, almenys podrem disposar d’un espai 
propi amb unes certes condicions de confort.
I ja que parlem d’obres, ara parlem d’obres 
de teatre. El dia 22 de maig es va estrenar 
a la Sala La Canal de Tona l’obra Demà co-
neixeràs en Klein de Toni Cabré, i dirigida per 
Santi Orra, que s’estrenava com a director (i 
Déu n’hi do, com se n’ha sortit!). Una posada 
en escena original i gens convencional. Com 
a components, només quatre actrius, posant 
en joc tot el seu bon fer per representar una 
situació tan corrent i tan dramàtica avui en dia 
com és el mobbing. No hi falten, però, unes 
notes d’humor i una ironia que frega el sarcas-
me, per arribar a un final totalment inesperat. 
Esperem poder-la veure al nostre poble cap 
allà el mes d’octubre.
Paral•lelament, ja es duen a terme els assajos 
per a l’obra de la Festa Major, de A. Casinos 
i A. Collado: Deixem la dona Cisquet, una peça de mitjan del segle passat. El títol ja és prou sig-
nificatiu per veure que es tracta, com cada any, d’una comèdia divertida, plena d’embolics i de 
situacions hilarants. L’important és que tant els actors actuant-hi, com el públic veient-la passin 
una bona estona. Que, al capdavall, d’això es tracta. Ah, i el director torna a ser en Lluís Autet! Qui 
ho deia que es jubilava? De la seva feina, sens dubte, però del teatre? Ca! Ho porta massa endins 
i, de fet, també el trobaríem a faltar. Benvingut un altre cop, Lluís! 

Bon estiu a tothom i bona Festa Major
Grup de Teatre Atlàntida 

      Protagonistes de : “Demà coneixeràs en Klein”
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Què passa amb les colles?
No acabo d’entendre què està passant amb les colles sardanistes de Folgueroles. Quan les vam 
crear, l’any 2000 (l’any passat vam celebrar el desè aniversari), va ser com un cop a cegues, sen-
se garanties d’èxit ni de continuïtat, i mira, ja farà onze anys.
Hem passat temporades de tot, des de tenir vint-i-dos dansaires en una mateixa colla, fins a pas-
sar al cap d’un mes a ser-ne només 8. 
Ja sé que el món de la sardana, d’entrada, no és el més atractiu que es pot imaginar un nen o 
un adolescent, sobretot tenint en compte l’oferta de lleure de què disposa actualment el jovent. 
De totes maneres, des de les colles el que oferim és molt més que la sardana. Oferim tota mena 
d’activitats de lleure, això sí, dins l’entorn de la nostra dansa, però que se’n pot gaudir en compa-
nyia dels amics. Tot i això, no deixa de sorprendre’m que les colles de Folgueroles, a dia d’avui, 
tinguin una mancança de dansaires petits i mitjans, i en canvi frueixin d’una salut excel•lent quant 
a dansaires grans. 
Com és que la colla formada per noies i nois de vint anys o més, noies i nois que estan estudiant 
a la universitat, amb tot el que això comporta, i que a més disposen d’una àmplia varietat d’inte-
ressos, tingui més de quinze dansaires i, en canvi, les altres dues colles, de nenes, nens i d’ado-
lescents de Folgueroles tinguin en l’actualitat tan poca acollida?
Les colles de Folgueroles, sota l’empara de l’Agrupació Sardanista, es van crear per fomentar la 
sardana entre els joves i, dins del marc de la cultura tradicional catalana, oferir activitats per gau-
dir de bones estones de lleure i dansa. Som conscients que no es poden forçar les coses i que 
haurem d’anar adaptant les nostres activitats a les demandes, sovint canviants, de la quitxalla i el 
jovent del nostre poble, assumint el risc que les colles acabin desapareixent, cosa que seria una 
llàstima. 
Des de l’Agrupació continuarem treballant perquè això no passi, procurant oferir activitats que 
motivin el jovent i permetin la continuïtat de les colles. Estem segurs que amb una mica de com-
promís per part de tots el projecte iniciat ara farà onze anys pot tirar endavant. Per esforç, que no 
quedi!

Teresa Izern - Agrupació Sardanista de Folgueroles

Associació cultural Nostra Senyora de la DEMUNT «La 
Germandat»
La nostra entitat és de les més antigues de Folgueroles (va néixer a mitjan segle XIX) però alhora 
és també de les més modestes. Fem dues activitats a l’any. Una activitat, la més popular i religio-
sa, és la processó que celebrem el dia de la Festa Major del poble per honorar la nostra patrona, 
la Mare de Déu de la Demunt. L’altra activitat és l’objecte en si de la nostra entitat, actualment 
abonar part de les receptes dels socis a la farmàcia, allà on no arriba el servei públic de salut; de 
les que no hi entren n’abonem el 40%. Invitem a tothom que tinguin entre 15 i 50 anys a inscriure’s 
com a soci. Si us interessa us podeu posar en contacte amb algun membre de la Junta (el presi-
dent és Josep Pascual). La quota mensual no arriba els dos euros, i es cobren per trimestres.
Desitgem un bon estiu per tothom.

