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EDITORIAL 

EDITORIAL

Benvolguts folguerolencs i folguerolenques, 

El temps passa volant i ja tornem a tenir un altre any passat. És hora de fer balanç de 
tot el que ha passat a Folgueroles des del mes de juny fins al dia d’avui.

Començant per la Fira d’Entitats a finals de juny, passant per una magnífica Festa 
Major, un divertit i entretingut Cap de Setmana Ibèric, una ballada castanyada i, arribant 
en aquestes dates tan assenyalades, les festes de Nadal. Unes festes que són de 
tradició i nostàlgia per a uns; innocència i il·lusió per als més petits, consumisme i 
agnosticisme per a d’altres.

Nosaltres, des de La Falguera, esperem que tots els folguerolencs i folguerolenques, 
d’una manera o d’una altra, tingueu unes bones festes i feu un balanç positiu d’aquest 
any 2011.

Tot i que estem immersos en una llarga situació de crisi econòmica ens hem de quedar 
amb les coses bones i no materials. Qui no ha passat dies inoblidables amb la família, 
tardes plenes de rialles amb els amics, gaudint dels actes de la Festa Major, fent una 
passejada pel poble… Això no té preu i ho hem de saber valorar.
Per acabar, volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que col·laboren 
desinteressadament i fan que aquesta revista sigui possible.

I sols ens queda desitjar-vos BON NADAL I PRÒSPER ANY 2012!

 L’Equip de Redacció
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PERSONATGES

                            El jardiner pescador
•Hauries de fer una entrevista a en Josep Cudinach Orra.
•No sé pas si el conec.
•Sí home, segur que l'has de conèixer, es cuidava que els voltans de la Damunt es convertissin en 
jardí.

Li telefono per quedar. Et va bé aquesta mateixa tarda? Si vols quedem aquí a casa. 
Vindré a les tres i cinc. Molt bé, fins després, doncs.

Penso que és un home decidit i amb pocs problemes.
Quan hi arribo, m’està esperant, Hola. Bona tarda, vigilava per si passaves de llarg.

Té un somriure com de punyetero seriós. No és cap contradicció, no. Setanta-dos anys, l’home, i 
fresc com una rosa. Comença parlant de feina:
- Sempre m’ha agradat treballar i procurava treballar bé. A la feina he tingut 
bons companys i bons caps, dels quals tinc bon record. Dels altres, dels no tan 
bons, o dolents, me n’oblido. En jubilar-me també em vaig acomiadar d’ells, per 
educació, però sense gaire entusiasme.. Als bons companys els  vaig entregar 
un obsequi a cadascun.

Enraona amb suavitat, sense alts ni baixos. Mou les mans amb subtilesa per remarcar el que diu.
- Vaig arribar a Folgueroles el 1999 acabat de jubilar. Podria haver-me quedat a 
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Vic, tenia “vigilada” una caseta a l’horta vermella, però vaig tenir l’oportunitat 
d’aquesta casa i no ens ho vam pensar. Hem tingut sort i estem contents amb la 
gent de Folgueroles.
Em vaig trobar amb un grapat d’hores lliures, perquè l'hort-jardí de casa l’enllestia 
amb poca estona. Vaig fer la barbacoa, el banc, la capelleta....tot de pedra, com 
has vist a baix. Un parell de cops a la setmana vaig a Can Tordera d'Arbúcies, 
casa meva, on hi faig de pagès. També em presento a concursos de pesca de 
la APE de Vic, pots veure els trofeus que tinc per aquí... Per això els socis de la 
partideta del canari a ca l'Amadeu em diuen, Pep Pescador.

Recoi, quin paio, i diu que li sobraven hores. A molts encara ens en faltarien. Veig un trofeu escultòric 
molt bonic per a la peça més gran, “una truita de tres quilos i mig”.
N’hi ha molts d’altres, de trofeus, copes, medalles, una placa al millor pescador veterà... Segueix 
parlant:
- També m’agradava i m’agrada caminar, fer el volt com diem. Va ser així quan, en 
veure la deixadesa en què es trobava l’entorn de la Damunt, on les romegueres 
eren bosc, les ortigues i fanals amos i senyors; l’eura,  botxí dels arbres , i tot 
plegat formant un reixat embolicat, espès i espinós que impedia caminar-hi, que 
vaig dir-me: “aquí hi tens feina, noi”.

Bona tarda, diu mentre tanca la tele i s’afegeix a la conversa la Mª. Àngels, la mestressa de la casa. 
Vols una copeta? Una cervesa?
Gràcies, dic.
- Així que un dia vaig demanar si em podien deixar la desbrossadora de 
l'Ajuntament. “No, de cap manera, et podries fer mal”, van dir-me. Vaig callar, 
agafo la dalla i començo a destrossar amb ganes les romegueres i altres males 
companyies, per fer un primer camí. Al cap de poques "jornades" el personal 
d’obres em va portar una màquina, que en ser de les de fil poca feina avançava. 
Fins que un dia en Guillé em va dur la màquina adequada, amb ganiveta d’acer i 
ja vaig treballar en bones condicions. De mica en mica els marges i els tocants 
de parets quedaren nets. Tallar i cremar. El cremar, quan vaig tenir permís, és 
clar.
Tallar i cremar, obsessivament.

Reposa un moment per ordenar els records que se li amunteguen.
- Veia com l’herba es convertia en gespa verda fent, per fi, olor d’herba... i no 
com fins fa poc, que feia olor de pols i fanals secs. Creu-me que m’agradava i 
disfrutava amb el que feia. Començava a fer goig. De tant en tant pujava a la 
plaça del Pedró, on també hi vaig fer una bona endreçada.

En Josep té ara els ulls mig closos, recordant. No mira enlloc...
- Els avis podien caminar sense entrebancs. Vaig plantar més de dos-cents 
maduixots, trets de l’hort d'Arbúcies, i els cuidava i els regava. Les collites eren 
tan bones que persones massa egoistes els recollien amb cistell. És del bosc, 
deien. Del bosc? Deveu voler dir “de vosaltres”,  perquè no en deixeu cap de 
madura. Sempre hi ha gent molt innocent al món, o potser “innocent” no és la 
paraula adequada. La idea dels maduixots era per poder agafar-ne uns quants de 
madurs, rentar-los i.. bon profit. Però noi..
Aquets dies he hagut d’arrencar tota la llarga renglera de maduixots que en no 

PERSONATGES
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regar-se s’havien assecat de mala manera. Esperem que els que hi queden tinguin 
més sort. Van posar bancs i taules de fusta massissa, un cartell hi diu "zona 
de picnic", i una estaca fortament clavada indica orgullosa: “Paisatges escrits 
-A la Plana de Vic -Verdaguer i Martí Pol”. Es nota que acàcies, pins roures, 
alzines, fins els joves plataners... respiren amb fruïció, amb delit. Tenen espai. 

Reposa un moment, fa un moviment lateral de cap, lleuger. La Mª Àngels aprofita per dir: De vegades, 
a l’estiu, i tot passejant li portem "la beguda", un bon trago d’aigua fresca.. Veig que ara parla en 
present, altres vegades, en passat.
- Però, com dic sempre, tot té un principi i un final. Vaig canviar el cotxe, ja li 
tocava, i se’m van presentar problemes, no podia portar les eines i molt menys, 
és clar, la desbrossadora.
Els de la brigada, bona canalla, m’ajudaven quan podien i em portaven a mi i les 
eines amigues. És clar que hi havia dies amb massa feina i no m’hi podien dur. 
Altres vegades, i també per feina, em deixaven allà de la mà de Déu, fins que 
els telefonava. “Ostres Josep, perdona, estava aquí enfeinat i poc pensava en 
tu. Venim de seguida”. Em semblava que feia nosa, que a vegades molestava, 
i això sí que no m’agradava pas, ni ho volia. Ser un destorb? Mai. Mentre m’ho 
feia sol tot anava bé, però quan t’has de posar d’acord amb altres costa més. 
Encara que no hi falti interès, però és més complicat.

Ara el noto, seriós i com si mesurés més el que diu
-De totes maneres, he d’agrair aquests anys que m’han deixat fer de jardiner 
a la meva manera. M’hi he trobat d’allò més bé i estic content del que he fet, 
encara que de vegades havia de sentir dels mateixos beneficiaris: “Què noi, et 
deu pagar molt bé l'Ajuntament”, o, “Recoi ni que fos teu tot això”, o, “Ja n’ets 
de burro, ja, et penses que algú t’ho agrairà mai?”.
Agrair? Jo ho estic d’agraït. Ja ho he dit abans. He fet una feina de moltes, 
moltes hores i n’estic content. Ara seria bo que se seguís cuidant l’espai.

Ens aixequem. La gossa, la negra, mig obre un ull, em mira sense cap interès i es gira de banda.
Fem un repàs al jardí, on hi té maduixes, pebrots, tomàquets, cogombres..., m’ensenya orgullós 
una planta holandesa, regal de la filla, que no para de ser una coloraina de flors des de la primavera 
fins a finals d’octubre.
- Bé, ja ho saps, això es casa teva. Li dono les gràcies per l’amabilitat que ha tingut. 
De res, home, de res. M’ha agradat.

Mentre torno a casa penso amb el que m’ha dit i em quedo amb el que no m’ha dit. Ni un retret ni 
una mala paraula.
De segur que té una mica d’amargor, no, no..., amargor no, tristor ? No es nota, s’ha de filar molt 
prim, però..
I és que no hem tingut el detallet de reconèixer-li la tasca feta. Ni jo, ni nosaltres, ni els que ho 
havien de fer i recolzar-lo.
Abans d’anar a casa dono una volta per la Damunt, pels dominis d’en Josep.
Arriba el mossèn i em diu : “Sí, mira, a preparar la missa de sis. Demà la farem a les onze ja que 
és la Mare de déu del Pilar”.
Com diu en Josep, “tot té un principi i un final”. Però els finals sempre han de ser dolorosos?
                                                                                                      
Folgueroles, tardor del 2011
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EL RACÓ DELS BLOCAIRES

amicsdefolgueroles.blogspot.com

El març del 2011 dos folguerolencs molt emprenedors, la Karina i en Jordi, van crear un bloc molt 
especial per Folgueroles.

Es tracta d’un bloc on es comenten i es presenten fotografies de tots els esdeveniments que 
tenen lloc al nostre poble, tant culturals, com esportius, de lleure, etc., i on es pot trobar informació 
de tot el més rellevant que organitzen les diferents entitats de Folgueroles.

Des d’aquí volem animar-vos a visitar aquest bloc, que és com un diari digital de tot allò que té a 
veure amb el nostre poble.

També un animem a fer arribar a la Karina i a en Jordi informació de les diferents activitats de les 
quals formeu part de l’organització, per tal que tinguin ressò i puguin ser conegudes per tothom 
mitjançant aquest bloc.

Volem felicitar els creadors d’aquest bloc per la seva magnífica idea i per la dedicació i il•lusió 
que hi posen.
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ALIMENTACIÓ I SALUT

                               
                    CANELONS GRATINATS

INGREDIENTS 

PER ALS CANELONS
1 kg de carn magra de porc i 1 kg de carn de vedella
300 g de foie gras d’ànec (fresc), 
1 ceba mitjana
Oli d’oliva,.Sal
1dl de vi ranci

ELABORACIÓ
Tallem la carn a daus mitjans.
En una cassola amb 2 dl d’oli , daurem a foc viu els daus de carn.
Incorporem el vi ranci, ho deixem reduir i hi afegim la ceba tallada. Hi donem unes voltes i ho 
deixem coure a foc suau. Cal afegir-hi de tant en tant una cullerada d’aigua. Quan la carn estigui 
melosa ja hi podem incorporar el foie gras, que haurem tallat a daus i el deixarem coure uns 
minuts més.
Posem la carn en un colador amb un recipient a sota per recollir el suc.
Passem la carn per la picadora i hi afegim el suc del rostit i unes cullerades de salsa beixamel. Ho 
barregem tot amb una espàtula i comprovem el punt de sal.
Bullim les plaques de pasta de caneló i les estirem sobre la taula, les farcim de carn i ja podem 
començar a enrotllar els canelons.
Els posarem en una safata de forn, la qual prèviament l’haurem untat amb mantega, i els cobrirem 
amb la salsa beixamel. Per sobre hi posarem formatge ratllat i els gratinarem al forn.

PER A LA SALSA BEIXAMEL
1 l de llet, 50 g de farina, 50 g de mantega, ½ ceba iNou moscada

ELABORACIÓ
En una cassola a foc suau desfarem la mantega, hi incorporarem la farina i ho remenarem bé per 
aconseguir una massa ben fina i sense grumolls. Ho deixarem coure sense parar de remenar i a 
foc molt suau durant 10 minuts. Incorporem la llet calenta a poc a poc amb l’ajuda d’unes barilles 
per aconseguir una pasta ben fina i homogènia. Hi afegirem la ceba, la nou moscada i la sal i ho 
deixarem coure 15 minuts. Finalment ho passarem pel colador.
                                                                                                                       Nando Jubany

Els canelons són un menjar d’origen italià que deuen el seu nom a la forma que presenten. 
En la gastronomia catalana, els canelons els van introduir els cuiners italians d’algunes famílies 
de la burgesia del s. XIX. Ràpidament es van estendre a totes les capes socials, però amb 
algunes modificacions. Avui en dia, els canelons modificats a la catalana es consideren típics de 
la nostra terra (Font: Wikipedia).
Tradicionalment, a Catalunya els canelons s’elaboren el dia de Sant Esteve, utilitzant per al farcit 
els sobrants de la carn d’olla del dia anterior, dia de Nadal. Tot i que els canelons arriben a la 
nostra taula qualsevol dia de l’any, actualment encara es mantenen com a plat obligat a moltes 
llars catalanes el dia de Sant Esteve.                                                                     La Falguera
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BOTÀNICA-FAUNA

ARÇ BLANC
Altres noms: Espiral, espí blanc, cirerer de pastor, gagaller.

És un arbust que si se’l poda pot convertir-se en un arbre de 5 o 6 metres d’alçada. Les seves 
branques tenen protuberàncies espinoses que cal tenir en compte quan en collim les flors ja que 
punxen fàcilment.
Floreix a l’abril i 
al maig formant 
uns poms de flors 
blanques que 
desprenen una 
olor agradable 
però intensa, que 
arriba a molestar. 
El fruit, com 
una cirera de la 
mida d’un pèsol, 
madura a la tardor 
i passa part de 
l’hivern a l’arbre. 
És comestible, 
però molt insípid.
Viu dispers entre 
altres arbres, a les 
voreres de camps 
i camins.

PARTS ÚTILS: 
Les flors i les fulles. 
Les flors cal collir-les abans que es marceixin, millor quan comencen a obrir-se, i s’han d’assecar 
a l’ombra i amb calor perquè es podreixen fàcilment. 
Les fulles es recullen també a la primavera i s’assequen a l’ombra en un lloc airejat.

PROPIETATS TERAPÈUTIQUES:
Principalment les flors se les considera un bon tònic cardíac i estimulador circulatori, són sedants 
i antiespasmòdiques i regulen la pressió sanguínia. Recomanables per a l’arteriosclerosi.

FORMA D’UTILITZACIÓ:
Per infusió: escaldar les flors (o les fulles a falta de flors) i deixar macerar; prendre’n 5 o 6 tasses 
al dia.
Tintura: es prepara macerant 100 g d’alcohol en 25 g de flors seques; als 10 o 12 dies es filtra i 
se’n prenen 15 gotes 2 o 3 cops al dia, rebaixades amb aigua.
Extracte: 5 gotes 2 cops al dia.
Homeopatia: en dilucions baixes de tintura, pot actuar com a hipertensor; en dilucions altes, per 
rebaixar la pressió sanguíni.                                                                                                  Toni Vilaró
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Papallones del transsecte de Folgueroles

Inachis io (Paó de dia)

Família Nymphalidae

Papallona molt vistosa i fàcilment identificable ja que presenta un gran ocel a cada ala. Aquestes 
taques amb aspecte d'ull es creu que tenen com a funció espantar els possibles depredadors. 
Com les altres espècies més properes, hiberna com a adult, de manera que ja se'n poden veure 
exemplars en vol al març-abril. Aleshores els mascles estableixen territoris al mig de camins i 
pistes assolellats, on són molt aparents. La posta té lloc sobre les ortigues i les larves (negres, 
amb espines i punts blancs) viuen en nius gregaris molt visibles. Segons la localitat i l'any el 
cicle biològic consisteix en 2-3 generacions al llarg de l'estiu. L'àrea de distribució del paó de dia 
comprèn la major part de les zones temperades d'Europa i Àsia, i ha estat trobat entre els 0 i els 
2.500 metres d'altitud. Aquesta papallona és força comuna en el nostre transsecte, es pot veure 
sovint al camí dels horts.