La Junta
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Què entenem per Cooperació
Un cop més, la revista La Falguera ens dóna un espai per poder-hi dir la nostra, i hem pensat que 
estaria bé parlar-vos de la Cooperació per al Desenvolupament, ja que és el que nosaltres fem 
junt amb la gent del Senegal.
L’Enciclopèdia Catalana defineix la paraula «cooperació» com «l’acció concertada entre els mem-
bres d’un grup social per a la consecució d’un fi».
No resulta fàcil definir i acotar què s’entén per Cooperació, perquè és una paraula que s’utilitza 
per moltes i diferents relacions.
Per exemple: la Cooperació entre Estats, o la Cooperació dels exèrcits, o la Cooperació de les 
grans ONG subvencionades pels mateixos Estats per realitzar projectes concrets en països des-
favorits, o la Cooperació religiosa, o la Cooperació de les ONG petites, com la nostra, subvencio-
nades per particulars, socis, empreses i Ajuntaments, i un llarg etcètera.
D’altra banda, la Cooperació també inclou persones que hi treballen i que cobren un sou. També 
tenen despeses en infraestructures, com podria ser el moviment de personal militar, o de perso-
nal de rescat en grans catàstrofes, o d’ONG del tipus de Metges Sense Fronteres, que quan es 
mouen a primera línia de conflicte necessiten infraestructures costoses per poder realitzar la seva 
tasca. O d’altres grans organitzacions que tenen personal treballant-hi per mantenir i realitzar els 
projectes
Nosaltres hem optat per la Cooperació per al Desenvolupament i de la manera més directa possi-
ble: amb la gent del sud i amb el voluntariat. Això vol dir que treballem amb projectes sol•licitats i 
plantejats des del lloc i per part de la gent que els necessita, entre totes dues parts definim el pro-
jecte i la forma de realitzar-lo, i un cop estem d’acord es realitza. Per fer-ho necessitem diners que 
fins ara hem obtingut de donacions de particulars, socis, empreses i Ajuntament. Els diners acon-
seguits són integrament per la a realització dels projectes. Nosaltres, com ja he dit més amunt, hi 
treballem com a voluntaris i no cobrem res ni disposem de cap euro del projecte.
Cooperem en una part del món on hi ha una manera de ser i de fer molt diferent a la nostra, això ha 
fet que no sempre sigui fàcil la relació, però tenim clar que la Cooperació per al Desenvolupament 
també inclou posar en pràctica la capacitat d’entendre i de respectar el ritme i la manera de fer de 
l’altre. Per això aquest any ens dediquem a la consolidació dels projectes, és a dir, comprovem i 
avaluem que totes les hortes funcionin, que tots els pous donin aigua, que totes les escoles dota-
des de material, disposin de material, que les ambulàncies funcionin etc., etc.
Esperem que aquestes quatre ratlles serveixin per ampliar-nos una mica més el significat de la 
paraula COOPERACIÓ.
Gràcies 
Amics del Món 
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Alumnes de primer: 
Un treball visual i plàstic a partir de...     
      La nostra sabata!!!        
Els alumnes de primer vam realitzar un treball 
de plàstica que consistia en dibuixar l’alçada i el 
pla de la
nostra sabata. 
Primer de tot ens vam treure la sabata del 
peu dret i la resseguírem per tal 
d’aconseguir el pla, tot observant 
i dibuixant els detalls de la nostra sola.
A continuació, plasmàrem en un altre full 
l’alçada, on també ens vam fixar en tots els          
seus detalls.
                

I per acabar, fent servir com a material el fang, 
representàrem el seu volum.

La veritat és que ens van sortir
unes obres d’art molt boniques
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La nostra ciutat

Els nens i les nenes de primer hem muntat una 
ciutat a partir de capses i envasos de cartró que 
hem portat de casa. A l’escola les hem deco-
rat i transformat en: pisos, botigues, hospitals, 
escoles, ajuntament, perruqueria i sobretot no 
ens podíem oblidar de fer-hi piscines i camps 
de futbol! Per acabar-ho d’ambientar hem por-
tat cotxes i ninots. Amb  plastilina hem creat 
diferents objectes que formen part del mobi-
liari urbà: bancs, fanals, semàfors, fonts, etc. 
També vam construir un pont pel riu, barques 
i animalets. Ens ha quedat una ciutat vistosa, 
ecològica  i sobretot hem gaudit fent-la.
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Exposició d’objectes antics
Els alumnes de segon hem muntat una 
exposició amb els diferents objectes 
antics que hem anat portant al llarg del 
curs. Gràcies a ells hem pogut veu-
re com s’ho feien  abans les persones 
sense electricitat ni les comoditats que 
tenim ara. Hem vist i tocat les monedes 
que utilitzaven, com escrivien i escolta-
ven música, etc. També gràcies a les fo-
tos antigues i a diferents complements 
que teníem, hem descobert com vestien 
i com escrivien amb els pergamins, amb 
la impremta, la màquina d’escriure... 
Hem gaudit veient com han canviat les 
modes i els objectes al llarg del temps i 
hem gaudit de poder-los compartir i en-
senyar, a través de l’exposició, a tots els 
alumnes  de l’escola. 
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Fent de Jardiners
Els nens i les nenes de segon hem plantat llavors de: raves, pastanagues, melons, enciams i dife-
rents tipus de flors, per tal d’observar el creixement de les plantes. Ara toca  cuidar-les, regar-les 
i a veure si hi ha sort i a final de curs podem fer una bona amanida!
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Ens visita una escola de Girona
Divendres, dia 15 d’abril, va venir a visitar el nostre poble una escola de Girona. Era l’escola An-
nexe Joan Puigverd.
Van venir tots els alumnes, des de P3 fins a 6è. Es van repartir segons les edats; uns van anar a 
les Alzines Sureres, uns altres a la Font Trobada i els més grans van venir amb nosaltres fins a 
Sant Jordi. Els vam ensenyar el camí i els vam explicar coses del poble i de l’escola.
A Sant Jordi vam esmorzar –ens van convidar a menjar coca- i vam jugar una estona.
Després la Montse Caralt ens va explicar la llegenda de Sant Jordi i ens va recordar que Mossèn 
Cinto va dir la seva primera missa allà.
A quarts d’una vam tornar cap a l’escola i ens vam acomiadar d’ells esperant poder-nos tornar a 
trobar.
                                          Va ser un matí molt divertit!!!
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Viu l’arbre
El matí del dilluns 28 de març d’enguany els alumnes de cicle superior (5è i 6è) vam  anar a la Font 
Trobada a celebrar la festa “Viu l’Arbre”, continuant la tradició recuperada de l’any passat. El motiu 
de la celebració és nodrir d’arbres aquest lloc, ja que cada any per la festa de l’Arbre de Maig se’n  
talla un per portar-lo a la plaça. Per no quedar-nos sense, el Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona juntament amb l’Ajuntament, la Casa-Museu Verda-
guer, el Casal d’avis i l’escola organitzen aquesta activitat.
Les autoritats del nostre poble van assistir a la plantada, el senyor alcalde de Folgueroles, Carles 
Baronet, la directora de l’Espai Natural, la directora de la Casa Museu Verdaguer, Carme Torrents 
i la directora de la nostra escola, Montse Lahoz.

La festa va consistir en què cada alumne de 6è va plantar un arbre amb l’ajuda dels guardes 
forestals de l’Espai Natural i de dos avis del poble, en Pere Verdaguer i en Pep Roca. Els alumnes 
de 5è ens van acompanyar i ajudar durant tot el matí. 

L’arbre que vam plantar era un Freixe, que és un arbre 
propi d’espais humits. La directora de l’Espai Natural ens 
va explicar les característiques biològiques d’aquest ar-
bre i alguns usos de la seva fusta, com per exemple que 
servia antigament per fer bastons per pegar als nens 
que no es portaven bé a l’escola. 
Per cloure l’acte, una representant de la Casa-Museu 
Verdaguer ens va llegir un fragment d’un text ecologista 
de Mossèn Cinto, “L’alzina del Passeig de Gràcia”. 

Ens van 
agradar molt 
dues anècdo-

tes que ens va explicar en Pere Verdaguer i que vam 
poder observar allà mateix: vam veure una parella de 
tudons com s’ajudaven a construir el seu niu per poder 
criar i també què volia dir fer la “corretgeta” en un ar-
bre. 
Tots nosaltres ens hem proposat anar a visitar els nos-
tres arbres per veure com van creixent.