Eruga 
de Inachis io
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Sobre l'evolució de l'estació de seguiment de 
papallones del CBMS a Folgueroles

Si a finals de l'any passat dèiem que el 2010 havia estat un any meteorològicament complicat, 
aquest any ha superat totes les previsions hagudes i per haver. La temporada de comptatge que 
comença a principis de març i acaba a finals de setembre ha estat d'una complexitat meteorològica 
destacable, des de nevar a principis de març, fins a gelades a finals del mateix mes, pluges a finals 
d'abril i juliol i un agost i setembre calorosos i secs. El juliol també va ser un mes amb temperatures 
inferiors a les normals en aquesta època.

És possible que aquestes circumstàncies meteorològiques més alguna modificació en la secció 3 
del transsecte (van retallar un centenar de metres els marges del camí de l'Arumí), hagi fet que la 
població de papallones hagi disminuït de tal manera que ha estat la més fluixa dels últims sis anys.

El comptatge d'aquest any ha donat un nombre de 1.006 individus, enfront dels 1.808 de l'any 
passat; amb 50 espècies, un nombre d'espècies pràcticament igual que l'any 2010. Cal recordar 
que a Folgueroles en aquest moment tenim ja identificades 78 espècies.

Com a fet curiós hi ha la troballa per primera vegada en el transsecte de la papallona Cacyreus 
marshalli, la papallona dels geranis, una espècie que va arribar a finals de la dècada de 1980 a 
Mallorca provinent de Sud-àfrica, i que la seva eruga causa grans estralls en els geranis, ja que 
s'alimenta de la saba de les seves tiges. 

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

Un cel clar va donar la benvinguda a 
la Matinal al parc a l’Espai Natural de 
les Guilleries Savassona, que enguany 
s’ha celebrat el 25 de setembre amb 
una participació d’unes 450 persones. 
La pluja de dissabte va espolsar arbres 
i herbetes de qualsevol resquill de pols 
i va deixar una agradable olor de verd. 
Amb l’escenari ben endreçat, la festa 
que enceta el programa Viu el parc a les 
Guilleries-Savassona ja tenia, si més 
no, un bon començament. 

Abans de dos quarts d’onze, hora 
prevista per l’inici de les activitats, 
ja arribaven les primeres colletes 
de gent jove que venien a provar 
el muntatge del circuit d’aventura 
de Rodabosc, que havia muntat 
un rocòdrom, un pont penjat i una 
tirolina. A uns metres del circuit, el 
taller de tir amb arc posava a prova 
el bon pols i l’agudesa visual. 

També des de primera hora, l’activitat 
ja havia començat als diferents tallers. 
L’Obrador va instal•lar la seva Cuina de 
joguines, de la qual el plat estrella va 
ser l’equilibrista. Amanits d’una manera 
o d’una altra, els inquiets saltimbanquis 
van ser motiu de satisfacció per als 
cuiners i cuineres que no ens cansàvem 
de contemplar l’agilitat, l’agosarament i la 
vistositat dels seus guisats. 
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Rosa Garcia i cia va fer un acurat muntatge de 
la història de la terrissa amb imatges i peces 
autèntiques, a la vegada que permetia a qui ho 
volgués experimentar amb diferents tècniques de 
modelatge, des del xurro, al torn, passant per la 
planxa Fes-t’ho com vulguis proposava fer un punt de 
llibre en suport transparent, estampat amb diversitat 
de formes i colors. I al migdia va engegar la 1a Font 
de poemes, conduïda per Isabel Cabós. Es tractava 
de llançar-se a l’arena recitant poemes propis o bé 
amb la lectura dels versos d’altri. I qui no en duia cap 
de preparat, podia treure’n un a l’atzar del cofre dels 
pomes. Hi havia dos cofres, un per als grans i un altre 
per als més menuts. 

La Matinal va acabar amb un recull de cançons 
tradicionals catalanes reinterpretat i reversionat pel 
sextet de joves músics Riu, públic i músics en sintonia 
van passar una molt bona estona al redós de la Font 
Trobada. 

Si voleu gaudir del vídeo de la festa el podeu trobar al següent enllaç:
http://www.youtube.com/watch?v=IPIzP4FlQ1w

La campanya Viu el Parc compta, a més, amb un programa escolar que enguany ha permès que 
56 alumnes dels municipis que conformen l’espai natural aprofundeixin en el coneixement de la 
història del paisatge i la fauna on viuen i conviuen. Com a novetat ha comptat amb les explicacions 
de l’arqueòleg Riker Yll Aguirre sobre l’entorn del Pla de Sant Feliuet. 

Disposeu d’informació de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona al Centre d’Informació de 
Folgueroles i a: http://www.diba.cat/parcsn.

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
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BOTÀNICA-FAUNA

Actuació de valoració del Patrimoni Arqueològic al 
Casol de Puigcastellet
El poblat ibèric del Casol de Puigcastellet està situat sobre un turó a la banda meridional del 
municipi de Folgueroles. Està constituït per una muralla de seixanta-cinc metres de llarg i dos 
i mig d’ample que dóna cabuda a una torre central i deu habitacles, i que correspon als segles  
II-I aC. És el jaciment ibèric més notable de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
Actualment es troba catalogat sota la protecció de BCIN.

El Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, dins el Conveni 
de col•laboració de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona i l’obra social de “la Caixa”, 
ha iniciat els treballs per garantir la 
conservació del Casol de Puigcastellet. 
Les intervencions les desenvolupa 
l’empresa TAC OSONA sota la supervisió 
d’arqueòlegs i tècnics del Consorci. 
Durant el setembre s’han executat els 
treballs d’eliminació de la vegetació que 
afectava la integritat de la construcció, 
així com els de neteja forestal de 
l’angle nord-est del poblat per tal que 
la vegetació no afecti la conservació de 
la construcció i que es recuperi la visió 
panoràmica que existia en el temps de la 

seva construcció. Igualment, s’han enretirat les acumulacions de pedra existents a la zona per tal 
de facilitar la circulació al voltant del poblat ibèric. Posteriorment està previst l’acondicionament 
i senyalització de l’itinerari que enllaci el Centre d’Informació de Folgueroles amb el poblat ibèric 
de Puigcastellet.

Disposeu d’informació de l’Espai 
Natural de Guilleries-Savassona al 
Centre d’Informació de Folgueroles 
i a: 
http://www.diba.cat/parcsn.

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

RACÓ DE POESIA / NARRATIVA

 Un estable a cada casa
Molt abans de fer-se clar, el gall solia cantar, la guatlla espetegar i els burros es posaven a bramar, 
era l’hora de llevar-se i posar-se a treballar, era l’única manera de poder menjar. Aquesta era 
la simfonia amb què els folguerolencs es llevaven cada matí, una simfonia desconeguda el dia 
d’avui, quan sembla que tan sols el soroll d’una esquella ja ens molesta. I jo em pregunto…
No ens devem haver tornat massa sensibles?
No podria dir el nombre de caps de bestiar que hi havia al poble, entre mules, eugues i, és clar, 
burros.
Tot aquest bestiar es guanyava el gra treballant al camp; i només un cop a l’any, per Sant Antoni, 
se’ls feia servir com a esbarjo, ja que organitzaven una carrera de burros.
El burro estrella de les curses de Sant Antoni era el burriquet de l’avi Tori, un burriquet de la mida 
d’un xai i lleuger com una ploma. Tothom el donava com a guanyador fins i tot abans de començar 
la cursa, però en alguna ocasió l’animal, que anava cua dret, s’entretenia darrere d’alguna de les 
burres, i mentre ell les festejava, els altres burros li passaven al davant.
Però ell sabia que era el més ràpid, i així ho demostrava al seu amo, baixant pel pont de Malagana, 
enganxat a un carret de la mida d’una capsa de  sabates i, damunt seu, un home de grans 
dimensions, i un pes aproximat de cent quilos.
L’home es queixava esverat de la seva rapidesa, ja que arribat al revolt no sabia com parar-lo. 
Algun veí, a tall de broma, li feia aquest comentari: «Un home tan gros com tu no pot parar un 
burriquet tan xic com aquest? Apa home! Si l’agafes amb un braça’t te’l podries endur a coll!»
En temps de batre, a les eres del Serrat les burres i les mules s’ajuntaven de dues en dues o 
de tres en tres per batre el blat. La burra d’en Nyola, la mula d’en Pere de Puigsec i el burro de 
l’Alcaldet eren parella de ball per batre tota l’anyada. Ja us podeu imaginar a la velocitat que 
voltaven aquells animals per fer la feina que avui en dia fan les màquines de batre.
Tot això ha quedat en el record, però potser seria prou agradable despertar-nos al matí amb el 
cant d’un gall o el bram d’una burra, enlloc de fer-ho amb el sorollós despertador que tots tenim 
a la tauleta de nit.

Brígida Caralt
Brigida_caralt@hotmail.com   

L’arbre sense estel

He cercat per totes bandes
entre flocs, llums i garlandes,
l’estel que penjàvem a dalt
del nostre arbre de Nadal
sempre el penjava el pare
enfilat a l’escambell
així doncs digueu-me, mare,

que potser ha marxat amb ell?
si és així no posem l’arbre
ni caldran llums de colors
sols haurem de mirar enlaire
i els veurem lluir tots dos!
                    Brígida Caralt
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RACÓ DE POESIA -NARRATIVA

El campanar de Folgueroles, adaptació d’un conte català del segle XIX.

Fa molts i molts anys, quan als pobles no hi havia llum elèctrica, s’explicava aquesta història 
tal qual. No hi afegeixo res; sí, pot ser que hagi oblidat coses i detalls que l’enriquirien. Així 
el vaig sentir tot voltat de les dones i homes del poble que escoltaven embadalits una mica 
enllà del portal de l’església. I t’ho explico perquè tu també el puguis explicar.

Aquest any no ha vingut. Per primera vegada, que recordi, no ha vingut. Any darrere any, fes fred, 
nevés, amb vent, pluja o amb l’espessa boira de la Plana, no fallava mai. No ha vingut, alguna 
cosa deu haver passat.
L’he esperat com sempre mig amagat darrere un dels xiprers que envolten el cementiri de l’església 
i des d’on puc veure el campanar. 
He estat silenciosament quiet fins que la campana ha gemegat dos tocs: les dues.
Ja era segur que no vindria. Què li pot haver passat? L’últim any el vaig veure més feixuc, i tenia 
una tos fonda. No era tos, intentava tossir. Era una remor.

Aquí, el xiuxiueig de sorpresa que des del primer moment se sentia, es va fer intens. La 
història no era la que creien saber els veïns del poble. —Xiiist, va calleu!

Al capvespre de l’u al dos de novembre, el nostre home estranyament vestit: barret de copa, corbata 
vermella, una malmesa jaqueta que tapava una camisa que temps ha era blanca, pantalons de 
vellut amb els genolls apedaçats, sabates de sola gastada i laterals oberts, una cigarreta apagada 
penjada dels llavis, una ampolla de vi escumós sobresortint de la butxaca esquerra i un pilot de 
castanyes torrades, encara calentes, a l’altra.
Silenciós, s’enfilava al campanar, s’asseia sota mateix de la campana de les hores i la travava. 
No volia que aquella nit sonés. No havien de tocar ni les nou ni les deu ni cap altra de les hores 
de la nit.
Era la nit de morts i els morts es mereixien una nit completa de silenci i descans. Hi tenen dret. 
I ell s’encarregava d’això, i altres com ell feien igual amb els centenars i centenars de campanars 
escampats pel nostre país.
Pacientment, anava pelant les castanyes torrades i se les menjava a poc a poc, d’una en una, 
sense entusiasme, com per obligació. De tant en tant, un xarrup a l’ampolla del vi l’ajudava a 
recuperar-se del fred i la humitat de la nit.
Els ratpenats que vivien en algun dels forats del campanar passaven aquella nit fora, en altres 
nius familiars. Ho sabien de cada any. No els valia la pena donar volts per esperar que el foraster 
se n’anés, ja que sabien que fins que una lleugera claror separés les muntanyes del cel, aquell coi 
d’home no se n’aniria. No hi havia res a fer.
I tenien raó. Quan semblava que es faria de dia, l’home estrany baixava balancejant-se, amb les 
butxaques alleugerides però molt carregat de ventre i espès de cap. I tal com havia arribat se’n 
tornava. Com una ombra.
Al matí, i com cada any, en no sentir que les campanes toquessin hores, el campaner pujava dalt 
del campanar i, com cada any, trobava la campana travada, una ampolla buida de vi i un pilotet 
de pellofes de castanyes cremades. 
I com cada any el cor se li accelerava. Una vegada a baix explicava als veïns el que volien sentir: 
no sé què de reunions dels morts per celebrar la seva nit i per recordar els vius... I ensenyava la 
fusta que fixava el batall de la campana, l’ampolla, les pellofes..., i ho engreixava amb un: i fa una 
olor...
Aquest any les campanes han dringat com cada nit, i a dalt no hi havia el travesser, ni l’ampolla 
de vi ni les pellofes de castanya, ni l’olor.
I el campaner-narrador va acabar dient, misteriós: Potser l’any vinent...
dos de novembre.                                                                                            Puntí Costa
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ARA FA UNS ANYS...

ARA FA UNS ANYS...

Any 1992. Foto: M. Àngels Bover

Any 1991. Foto: M. Àngels Bover

Any 1993. Foto: Josep Pascual

Any 2003. Fotos: M. Àngels Bover

Any 1991. Foto: Ramon Portell
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Dos desertors de Folgueroles del s.XVIII. 
per Joan Vilamala                                                                                                                

Mentre a Espanya van governar els reis de la casa d’Àustria, mai no van imposar als catalans 
l’obligatorietat de fer el soldat. Per contra, després de la guerra de Successió, Felip V l’any 1726 
va dictar la Ordenanza para la Leva de ocho mil Hombres que deve hazerse en este Año 1726 en 
los Pueblos de todas las Provincias de estos Reynos, para recluta y aumento de los Regimientos 
de Infantería Española, que obligava els homes de 16 a 36 anys a fer vuit anys de servei. 
Era la primera vegada que Felip V se servia del «medio de las quintas, que tanto repugna mi real 
clemencia» —segons deia—. I tot i que l’ordenança manifestava el desig de no haver de recórrer 
a la lleva: «será la última que se practique en España», quatre anys després van ser cridats 
4.806 homes més. El Borbó aviat va perdre els escrúpols «por ser pocos los que voluntariamente 
quieren sentar plaza», i així l’any 1733 va fer una altra ordenança reclamant 7.153 soldats. 
Un cop feta la repartició per part del Corregimiento de Vique, va tocar presentar, entre els pobles 
de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Sant Martí de Riudeperes, dos «mancebos» o joves per 
incorporar-se a l’exèrcit. La tria es va fer per sorteig i la sort —per no dir la desgràcia— va caure 
en dos folguerolencs: Tomàs Terrés i Pau Serra. Aquests dos joves, però, es van negar a fer el 
soldat i això va portar un munt de problemes entre els ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i 
Folgueroles, que no van ser resolts fins dotze o tretze anys després. Potser ve d’aquí el recel 
secular que ens tenim com a veïns? 
Vegem-ho detalladament. 
Folgueroles aleshores tenia poc més de tres-cents habitants. El dia 1 de febrer de 1733 es va fer 
el sorteig i van sortir escollits Tomàs Terrés, de Folgueroles, i Feliu Vergés, de Riudeperes. 
El primer es va emboscar dies abans de la tria i només va poder ser capturat el segon, però, en 
nom seu, el dia 4 de febrer el batlle de Sant Martí, que ho era també de Sant Julià, va demanar 
que se’l disculpés perquè era fill de viuda, cosa que va ser acceptada pel corregidor de Vic. 
Això va comportar haver de fer un segon sorteig i l’escollit va ser un altre cop un folguerolenc: Pau 
Serra, teixidor de lli, de can Serra de Folgueroles que també es va evadir.  
Un cop acabat el termini de presentació, l’intendent del corregiment de Vic va exigir els dos 
soldats als regidors de Folgueroles i, com que no havien sabut resoldre el cas, no tan sols no va 
permetre fer cap altre sorteig, sinó que va empresonar un regidor: 

«...pero dicho corregidor no lo quiso, antes bien les mandó con medios violentos, hasta capturando 
y encarcelando a uno de dichos regidores de Folgarolas, que hiciesen comparecer a dichos Terrés 
y Serra, y que dichos Terrés y Serra sorteados habían de salir fuesen donde fuesen aunque fuesen 
enterrados dentro de las entrañas de la tierra.» 