Valorem molt positivament aquesta diada perquè vam aprendre a observar la natura i a respectar-
la. Esperem poder-la repetir cada any per així continuar amb aquesta tradició.
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L’Aula de Música a diferents veus
Experiències del curs 2010-2011

Els dimecres anem a fer Cant Coral. La 
nostra mestra es diu Júlia. Per concert 
de final de curs, i com l’any passat, vam 
fer una cantata. Va del Petit Príncep, un 
noi que vivia en un planeta molt petit. 
La cantata es va fer el dia 18 de juny a 
les 18 h al CEIP Mossèn Cinto. Espe-
rem que us agradés!!
       
       Berta Galobardes i Bruna Batlle

Un dimecres a la tarda, una bona colla 
d’alumnes de piano de Folgueroles (la 
Marta, la Georgina, la Núria, la Mar, la 
Berta, en Cai, la Marina i l’Olga) ens vam trobar amb altres alumnes de piano de Vic, en aquest 
cas adults (l’Aura, l’Àngels, l’Anthony i la Gemma) per compartir experiències i repertori en una 
classe col•lectiva. Es van trobar, doncs, diferents nivells i necessitats, però que van poder treba-
llar un repertori conjuntament, cadascú segons les seves possibilitats i necessitats. 
Es van fer dos torns per poder treballar còmodament i, més tard, ens vam trobar TOTS per 
compartir música i fer una petita mostra per als pares i germans. Tots els alumnes, els pares i 
mares i la mateixa professora ho recordem amb un somriure i amb ganes   de  repetir l’experièn-
cia!                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              Eli Pujol

El passat mes de gener l’Aula de Música de Folgueroles va començar el que pot ser una iniciativa 
engrescadora. Conjuntament amb el Grup de Teatre Atlàntida, una entitat del municipi, van orga-
nitzar el Poema de Nadal, on els alumnes de l’Aula de Música cantaven i tocaven nadales i els 
components del Grup de Teatre recitaven el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra.Aquest 
acte és un primer pas per a la integració de l’Aula de Música a la vida cultural i social de Folgue-

roles.                                                                                                        Família Batlle Reyné
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El passat mes d’abril vaig anar a Manlleu 
a sentir el concert de la jazz band de Sant 
Andreu, que em va recomanar el profes-
sor d’instrument. Em va agradar molt per-
què tots els músics que tocaven en sabien 
molt. Hi havia músics que tocaven diver-
sos instruments: el saxo, la trompeta, la 
guitarra, l’ukelele, el piano. També hi havia 
unes noies que cantaven molt bé!!!                                                                                

                                     Marc Rosell                                                              

Aquest és el tercer any que toco el saxo amb en Marcel•lí a 
l’Aula de Música de Folgueroles. Aquest curs, un cop al mes, 
vaig a l’Escola de Música de Vic a fer un classe col•lectiva de 
saxo amb un grup de sis o set nens. 
M’agrada molt anar a l’Aula de Folgueroles! 
                                            
                                                                               Aniol  Ordeix                                                                                                              

Érem «novatos» en el tema de les classes 
col•lectives i ens ha agradat molt. Les nenes es re-
lacionen mentre aprenen música: s’escolten, s’aju-
den, van creixent musicalment i personalment. En-
teníem la música com un art en solitari i ara veiem 
que es pot socialitzar i és el que més ens agrada.                                                                                                              
 
                                    Família Corrons Ortiz
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En un curs amb la professora Fereshteh Rahbari vaig descobrir dues eines molt útils per a les 
meves classes de flauta travessera: un mètode pensat per als alumnes petits (treballant l’emboca-
dura primer i molt progressiu) i un altre gran descobriment, l’existència d’unes flautes travesseres 
dissenyades per a alumnes a partir de 6/7 anys. Són més petites, pesen menys i sonen molt bé. 
Una alumna de la nostra Aula de Música de Folgueroles, la Queralt, l’està tocant i el resultat és 
molt positiu, ja que permet començar l’estudi de la flauta travessera des de petit sense haver de 
patir amb un instrument massa gros!
                                                                                                                          Marcel•lí Druguet

Aula de Música de Folgueroles ens ha semblat i sembla una iniciativa molt interessant per als nens 
i nenes d’aquest poble, ja que ofereix la possibilitat d’aprendre diversos instruments i d’aprendre 
a cantar. Si haguéssim hagut de desplaçar-nos a Vic segur que no hi hauria tanta canalla apun-
tada... Crec que els mestres són uns bons professionals i que als concerts es pot comprovar que 
de mica en mica els nens van aprenent a tocar i cantar, aquest és l’objectiu!!! Enhorabona a tots 
plegats, a l’Ajuntament de Folgueroles i a l’Escola de Música de Vic!!!
 
Família Cortinas-Vila 

ENTITATS
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QUÈ HEM FET...

Duatló 26è Festival de Patinatge

El Passant dels Tres Tombs Caminada: “coneguem el nostre entorn”

Cros escolar Carnestoltes

QUÈ HEM FET... 
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Setmana del medi ambient Dia de la dona treballadora

Dia de l’arbre Festa solidària

Caramelles Festa Verdaguer
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La 5a Setmana de Medi Ambient a Folgueroles: les 3R
La setmana del 21 al 27 de març del 2011 va tenir lloc a Folgueroles la 5a Setmana de Medi Am-
bient, organitzada per l’AMPA del CEIP Mossèn Cinto, l’Ajuntament, el CEIP Mossèn Cinto i la 
Mancomunitat La Plana. 

Aquesta Setmana de Medi Ambient es va idear per poder difondre entre la població el concepte 
de les 3R del món dels residus domèstics: reduir, reutilitzar i reciclar. Aquests tres conceptes van 
guiar totes les activitats organitzades al llarg dels set dies i destinades a públics diversos. 

De dilluns a dijous es van fer diverses activitats i jocs pels escolars de cicle inicial, mitjà i superior 
del CEIP Mossèn Cinto sobre els residus: la separació a casa, la seva reducció a través del con-
sum responsable, el tractament posterior que es fa per poder reciclar-los, etc. 

Per als més grans, dimarts al Centre de Dia Rural, es va organitzar una activitat compartida entre 
la gent gran i els alumnes de 3r de primària de l’Escola Mossèn Cinto. A més, els alumnes de 4t 
van visitar les instal•lacions de la Mancomunitat La Plana: la planta de triatge de materials recicla-
bles, la planta de compostatge de la matèria orgànica i la deixalleria.

A més, com cada any, es va portar a terme l’activitat «A l’escola hi vaig a peu», que té l’objectiu 
de fomentar que els escolars vagin a l’escola caminant, evitant l’ús del transport privat per des-
plaçaments de curt recorregut. També es va organitzar una Gimcana de les 3R en l’horari extra-
escolar.

QUÈ HEM FET... 
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El diumenge 27 de març es va cloure la 5a Setmana de Medi Ambient amb la Festa de les 3R, que 
a partir de les 10 del matí a la plaça Verdaguer va reunir molts folguerolencs a participar de les 
diverses activitats organitzades. 

En primer lloc el Mercat de les 3R, on es podien comprar per un preu simbòlic objectes que els 
infants de l’escola ja no feien servir a casa seva. Es van vendre més de 50 objectes. 
Els més petits van poder gaudir dels tallers de manualitats amb materials reciclables i també, junt 
amb els seus pares, dels jocs de la Companyia Katakrak, un conjunt de jocs d’habilitat construïts 
amb materials reutilitzats.  

A més a més, es va poder conèixer la deixalleria mòbil i aportar-hi algun residu que tinguessin a 
casa, visitar l’exposició del recull de treballs realitzats pels alumnes de l’Escola durant la Setmana 
de Medi Ambient d’aquest any i esmorzar una mica de coca amb xocolata.

    

Àrea de Medi Ambient
Mancomunitat La Plana
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Mor Elisabeth Eidenbenz, fundadora de la Maternitat d’Elna

La protagonista dels llibres d’Assumpta Montellà, La Maternitat d’Elna o Elisabeth Eiden-
benz, més enllà de la Maternitat d’Elna, va morir als 97 anys el passat mes de maig.

«Em considero la mare dels cinc-cents noranta nadons de la 
maternitat d’Elna. Moltes persones m’han preguntat per què no 
m’he casat, per què no he tingut fills… però sempre he pensat 
que no hauria estat ni una bona esposa ni una bona mare.» 
Amb aquestes paraules Elisabeth Eidenbenz es confessava a 
Assumpta Montellà, que la coneixia bé. 
Eidenbenz, de nacionalitat suïssa, i infermera i mestra de pro-
fessió, va arribar a Espanya quan tenia 22 anys, el 1937 en 
plena Guerra Civil, amb una delegació suïssa d’ajuda huma-
nitària. Després de la derrota dels republicans, milers d’es-
panyols que havien travessat els Pirineus van ser portats a 
camps de concentració. La suïssa es va adonar de les males 
condicions en què vivien les embarassades i les criatures filles 
dels exiliats i va decidir crear una maternitat a la població d’El-
na, al Rosselló.
A l’inici de la Segona Guerra Mundial també van ser moltes les 
mares i les criatures que fugien dels nazis i es van refugiar a la 
maternitat. Un total de 597 nadons de jueus i exiliats de la Guer-
ra Civil van salvar la vida gràcies a la Maternitat d’Elna. 
La seva tasca solidària va continuar fora de la Maternitat. Durant deu anys, un cop acabada la 
Segona Guerra Mundial, va ajudar els que s’havien quedat sense casa a Viena. I a partir del 1956 
es va dedicar a la reinserció laboral femenina, i va tornar a exercir de mestra ensenyant a llegir a 
moltes dones analfabetes. 

Eidenbenz va viure els darrers anys de la seva 
vida retirada a Rekawinkel, a trenta quilòme-
tres de Viena, i va morir el passat 23 de maig 
a Zuric, Suïssa. 
Les gestes de l’extraordinària Elisabeth Eiden-
benz han arribat fins als nostres dies gràcies 
a la tasca de rescat i divulgació que han fet 
alguns historiadors i escriptors com Assumpta 
Montellà. Entre molts d’altres reconeixements, 
Eidenbenz va rebre la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya el 2006. 

Folgueroles va retre homenatge a aques-
ta gran dona fent-la protagonista durant dos 
anys seguits en la commemoració del Dia de 
la Dona al nostre poble.
                                                                                                                             

Imatge de Elisabeth Eidenbenz
 amb un nadó de la Maternitat

Una de les últimes imatges de 
   Eidenbenz (febrer 2011).

Centre d’Informació de Folgueroles
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Agraïment dels pares i mares de la Llar d’infants “Patufet”
Com cada any en aquestes dates estem preparant la festa de final de curs de la Llar d’Infants. 
Amb aquesta festa diem adéu al curs que hem passat junts infants, mestres, pares i mares i, a 
més a més, ens acomiadem d’alguns nens i nenes que s’han fet grans a «El Patufet» i el pròxim 
curs ja aniran a l’escola de primària.
 La festa es farà el diumenge 17 de juliol al pavelló de Sant Tomàs. Com cada any, gaudi-
rem d’un espectacle pensat per als nens i nenes de 0 a 3 anys i acabarem amb un berenar. Serà 
una tarda en família de la qual gaudirem xics i grans.
 L’educació dels nostres fills és una de les preocupacions que tenim la gran majoria de 
famílies. Especialment en les primeres edats, ja que tot és molt nou per a nosaltres i el suport i 
l’acompanyament de les mestres dels nostres fills és molt important. És per això que aprofitem 
l’espai que ens han cedit en aquesta edició de La Falguera per mostrar el nostre agraïment a tot 
l’equip d’educadores. Elles, amb el seu amor i dedicació, ajuden els nostres fills i filles a créixer i 
a desenvolupar-se com a persones.
 Per acabar, volem agrair a l’empresa TAC-Osona que ens cedirà el pavelló de Sant Tomàs 
per fer la festa, ja que al pavelló del nostre poble s’hi fan obres i no el podrem utilitzar. També 
donem les gràcies al Forn de Sant Jordi, que col•labora amb el berenar, i a l’Ajuntament de Fol-
gueroles que com cada any ens cedeix el material necessari per fer la festa.

Bon estiu a tothom!

La lomografia va començar, accidentalment, a principis de la dècada de 1990 quan dos 
estudiants vienesos que estaven de vacances a Praga es van trobar una petita i misteriosa càme-
ra fotogràfica russa, era una Lomo Kompakt Automat. La van agafar i van començar a fer fotogra-
fies fins que van acabar el rodet. Feien fotografies d’una manera espontània, a vegades, fins i tot, 
mirant a traves del visor. En portar el rodet a revelar van quedar al•lucinats amb les imatges que 
havien pres. Els colors eren saturats, intensos; i la imatge quedava emmarcada amb un vinyetat-
ge (aparició de vores més fosques en les fotografies). Això era una cosa totalment nova!!!
Aquest va ser el principi d’un moviment mundial anomenat lomografia, que fa referència a aquesta 
càmera compacta de la marca LOMO que té unes característiques molt peculiars.
La lomografia emfatitza la fotografia informal i despreocupada. El que normalment es traduiria 
com un defecte o accident, sobresaturació de colors, manca de definició, efecte vinyeta, aberra- 
cions òptiques, sobreexposicions i subexposicions, revelats creuats, etc., aquí es considera un 
tret particular i artístic.
Lomography, avui dia, és una organització global dedicada a l’expressió visual creativa i experi-
mental, que utilitza la fotografia analògica, amb els seus rodets i els seus revelats químics.
 