RECERCA

RECERCA
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Per aconseguir els dos mossos i alliberar el regidor, «atendido que los que fueron sorteados eran 
unos pobres míseros», Antoni Puigseslloses i Josep Castelló, pagant de la seva butxaca, van 
trobar dos voluntaris. Van ser un tal Rafel Oms, que va exigir 200 lliures, i Pere Solanich, que 
va cobrar 152 lliures i 49 sous. El cas però no va acabar aquí. Qui havia de sufragar aquestes 
despeses? Els quintos escollits que no tenien ni un ral? Els regidors de Folgueroles sols o també 
els de Sant Julià de Vilatorta i Sant Martí de Riudeperes a parts iguals? 
Els regidors de Sant Julià, Josep Puigjaner i Pau Casanovas, que també ho eren de Sant Martí, 
es van desentendre del problema i es van negar a col•laborar. 
Davant d’això, el 1734 els regidors folguerolencs Antoni Puigseslloses, pagès, i Josep Castelló, 
cirurgià, van portar el cas als tribunals i van demanar que la Justícia intervingués. 
És més, el cas es va anar complicant i va arribar a instàncies superiors. Per això l’Il•lustre Sr. Dn. 
Josep de Avilés Iturbe, «coronel de dragones, comandante militar, corregidor y subdelegado de 
esta ciudad y partido de Vich», va fer arribar el cas al fiscal intendent o governador de l’audiència 
militar, el molt il•lustre Sr. Antonio de Sartine.  
De Sartine, que no estava per orgues, el dia 10 de setembre de 1737 dictaminà que els dos 
pròfugs fossin detinguts:

«Somos de dictamen que se prevenga al caballero subdelegado de Vique de las ordenes convenientes 
y las más eficaces para asegurar y prender a los nombrados Tomás Terrés y Pablo Serra, a fin que 
los regidores que lo fueron de Folgarolas en el año de 1733 puedan dirigir sus acciones para su 
pretendido reembolso, quedándoles salvo el derecho subsidiario contra los dichos lugares de San 
Julián de Vilatorta y San Martín de Riudeperas, agregados con el de Folgarolas, para la referida leva 
de los dos soldados a efecto que en su caso y lugar lo propongan y aleguen judicialmente.» 

 
Per aquesta via, però, el cas no es va resoldre ja que Pau Serra es va escapolir i l’agutzil de Vic 
només va poder capturar Tomás Terrés, que va ser empresonat però es va declarar insolvent. 
Cosa que era certa segons consta en l’inventari dels seus béns:

«Y en continente obedeciendo dicho Jacinto Relats, nuncio mediante, el juramento que al ingreso de 
su oficio prestó hizo relación a mi dicho escribano haber hallado y encontrado lo siguiente: 
Primero, una cama compuesta de dos bancos con un jergón [matalàs] de estopa, una sábana de 
estopa y una manta de color amarillo, todo usado.
Ítem una arca de madera de cirero, con cerradura muy rota, sin nada dentro.
Ítem tres camisas de hombre y tres de mujer, muy rotas.
Ítem un panal de madera o guarnición para poner pan, muy usado.
Ítem un aixadell de hierro usado.
Ítem una aixada de hierro muy usada.
Ítem una hacha de hierro.
Ítem unos hierros, vulgarmente forca.
Ítem unos hierros para colgar las ollas a la lumbre.
Ítem unos llamados vulgarmente llevas.
Ítem una pala de fangar.
Cuyos bienes dijo ser los que existían y no más.» 

Aquests béns van ser peritats per un valor total de 30 rals, en moneda de Catalunya. Quedava clar 
que Tomàs Terrés era pobre i que el deute que li reclamaven els regidors de Folgueroles no podia 
ser satisfet, ja que aquesta quantitat: «no puede ser en ningún modo suficiente para rembolsar lo 
por ellos expendido».
Vista la situació, el 28 de novembre de 1737 Antonio de Sartine manà que Tomàs Terrés fos 
alliberat després de prendre-li declaració. 
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Per aquesta declaració sabem que el tal Terrés uns dies abans del sorteig va fugir del mas la Torre 
[avui la Torre de Morgadès], de la parròquia de Folgueroles, on vivia amb els seus pares, i se’n va 
anar a una casa de Vic anomenada can Graell, on va estar amagat vuit o deu dies, però com que 
no s’hi sentia segur... Llegim-ho textualment: 

«Y reparando que en la propia casa, Josep Castelló, regidor que entonces era, dejaba su caballería, 
que lo observó y vio por dos o tres veces, después de haber tenido la noticia de su madre que Antonio 
Puigsesllosas, también regidor de Folgarolas había estado en su casa pidiendo el pago de tallas y 
en donde tenia sus hijos por temor con esto de haber sido el sorteado y de que en alguna ocasión 
no lo viese dicho Castelló, se ausentó de dicha casilla de Graell y se fue en el manso Terrés de la 
parroquia de Taradell, en la que después de pasados unos día entendió por voz común que él había 
[sido] sorteado, lo que le corroboró más el haber entendido que el bayle de Sant Julián y otro de los 
regidores de Folgarolas habían ido a reconocer la casa del manso Sauleda en que tiene su hermano 
casado, por cuyos motivos se mantuvo el declarante en dicho manso Terrés por el tiempo de unos tres 
meses, y habiendo entendido que los soldados que tocaban al término de Folgarolas y sus agregados 
ya eran presentados y admitidos al servicio se restituyó en la casa del manso Torra en que habitan 
sus padres, y se puso al trabajo de la tierra públicamente sin apartarse de ninguno, y pasados muy 
pocos días de haberse restituido en dicha casa tuvo un recado de Antonio Puigsesllosas, regidor que 
fue del lugar de Folgarolas, con toda seguridad y sin temor de cosa alguna, y habiendo así cumplido 
encontró en una casa a los dichos Antonio Puigsesllosas y Josep Castelló, regidores, los que por ante 
escribano le hicieron declarar en las partes donde había estado en el tiempo de la ausencia, como 
lo hizo mediante juramento, requiriendo los regidores llevarse auto, y al despedirse le dijeron que se 
fuese sin temor de cosa alguna, y que se estuviese en su casa sin miedo de nada como en efecto 
lo practicó el declarante, y viéndose libre el siguiente año se casó y se fue habitar en la parroquia 
de Sant Martín de Riudeperas en que habitó cosa de dos años, y desde entonces ha habitado en 
la parroquia de Vich sin que persona alguna le dijese cosa hasta el día que fue capturado por los 
alguaciles de esta ciudad, y no ha jamás visto ni hablado con los regidores de Folgarolas.» 

Total, que després de tan enrenou Antoni Puigseslloses i Josep Castelló, dels diners que havien 
pagat pels dos soldats voluntaris, no n’havien vist ni cinc. 
Per això el dia 16 de maig de l’any 1740, en nom d’ells, Miquel Borés, procurador, va presentar 
una demanda judicial amb què es va iniciar un plet contra els regidors de Sant Julià i Sant Martí 
de l’any 1733, Josep Puigjaner i Pau Casanovas, que s’havien desentès públicament del cas i es 
negaven a pagar. 
Els de Sant Julià carregaven tota la responsabilitat del cas als de Folgueroles, argumentant que 
ells ja havien complert amb la part que els tocava, posaven en dubte la legalitat del pagament dels 
dos soldats que havien fet Puigseslloses i Castelló, i retreien que els denunciants no havien jugat 
net al•legant contra l’exempció del quinto de Sant Martí de Riudeperes. En resum, que, segons 
l’advocat Casanovas, als regidors de Sant Julià i de Sant Martí no els corresponia haver de pagar 
la indemnització reclamada, perquè els regidors folguerolencs per negligència havien frustrat la 
captura de Terrés i de Serra, i si algú havia de pagar eren els de Folgueroles: els dos quintos que 
s’havien negat a complir amb «el Real Servicio y causaron el perjuicio de dispendio y costas de 
que se trata» o bé l’Ajuntament, «el Común y Unidad del lugar de Folgarolas del cual eran vecinos 
y dependientes los dos sorteados, que debían aprenderse y presentarse». 
El 18 de maig de 1741 l’Intendent General Don Antonio de Sartine va dictar sentència:

«Vistas la declaraciones de los testigos respectivamente administrados por las partes y visto lo 
demás que debía verse, y atendidos los méritos de los autos a que en lo necesario me refiere, 
Fallo que debo declarar y declaro tener lugar la pretensión expuesta por Antonio Puigsesllosas y 

RECERCA
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Josep Castelló, y que debo condenar y condeno a los regidores y universidades de los lugares 
de Folgarolas, Riudeperas y San Julián de Vilatorta del corregimiento de Vique a que por iguales 
partes indemnicen a los mencionados Puigsesllosas y Castelló de las cantidades que costare haber 
impendido por razón de la citada leva de soldados con su legítimo interés, liquidación reservada de 
las referidas cantidades e intereses y demás que debiere liquidarse para el decreto de ejecución, 
salvo a dichas universidades el regreso contra los que legítimamente fueron sorteados: Cada una de 
las partes pague sus costas y por lo adelantado líbrese el despacho ejecutivo estilado, y por esta mi 
sentencia...»

La cosa, però, no acabà aquí, perquè tot i que al cap de poc temps els nous regidors de Folgueroles 
i els de Sant Martí «sin repugnancia de particular alguno» havien satisfet el deute, els regidors de 
Sant Julià no van estar d’acord amb els càlculs de les despeses. 
Al•legaven que la quantitat de 691 lliures i 16 sous que havien fixat Puigseslloses i Castelló el 4 
de març de 1743, davant de notari, era excessiva. Entre altres discrepàncies amb els demandants 
no s’avenien amb el tant per cent dels interessos que exigien Puigseslloses i Castelló, i que s’hi 
sumessin les despeses dels viatges que havien hagut de fer a Barcelona. Per això van presentar 
recurs el 12 d’agost del mateix any argumentant que a ells els tocava pagar tan sols la quantitat 
de 230 lliures i 12 sous.
Mentrestant, però, el corregidor de Vic, Pedro G. de Quintana, va manar fer empenyorar alguns 
béns dels «pocos opositores malcontentos»:

«...no habían dudado mandar sacar de la casa de dicho Puigsech 20 quarteras de trigo, vulgo mestall, 
y 10 quarteras de las casas de Antonio Albareda y Joseph Bou , por lo que suponían dichos bayle y 
regidores, que tocaba pagar a dichos particulares, por razón del debido debitorio.»

El dia 14 d’octubre de 1743, des de Barcelona, De Sartine va dictar sentència i no va acceptar el 
recurs presentat. Però una vegada més, en nom dels regidors «malcontentos» de Vilatorta, Pau 
Casanovas va tornar a insistir al•legant que els comptes no eren correctes i, com que havien pagat 
més del que els tocava, reclamava ser recompensat.
Miquel Borés, l’advocat de Puigseslloses i Castelló, no hi va estar d’acord i va demanar que es 
tanqués el plet i s’apliqués l’excepció de litis finita per transaccionem.
El cas va tornar a Barcelona i, com que Antonio de Sartine ja havia mort, aquesta vegada qui 
dictà sentència el 4 de juny de 1745 fou el nou intendent o governador de Catalunya, Josep de 
Contamina, el marquès de la Mina: 

«Dijo su señoría que debía proveer y declarar, y proveyó y declaró ser legítimamente opuesta por 
parte de los mencionados Antonio Puigsesllosas y Josep Castelló la citada excepción de litte finida, y 
que en consecuencia no debe darse lugar al seguimiento de este pleito y liquidación pretendida por 
parte de los regidores de san Julián de Vilatorta. Cada una de las partes pague sus costas y por lo 
adelantado líbrese el despacho ejecutivo y notifíquese...»

Però encara la cosa no va acabar aquí! Per la documentació que tenim veiem que els de Sant 
Julià van ser de mal ferrar, ja que l’advocat Pau Casanovas va tenir el valor de fer un darrer recurs 
perquè la sentència era «perjudicial y gravatoria a sus principales» (els seus clients). 
Miquel Borés, procurador de Puigseslloses i Castelló, el va tornar a rebatre i finalment es dictà la 
sentència definitiva. 
A partir d’aquest darrer recurs podem afegir algun detall nou al tema, com ara que s’havia fet un 
intent de concòrdia del qual l’advocat Casanovas desconfiava, perquè Joan Febrer, de Centelles, 
que havia actuat de mitjancer, havia estat un dels creditors de Puigseslloses, i perquè, a més, era 
l’oncle de Caterina Garet, la muller del demandant: Antoni Puigseslloses. I si bé era cert que els 
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regidors de les tres parròquies s’havien reunit amb Febrer, a casa de Josep Sala, de Folgueroles, i 
havien acordat més tard a Vic, davant de notari, que els tres llocs pagarien a «dicho Puigsesllosas 
y Castelló 691 ll, 16 s., a saber 461 ll., 4 s., a modo de capital, y 320 ll,, 12 s. a modo de intereses», 
això no volia dir que els de Sant Julià de Vilatorta renunciessin a la reclamació. 
Finalment, doncs, els regidors de Sant Julià van haver de baixar del burro. Josep de Contamina 
novament va dictar sentència el dia 12 de gener de 1746 i aquesta vegada no tan sols va deixar 
clar que el cas estava tancat, sinó que va condemnar els regidors de Sant Julià a pagar les 
despeses del judici, que van ser de 23 lliures:

Fallo que debo declarar i sentenciar como en efecto declaro y sentencio que la citada provisión de 4 
de junio fue bien y judicialmente dada y que de ella se suplicó malamente por los nombrados regidores 
del lugar de San Julián, y que en consecuencia debo de confirmar y confirmo la enunciada provisión 
en todo y por todo como en ella se contiene, y condeno en costas de la presente a dichos regidores, 
cuya transacción me reservo por lo adelantado librarse el despacho ejecutivo según estilo.» 

Ara sí que era cert allò de «Roma locuta, causa finita».

Notes:
  Es tracta de Pau Serra i Aguilar, nascut l’any 1713. Tenia per tant vint anys. Era germanastre del missioner caputxí 
Pere de Folgueroles, que va morir màrtir a Veneçuela l’any 1771. (Vegeu Folgueroles Societat i vida d’un poble. Eumo, 
2000, p. 317-318). Aquest tal Pau Serra, que es va casar amb Francisca Terrés (germana de l’altre desertor), és 
curiosament el besavi de la meva besàvia paterna, Maria Serra i Oms, una de les tres «degollades» que van sobreviure 
a un intent d’assassinat quan tornaven de treballar en una fàbrica tèxtil de Roda de Ter l’any 1858. (Vegeu també 
Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Eumo, 2000, p. 135-136). Pau Serra devia ser un home ferreny i indomable ja 
que és el mateix veí de Folgueroles que l’any 1771 serà denunciat per haver privat, amb un munt de rocs, el pas d’accés 
a l’Era del Rector [actual plaça de cal Rei] on els veïns anaven a batre el blat. AEV. Notariat. Subias 1771, fol. 254 i 
255. «...que Pablo Serra, tejedor de lino, vecino de dicho lugar de Folgarolas ha puesto un grande montón de piedras 
de una muy grande hilera en el lugar y sitio que siempre había servido y de inmemorial posesión servia para trillar el 
grano propio de dicho reverendo rector y de otros que con su permiso lo trillaban en la mesma era y juntamente para 
poner la paja grano y limpiarle junto a la calle y camino y en otros parajes de la mesma calle también inmediatos a dicha 
era del referido reverendo rector a causa de poderse limpiar el trigo o otro grano sino en dicha calle por falta de viento 
en el sitio de dicha era regularmente lo que siempre se había practicado al valerse y usar de dicho lugar (que así está 
impedido con dichas piedras) sin la menor contradicción, sí solo con el único permiso y licencia de dicho reverendo 
rector para trillar en dicha era. De que se sigue grandísimos daños a dicho rector y a diferentes otros individuos que 
con permiso de dicho rector trillaban en dicha era, y se trilla cualquier género de grano y a causa de dicho montón de 
piedras se impide el camino de que siempre ha usado y valido el reverendo rector de Folgarolas para sí y transitar a las 
tierras y campos propios de dicha rectoria. Y se impide el curso y el círculo de las procesiones de la parroquia que del 
tiempo del acuerdo [recuerdo] de ellos declarantes habían pasado y transitado por medio del lugar impedido con dichas 
piedras a más haber oído decir a sus antepasados y mayores que dicho lugar o sitio impedido pertenecía al dicho rector 
de la parroquial iglesia de Folgarolas y que allí se cantaban y rezaban los evangelios en el tiempo que discurre de Santa 
Cruz del mes de mayo al día de Santa Cruz del mes de setiembre, todo lo que dijeron saber por ser vecinos de dicho 
lugar de Folgarolas, haberlo visto y practicar así y de la manera que lo llevan declarado, y haberlo oído decir de sus 
antepasados que siempre se había practicado en el modo referido...»
El seu pare, Pere Serra, que provenia de Roda de Ter, és qui va fer esculpir la bonica llinda, que encara avui podem 
admirar, al portal de can Serra.
  APP (Arxiu Particular de Puigseslloses). Lligall sobre el tema, sense portada. 
  Antonio de Sartine va ser un financer francès que va arribar a Espanya amb Felip V. Fou governador de Catalunya des 
de 1726 fins que va morir, l’any 1744. Amb una ordenança que porta el seu nom, datada el 20 de desembre de 1735, 
va reformar profundament el cadastre de Catalunya.
  ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), REAL PATRIMONIO, BGRP, Procesos, 1737, n. 3, Am.
  ACA, op. cit.
  ACA, op. cit. 
  APP, Escriptura. Los reguidores de Vilatorta contra Antonio Puigsesllosas y Josep Castelló, de Folgarolas. Traslado 
de un auto de la Intendencia General de este Corregimiento y Principado de Cataluña. Escrivanía de Joseph Troch y 
Avellanós. 1746. 
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Els Horts de La Sala
Santi Ponce i Xavier Roviró

Agraïm a la família Bru de Sala, del mas La Sala de Folgueroles, i la de Serrabou, de Tavèrnoles, 
la seva amabilitat i predisposició a la consulta dels seus arxius familiars; a Lluís Riera, els seus 
records; a Ramon Riera i Ignasi Roviró, la realització de la cartografia.