Les 10 regles de la lomografia : 1.Porta la càmera sempre a sobre. 
2.Fes-la servir de dia i de nit. 3.Lomografiar no interromp la vida quoti-
diana,  la posa en escena. 4.Dispara des de la mà, mai mirant pel visor. 
5.Apropa’t tant com puguis a l’objectiu. 6.No pensis. 7.Sigues ràpid. 
8.No és necessari saber quin rodet portes a la càmera. 9.Després tam-
poc. 10. Que no et preocupi cap d’aquestes regles.

Francesc Galí i Bohera
http://www.flickr.com/photos/fgali1964/
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Quin és el meu nivell d’anglès?
El Marc europeu comú de referència per a les llengües és una guia per a l’ensenyament i l’apre-
nentatge de les llengües a la Unió (http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Europea).

Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l’equi-
valència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies i afavorint la mobili-
tat dels ciutadans mitjançant un portafolis lingüístic que resumeix el domini de cada idioma.
 
El marc estructura la competència en sis nivells. En cadascun d’ells es tenen en compte les quatre 
destreses bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure, així com uns mínims coneixements culturals 
lligats a cada llengua i l’augment progressiu de la fluïdesa i del lèxic per part de l’aprenent.
 
La descripció del que pot fer un parlant en un determinat nivell és orientativa.

Nivell A1 (nivell inicial): pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb 
fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l’interlocutor l’ajuda.

Nivell A2 (nivell bàsic): pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se 
en un viatge per satisfer les seves necessitats.

Nivell B1 (nivell llindar): pot desenvolupar-se amb 
èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriu-
re experiències i desitjos, així com expressar la seva 
opinió sobre qüestions properes.

Nivell B2 (nivell avançat): pot entendre la majoria de 
textos i mantenir converses amb fluïdesa sense es-
forços per part de l’interlocutor.

Nivell C1 (nivell funcional): pot tenir èxit en gairebé 
tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sen-
tit i el rerefons cultural de l’idioma, pot treballar en la 
llengua estrangera.

Nivell C2 (nivell de domini): la seva correcció és sem-
blant a la d’un nadiu mitjà. 

En aquesta taula trobareu la relació dels nivells d’an-
glès amb els exàmens internacionals de Cambridge 
ESOL. Els exàmens anomenats YLE estan disse-
nyats per a alumnes entre els 7 i els 12 anys que por-
ten l’aprenentatge de l’anglès de forma progressiva. 

Silvina Libran Ferrari

h t t p : / / c a . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / M a r c _ e u r o p e u _
com%C3%BA_de_refer%C3%A8ncia_per_a_les_
lleng%C3%BCes
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Fa 40 anys que teníem 20 anys, per Joan Vilamala 

Benvolguts lectors de La Falguera. Com que el temps passa, corre, vola... i ens anem fent grans, 
deixeu-me que en aquestes ratlles recordi uns quants fets que vam compartir el jovent de Folgue-
roles de la meva edat. Els que rondem la seixantena. 
A partir del Nadal de 1967, que vam escenificar els pastorets La lluita eterna, dirigits pel seu autor, 
el mestre Ernest Morató, a Folgueroles hi va haver una revifalla del grup de teatre local, i a partir de 
llavors, l’any 1968, una colla de nois i noies vam ser capaços d’organitzar-nos com a joves per inicia-
tiva pròpia (no dic associar-nos perquè llavors les associacions no estaven permeses). Així va néi-
xer el col•lectiu Joven-
tut Verdaguer, que 
aviat va passar a ser la 
secció juvenil d’Amics 
de Verdaguer, una de 
les primeres associaci-
ons que va ser legalit-
zada, no sense dificul-
tats, pel franquisme. 
Entre altres coses, a 
més recuperar el grup 
de teatre, vam fer ex-
cursions i caramelles, 
conferències i un munt 
d’activitats a través de 
les quals la joventut 
del poble fèiem pinya 
en una tasca comuna.
Situem-nos però a l’any 1971, ara fa 40 anys, i emmarquem-nos fent cas del títol d’aquestes rat-
lles, a finals del franquisme. 
Obro el meu àlbum de fotos, em deixo endur pels records i hi veig que, a més d’algunes excur-
sions a Tavertet i Sau, als Rasos de Peguera, Núria i Noucreus, aquell any 1971 va ser un any 
ple d’activitats com ara una primera gimcana a l’esplanada de la font del Glaç. Hi despunten però 
les caramelles o camelleres, com diem a Folgueroles, protagonitzades per una trentena de joves, 
nois i noies, entre setze i vint-i-dos anys. Va ser llavors que el senyor Joan Presseguer, de Tara-
dell, ens va ensenyar a dansar el «Ball de Muntanya de Folgueroles», que vam recuperar amb 
l’ajuda d’en Roviretes. El dia 20 de juny d’aquell mateix any vam tornar a interpretar-lo a la Pista 
Municipal d’Esports en una vetllada de danses «en Homenatge a Mossèn Cinto», protagonitzada 
per l’Esbart Manresà, i a partir de llavors va ser incorporat en les festes anuals del poeta. 
El dia 30 de maig vam fer una brillant «Festa de Primavera» amb l’estrena de l’adaptació teatral 
d’un conte de Maria Novell: Perot joglar i l’actuació del grup Esquirols (per cert, va ser aquest con-
te el que em va inspirar la lletra d’una cançó que encara avui molts coneixen Conte medieval. La 
recordeu?: Temps era temps hi havia / en un poblet medieval / un baró de mala jeia / que a tothom 
volia mal; / amb carrossa d’or i plata / passejava tot superb / pel seu poble que moria / d’esquifit i 
famolenc. / Xics i grans mig morts de gana...). 
La nit de Sant Joan vam organitzar un foc de camp a la plaça de cal Rei. Era la primera vegada 
que enceníem el foc amb la flama arribada del Canigó. Repasso el que vaig escriure llavors en el 
meu diari personal i copio:

                          Caramelles 1971. Alzines sureres

QUÈ DIUEN...
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«Són dos quarts de tres de la matinada. Torno de la “remullada” del foc de camp. Hem fet un foc 
de camp a la plaça de cal Rei. Hi havia molta gent. Hem encès el foc, amb el foc de la flama del 
Canigó. Ha estat força bé. Han vingut a la festa uns xicots de Barcelona. Ens han animat molt la 
vetllava. El foc ha acabat amb la cançó “És l’hora dels adéus”. Després hem anat a la casa de 
mossèn Cinto a menjar quatre galetes i a beure xampany. Hem passat una estona divertida. [...] 
M’ha agradat l’actuació en el foc de camp dels nanos de colònies: en Josep M., l’Albert, en Joan... 
ja poden volar sols. És el meu sant. Per molts anys, Joan!»

Us hi heu fixat? Sota l’empara d’Amics de Verdaguer, el nostre local social era la Casa-Museu, 
on fèiem les conferències, i a dalt, a les golfes, fèiem les reunions els dissabtes! Recordo que 
un any hi vam celebrar també la castanyada a la mateixa llar de foc. I val a dir que tots sentíem 
per la casa un respecte gairebé sacre. Que jo sàpiga no hi vam fer mai cap desperfecte. Llavors 
teníem vint anys, com diu la cançó d’en Serrat que ens fèiem tips de cantar, i no cal dir que érem 
bona canalla. 
L’agost d’aquell any vam parti-
cipar també en la XII Romeria 
dels Cims que, organitzada per 
Amics de Verdaguer, la Unió 
Excursionista de Vic, l’Orfeó 
Barcelonès i Aplecs de Mata-
galls, fou dedicada al mil•lenari 
de l’abat Oliba. Una quinzena 
de nois i noies de Folgueroles 
vam enfilar el Costabona des 
de Setcases i passant per les 
Esquerdes de Rojà i Pla Gui-
llem, després d’haver fet nit a 
Cabana Aragó vam arribar a 
la Pica pujant per la Xemene-
ia. Permeteu-me que us nar-
ri amb les mateixes paraules 
amb què l’Antoni Marsó i jo ho 
relatàvem en el programa de 
la festa major de 1971:

«De Folgueroles al Canigó

Partida és Catalunya per l’aspre Pirineu, 
però son braç no allunya els cors que lliga Déu.
                                                     Verdaguer 

Enguany el nom de Folgueroles ha transcendit enllà de la nostra Plana i s’ha lligat amb noms ben 
coneguts de tots, que trobem en els llibres de Mn. Cinto: Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de 
Cuixà i el mateix Canigó que no han estat de ningú mai oblidats.
Aquest any, doncs, un bon grup de jovent i altre de no tan jove, tinguérem, amb motiu de la XII 
Romeria dels Cims (organitzada per la Unió Excursionista de Vic, Orfeó Barcelonès, Aplec de 
Matagalls i Amics de Verdaguer), l’oportunitat i la satisfacció de poder recórrer i conèixer aquells 
racons pirinencs que tantes vegades ens han xiulat a les orelles i ens han esbatanat els ulls.
La principal finalitat de les Romeries dels Cims és apropar més els catalans dels dos vessants del 

    Dansaires de Joventut Verdaguer al costat dels de l'Esbart                 
Manresa 1971. La primera vegada que es ballava "El ballet de 
Folgueroles" en les festes de Verdaguer. 

QUÈ DIUEN...
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Pirineu. Cap lloc no trobaríem tan adient com el Canigó per a un objectiu semblant. És per això 
que creguérem oportú que Amics de Verdaguer prengués part en aquesta Romeria i amb ells tot 
el nostre poble.
S’hi ha portat de sempre una flama dedicada a una personalitat catalana (enguany a l’Abat Bis-
be Oliba, amb motiu del mil•lenari del seu naixement), que encesa i recollida en l’altar d’algun 
monestir o església pobletana 
és transportada per camins de 
muntanya, saltironant de cim 
en cim, fins a la Pica del Cani-
gó, i oferta a l’abadia de Sant 
Martí. La flama és el símbol de 
l’amor que ens agermana i al 
mateix temps la viva imatge 
de la unitat que tant anhelem. 
Encesa, com hem dit, la flama 
des de Folgueroles féu amb 
nosaltres la ruta per Setca-
ses, Costabona, Esquerdes 
de Rojà, Collada Verda, Pla 
Guillem, Sethomes i Caba-
na Aragó on férem nit, per a 
l’endemà llevar-nos amb nous 
ànims i pujar la Pica. El diumenge ens trobàrem amb els altres romeus, amb qui en un clima 
d’amistat davant la immensitat del paisatge, cantàrem amb més emoció que mai l’himne del Pele-
grinatge dels Cims, de Mn. Joan Colom:

Catalans, els de França i els d’Espanya,
enfilem-nos al nostre Canigó
i estrenyem prop del cel, dalt la muntanya,
els lligams d’una eterna germanor

En el descens baixàrem per 
la Xemeneia fent ruta cap a 
Sant Martí, on fórem rebuts 
cordialment pel prior de l’aba-
dia, mentre ressonava per la 
vall el dring de les campa-
nes, com si volguessin mos-
trar-nos l’alegria de veure’ns 
arribar. De debò, fou emotiu, 
després de la impressionant 
baixada per les Roques de 
Murà i la Riera de la Cirero-
la, sentir aquell deliciós repic 
que ressonava arreu.
Visitàrem la històrica abadia 
de Sant Martí amb el seu bell 
campanar, meravellosament 
cantada per Verdaguer, pro-
motor espiritual de la recons-

Sellagossa, de camí al Canigó. 1971

    Fent una cantada  al cim del Canigó. 1971
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trucció. La restauració és obra del qui fou bisbe de Perpinyà, traspassat l’any 1932, monsenyor 
Juli Carsalade du Pont, un gascó que per complir la seva tasca sabé fer-se nostre, la magnífica 
actuació del qual li valgué l’admiració de tots   els seus feligresos i, encara, el títol únic de Bisbe 
dels Catalans.
Després de visitar el monestir, per acomiadar-nos dels qui havien fet el descens des de la Pica 
amb nosaltres, entonàrem el Cant dels Adéus, mentre tenien més sentit que mai els versos del 
nostre Mn. Cinto:

De França o bé d’ Espanya, 
uns i altres som germans, 
no el trenca una muntanya 
l’amor dels catalans.»