Vista general de Folgueroles amb un sector dels horts, la masia de La Sala i l’església al seu darrere, a les primeries del segle XX 

(Foto: APS). 

En la comunicació «El Torrent i el mas La Sala de Folgueroles», presentada al V Congrés d’Història 
Agrària. Els usos de l’aigua en la història, celebrat a Barcelona el desembre de l’any passat, Santi 
Ponce i Xavier Roviró estudien els usos i els serveis del torrent de Folgueroles al llarg de la 
història. Entre d’altres temàtiques, centren l’atenció en els Horts de La Sala, una iniciativa inèdita 
a Catalunya de la qual us fem cinc cèntims.

La gestió de l’aigua del torrent de Folgueroles per part dels seus vilatans al llarg de la història ha 
quedat fixada en el gran nombre d’elements patrimonials existents: molins fariners i tèxtils, fonts, 
pous, safareigs, rastells, aljubs, hortes, canalitzacions, basses i altres obres, que han permès 
regular l’aigua per al seu ús. D’entre els habitants de Folgueroles destaquen els hereus del mas 
La Sala com a principals gestors de l’aigua del torrent que travessa la seva propietat. Aquestes 
aigües accionaven un molí fariner, derruït ja a mitjan segle XVIII, regaven 22 quarteres d’hortes, 
fornien un pou de glaç a la Font del (pou de) Glaç i, ja al segle XX, van subministrar per primera 
vegada aigua de boca a través de l’empresa Aguas Potables de Folgarolas. 

Els drets de La Sala sobre l’aigua del torrent de Folgueroles es remunten al segle XIII, quan el 
3 de novembre de 1274 el rei Jaume I va concedir privilegi a favor de la Cambreria de Ripoll, i 
aquesta a Pere de Sala i als hereus del mas, dels drets sobre l’aigua del torrent de Folgueroles:

«Que el manso Sala con sus tierras, se tiene en dominio directo de la Cambreria de Ripoll 
estableció y concedió en enfiteusis a Guillermo de Gerona de la parroquia de Folgarolas 
el dicho manso Sala. [...] Que tal manso le fué establecido con todas sus pasturas, rocas, 
torrentes, fuentes, captaciones y dominio de las aguas. [...] Que dicho Jaime Sala sucedió 
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al mismo Guillermo de Gerona con todas sus tierras, honores y posesiones. Que Francisco 
Sala y sus descendientes están y han estado siempre en la quieta y pacífica posesión 
desde tiempo inmemorial de recibir dichas aguas y conducirlas por las tierras y posesiones 
de su manso Sala o La Sala. Que los propios Sala están y han estado siempre desde 
tiempo inmemorial en la quieta y pacífica posesión de regar de la misma agua sus tierras y 
posesiones del manso La Sala. Que igualmente desde tiempo inmemorial estaban y están 
en la posesión de hacer, construir y reparar en dicho rech o acequia represas de madera 
como de glebas y otro cualquier material [...]» (APSerrabou)

Croquis de la distribució dels horts i dels camps de La Sala a partir d’un plànol dipositat a l’Arxiu Particular La Sala de mitjan segle XX.

Vista la distribució de les hortes a la plana de Vic, el cas que ens ocupa de les Hortes de La Sala 
de Folgueroles és significatiu per la seva superfície notable en relació a la dimensió demogràfica 
de la població, i excepcional pel consum domèstic de les verdures i hortalisses conreades1.  

Les Hortes de La Sala van arribar a tenir una extensió de 22 quarteres (gairebé 8 ha) el primer 
terç del segle XX. Eren terres que estaven degudament regades gràcies a les canalitzacions 
construïdes en pedra que prenien l’aigua del torrent. Aquestes hortes foren el resultat d’ampliacions 
successives realitzades en dues fases al segle XVIII i una altra al segle XIX. Originàriament, les 
hortes es limitaven a les terres ubicades a migdia de la casa pairal tancades per un baluard. És 
l’anomenada Horta de La Sala, que era menada pels masovers. La primera empresa d’hortes per 
a l’arrendament va habilitar part d’una parcel•la ubicada al cantó de migdia anomenada Camp de 
la Cleda, d’unes 0,7 ha, també tancada com el seu nom indica per un mur de pedra de 2 m  
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1.-També hi havia horts al costat del torrent, especialment al sector de la Ricardera, que no eren propietat de La Sala. Eren anomenats 
els horts de les Ànimes, ja que molts d’ells havien estat, en un moment o altre, propietat del rector, ja que quan es moria un familiar 
sovint havien de donar al rector un hortet com a paga per les misses per l’ànima del difunt, era l’única propietat que tenien. El rector se’l 
tornava a vendre per fer diners
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d’alçada i que arribava a uns 30 metres del torrent; i l’Horta del Molí, a tocar del torrent, on hi havia 
les restes de l’antic molí. 

Aquesta primera ampliació dels Horts de La Sala, que data del primer terç del segle XVIII, coincideix 
amb l’inici de la represa econòmica i demogràfica de Catalunya. No en va, aquest increment 
de l’extensió de les hortes va discórrer paral•lela a l’increment de la població del municipi i, en 
conseqüència, a la demanda de parcel•les d’horta per cultivar: l’any 1718, Folgueroles tenia 301 
habitants; el 1787, 567; el 1857, 960; el 1900, 735; i l’any 1950, hi havia 918 habitants empadronats. 
En una confessió davant el notari públic de Vic Feliu Sayol, de 4 de setembre de l’any 1724, Josep 
Sala i de Lentorn declarava posseir el domini directe atorgat a l’esmentat Joan Sala l’any 1616 
pel qual rebia els drets sobre el torrent de Folgueroles al seu pas pel mas La Sala de canalitzar 
l’aigua per al molí i per fabricar gel a la Font del Pou de Glaç. En el document, també es reconeix:

«La facultad de poder variar como se halla ya variado, el camino que pasa cerca de la casa 
de dicha heredad de Folgarolas a otro lugar, o paraje por espacio de diez y seis pasos poco 
mas o menos corriéndose aquella des de la citada casa hasta el paraje donde se halla 
variado otro camino para el efecto de construcción como se hallan construidos y edificados 
unos cuantos o parte de la casa unidos a la principal y se tiene esta última facultad en 
dominio directo de su majestad a la prestación de diez sueldos de censo anual pagadero 
en ocho enero de cuyo censo de hallas pagadas las pensiones hasta el presente año» 
(APSala, Notas La Sala, 15). 

Segurament, els nous camins oberts que es referencien permetien l’accés dels arrendataris 
als seus horts acabats de planificar. Així doncs, les primeres parcel•les d’horta arrendades 
corresponen als paratges Camp de la Cleda i Font del Molí. El 1770 s’ampliava l’extensió del 
regadiu en tres quarteres al paratge anomenat Font de La Sala, entre el torrent i els patis de les 
cases del carrer Major2  En total, es van distribuir un centenar de parcel•les regades per canals i 
sèquies que des de la zona del pantà, corresponent a l’antiga bassa del molí, on el curs del torrent 
arriba a les portes de Folgueroles al paratge on hi ha la Font Trobada. Just des de la represa, de 
cinc metres d’altura aproximadament, es canalitzava l’aigua a través de l’anomenada regadora 
que la distribuïa per una sèquia arreu de les diferents parcel•les. 

L’ampliació i les millores van seguir, de forma que a mitjan segle XIX s’habilitaven les parcel•les 
anomenades Pantà, a la bassa de captació de l’aigua anteriorment esmentada; Font del Pou de 
Glaç, a l’altra banda del Torrent, a la part més meridional, i Font del Rector, a l’entrada del poble, a 
ponent (vegeu mapa). A més d’ampliar fins a quatre les canalitzacions (regadores) que distribuïen 
l’aigua entre les parcel•les, aquesta va millorar amb canals de pedra picada aprofitant la tradició 
de picapedrers de la població. La xarxa de canalitzacions de pedra que transportaven l’aigua 
des del pantà fins als horts tenia una extensió aproximada de 2,5 quilòmetres de llargada. L’únic 
sector que no rebia l’aigua canalitzada era el de les Hortes del Pantà, on els arrendataris l’extreien 
directament de l’embassament amb galledes. 

Tal i com s’aprecia al Quadre 1, l’any 1901 hi havia 164 horts arrendats i l’any 1959, 194 horts. 
Aquest notable increment d’horts entre ambdues dates s’explica per l’increment de la demanda 
d’aquests, no tant per l’increment del nombre d’habitants (254 habitants de més), com per la 
conjuntura socioeconòmica de la postguerra durant el primer franquisme, on la precarietat 
econòmica va esperonar pràcticament les mateixes famílies folguerolenques que conreaven horts 
de La Sala per a la subsistència a incrementar-ne el seu nombre. És significatiu l’augment del 

2.-A l’extrem nord dels horts de la Font de La Sala, durant la Guerra Civil es va obrir l’avinguda Atlàntida, artèria principal del poble que 
permet l’accés al centre urbà.
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nombre d’horts a l’indret conegut com Camp de la Cleda, que va passar d’una oferta de 19 l’any 
1901 a una altra de 41 horts. El motiu és la conversió d’una part de l’espai, destinat al conreu de 
regadiu i arrendat per Jacint Bru de Sala i d’Espona a favor de Joan Vilà Garrido l’any 1880, que 
en una data indeterminada, segurament durant la dècada de 1930, fou parcel•lat en petits horts.

Quadre 1           Arrendaments dels Horts de La Sala

Una anàlisi nominal dels arrendataris revela que l’any 1901 els 164 horts estaven cultivats per 115 
hortolans, dels quals 74 menaven 1 parcel•la; 34, en menaven 2; 6, en menaven 3, i 1 en menava 
4. Cinquanta-vuit anys més tard, el nombre d’arrendataris es mantenia inalterat (114 hortolans), 
amb la diferència que el 1959 aquests menaven de mitjana un nombre més elevat d’hortes: 58 
menaven 1 parcel•la; 37, en menaven 2; 16, en menaven 3; 1 en menava 4, i 2 en menaven 5 
cadascun. És a dir, s’incrementa la superfície cultivada per arrendatari de forma notable, com 
també el nombre de dones titulars de l’arrendament. Mentre que el 1901 hi havia nou titulars 
femenines, el 1959 n’eren 22, moltes d’elles vídues a causa de la Guerra Civil.

Segons el record dels propietaris de La Sala, dels masovers, i de diversos avis que havien treballat 
els Horts de La Sala, els fruits d’aquests es destinaven a l’autoconsum. No obstant això, també 
seria plausible que els arrendataris que menaven extensions notables de terra, especialment els 
que tenien arrendades més de tres parcel•les d’horta, comercialitzessin una part dels fruits als 
mercats de Vic i de Roda de Ter. 

Els 115 hortolans de l’any 1901 representen el 22,33 % dels habitants del nucli urbà de Folgueroles. 
L’any 1959, aquesta proporció era del 14,88 %3.  Si tenim en compte que l’arrendament de les 
hortes anava a càrrec del cap de família, el fet significa que l’any 1901, el 80,42 % de les famílies 
del poble en treballaven i en menjaven els seus fruits. L’any 1959, el percentatge de famílies que 
menaven un hort a La Sala era del 64,4 %. És a dir, gairebé tothom qui no tenia hort al pati de 
casa seva o el tenia massa petit, menava un hort a La Sala. La pràctica totalitat de les famílies 
arrendatàries dels horts l’any 1959 eren descendents de les mateixes que treballaven els horts el 
1901. Aquestes hortes tenien unes dimensions variades, compreses entre els 200 i els 500 m2. 
Els de major dimensió eren els que hi havia a la zona del pantà, que podien arribar als 800 m2 
aproximadament.

D’entre els oficis dels arrendataris de les hortes hi trobem picapedrers en una elevada proporció, 
atesa la importància d’aquesta activitat a Folgueroles4,  jornalers, tractants de bestiar, comerciants, 
espardenyers, fusters, corders, ferrers, boters, carnissers, assalariats industrials, etc. Cal tenir 
present que aquests horts formaven part de la pluriactivitat dels seus usuaris, que combinaven 

1901 1959
Indret Horts  Arrendats  Import  Horts Arrendats Import

Pantà 10 99 14 658,85
Font del Molí 66 417,5 71 6.828,48
Font del Pou de Glaç 31 181,5 31 2.469,76

Font de La Sala 30 167 31 2.895,65

Camp de la Cleda 19 177,5 41 4.853,75
Font del Rector 8 72 6 396,05
Total 164 1.114,5 194 18.102,54

Font: APS. Arrendaments, 1901, 1959.

3.- D’aquest càlcul, se n’han descomptat els 220 habitants de Folgueroles que aquell any estaven empadronats a les 42 cases de pa-
gès disperses arreu del municipi, segons el padró d’habitants de l’any 1901, perquè ja tenien el seu propi hort i, atesa la llunyania dels 
Horts de La Sala, no els era avinent arrendar-los. De fet, cap habitant dels Horts de La Sala vivia a pagès.
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les feines menestrals, de corders, fabricants d’escombres de bruc, traginers, etc., amb les feines 
agrícoles i forestals, com jornalers, carboners, talladors, caçadors... Fins i tot, moltes famílies del 
poble complementaven els seus ingressos amb el treball de dones i noies (un centenar a principis 
del segle XX) a les fàbriques tèxtils de La Blava, Còdol i Salou, de Roda de Ter i Masies de Roda. 

Els contractes d’arrendament eren orals i tenien una durada d’un any. En el judici oral celebrat 
entre Antoni Noguer Pairó i Josep M. Bru de Sala i la seva mare, Teresa Serra, usufructuària de 
La Sala, el 2 d’octubre de 1924, el jutge municipal, Evarist Dodas, falla a favor de l’arrendador 
dels horts i del seu dret a no renovar el contracte a l’arrendador, malgrat que aquest diposités al 
jutjat de Vic l’import de 17 ptes. corresponent a l’arrendament d’aquell any. El jutge reconeix que, 
segons la consuetud, el propietari pot desnonar l’arrendatari sense haver de justificar la causa 
sempre que notifiqui el desnonament abans de l’endemà de la Mare de Déu d’Agost (16 d’agost). 
Per aquest motiu es resol que l’arrendatari ha de deixar l’hort abans del 30 de novembre de 1924:

«[...] por la costumbre constantemente observada en este pueblo, los huertos deben ser 
desocupados por los arrendatarios el día 30 de noviembre siguiente al aviso recibido con 
anterioridad al 16 de agosto del mismo año.» (APSala, Arrendaments)

 Els propietaris portaven una relació detallada dels pagaments anuals, que s’efectuaven el dia 
de Tots Sants, l’u de novembre, i dels torns d’ús de l’aigua. El preu dels arrendaments es va 
incrementar progressivament, de forma que si a les primeries del segle XX es pagaven unes 7 
ptes. per cada parcel•la, de mitjana, amb oscil•lacions compreses entre les 2,5 ptes. i les 12 ptes., 
en funció del lloc i les dimensions de la parcel•la, a mitjans de segle n’eren un centenar. En total, 
l’any 1959 l’arrendador va recaptar 18.102,54 ptes. dels 194 arrendataris.

Quadre 2      Distribució dels torns d’horaris de rec. 1910

Tal i com s’aprecia al quadre anterior, el torn de rec estava prescrit de forma detallada, de 
forma que habitualment cada arrendatari tenia dret a regar la seva parcel•la obrint la comporta 
de la regadora (sèquia) durant mitja hora a raó d’un dia determinat de la setmana, excepte els 
arrendataris del Pantà, que tenien mig dia per regar. Les hores i els dies s’establien de forma 
consecutiva, de manera que l’horari abastava des de les tres de la matinada, tot el dia i fins a la 
una de la nit. Aquests torns obligaven els afectats a llevar-se molt d’hora o anar a dormir molt tard 
respecte als horaris habituals.