I permeteu-me una confidència: el mateix 
dia que redactàvem aquest text, per posar 
les coses al seu lloc, en petit escamot, vam 
tenir l’humor d’anar en plena nit a l’entrada 
del poble, amb un pinzell i un pot de pin-
tura negra (ja que no teníem un esprai), a 
catalanitzar un rètol acabat d’estrenar, que 
els d’Obres Públiques havien posat a l’en-
trada del poble, i que deia en la llengua de 
Cervantes i no pas en la de mossèn Cinto: 
«Folgarolas. Cuna del poeta Verdaguer». 
Un acte com aquest era arriscat, perquè si 
ens veia algú ens podia comprometre. Amb 
atreviment i certa parsimònia vam passar a 
l’acció. Cada vegada que sentíem un cotxe 
i vèiem de lluny els seus llums que s’acos-
taven, ens allunyàvem de la carretera, ens 
estiràvem a dins la cuneta de panxa a ter-
ra, o a dalt del marge dels camps, i ens 
amagàvem com conills. Llegeixo del meu 
diari personal: «Això de “cuna” ens va ferir 
molt i vam pensar que bé valia la pena de 
posar bressol, en català. Tot sigui per Mn. 
Cinto, que molt bé s’ho mereix, i per Folgueroles. Que vegin que els catalans no dormim! No a la 
castellanització». Formàvem l’escamot en Josep Vivet, la Dolors Riera, l’Antoni Marsó i jo. 
Aquest any, encara per la festa major, Amics de Verdaguer va organitzar una exposició de dibuixos 
d’en Josep Casadevall, amb l’apadrinament del mestre Ernest Morató i Miquel Saperas, i pel no-
vembre, el dia 28, mossèn Antoni Pladevall va fer una conferència sobre «L’abat Oliba, personat-
ge verdaguerià» i es va fer la donació oficial a Amics de Verdaguer d’un valuós quadre de Rafael 
Durancamps que reprodueix el santuari de la Gleva. 

Voleu més activitat cultural en un any? Doncs sí, per Nadal, cansats d’escenificar els pastorets, 
vam decidir fer una comèdia: El criat de dos amos, de Goldoni, traduïda per Joan Oliver. No cal dir 
que va ser tot un èxit. Deixem-ho aquí. 

Programa de la Festa de Primavera de 1971
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Refranys i dites populars - III
La filosofia popular abans s’expressava a través d’una infinitat de refranys i dites que resumien la 
saviesa del poble i que empraven els nostres avantpassats, i que actualment s’usen molt menys. 
La meva tia, Josepa Xandri, nascuda a finals del segle XIX, en sabia una pila. La majoria dels que 
transcric els havia après d’ella, amb qui vaig conviure molts anys, dels meus pares i de l’ambient 
del meu temps. Les persones, quan encara no hi havia televisió ni ordinadors, pensaven més que 
ara, quan tot ens ho donen ja fet i pastat i no ens vaga gaire de cavil•lar. Aquests són alguns que 
recordo, dels molts que es deien i es diuen, tant en català com en castellà.

• Per l’agost, ja plou quan és fosc. En començar a ser més llargues les nits i augmentar la 
humitat, és més fàcil la pluja.
• Per la Mare de Déu d’agost, a les set ja és fosc. Pel 15 d’agost, festa de l’Assumpció de 
Maria, el dia ja davalla força i a les 7 de la tarda (hora del sol), ja comença a fer-se fosc.
• Per Sant Lluc, blat a terra, moll o eixut. Pel sant, que és el 18 d’octubre, ja és temps idoni 
per sembrar. Hi ha diverses dites al respecte; per exemple: Per Sant Lluc sembro si puc, i, Tant si 
puc com si no puc, sembro per Sant Lluc.
• Per Tots Sants, capes i mocadors grans. Per aquestes dates comença a fer fred. També 
es deia: Per Tots Sants, desa el «vano» i treu els guants. Ara, alguns anys, encara fa bo, però 
generalment ja comença a fer fred.
• Quan l’octubre fa la fi, Tots sants és al dematí. Recorda que Tots sants és el primer de no-
vembre. També es diu: Quan l’octubre és a la fi Tots els Sants ja són ací.
• Per Sant Andreu, cap mosca no veureu. Sant Andreu és el 30 de novembre i el fred sol 
acabar amb les mosques. 
• Per Sant Andreu, pluja o neu o fred molt greu. Indica que és temps de fred i pluja.
• Santa Llúcia la Bisbal, a tretze dies de Nadal. Una tradició creu que santa Llúcia era de la 
Bisbal. Altres diuen que era de Barcelona.
• Per Nadal posarem el porc en sal. Pels volts de Nadal sol ser bon temps per matar el porc; 
el fred que fa i la sal conserven les coses de menjar.
• Sol rogent, pluja o vent. Quan les postes de sol són molt vermelles i els núvols es tornen 
d’aquest color, indicaria que en els dies propers plourà o farà vent.
• El ponent té una filla casada al llevant; se n’hi va rient i en torna plorant. Es diu per signifi-
car que el vent de ponent no sol portar gaire pluja, sí, en canvi, el de llevant.
• L’arc de Sant Martí: Si surt al matí, pareu-hi el bací; si surt a la tarda, pareu-hi la falda. 
Voldria dir que si surt al matí, després d’haver plogut (que és quan surt), continuarà plovent. En 
canvi, si surt a la tarda, no plourà més aquell dia.
• Qui canta a la taula i xiula al llit, té el seny molt petit. La taula i el llit no solen ésser llocs 
per cantar ni xiular. Almenys així ho creien els antics.
• A l’estiu, tota cuca viu. A l’estiu, que sol fer bon temps, és més fàcil evitar malalties i, con-
següentment, la mort. Encara que per morir, només fa falta estar viu.
• Quan vegis la cara del teu veí afaitar, posa la teva a remullar. Quan passa quelcom negatiu 
a una persona coneguda, pensa que tu també et podries trobar amb el mateix. 
• Quan el pare no té pa, la canalla fa ballar; quan el pare no té vi, la canalla fa dormir. In-
dicaria que quan a la família hi ha manca d’aliments, es distreu la mainada perquè no pensin en 
menjar ni beure. Sovint es fa servir com a cantarella simplement per divertir els petits.

Per la transcripció i comentaris, Mn. Josep Farrés i Xandri, de Sant Joan de Déu.
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Aquestes dades es poden consultar amb més detall a l'adreça d'Internet: http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles/.