A les hortes s’hi cultivaven i encara s’hi cultiven, per a l’autoconsum, hortalisses i verdures amb 
els procediments, temps i varietats propis de la plana de Vic, on el clima continental en limita la 
seva varietat i on no es cultiven arbres fruiters, ja que es malmeten amb les glaçades de l’hivern. 

4.- Durant la primera meitat del segle XX el nombre de picapedrers rondava la cinquantena part de la població del terme, el que re-
presentava més del 10 % de la població activa de Folgueroles i aproximadament una quarta part de les seves famílies (Roviró: 2007, 
116-117).

Indret arrendataris                               Horari 
Pantà 10 Mig dia per cap, de dilluns a dissabte
Font del Molí 61 Mitja hora, des de les 3 h de dimecres fins a les 22:30 h de dijous. 
Font del Pou de Glaç 29 Mitja hora, des de les 4:15 h fins a les 20:00 h de dimarts.

Font de La Sala 21 Mitja hora o una hora segons la parcel•la, des de les 3:00 h fins a les 16:00 h de divendres.

Camp de la Cleda 11 Mitja hora, des de les 4 h fins a les 14:00 h de dissabte. 
Font del Rector 8 Mitja hora, des de les 17:00 h de divendres fins a la 1 de la nit de dissabte.

Font: APS. Arrendaments, 1910
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A la primavera es plantaven mongetes, faves, tomàquets, carbasses, bledes, enciams, cebes, 
alls i, sobretot, patates. A l’hivern, cols i poca cosa més. Els horts s’adobaven amb els fems de 
l’aviram de la casa i del porc o ase domèstics, i amb les restes orgàniques que generava la família. 
També, els nens recollien els excrements dels animals que circulaven pels camins propers i pels 
carrers del poble. Aquests fems eren transportats en carretons amb roda de llanta de ferro i caixa 
reixada de filferro gruixut, o amb el cove femeter, fet amb vímets sense pelar. Els fruits es recollien 
i es transportaven amb el cistell verduler, fet de vímets sense pelar i canya esberlada, o amb el 
cistell hortolà, fet de parets altes i cul petit. Les eines habituals emprades eren l’aixada, l’aixadell, 
la forca, el càvec, el paló, el plantador, el rampí, i poca cosa més. Per lligar les tomaqueres i les 
mongeteres s’empraven els aspres, habitualment fets de canya o d’avellaner. A més del cap de 
família, solien ajudar a l’hort els nens, els joves i els avis. 

Des de la Guerra Civil i fins a les primeries de 1970 l’extensió de les Hortes de La Sala va 
patir una progressiva reducció per la pressió urbanística del poble. Una part de les Hortes de La 
Sala conegudes com a Hortes dels Conills, situades davant de la mateixa casa i treballades pels 
masovers del mas, van ser expropiades l’agost de 1936 pel Comitè Antifeixista de Folgueroles per 
tal d’ampliar la Plaça del poble (plaça Verdaguer):

«Avui són reunits a la casa consistorial d’aquest poble els companys que componen el 
Comitè de Enllaç Contra el Feixisme junt amb el propietari Josep M. Bru de Sala i Serra. 
Aquest últim exposa que està ben imposat de les necessitats que afligeixi al nostre poble 
degut les actuals circumstàncies i que a fi de facilitar que pugui obrir-se algun treball en bé 
del municipi, ofereix cedint perpètuament tot aquell tros de terreny situat davant de casa 
seva Mas la Sala i que llinda amb el pas públic o camí a les Fonts nomenades de La Sala 
i Plaça Verdaguer. L’esmentat terreny és esmentat i conegut per “Horta dels Cunills [...].» 
(APSala: Lligall Notes Folgaroles)

Poc després, es va expropiar el conegut com Camí dels Horts per obrir un nou carrer (avui avinguda 
Atlàntida) que havia d’esdevenir la nova artèria viària de la població i així permetia l’arribada de 
vehicles pesats al centre urbà. L’alcalde, Artur Tatxé, va comunicar al director d’Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya la necessitat de realitzar un seguit d’obres públiques:

«A fi d’anar contra l’atur forçós, vertadera calamitat extesa sobre el nostre poble, al ensemps 
que embellint el mateix; aquest Ajuntament [...] construeix actualment un camí el qual 
donarà un pas de l’amplada necessària per poguer entrar a nostre poble camions de totes 
mides, cosa avui impossible (per l’únic vial del carrer Major).» (AMF. Llibre d’Actes de Plens 
Municipals, 26-X-1936)

Posteriorment, les Hortes de La Sala van patir la primera onada d’expansió del nucli urbà de 
Folgueroles i es van començar a urbanitzar a la dècada de 1960. En tot el sector al sud de l’avinguda 
Atlàntida fins a la font del Glaç hi havia la més gran i millor zona d’hortes del municipi. L’any 1965 
s’aprovava la urbanització dels terrenys de La Sala, entre el Torrent i l’avinguda Atlàntida, el que 
avui són els carrers Madrenes, Font de La Sala, plaça de la Font del Glaç, Esbart de Vic, Mistral 
i Bru de Sala. El creixement urbanístic era conseqüència de la bonança econòmica del moment 
i del creixement de la població, però també del canvi d’actitud d’un dels principals propietaris del 
sòl que tenia terres a llevant, a migdia i a ponent del poble. Fins aleshores, els propietaris seguien 
la dinàmica i el raonament tradicional de no vendre i només comprar, perquè la terra era la base 
de les rendes, però a la dècada de 1960 els hereus, més en sintonia amb els nous temps, van 
accedir a vendre, cosa que va possibilitar el creixement del poble. Entre els anys 1962 i 1972 es 
van requalificar 183 ha de terres de conreu que van passar a ser urbanitzables. 
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Actualment les Hortes de La Sala han quedat reduïdes a les de la font del Molí, que ocupen el 
marge dret del torrent des de la capçalera del pantà fins a l’alçada de la masia de La Sala. També 
cal destacar la gran horta situada a l’interior de La Sala, envoltada per grans murs de pedra i 
que es corresponen a les Hortes de La Sala i del Camp de la Cleda, menades pel masover de 
La Sala. Aquestes hortes són el testimoni d’un paisatge, avui desaparegut, que abastava tota la 
part meridional del poble de Folgueroles a l’entorn del torrent de Folgueroles, antigament també 
conegut com a torrent Raigat, Rigat o Ricart, i, molts segles enrere (el XIV), conegut com a torrent 
Tanyadell.
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Les tres campanes del campanar 
HI ha tres campanes al campanar de Folgueroles. La petita, que els tècnics la classifiquen com 
“campana de senyals” és la dels quarts. Amida 40 centímetres de diàmetre i té un pes aproximat 
de 37 kg sense comptar el jou. És la més vella de les tres, es va fondre el 1776 i té una imatge 
de la Mare de Déu i un repujat d’estrelles que formen una creu.
Una altra campana, la que es troba a l’ull dret de l’espadanya, té un diàmetre de 89 centímetres 
i el bronze un pes aproximat de 408 kg. El jou és de fusta i coronat per un contrapès de pedra. 
La fongué Antoni Raurell de Vic l’any 1822, tal com es pot llegir en l’epígraf FECIT ANTONIO 
RAURELL * DE * VICH * 1822 que es troba gravat a la cintura de la campana. En un altre epígraf 
hi ha escrit VOCOR MARIA IOSEPAM BARBARAM, o sigui que els noms de la campana són 
Maria, Josepa i Bàrbara. Hi ha altres epígrafs, garlandes i sanefes que conformen tot plegat 
una campana molt interessant  per la quantitat de repujats, per la qualitat dels detalls i la molta 
informació dels escrits. De tots sobresurten tres imatges molt detallades: una de la Mare de Déu 
de la Damunt, una altra de Sant Isidre i una  de Santa Bàrbara. També són ben curioses les sis 
cares gravades a les anses de la corona.
La tercera campana del campanar, la que ocupa l’ull esquerra de l’espadanya, és la més jove 
(va ser fosa l’any 1957 pel fonedor Salvador Monclús de València) i alhora la més gran de les 
tres, mesura gairebé un metre de diàmetre (95cm) i una alçada de 2,25 metres entre el jou 
(135cm) i la copa. Va ser batejada amb els noms de Montserrat, Carme i Teresa, donada per la 
família Gelabert i apadrinada per Joan Gelabert i Montserrat Ciuró. És la campana que ha estat 
protagonista aquest any, ha baixat a ballar a la plaça i ha estrenat un vestit, el jou, nou.
El dia 12 de maig de 2011 fou baixada del campanar i despullada del seu jou de ferro ja que 
els jous de metall ensordeixen el so. Sols amb la nuesa del seu bronze fou penjada davant del 
portal de l’església al costat mateix de l’arbre Maig i voltà i giravoltà ben a fregar de dos pianos 
capiculats mentre els pianistes Quim Cornudella, Maria Mauri, Hug Vilamala i Mercè Villanueva 
interpretaren prop d’un centenar de composicions musicals de textos de Verdaguer. La campana, 
enmig d’ells, restà callada mentre recollia les vibracions per guardar-les dins el seu si, per així 
retenir-hi tot Verdaguer en paraules mudes. Tot plegat foren gairebé un parell d’hores màgiques 
en que la plaça i la campana quedaren amarades de poesia en forma de música.

“Ballar la veu” és el títol que l’artista Perejaume ha donat a aquesta seva obra plena de gosadia, 
imaginació i sensibilitat, una altra obra destacada de Perejaume a Folgueroles. En aquesta 
proposta Perejaume vol fer la veu de Verdaguer palpable i per això es transforma en artesà de 
la bellesa al fer-nos, a tots els folguerolencs, parçoners de la seva obra d’art cada vegada que 
escoltem la campana, des d’ara i fins sempre.
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De nou estem amb vosaltres, oferint-vos dites, paraules i receptes, esperant que en gaudiu.
SAIAR Folgueroles

Dites populars
Cada casa és un món. (Cada família té la seva pròpia manera de veure les coses.)
Pel setembre tothom sembra. (És època de sembrar.)
Al pot petit hi ha la bona confitura. (Allò petit és de qualitat.)

Paraules per conservar; avui apadrinem...
RUMIAR: pensar i reflexionar.
ESCARDALENC: eixut de carns.
FER UN MOS: menjar una miqueta.
POTINEJAR: remenar-ho tot sense aprofitar res.

Receptes antigues  Un primer plat... TRUMFES EMMASCARADES 

Ingredients: Trumfes, Botifarra negra, Cansalada grassa,Aigua,Sal, 
Estris: Olla, Una llossa de fusta, Cassola de terra, Escuradora, Paella, Ganivet

Preparació:
Posarem a bullir les patates amb sal en una olla. Mentrestant fregirem a poc a poquet la can-
salada tallada petita (feta rostillons o xinxarrells) i hi afegirem la botifarra negra esmicolada. Un 
cop les patates estiguin cuites, les escorrem, les posem a la cassola de terra i les xafem amb 
una llossa. Seguidament posem les patates a la paella i les continuarem xafant tot barrejant-les 
amb la botifarra i la cansalada. Un cop tot barrejat li donarem forma, com si fos una truita, i les 
deixarem enrossir.

Perejaume és un dels artistes actuals més importants i segurament el de més reconeixement 
internacional que tenim a Catalunya. Hem d’estar orgullosos que un artista de la seva vàlua estimi 
tant el nostre poble.
Durant l’estiu a la campana balladora se li ha canviat el jou de ferro per un de fusta (elondo) amb 
contrapès de pedra blava de Folgueroles. Per estar ben equilibrada el jou de la campana ha de 
pesar el 80% del pes de la copa, i la nostra ho compleix amb exactitud: el jou (amb la fusta, pedra 
i tirants) pesa 396kg, mentre que la copa (de bronze “campanile”, 78% de coure i 22% d’estany) i 
el batall (de ferro) en pesen 490. Això permet ventar-la sense que produeixi vibracions perilloses 
i molestes. I el so ha de ser brillant i durador, i ara, amb al jou de fusta, quan el batall bat a l’anell 
sonor treu de la copa una ressonància de més puresa sonora i d’harmònics.
Un cop renovada s’instal•là altre cop al campanar el dissabte de la Festa Major i va poder donar la 
sortida a la columna de la Marxa dels Vigatans que anaven cap a Vic. De ben segur que “Ballar la 
veu” ha comportat molta feina, molts maldecaps, una certa incomprensió i un xic de risc, però ha 
valgut la pena passar per tot això. I és per tot això que vull donar les gràcies, com a folguerolenc, a 
tots els que l’han fet possible, persones i institucions, des d’en Perejaume a en Pere campaner; als 
artistes i tècnics, a la Carme i a totes les de la Casa Museu, al mossèn i al Bisbat, a l’Ajuntament 
i a la Generalitat, i a tots els que hi hagin col•laborat.
                                                     Xavier Roviró i Alemany del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
                                                                                                                     Folgueroles, tardor-2011
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Resultats dels residus Especials a Folgueroles
Folgueroles disposa de la recollida selectiva de deixalles mitjançant el sistema de recollida porta 
a porta, en la qual es recullen la matèria orgànica, els materials reciclables i el rebuig, mentre que 
cal dipositar el vidre en els iglús situats a la via pública. A part d’aquests residus, hi ha els residus 
voluminosos o trastos i els residus especials. 
Els residus especials tenen un destí molt clar: la deixalleria fixa (a les instal•lacions de La 
Mancomunitat La Plana), la deixalleria mòbil o la minideixalleria. Separar correctament aquests 
residus possibilita el reciclatge, separació i recuperació dels seus components, que poden ser 
tòxics.

Deixalleria mòbil (foto1)
Cada primer dimarts de mes la deixalleria mòbil visita Folgueroles, a la plaça Verdaguer, des de 
l’any 2004. L’horari d’atenció és de les 10 h a les 15:30 h. 
La deixalleria mòbil ha rebut una mitjana de 39 visites aquest any 2011, mentre que l’any anterior 
la mitjana va ser de 30 visites. Així, doncs, el servei s’ha anat consolidant. A més, la quantitat de 
residus recollits per dia també ha augmentat, i aquest any ha arribat a 377 kg de residus (326 kg 
és la dada de l’any anterior).

Minideixalleria (foto 2)
Al costat del quiosc, a la mateixa plaça Verdaguer, hi ha la minideixalleria, una instal•lació fixa 
que disposa de set bústies independents que permet recollir set tipus diferents de residus: piles 
(convencionals, alcalines i botó) i bateries de mòbil, CD i DVD, cartutxos d'impressora, 
bombetes de baix consum, bombetes halògenes, petits aparells elèctrics i electrònics 
(RAEE) i esprais.

La minideixalleria es va instal•lar durant l’any 2008, i la taula següent mostra, en quilos, els 
residus que s’hi han recollit fins al setembre del 2011:                                                                                 

Tenint en compte el nombre d’habitants de Folgueroles, s’entén que la instal•lació de la 
minideixalleria té una gran funcionalitat.    

Veient aquests resultats, cal que ens felicitem per les quantitats de residus que s’han recollit, 
molts dels quals són especials i, per tant, tot i que en nombre de quilos potser no destaquen, són 
molt perjudicials per al medi ambient i és important separar-los i poder-los tractar correctament.

SERVEIS

SERVEIS

2008 2009 2010 2011* TOTAL

Piles i bateries de mòbil 55,20 370,40 305,25 233,40 964,25

Esprais 5,40 45,60 28,02 28,68 107,70

CD i DVD 2,90 59,70 21,60 14,00 98,20

Cartutxos d’impressora 2,35 39,50 15,35 8,95 66,15

Bombetes de baix consum 1,00 24,70 19 15,20 59,90

Bombetes convencionals i halògenes 2,00 20,50 11,90 13,50 47,90

Telèfons mòbils 1,55 12,20 4,20 17,95

RAEE 18,80 18,80

70,40 572,60 401,12 336,73 1.380,85
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(foto 1: Deixalleria mòbil)          (foto 2):  Minideixalleria 

En cas de voler dades més concretes, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al 
correu electrònic mediambient@mancoplana.cat o bé al 938124167 ext. 5.
Àrea de Medi Ambient. Mancomunitat La Plana

Deixalleria fixa
La deixalleria fixa que correspon a Folgueroles és la que està ubicada a les instal•lacions de la 
Mancomunitat La Plana, situades al terme municipal de Malla tot i que estan molt properes al mu-
nicipi de Tona (vegeu esquema).
L’horari d’atenció al públic és:

HIVERN (de 16 de setembre a 14 de juny): 
- dilluns de 16 h a 20 h
- de dimarts a divendres de 10 h a 20 h
- dissabtes de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h
- diumenges de 10 h a 13 h
ESTIU (del 15 de juny al 15 de setembre): el mateix horari però de dilluns a divendres fins a les 
21 h.

A la deixalleria fixa, a part dels residus especials, també s’hi poden portar: voluminosos, fusta, 
runa, restes de poda...
La utilització de la deixalleria fixa no és gaire elevada per part dels folguerolencs, segurament 
pel lloc on està situada i per la presència al municipi dels serveis de minideixalleria, deixalleria 
mòbil i recollida del trasto. De mitjana, la deixalleria fixa rep unes 40 visites anuals d’habitants de 
Folgueroles. 

Valoració
Veient aquests resultats, cal que ens felicitem per les quantitats de residus que s’han recollit, 
molts dels quals són especials i, per tant, tot i que en kg potser no destaquen, són molt perjudicials 
per al medi ambient i és important separar-los i poder-los tractar correctament.
En cas de voler dades més concretes, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al 
correu electrònic mediambient@mancoplana.cat o bé al 938124167 ext. 5.

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana
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El Biblobús Tagamanent recomana:

Cabré, Jaume

Jo Confesso
Barcelona, Proa, 2011

Recomanable per a tothom a qui li agradi la literatura. 
Jo confesso, de Jaume Cabré, mostra una galeria de 
personatges tan complexos i coherents que podrien ser 
reals. Un fil narratiu aparentment sense estructura que 
encaixa fins a l'última peça. Una història d'amor incondicional 
plena de secrets i mitges veritats i una completa confessió. 
(Llibreria Laie 01-09-2011)

Després de set anys de la publicació de Les Veus del 
Pamano, l’escriptor Jaume Cabré publica Jo Confesso 
(Proa) en català i en castellà (Destino). 
Aquesta novel•la va esgotar la primera edició en pocs dies, 
i és un dels llibres més llegits a les biblioteques públiques 
catalanes.

Punt Jove, El Jau
Durant molt de temps «El Jau», espai jove i servei d’informació juvenil, ha estat un punt de trobada 
per a molts dels joves de Folgueroles amb l’objectiu de tenir un espai on reunir-se per passar una 
bona estona, on realitzar i organitzar diverses activitats lúdiques i culturals...

Fa poc «El Jau» va obrir les portes amb nova cara després de fer remodelacions en el seu 
equipament, i s’havia apostat per aquest projecte amb molta il·lusió. Però, tot i així, aquest agost 
se’n van tancar les portes perquè el resultat no ha estat l’esperat. Tot i ser un servei per a tots els 
joves de Folgueroles, sols se’n beneficiaven set o vuit usuaris, i no sempre amb bons fins.

L’Ajuntament i la regidora de Joventut han pres la decisió de tancar «El Jau» en veure que no se 
n’ha fet un bon ús per part dels usuaris.

Cal dir que la partida pressupostària que l’Ajuntament destina a Joventut es mantindrà, i 
consensuadament amb el jovent es decidirà la manera de poder seguir fent actuacions que puguin 
arribar a tots els joves del poble. 

Per acabar, volem afegir que aquest espai actualment es fa servir com a aula de música, ja que el 
Centre Cultural se’ls ha quedat petit pel gran nombre d’alumnes que assisteixen a aquesta escola.

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Folgueroles
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El  SICTED  a Vall de Sau Collsacabra 
Com molts de vosaltres sabeu el SICTED és un sistema de qualitat turística en destinacions amb 
l’objectiu de millorar la qualitat turística en empreses i serveis turístics, per tal de garantir una 
destinació de qualitat turística. 
La implantació del projecte SICTED a Vall de Sau Collsacabra va iniciar-se el 2005, juntament 
amb altres destinacions, amb el Consorci de turisme de Vall Sau Collsacabra com a ens gestor 
de la destinació.

Des de llavors, el projecte ha crescut i s’ha consolidant pel territori català i espanyol, s’han 
incorporat noves destinació a la comarca d’Osona, i també ha incrementat la xifra a nivell de 
província. Concretament a Vall de Sau Collsacabra actualment es compta ja amb vint-i-dos serveis 
distingits i amb un parell més en procés d’estar-ho.
Aquests fets demostren la consciència que hi ha a la zona de la importància del paper que té la 
qualitat en el servei i en el moment d’atendre el client i, en definitiva, de la seva satisfacció, ja que 
el SICTED pretén ser un procés constant de millora per a l’empresa i per a la destinació de forma 
global. 

A nivell de promoció aquests anys s’han portat a terme diverses accions per assolir certa repercussió 
i difusió de la marca SICTED. Entre aquestes accions, destaca la desenvolupada per les «Turistes 
de Qualitat», una parella de noies que recorren durant 21 dies totes les destinacions SICTED de 
la província de Barcelona i els seus respectius serveis i empreses (acció a càrrec de Diputació 
de Barcelona i de la Cambra de Comerç, en col•laboració amb els ens gestors i empresaris i 
serveis distingits). El dia 26 d’octubre van passar per Sau Collsacabra, visitant la Casa-Museu i el 
Punt d’informació de Folgueroles i van gaudir de valent coneixent espais emblemàtics, practicant 
turisme actiu i recorrent alguns dels pobles de la zona.

Aquest sistema de qualitat està adreçat als professionals del sector turístic, tant de l’àmbit públic 
com del privat, que tinguin intenció de fer un salt qualitatiu.
Prendre part en aquest projecte reporta beneficis com l’optimització del servei prestat, reconeixement 
de la marca, implicació amb un projecte global de territori, nova formació i reciclatges per al 
personal que integra el servei, treball per la qualitat i la satisfacció del client.
És per això que us encoratgem a seguir treballant en aquest marc qualitatiu, i a tots els que 
vulgueu millorar us animem a prendre part en aquest projecte. 

Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra

SERVEIS
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Atletisme de Folgueroles
Aprofitant la Festa Major, vam celebrar la segona edició de la Crono-escales dels Foquers. 
Enguany va augmentar lleugerament el nombre de participants i, a més a més, es va rebaixar 
el millor registre de l’any passat, establint doncs un nou rècord, per part de Roger Pallàs, amb 3 
minuts exactes. Podeu consultar vídeos, fotos i resultats al nostre blog. Us animem a participar-hi 
l’any vinent o, en tot cas, a venir-hi per animar i a gaudir de la cursa. Ja us ho recordarem, perquè 
evidentment falta molt temps encara.

D’altra banda, coincidint amb el curs escolar s’ha iniciat novament l’activitat extraescolar d’atletisme 
i també la participació dels nostres atletes en la 3a lliga comarcal de Cros d’Osona. Recordeu que 
el dia 11 de març del 2012 és quan celebrarem el cros aquí al poble. De totes aquestes activitats 
i més, en podreu trobar informació variada el nostre blog.

Un blog que vol ser un punt d’informació de l’activitat atlètica de gent del poble i que amb la vostra 
ajuda podem fer créixer. Els que estigueu interessats en aportar-nos informació o en ajudar-nos 
en l’organització de les curses que fem o, simplement, en gaudir corrent, podeu contactar amb 
nosaltres a: atletismefolgueroels@gmail.com
www.atletismefolgueroles.blogspot.com

Foto:J.M.Albó Foto:MªÀngels Piquè

Foto:J.Vila Tuneu
Foto:MªÀngels Piquè

ENTITATS
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles 

 
El terme decoupage té l’origen en la paraula francesa decouper, que significa RETALLAR.
El decoupage és una tècnica decorativa en la qual s’utilitzen 
papers impresos per enganxar sobre diversos suports, com 
fusta, ceràmica, metall, espelmes i sabons, vidre i fang 
o cartró, entre d’altres. El treball acabat tracta d’imitar la 
pintura a mà.

Aquesta tècnica es va 
desenvolupar a Europa 
durant l’Edat Mitjana i 
el Renaixement. Durant 
la dècada de 1970, 
Estats Units va fer seu el 
decoupage, aplicant-lo sobre objectes d’ús quotidià, com taules, 
cadires, baguls, safates, caixes, llums i altres diversos objectes.

El seu espectacular resultat no depèn tant de com es retallin 
i s’enganxin els dissenys, sinó en l’habilitat per aconseguir un 
conjunt harmoniós, utilitzant tècniques de pàtines i pintura, 
distribuint òptimament les retallades i donant un acabat      
professional amb un bon vernís. 

Es tracta d’una tècnica molt senzilla, que pot utilitzar 
qualsevol principiant, perquè només cal saber retallar, 
enganxar i envernissar.
Últimament està molt de moda utilitzar tovallons de 
paper. L’aplicació d’aquest material té l’avantatge que 
necessita molt poques capes de vernís, perquè és un 
paper molt fi.

Hi ha tovallons 
decoratius amb 
motius molt 
diversos que ens 

poden ajudar a decorar safates, marcs, tovallons, caixes, 
mobles de tot tipus, galledes, testos i tot el que se’ns ocorri.

 Si esteu interessats en conèixer aquesta tècnica i veure tot 
el que s’hi pot fer, no dubteu en passar per l’Escola d’Arts 
Plàstiques de Folgueroles i, sense cap compromís, us ho 
ensenyarem.
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LLar d’infants municipal Patufet
A la Llar d’Infants Municipal “Patufet” treballem la tardor i celebrem la castanyada!
Decorem l’escola amb elements naturals d’aquesta estació: fulles, bolets, castanyes, esquirols…
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El dia 28 ens visita la Maria Castanyera i ballem la seva dansa.
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Estem molt agraïdes als avis que vénen a torrar les castanyes.
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MOLT BONES FESTES I FELIÇ 2012!

Com cada any, hem fet loteria per comprar joguines per Nadal. Des d’aquí agraïm la col·laboració 
de totes les famílies.
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Visita al MIT
Els nens i nenes de Cicle Inicial, el dia 14 d’octubre varem anar a Manlleu a visitar el Museu In-
dustrial del Ter.
Cada curs vam fer diferents activitats.

Als alumnes de primer ens 
van ensenyar un aquari on 
hi vivien «Sibil•la l’anguila i 
l’Eduard el barb». Després 
ens van explicar la seva 
història en forma de conte. 

Més tard vam treballar diferents aspectes 
del medi ambient, vam pintar una visera i 
finalment vam visitar el riu Ter per poder 
veure in situ diferents espècies d’animals 
que viuen al voltant del riu.
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Pel que fa als alumnes de segon, 
vam treballar l’activitat «El floquet de 
cotó». Primer de tot ens van explicar el 
funcionament de les fàbriques tèxtils de 
finals del segle XIX i principis de segle XX. 

Llavors ens vam vestir amb roba de com 
la que duien els treballadors d’aquella 
època, i tot seguit ens van explicar el 
conte de «El gran viatge d’en Cotonet».

I per acabar la història ens van ensenyar 
una planta de cotó i un cotó petit. 
També ens van fer veure la diferència 
entre la roba de cotó que serveix més 
per a l’estiu, i la roba de llana, més 
adequada per a l’hivern.

Finalment vam pintar uns dibuixos en 
els quals havíem d’identificar si eren de 
cotó (estiu) o de llana (l’hivern). 

No cal dir que tots ens ho varem 
passar molt guaiiiiii!!!!
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IV Gimcana de les Llengües    

Aquest any el Cicle Superior de l’escola ha tornat a participar a la Gimcana de les Llengües, que 
organitza el Centre de Normalització Lingüística d’Osona.

Durant sis setmanes, del 14 d’octubre al 24 
de novembre, vam haver de respondre una 
pregunta penjada al web de l’organització. 
Cada setmana tractava d’un tema diferent: les 
diversitats dialectals, llengües del món, jocs 
lingüístics, gramàtica o lèxic. La primera va 
ser esbrinar com es diu «netejar les sabates» 
a Osona; després de pensar-ho, buscar-ho 
i posar-ho en comú amb tota la classe vam 
arribar a la conclusió que era «embolar les 
sabates». I ho vam encertar! O una altra 
pregunta: sabíeu que «eixavuiro», «uís» i 
«etxem» volen dir el mateix en català? O que 
l’Aixanti twi és una llengua de Ghana?

Creiem que és una manera divertida de conèixer 
la nostra llengua, valorar-la i aprofundir en el 
seu coneixement. Al mateix temps, participant 
en aquest concurs treballem amb les noves 
tecnologies, ja que tot és en format digital i les 
respostes les enviem telemàticament. 

I si, a més a més, tenim la sort d’arribar a ser finalistes participarem en el sorteig d’una visita al 
Museu del Barça i al Camp Nou per a tots els de la classe. 

Els premis s’entreguen en un acte 
al Cirviànum de Torelló. En l’edició 
passada hi havia la presència del 
mediàtic filòleg Màrius Serra. 

La gimcana està oberta a 
tothom, grans i petits, per grups 
o individualment; des d’aquí us 
facilitem l’enllaç i us animem a 
participar-hi en properes edicions: 
http://gimcanaosona.cpnl.cat.
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Grup de Teatre Atlàntida
És molt probable que una gran part de les persones que van anar al teatre per la Festa Major 
no s’adonessin de les reformes realitzades. Com ja es va dir a La Falguera del mes de juny 
d’enguany, aquestes reformes consistien en un millor condicionament i adaptació de tot l’espai 
escènic. 

Els que sí se’n van adonar, i alhora beneficiar, va ser tot el personal que forma part del teatre: 
un escenari més gran, per consegüent amb més espai, i dos locals, un a cada banda, que a poc 
a poc s’aniran completant amb tot el material necessari per poder disposar d’un vestuari i sala 
de maquillatge, en l’un (un petit lavabo tampoc no hauria estat de més...); i en l’altre i en el sota 
d’escenari s’hi podrà encabir tot el material, que no és poc, necessari per a les obres: mobles, 
vestuari, focus, etc. Però el més important: ja està fet, i això és el que compta. 

Pel que fa les obres d’aquest any, hem d’assenyalar la de la Festa Major: Deixa’m la dona, 
Cisquet, divertida, plena d’embolics... vaja: com acostumen a ser les obres en aquest dia, en 
el qual els espectadors esperen passar una bona estona, riure (riure és molt bo per a la salut) i 
oblidar-se una mica de les cabòries de la vida quotidiana. 

I ja s’acosta Nadal, i evidentment «Els Pastorets». També s’estrena director: en Manel Vila ja 
ha posat fill a l’agulla. Ja ha escollit l’obra i els actors, i ara només falta posar-se a assajar i a 
treballar de valent perquè tot estigui a punt per al gran dia. Què es pot dir de l’obra? Tradicional? 
Innovadora? Tot es manté en el més gran secret, però tots coneixem en Manel, sabem que li 
agrada la feina ben feta, i això, ajudat per la seva experiència com a actor, farà que sens dubte 
tinguem un bons Pastorets. 

La lectura del Poema de Nadal de Josep Maria de Segarra encara està pendent. Però aquest 
any, més que mai, en què se celebren els 50 anys de la mort de l’escriptor, seria una manera 
de rendir homenatge a aquest «homenot» que tant va saber excel•lir en tots els vessants de la 
llengua escrita: com a poeta, dramaturg, periodista... Ell, com tants d’altres, forma part dels grans 
homes que han donat prestigi al nostre país. Esperem, doncs, que la lectura del seu poema pugui 
realitzar-se.

I de cara a l’any vinent, torna com sempre la feina de buscar obres (s’intentarà fer-ne dues, 
com enguany), actors, directors... I tornem-hi amb els assajos, feixucs a vegades, esgarrapant 
el temps que no sempre es té, sacrificant les hores de descans, però sempre amb il•lusió, amb 
ganes de passar i de fer passar una bona estona. 
I, per acabar, una notícia que creiem que pot ser prou interessant. Ja fa temps que en Lluís 
Autet té una idea que li ronda pel cap: fer un treball monogràfic sobre el teatre al nostre poble. 
Ha contactat amb en Joan Vilamala, que està a punt per posar-la per escrit, i amb col•laboradors 
disposats a entrevistar totes les persones que en un moment de la seva vida van formar part dels 
grups de teatre de Folgueroles. Ens haurem de remuntar força lluny, però tenim la sort de tenir 
encara persones que, estem segurs, no dubtaran a explicar-nos la seves vivències en el món 
teatral. Fem, doncs, una crida a tots els antics actors i persones que van estar vinculats d’una 
manera o altra al teatre, perquè es posin en contacte amb nosaltres i per poder-los entrevistar a fi 
de poder tirar endavant aquest projecte que, estem segurs, plaurà a molta gent. Podeu adreçar-
vos a en Lluís o a la Bruna de Cal Pastor. Gràcies per endavant.

I res més, només desitjar a tots els folguerolencs unes bones festes de Nadal. I no ho oblideu: 
«Aneu al teatre!». 
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Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles
A mitjan setembre va començar la nova temporada de patinatge, 2011-2012, amb  un augment 
considerable de patinadores, ja que s’han incorporat setze patinadores noves, quatre de les quals 
vénen del club de patinatge de Gurb.