COMENTARI:

Aquest passat semestre no ha tingut gaires contrastos ni aspectes remarcables a comentar. Ha estat un hivern relati-
vament suau, com a mínim més suau que el de l'any passat. La neu ha estat escassa. Va nevar una mica un dia, però 
sense més conseqüències. Continuem dins un bon període de pluges, tenim els embassaments plens. Recordem que 
no fa gaire fins i tot es van haver d'obrir les comportes dels pantans per un parell d'episodis de pluges molt intenses.
 Aprofitarem aquesta manca d'esdeveniments significatius per parlar una mica del famós «Anticicló de les 
Açores». Partint de la base que la Terra és esfèrica, hi ha unes zones on la incidència solar és molt forta, els tròpics, 
i unes zones on és molt dèbil, els pols; i hi ha un sistema d'autoregulació de la temperatura que serveix per traslladar 
la calor del tròpic cap als pols. Aquest sistema provoca que en determinades àrees del planeta hi hagi zones d'aire 
descendent, que són els anticiclons, i zones d'aire ascendent, que és on hi ha les depressions o borrasques. Aquestes 
zones solen estar situades sempre al mateix lloc. Un d'aquests llocs és sobre les illes Açores, a l'oest de Portugal, a 
l'interior ja de l'Atlàntic. En aquest punt, un persistent anticicló, que rep el nom d'aquestes illes, hi sol romandre cons-
tantment. Els anticiclons, i els seus vents associats, giren en el sentit de les agulles del rellotge. Això ja ho sabien els 
antics navegants que exploraven Amèrica. Per aprofitar els seus vents, anaven cap a Amèrica des d'Europa pel sud de 
les Açores, i tornaven pel nord. Aquest anticicló fa que a la península Ibèrica hi hagi un temps relativament fresc, ja que 
ens envia corrents temperats del nord. Ara bé, de tant en tant, aquest anticicló fa escapades i és llavors quan el temps 
es torna boig. Si es posa sobre la península Ibèrica durant molt temps, comporta període de sequeres. Si se situa al 
nord d'Europa, provoca sequera allà i grans pluges i inundacions a la Península. 

Pep Pujols Puigdesens

                                                                   temperatures

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

11 2010 11.60 21.4(4) 1.5 -5,4 (29) 6.6 11.0 5 0 17 0 0 2 0 9 2

2009 15,40 22 (17) 3.7 -2 (10) 9.6 7.8 3 0 16 1 0 3 4 0 0

12 2010 9.1 17,2 (7) -0.7 -6,9 (27) 4.2 29.2 4 0 12 0 0 1 0 16 11

2009 9.7 15,7 (29) 0.7 -9,6 (20) 5.2 47.0 3 2 16 0 0 2 6 5 0

1 2011 10.2 17,2 (7) -0.6 -8,8 (22) 4.8 22.4 3 0 15 0 0 1 0 15 7

2010 7.40 12,8 (15) -0.2 -7,4 (10) 3.6 37.4 6 0 16 0 0 0 12 7 0

2 2011 13.1 18,3 (5) 0.0 -3,8 (2) 6.6 23.9 7 1 13 0 0 1 0 14 2

2010 9.4 15,4 (25) -0.1 -8,6 (12) 4.7 63.4 0 0 13 0 0 0 13 6 0

3 2011 13.9 21,7 (31) 3.0 -3,4 (1) 8.5 170.4 7 0 20 2 0 0 0 6 1

2010 12.6 21,7 (20) 1.5 -9,1 (10) 7.1 61.4 5 1 15 0 0 3 0 10 5

4 2011 20.3 28,7 (8) 7.3 2,1 (19) 13.8 46.4 3 1 9 2 0 4 0 0 0

2010 17.4 23,6 (26) 5.0 0,7 (5) 11.2 62.2 11 0 13 4 0 12 0 0 0

Mas La Roca
Llistat comparatiu mensual

METEOROLOGIA...
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Dades Municipals a data   30/05/2011
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.123 50.43 1.104 49.57 2.227
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2011  al  30/05/2011

Naixements 10

Matrimonis 4

Defuncions 8

INFORMACIONS DIVERSES

La Falguera al facebook i al web de Folgueroles
Finalment ha passat. Semblava impossible que succeís, però ha passat. La Falguera, la revista de 
Folgueroles i per a Folgueroles ha traspassat del paper al format digital, en aquest cas en format 
facebook. Les noves tecnologies arriben fins als indrets més inescrutables, com els del Senyor. 
Així doncs, si sou uns facebookuerus ja podeu clicar un m’agrada a La Falguera de Facebook.

També podeu visualitzar la revista en color al web de l’Ajuntament  de Folgueroles, www.folguero-
les.cat, i concretament a la pàgina:

http://www.folgueroles.cat/index.php?idFamilySup=535&tipus=12. 

Al mateix temps, la comissió de la Falguera també us anima a utilitzar aquest web per estar al 
corrent de fets, notícies i activitats que es porten a terme al nostre municipi

Recollida de bolquers
A partir d’ara s’amplien els dies de la recollida de bolquers. A més de poder-los treure, com fins 
ara, el dia del rebuig (ja que són rebuig) i els dies de la matèria orgànica en una bossa a part, ara 
també es podran treure els dies de recollida de materials reciclables en una bossa a part. Així 
doncs, els bolquers es poden treure sis dies a la setmana.

Felicitacions
A l’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles pels bons resultats obtinguts en diversos cam-
pionats en què han participat.

Als alumnes de 6è de l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles i al seu professorat pel seu treball 
«Descobrim les nostres masies», que va rebre el premi Baldiri Reixach convocat per la Funda-
ció Lluís Carulla

Dades municipals



65 | Ajuntament de Folgueroles

INFORMACIONS DIVERSES...

AGENDA  

Dia 19 - Fira d’entitats
Dia 23 - Foguera de Sant Joan 

Dia 3 - Trobada cotxes VW  Vintage
            Concurs d’ocells
Dia 10 - Festa Casal d’Avis
Dia 14, 21 i 28 - Vespres a l’Eixida 
Dia 15 i 22 - Nits Joves

Dia 2,3,4,9,10,11,12, 17 i 18  - Festa Major
Dia 25 - Viu El Parc

Dia 1 i 2 - Cap de Setmana Ibèric
Dia 29 - Aplec de Tardor

Dia 11 - Col·loqui internacional Verdaguer
Dia 12 - Festa dels Ocells

Dia 17 - Activitat Nadalenca a l’escola
Dia 18 - Festa Solidària
Dia 24 - Cantada de Nadales després de 
la Missa del Gall
Dia 25 - Pastorets

Vinyeta de les eleccions

Més informació a www.folgueroles.cat
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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                Horaris a convenir
Horari regidors   Horaris a convenir

Horari Assistent Social  Dimarts  matí de 10  a 12                     Telèfon    93 812 25 42
Horari Educador social                 Dimecres matí de 10 a 11                                Telèfon    93 812 25 42
Horari Jutjat de Pau               Dimarts de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia.  Telèfon    93 812 29 80

Centre de dia Rural  De dilluns a divendres de 9 a 5 de la tarda.  Telèfon    93 812 21 95

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 C.M. Verdaguer  De dimarts  a diumenge de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. 
    Dimarts tarda de  5 a  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:  info@verdaguer.cat

Telèfon escoles     93 812 22 04       Telèfon llar d’infants          93 888 70 86
Telèfon rectoria   93 812 23 17 
Telèfon SOREA oficines  93 851 41 53 
                     
Recollida del trasto               El 3r dimarts de cada mes. Cal telefonar abans  a l’ajuntament.  
Deixalleria mòbil                            El 1r dimarts de cada mes

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) 112   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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