Des de la Junta els donem la benvinguda, i esperem que puguin gaudir d’aquest esport.

Actualment el club està format per cinc grups (minis, petites, mitjanes 1, mitjanes 2 i grans) amb 
un total de més de 60 patinadores.

Per atendre aquest augment de nenes, s’han  incorporat com a entrenadores Míriam Arévalo, 
Cristina Albó i  Aida Oriol, a més de les que ja formaven part del Club fins ara, que són Elisabet 
Isern, Alba Mercader i Montse Morera.

Totes aquestes entrenadores ja estan preparant els balls amb les patinadores, que de ben segur 
ens faran gaudir a tots quan se celebri el nostre festival, i que portarem a tots els festivals als 
quals ens convidin.

A part dels festivals i de les proves que es realitzen a nivell individual any rere any, aquesta tem-
porada, i com a novetat, les patinadores del grup de les grans s’estrenen en la modalitat de trios 
i quartets.

Com ja sabeu l’any passat el grup de les grans es van iniciar en el món del show, en el qual van 
obtenir molts bons resultats.

Aquest any s’està treballant de valent per poder superar la dificultat que hi ha dintre d’aquesta 
modalitat.

Des de l’APA Folgueroles voldríem fer palès el nostre agraïment a l’Ajuntament, ja que, com tots 
sabeu, a causa de les obres de remodelació del teatre ens han fet un quartet nou. Volem expres-
sar la gran satisfacció que sentim amb el nou local, ja que hem guanyat força espai. Cal dir que 
l’anterior ens havia quedat molt petit pel gran augment del nombre de patinadores .   
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La Fundació Jacint Verdaguer compleix cinc anys de vida
 

El dia 21 de desembre de 2006 
es va signar l’acta de constitució 
de la Fundació Jacint Verdaguer 
que, segons consta als estatuts, 
“va néixer amb la voluntat de 
conservar, investigar i difondre 
el patrimoni literari de Jacint 
Verdaguer amb l’objectiu que 
Folgueroles esdevingués un 
centre de difusió del llegat cultural 
de Verdaguer, recollint-ne el 
sentit històric, i alhora apostant 
per actualitzar la recepció de la 
figura del poeta en la canviant 
societat catalana a fi de projectar 
Verdaguer més enllà del nostre 
àmbit geogràfic”.

Al llarg d’aquests cinc anys s’ha treballat de valent per tal de fer visible l’obra del poeta i hem 
exportat el nom de Folgueroles com un lloc de referència obligada per conèixer la literatura 
catalana. Us presentem una mostra d’aquelles activitats que al llarg d’aquest lustre creiem que 
han portat més ressò al projecte.

El primer any, el 2007, va començar a ser operativa la 
web www.verdaguer.cat, traduïda a set llengües. 
Era l’any en què Catalunya va ser convidada a la 
Fira de Frankfurt i la Casa Museu Verdaguer va ser 
escollida per representar els museus literaris. La FJV 
va participar en una taula rodona en la I Trobada 
Europea de Promoció de la Literatura.

ENTITATS

Patrons fundadors de la FJV: Lluís Bové, Ricard Torrents, Miquel S. Ylla-Català, 
Assumpta Fargas, Miquel S. Ylla Català, Toni Noguer, Àngel Isern, Maria Homs 
i  Mercè Generó.

La Literarische Routen der Katalanischen Kultur va publicar una imatge a 
la portada amb la Signatura de Perejaume, situada a la Font Trobada de 

Folgueroles. 
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El segon any, el 2008, es va inaugurar la 
Ruta Verdaguer d’Ordino a Andorra i es 
va celebrar a Folgueroles el VII Col•loqui 
Internacional Verdaguer. Es va liderar i 
coproduir amb els ajuntaments de Roda 
de Ter i de Les Masies de Voltregà 
Paisatges Escrits de la Plana de Vic: 
Verdaguer i Martí Pol que inclou un 
llibre, un DVD i fullets en català, castellà, 
anglès i francès.

 

El quart any, el 2010, es va 
participar amb una ponència a la IV 
Trobada de la Cooperació Territorial 
Europea, Ille sur Tet (França). 
També es van impartir conferències 
sobre patrimoni literari al Coloquio 
Arte Indígena y Diálogo Cultural 
celebrat a Pátzacuaro a l’estat de 
Michoacán (Mèxic) i al Centro de 
Arte de San Luís de Potosí (Mèxic).

ENTITATS

VII Col•loqui Internacional amb Pere Gabriel, Carles Baronet, 
Ricard Torrents i Josep M. Domingo.

Carles Baronet i Jordi Oriol a la Casa Catalana de Saragossa.

Carme Torrents al Coloquio Arte Indígena y Diálogo Cultural, a Mèxic.

El tercer any, el 2009, la Casa 
Museu Verdaguer es va convertir 
en el primer museu literari inscrit 
al Registre de Museus de la 
Generalitat de Catalunya. Es va 
produir l’exposició itinerant: A 
vol d’ocell. Un viatge de negocis 
del comte Eusebi Güell i Jacint 
Verdaguer, que es va mostrar en 
una dotzena de llocs de Catalunya i 
a Saragossa. Es va coproduir amb el 
Centre de Normalització Lingüística 
l’estrena de l’espectacle: Amb veu 
nova les velles paraules, que va 
ser representat arreu de Catalunya 
i ha merescut el premi Paco Candel 
(2011).
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El cinquè any, el 2011, s’ha celebrat el VIII 
Col•loqui Internacional Verdaguer i s’ha 
produït l’exposició itinerant: Caritat, un llibre 
almoina. Poesia solidària de Verdaguer, que 
està previst que viatgi per diverses ciutats 
de l’Estat espanyol (www.caritatverdaguer.cat).
Aquest any també s’han celebrat els 125 
anys de la primera edició de Canigó amb la 
producció de 125 microvídeos que recullen 
la lectura del Canigó sencer a càrrec de 
125 persones situades en diferents llocs 
Catalunya i de la Catalunya del Nord, que 
es pot visualitzar a www.canigo125.cat. 
Fins aquest moment s’han fet 34.000 

reproduccions dels vídeos i ja ha sortit al carrer l’àlbum de devedés Canigó 125 Veus, el primer 
vídeo-llibre d’un clàssic de la literatura catalana.
El ressò mediàtic que s’ha produït amb la celebració d’aquest esdeveniment ha permès que 
molts pobles de Catalunya se sumessin a la celebració; que la Flama del Canigó es dediqués 
a commemorar l’any i des de molts indrets es recordés Verdaguer; que moltes escoles llegissin 
Canigó i seguissin diàriament el projecte, i que el Canigó de Lluís Soler, després de representar-
se a Folgueroles el passat mes de febrer, arribi als principals teatres dels Països Catalans com 
L’Atlàntida de Vic, el Temporada Alta de Salt (Girona), l’Archipel de Perpinyà i el TNC de Barcelona.
    Carme Torrents
    Fundació Jacint Verdaguer

ENTITATS

Artur Mas llegint Canigó al Pati dels Tarongers 
de la Generalitat de Catalunya.

A.S. Amics del Món
Tornem a ser aquí per explicar-vos una mica el que hem fet durant aquest any que acaba i també 
les previsions que tenim de cara a l’any vinent.

El passat mes d’abril, concretament el diumenge 10, i com fem cada any, vam celebrar la nostra 
Festa Solidària. Aquest cop vam comptar amb la col•laboració desinteressada del grup V.I.C.U.S, 

format per Miquel Soler, Josep M. 
Miró, Lluís Toran i el folguerolenc, 
amic i sempre col•laborador Pep Vila. 
Va ser un espectacle molt emotiu on 
vam poder escoltar algunes cançons 
del seu disc «Pell i Paraula», un 
muntatge poeticomusical de tres parts, 
on s’inclouen 13 poemes musicats 
i 14 de recitats sobre fons musicals 
del poeta Josep Riera i recitats per 
l’Anna Maluquer, rapsoda per tots molt 
coneguda que ha participat en molts 
recitals poètics. Des d’aquí aprofitem, 
un cop més, per donar-los les gràcies 
a tots ells.  

Anna Maluquer i V.I.C.U.S
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Al llarg de l’any hem participat en 
diferents actes que s’organitzen des 
del Consell Local de Cooperació de 
Vic del qual formem part com a entitat 
convidada, entre ells el Programa 
de Codesenvolupament. La nostra 
participació va consistir en una xerrada 
a senegalesos de Vic en la qual els vam 
explicar qui som i què fem al Senegal, 
la regió i el nostre àmbit de treball. Va 
ser una bona oportunitat per oferir la 
possibilitat de treballar conjuntament, 
és a dir, de sumar esforços. Ells 
poden ajudar-nos a comprendre millor 
la manera de fer i actuar de la gent 
del seu país. Dins d’aquest mateix 
programa es va participar en l’elaboració dels continguts del material pedagògic per a les escoles 
sobre Cooperació aportant idees sobre els conceptes que hauria de tractar, els objectes que faria 
servir, etc. Estem contents de participar en el Consell Local d’Entitats de Vic ja que ens ha permès 
conèixer altres entitats i compartir experiències, alhora que hem fet nous amics.

Seguint amb el calendari, el mes de 
setembre Amics del Món va participar en 
la Fira d’Entitats de Folgueroles durant 
la qual vam fer recollida d’aliments que 
es van entregar a l’assistent social i 
a Càritas de Folgueroles per fer front 
a les problemàtiques més properes. 
Ara estem preparant la festa que fem 
el 18 de desembre en la qual lliurem 
la Macropanera al guanyador i estem 
pensant fer una altra recollida. Quan 
llegiu aquestes línies ja sabreu si s’ha 
fet així.

La nostra intenció era baixar al Senegal el mes de novembre, però alguns problemes familiars 
i també, per què no dir-ho, de seguretat (hem de pensar en els últims segrestos de cooperants 
espanyols, i que la ruta que fem dins el país és la carretera que uneix Senegal amb Mali) ens han 
fet replantejar la baixada. Creiem que és el moment de redefinir què farem d’ara en endavant, 
ja que cada vegada és més difícil tant la nostra baixada com l’enviament de material. Per tant 
haurem de valorar com  i de quina manera fer-ho. També ens plantegem treballar més aquí, ja que 
cada cop hi ha més gent que viu per sota del llindar de la pobresa.

Només ens queda desitjar-vos bones festes i agrair-vos el suport que ens heu donat sempre.

A. S. Amics del Món 

ENTITATS
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QUÈ HEM FET...

Fira d’Entitas

Associació Social Cultural de Ntra. Sra. de la Demunt, 
antic Montepio, La Germandad    

Per què es va fundar?

Quan el pare d’una família no podia anar a treballar per causes de malaltia o accident, la família 
quedava mancada d’ingressos econòmics, arribant alguna vegada a la pobresa. Per poder 
superar la situació econòmicament desesperada i per poder optar als serveis del metge, es 
formà un grup d’homes per ajudar-se en aquest moments, ja se sap que moltes coses només 
s’aconsegueixen amb l’ajuda de tots, especialment en moments de crisi. Decidiren formar una 
societat, un montepío, formada per tots els caps de casa que volguessin, per ajudar-se en cas de 
necessitat. Es redactaren uns ESTATUTS, que començaven així.

ESTATUTOS

TÍTULO 1º
Objeto de Monte-Pio
Artículo 1º. El objeto del MONTE-PIO es procurarse el mútuo socorro espiritual y temporal en 
sus enfermedades, entre las personas que se han adherido ó en lo sucesivo se adhieran a los 
presentes ESTATUTOS.
Artículo 2º. Etc.
El GOBERNADOR                                                               FOLGAROLAS, 28 de Enero de 1883
ZABALZA                                                                      Gobierno de la provincia de BARCELONA
                           BARCELONA, 08 de junio de 1883

I encara avui en dia, cent vint-i-vuit anys després d’aquells primers ESTATUTS, el màxim objectiu 
de l’Entitat és l’ajuda mútua entre els associats.                                           

 LA JUNTA
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Castellers                            Festa Major                Concurs de Coques

Repic de Campanes Trobada de VW Vintage

Cap de Setmana Iber  - Caminada Aplec de Tardor
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Els ibers i la tecnologia
Tots els pobles han aplicat la tecnologia que han tingut al seu abast per millorar les seves condicions 
de vida o per aconseguir qualsevol objectiu que s’hagin fixat.
La cultura ibera, sorgida de la pròpia evolució dels pobles autòctons combinada amb el contacte 
amb altres cultures vingudes de l’altra riba de la Mediterrània, forma una civilització organitzada 
amb una estructura social i uns coneixements que la fan capaç de crear el seu propi entorn 
tecnològic.

Per exemple, els ibers vivien en cases fetes amb sòcols de pedra seca, és a dir, les pedres 
s’aguantaven pel seu propi pes o simplement estaven unides amb argila, i al damunt hi aixecaven 
parets de tàpia o de tovot. Per fabricar els tovots posaven argila, sorra, aigua i palla dins d’un 
motlle de fusta; o, quan optaven per la tàpia, situaven un calaix de fusta damunt del sòcol de 
pedra, l’omplien amb una barreja d’argila, sorra i pedruscall i ho premien bé fins que aconseguien 
una massa compacta. Un cop tenien la paret acabada la impermeabilitzaven amb argila líquida o 
calç.
No deuria pas ser una mala tècnica, si tenim present que s’ha seguit utilitzant durant segles; 
algunes cases dels cascs antics dels nostres pobles han estat construïdes de forma molt similar.
Aquestes cases s’agrupaven amb altres cases, formant poblats. L’urbanisme d’aquests poblats 
de vegades era desordenat, però en d’altres casos es nota una planificació complexa en el traçat 
dels carrers i en les construccions.

Un altre element que es troba comunament en els jaciments és la ceràmica. En els primers segles 
de la civilització ibera, s. VI-V aC, encara es feia a mà, seguint la tradició de finals de l’època del 
Bronze, i aquesta tècnica perdurà fins al final del període iber. Però, paral•lelament, s’introduí el 
torn ceràmic, que es va difondre amb gran rapidesa perquè permetia augmentar la producció i 
obtenir una qualitat excel•lent. Es treballava intensament la pasta d’argila i es coïa en forns que 
permetien altes temperatures, uns 900°C, i aconseguien així que esdevingués dura, compacta 
i amb un dring metàl•lic. La ceràmica ibera feta a torn fou molt variada, tant en les formes com 
en el resultat obtingut a través de la manipulació del forn; treballant en un ambient oxidant, és a 
dir, deixant entrar més o menys oxigen a la cambra de cocció, s’aconseguien coloracions clares, 
entre groguenques, taronges i grises; en canvi, treballant en un ambient reductor, el que permetia 
l’entrada de fum a la cambra, s’aconseguien ceràmiques grises. La diferència de la ceràmica feta 
a torn respecte a la ceràmica feta a mà és que aquesta es feia amb una pasta més grollera i no 
requeria un forn tan complex.

Però la revolució tecnològica més important fou el domini del treball del ferro. Per això la cultura 
ibera forma part de l’època del Ferro. 

Els forns ibers tan sols aconseguien arribar a uns 1200°C, temperatura que és insuficient per a la 
fosa del ferro, que requereix més de 1500°C, i per això el treballaven amb l’ús d’altres tècniques, 
com l’aceració, el rellentatge i el tremp. Escalfaven el lingot de ferro en una forja, martellejant-
lo per tal que els cops eliminessin les impureses del metall i així aconseguir augmentar-ne la 
resistència.

Com que era un procés costós, el ferro es va destinar a la fabricació d’eines que requerien 
una major resistència, com les dedicades a l’agricultura i a altres tipus d’indústria, així com a 
l’armament. La utilització d’eines de ferro va permetre un augment de la producció. En canvi, per 
a eines que requerien una menor duresa, com pesos o hams de pescar; o per a elements de la 
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indumentària personal, com fíbules o agulles, es continuava utilitzant el bronze que, en requerir 
una temperatura de fosa menor, podia ser treballat més fàcilment mitjançant l’ús de gresols i de 
motlles de fundició. 

En el Cap de Setmana Iber d’aquest any, l’equip d’Arqueolític ens va oferir la possibilitat d’observar 
algunes de les tècniques que utilitzaven els ibers en la seva vida quotidiana.

Isabel Vallvé Albiol
Llicenciada en Història de l’Art
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El Concurs Gastronòmic de la Festa Major
Primerament, vull donar les gràcies a l’equip de LA FALGUERA per donar-me l’oportunitat de 
compartir amb tots vosaltres un espai tan entranyable com és aquesta revista, amb la qual tots 
ens sentim tan vinculats.

El motiu principal d’aquestes quatre ratlles és donar les gràcies a tots i totes els qui amb la 
vostra col•laboració vau fer possible que enguany el concurs de coques fos el més lluït i amb 
més participació de tots els que hem dut a terme. Pel que es comentava, vivim al poble amb més 
gourmets per metre quadrat del país.

Segons l’opinió dels membres del jurat, els plats que van presentar la majoria de participants eren 
per treure’ns el barret. 

No és d’estranyar, doncs, que sorpresos de la qualitat que assolien moltes receptes, ells mateixos 
prenguessin notes i fessin fotos dels plats presentats per tal d’emportar-se cap a casa les millors 
idees.

No cal dir que, a part de passar-nos ho bé plegats, aquestes festes donen una imatge molt positiva 
del nostre poble de cara a l’exterior. El nom de Folgueroles creix cada vegada que la premsa parla 
de les seves virtuts. 

També aprofito l’ocasió des d’aquí per animar 
a tothom que estigui interessat en la cuina, 
perquè contacteu amb mi per mirar si som prou 
gent per organitzar un centre gastronòmic a 
Folgueroles. 

Que tingueu unes bones festes de Nadal.

xpuigseslloses@terra.es 
(Taula de Savassona–Osona Terra)
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Secrets o no...
El passat diumenge 20 de novembre vam ser cridats a acudir a les urnes. Sempre que hi ha 
eleccions és important que els catalans i catalanes anem tots a votar, ja que l’abstenció massiva 
que es dóna a Catalunya, penso que no ens és recomanable com a país.

O ens unim tots o serem esborrats del Parlament, i els nostres vots engruixiran altres ofertes que 
no ens convenen, com ha passat altres vegades.

Tenim molta gent als nostres pobles que opten per l’abstenció. Jo crec en la participació. Ho dic 
amb tots els respectes a les persones que mai no han votat, o bé perquè aquell dia se’n van a collir 
bolets, o perquè estan decebuts amb el funcionament de les institucions.

Una forma de protesta pot ser el vot en blanc, això és un vot de càstig (els polítics no ho podran 
ignorar).

Els pobles rurals, com Folgueroles, votem sempre segons els coneixements que tenim de les 
candidatures més properes, com a exemple tenim el resultat de les últimes eleccions municipals 
a Osona, segons El 9 Nou.

De 48 pobles, inclòs Vic:
     - A 4 pobles va guanyar ERC.
     - A 4, el PSC.
     - A 16, els Independents.
     - A 24, CiU.

Resumint: ERC i PSC ja els havíem tastat. Els Independents són els nostres veïns del carrer. I 
amb CiU calia un canvi..., estem a l’expectativa.

El més rellevant d’anar a votar és que el nostre vot personal i intransferible és SECRET, per això 
pràcticament tothom ho fa, i fins i tot n’hi ha que ho fan d’amagat dins les cabines.

Pensant una mica amb tot això que he dit, no és CAP SECRET que:

     - Un cop acabades les eleccions, guanyi qui guanyi, tot segueix igual.
     - Cada vegada més, es van incorporant municipis de Catalunya a l’Associació de Municipis per       
la Independència.
     - El PP i el PSOE es volen carregar la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya.
    - La majoria de catalans canviem de llengua davant la presència d’un castellanoparlant, que               
sovint ja fa 20 anys que viu entre nosaltres.
     - A Folgueroles es fa una “botifarra” cada any el dia de la Hispanitat.
     - Alguns catalans que viuen a Catalunya voten el PP.

I per acabar, només dir que no és cap secret què li pot passar a algun «madriles» si ens posa el 
dit a la boca, per tocar-nos la nostra LLENGUA.

Francesc Freixer Collell
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Anglès britànic / anglès americà?
L’anglès és una de les llengües més parlades al món, i la més utilitzada internacionalment com a 
segona llengua.

A més a més, és la principal llengua de treball en les relacions internacionals i una de les 
traduccions obligades dels documents de la Unió Europea. És considerat per molts com la lingua 
franca moderna, i per això n’han sorgit versions simplificades com el Basic English, per ser usat 
només entre persones de llengües diferents. 

D’on prové l’anglès?

L’anglès prové de la llengua parlada per les tribus germàniques (angles, sets i saxons) que es 
van establir a Anglaterra al segle V. L’anglès antic parlat en aquella època és la base de l’anglès 
modern. La llengua va rebre moltes influències nòrdiques i sobretot del francès, després de 
la invasió normanda del 1066. L’anglès mitjà (Middle English) va incorporar gran quantitat de 
vocabulari sobretot d’origen llatí. Així doncs, hi ha un gran nombre de sinònims, que provenen 
d’arrels germàniques o llatines, per exemple come o arrive (arribar), sight o vision (visió), freedom 
o liberty (llibertat). L’anglès modern (Modern English) va començar a l’època de Shakespeare.

L’anglès de la Gran Bretanya (BrE) i de la República d’Irlanda estan regits per més convencions 
que no pas per un codi formal. Samuel Johnson (el 1755) va proposar l’ortografia actual.

RP o Received Pronunciation, és l’accent estàndard anglès a Anglaterra, presentat en molts 
llibres de fonologia i de fonètica, i és el que apareix en la majoria de diccionaris com a exemple 
de pronunciació. 
L’ús de l’anglès es va anar escampant al llarg de la Gran Bretanya, i més tard arreu de les 
colònies de l’Imperi britànic. El nombre estimat de parlants nadius l’any 2002 era de 402.000.000. 
El potencial econòmic, polític, científic i cultural dels Estats Units d’Amèrica i el Regne Unit en els 
darrers dos segles li han donat un estatus preeminent com a llengua internacional de comunicació.
L’anglès dels Estats Units o anglès americà (AmE) American English, 
es diferencia de l’anglès britànic essencialment per la pronunciació i el vocabulari, però també per 
l’ortografia i determinades regles de la gramàtica. 
Us presentem algunes diferències de vocabulari entre el BrE (British English) i l’AmE (American 
English).                                                                                                    
                                                                                                                  Silvina Libran Ferari

Anglès britànic Anglès americà Traducció al català
aubergine eggplant albergínia
biscuit cookie galeta
bumper bumper para-xocs
windscreen windshield parabrisa
trainers tennis shoes / sneakers sabatilla
jumper sweater jersei
waistcoat vest armilla
chemist pharmacy / drugstore farmàcia
caretaker janitor conserge
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                                                                   temperatures

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

5 2011 23,30 29,2 9,6 5,5 (3) 16,5 65,5 5 1 9 6 1 2 0 0 0

2010 19,50 27,1 (31) 7,4 2,5 (16) 13,5 145,9 7 0 17 3 0 8 1 0 0

6 2011 24,70 33,6 (28) 12,6 7,7 (2) 18,7 133,1 2 0 12 5 0 0 0 0 0

2010 24,40 30,1 (29) 11,7 6 (21) 18,1 98,40 4 0 14 5 0 2 0 0 0

7 2011 26,20 32,2 (11) 13,9 9,7 (20) 20,1 162,70 1 0 14 6 0 1 0 0 0

2010 29,80 33,4 (12) 16,4 13,7 (24) 23,1 43,8 3 0 8 4 0 2 0 0 0

8 2011 29,40 36,1 (20) 15,2 10,2 (27) 22,3 28,20 5 0 6 2 0 2 0 0 0

2010 28,0 33,7 (26) 15,2 11,7 (16) 21,6 108,0 2 1 12 5 0 3 0 0 0

9 2011 27,3 31,9 (9) 12,9 5,2 (19) 20,1 25,40 6 2 15 0 0 3 0 0 0

2010 23,6 28,9 (4) 12,3 6,6 (26) 18,0 77,60 8 0 15 4 1 8 0 0 0

10 2011 22,0 31,2 (12) 7,2 -29 (30) 14,6 50,8 4 0 9 0 0 2 0 0 0

2010 18,3 25,2 (6) 7,9 -0,3 (27) 13,1 87,50 7 0 14 1 0 5 1 2 0

Mas La Roca
Llistat comparatiu mensual

METEOROLOGIA...

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

COMENTARI:

L’anàlisi d’aquest període meteorològic es caracteritza per una gran anormalitat respecte al temps 
normal que tocaria. Aquest serà un any que es recordarà força temps. Podríem dir que hi ha hagut 
una inversió de mesos, en el sentit que sembla que el juliol i el setembre s’hagin intercanviat. El 
juliol va ser un més anormalment fred i plujós. Fixem-nos en la temperatura mitjana respecte al 
mateix més de l’any passat: 23,1 graus el 2010 i 20,1 el 2011. Encara que pugui semblar una 
diferència petita, quan estem parlant de temperatures mitjanes és força contrast. Per altra banda, 
van caure 162,7 litres, moltíssim si es té en compte que és un dels mesos més secs de l’any. 
Fixem-nos que el 2010 només van caure 43,8 litres. Realment hi va haver un estancament de la 
situació meteorològica amb un passadís obert des de les zones polars cap a la Península amb una 
entrada constant d’aire fred en altura, gens típic per l’època, ja que normalment les pertorbacions 
passen molt més al nord. En canvi, pel setembre, habitualment època de baixada de temperatures 
i força ruixats, s’ha caracteritzat per unes temperatures anormalment altes, 20,1 graus de mitjana 
respecte als 18,0 graus del 2010, i una escassetat de pluges digna de ser remarcada, amb només 
25,4 litres, cosa que ha fet que la temporada de bolets hagi estat molt dolenta. En aquest cas, 
un potent anticicló situat d’oest a est s’ha encarregat que no poguessin entrar les pertorbacions 
nòrdiques i s’ha situat de tal manera que ha permès l’entrada d’aire calent procedent del sud. Cal 
dir que, amb tot això, aquest ha estat un any on s’han batut molts rècords en un sentit i un altre a 
molts observatoris meteorològics de Catalunya.

Pep Pujols Puigdesens
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INFORMACIONS DIVERSES

Què hem de fer en cas d’urgència o emergència?
Sovint quan ens trobem amb una emergència, del tipus que sigui, la mateixa situació de nervis no 
ens deixa pensar.

És convenient tenir clar que amb una trucada al 112 ens enviaran els recursos que creguin con-
venients en funció de l’avís que rebin: bombers, policia, ambulàncies...

El sistema d’emergències sanitàries actual es va posar en funcionament l’any 2001 per a tot el 
territori català, amb el número telefònic 061. El 2006, en una nova organització i plantejament dels 
efectius, començà l’actual sistema d’emergències mèdiques amb la separació organitzada i física 
de les urgències i emergències mèdiques, dels altres serveis en què intervenien ambulàncies. 
Visualment, el transport sanitari va diferenciar el transport urgent (de color groc fluorescent), del 
no urgent, que a la nostra comarca són de color blanc amb ratlles vermelles, empresa que guanyà 
el concurs per a tota la Catalunya central.

Actualment el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) gestiona i coordina totes les urgències 
sanitàries del territori català excepte la Vall d’Aran.

A la central SEM gestionen les urgències o emergències sanitàries que qualsevol de nosaltres 
pugui necessitar per mitjà de les trucades el 112 o 061.
 
Quina diferència hi ha entre trucar al 112 o al 061. 

El 112 és el telèfon d’emergències en general i tant activa els serveis sanitaris (ambulància bàsica 
o medicalitzada, helicòpters sanitaris), com bombers, la policia, etc.

La central del SEM 061 només gestiona totes les trucades sanitàries i està formada per uns 
teleoperadors que reben totes les trucades. Aquí tenen el suport d’un programa informàtic molt 
complex que desgrana amb preguntes el que necessitem, i al mateix temps el programa infor-
màtic està passant la informació al coordinador de recursos de la zona (infermera o metge); així, 
mentre continuen les preguntes dels teleoperadors, el coordinador ja està mobilitzant el recurs 
més pròxim o, per la gravetat, el més adient. En alguns casos la central ens pot tornar a trucar per 
diferents causes, a l’igual que pot mantenir la trucada oberta per guiar-nos sobre el que hem de 
fer fins que arribin les unitat assignades. Per seguretat, totes les converses telefòniques i les de 
radiofreqüència que utilitzen els equips del SEM són gravades.

A la central del SEM també hi ha ubicat el servei de Sanitat Respon, un servei de consulta davant 
de qualsevol dubte que tinguem abans d’anar al metge. El seu número de telèfon és el 902 111 
444. Aquí ens poden guiar i aconsellar i, en el cas que sospitin que la consulta té una gravetat 
important, poden activar el recurs més adient.

Sembla que a mig termini, com ja està funcionant a les terres de Tarragona i a Barcelona ciutat, 
la central serà compartida amb tots els estaments i organismes que intervenen en una urgència 
o emergència, sota un sol número el 112, anomenat cent dotze. En ella hi treballen conjuntament 

INFORMACIONS DIVERSES...
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INFORMACIONS DIVERSES...

Concurs de pessebres Memorial F.Xavier Manso i Puigcorber

Les retallades també han arribat al Concurs de Pessebres d’enguany.

Com a familiar directa d’en F. Xavier Manso i Puigcorber i col•laboradora del Concurs de Pessebres en Memorial 
seu que, des de fa més de deu anys, tenia lloc durant les festes de Nadal, voldria agrair a l’anterior consistori la 
bona acollida que van tenir del fet que aquest Concurs portés el nom del meu marit, així com la seva participació 
desinteressada en el desenvolupament de l’esdeveniment.

També vull agrair al consistori actual la bona disposició que han demostrat, així com la seva col•laboració, per tal que 
aquest Concurs se seguís realitzant durant aquest darrers anys.

I, per sobre de tot, vull donar les gràcies a totes les persones, grans i petits, que amb la seva il•lusió han participat en 
aquest Concurs, ja que sense ells no hauria estat possible la seva realització.

Malauradament les retallades també han arribat a aquest senzill Concurs, que no ha tingut cap més pretensió que la 
de ser un petit mirall d’aquesta tradició tan nostra com és la de fer el pessebre al caliu de les nostres llars; i per a mi, 
us ho puc assegurar, tots han estat igual d’importants.

També m’agradaria retre un homenatge a la Maria Godayol de cal Marxant, una folguerolenca i pessebrista excepcional 
que, junt amb la seva família, mai no ha dubtat d’obrir les portes de casa seva per acollir tothom qui ha volgut 
contemplar el seu monumental i ben cuidat pessebre, en el qual no hi falta mai cap detall.
 
Per acabar, espero que aquest no sigui pas un adéu per sempre, sinó només un petit parèntesi esperant que tornin 
temps millors.

Moltes gràcies a tots.
Àngels Bover i Casany
Viuda de F. Xavier Manso i Puigcorber

professionals dels diferents àmbits amb una sola finalitat: la de solucionar la urgència que tinguem 
en qualsevol lloc, hora o dia del any.

El número 112 és el número que Europa va triar per a les urgències. El nostre país, Catalunya, 
més proper a Europa, ja està fent els seus deures i en poc 
temps el 112 ja quasi estarà implantat amb tota la seva in-
fraestructura necessària. 

Recordeu: en qualsevol situació d’emergència el 
primer número al qual heu de trucar és el 112, darrere 
d’ell hi ha uns professionals que us ajudaran.

   Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Folgueroles
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Festes locals 2012
El 28 de maig, Dilluns de Pasqua i  el 10 de setembre, Festa Major

Dades municipals
Dades Municipals a data   18/11/2011

Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.128 50.33 1.113 49.67 2.241

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2011  al  18/11/2011

Naixements 25

Matrimonis 9

Defuncions 13

INFORMACIONS DIVERSES...

Dies que no hi haurà recollida selectiva l’any 2012
La nit del 5 al 6 de gener

La nit del 5 al 6 d’abril

La nit del 30 d’abril a l’1 de maig

La nit del 14 al 15 d’agost

La nit del 7 al 8 de desembre

La nit del 24 al 25 de desembre

La nit del 31 a l’1 de gener

Comunicat de l’’Ajuntament:
Tothom que estigui interessat en rebre per correu electrònic comunicacions de l’Ajuntament (bans, 
cartes, notícies oficials, convocatòries de plens...) pot enviar la seva adreça de correu a:
infoajfolgueroles@diba.cat

En la mesura que fem i farem un esforç per avançar cap a l’administració electrònica, pensem 
que aquest pot ser un pas més per a l’ús, per part de tots plegats, de les noves tecnologies i per 
aconseguir una administració municipal més àgil i més transparent.

Òbviament, les dades que es facilitin tindran tota la protecció que els ofereix la LLei de Protecció 
de Dades.
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AGENDA  NADALENCA

Més informació a www.folgueroles.cat

• Cantada de Nadales. Després de la Missa del Gall.
• Pastorets. Dia 25 de desembre de 2011 
• Patge Reial. Dia 1 de gener a les 12:30 h als jardins de Can Dachs. 
• Cavalcada de Reis. Dia 5 de gener a les 18:30 h cavalcada pels carrers del poble.

INFORMACIONS DIVERSES...
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HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

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

Horari arquitecte  Dimarts de  5 a 7 de la tarda 
Horari alcalde                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

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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