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EDITORIAL 

EDITORIAL

‘La Falguera’ existeix gràcies al treball i a la dedicació desinteressada (econòmicament 
parlant) de molta gent. Som un bon nombre de persones que dediquem (i altres que han 
dedicat) part del nostre temps per poder treure un número de la revista regularment. Hi 
ha qui en aquesta tasca col•lectiva escriu paràgrafs per formar un article avinent, o el que 
destil•la versos perquè es pugui publicar una poesia. Així com també hi ha l’encarregat 
de realitzar una entrevista a un folguerolenc que es mereix ser més conegut pel poble i 
escriure’n una recensió. ‘La Falguera’ tampoc podria sortir sense els que cerquen fotografies 
i il•lustracions, sense els que anoten les notícies referents al poble i sense els que busquen 
referències d’interès per completar-les. També col•laboren a ‘ La Falguera’, informant amb 
cròniques i altra informació, totes les entitats del poble que ho desitgen i també l’Ajuntament 
i el Centre d’Informació. Però encara hi ha més: la revista tampoc podria sortir al carrer 
sense els dibuixants, els dissenyadors i els que fan la composició. Vaja que tot plegat un bon 
grapat de gent hi treballa perquè tots puguem gaudir d’una revista de Folgueroles.

Tots es mereixen el nostre més gran agraïment, però avui en volem tenir un d’especial per 
a la persona que fa la gran tasca de la correcció. I ho volem fer perquè la tasca de corregir 
és una feina feixuga i a voltes potser fins i tot ingrata, però alhora és una tasca del tot 
necessària: és imprescindible. És una feina que un cop feta, les correccions que s’han fet no 
es noten, però sí que es nota, i molt, si la feina no s’ha fet bé. És, doncs, una tasca amagada, 
que no es veu i que, per tant, ben sovint queda en l’anonimat. O sigui que un corrector sap 
molt bé que té moltes hores de dedicació i un retorn en ben poc reconeixement. Per tot 
això volem donar les gràcies a la Mercè Rial que és la persona que fins ara ha portat a 
cap aquesta tasca i li ho agraïm amb aquesta editorial i amb les primeres pàgines d’aquest 
número. És d’admirar la dedicació que la Mercè Rial ha esmerçat fent la correcció de cada 
un dels 35 números de ‘La Falguera’. Han estat uns 18 anys que de manera puntual ha anat 
corregint tots els articles i escrits que li han anat passant per les seves mans provinents dels 
diferents equips de redacció que hi ha hagut. La Mercè ha estat, calladament, sempre al peu 
del canó (o altrament dit del teclat de l’ordinador) tot llegint i rellegint cada una de les més 
de mil pàgines que han sortit publicades de ‘La Falguera’, col•locant signes de puntuació, 
posant accents, refent paraules o proposant canvis oportuns. Tot plegat amb l’únic objectiu, 
sense desvirtuar el sentit del text, de fer-lo més entenedor al lector.

De part de tots els equips de redacció, de tots els col•laboradors i de tots els lectors: gràcies 
Mercè pel teu bon saber fer i la teva professionalitat.

Els equips de redacció

P.D.: El corrector que fa la feina a partir d’aquest número és en Joan Vilamala que, de ben 
segur, serà també molt eficaç.

 



4 | Ajuntament de Folgueroles

PERSONATGES

PERSONATGES

Filòloga de l’espai
Dilluns 14 a primera hora de la tarda, un sol magnífic m’acompanya fins a la Masia de la Roca de 
Folgueroles, on m’envien els de LA FALGUERA. No necessito ni trucar a la porta, el Negritu amb 
els seus lladrucs avisa els de la casa que un intrús passa pels seus dominis.

–Hola, bona tarda –em saluda la Mercè Rial 
Carbonell, que la reconec per la seva foto al 
Faceboock i perquè qui hauria de ser, si no. 
–Bona tarda –li torno la salutació. 
–Passa, passa; asseu-te on vulguis –i afegeix 
irònicament, assenyalant-me un grup de bales de 
vidre que formen una figura geomètrica–, vigila no 
trepitgis aquesta composició de la canalla que no 
haguéssim de córrer.
–Gràcies –i m’acomodo en un sofà, mentre en un 
vist i no vist ha recollit les bales. 
–Vols prendre alguna cosa?, un té, un cafè...

La Mercè durant anys ha estat la correctora de LA 
FALGUERA, de la primera a l’última lletra, perquè 
sí, perquè li agrada col•laborar; i ara ho deixa amb 

la satisfacció d’haver aportat el seu gra de sorra i sabent que ja hi ha qui la substituirà. 
Volia dir, la Mercè és filòloga. Una filòloga molt diferent a com jo sempre he imaginat un filòleg: una 
persona gran amb cara permanentment seriosa que sembla que t’estigui renyant constantment. 
Li ho dic i somriu: 
–No, home, almenys els de la meva fornada, no. D’ara endavant ja ho veurem, perquè les 
universitats van limitant aquestes llicenciatures; cada vegada són menys els que les fan, potser 
perquè no hi veuen una gran sortida al mercat laboral.
–Perquè, què és ser filòleg?, què fa un filòleg? –pregunto, ignorant.
–És un especialista de la llengua: planificació i assessorament lingüístic, tecnologies del llenguatge, 
lingüística aplicada, edició de textos del món editorial, optimització dels processos de comunicació 
en àmbits corporatius, institucionals i professionals; i a molts se’ns coneix per la faceta de correctors: 
d’articles de diaris, revistes, llibres... i també contribuïm a la normalització de la llengua en ràdios 
i teles, encara que de vegades es confon corrector amb traductor, que no té res a veure.
–Podríem dir, doncs, allò del «limpia, pule y da esplendor» de la RAE?
–En el meu cas, no; normalment em limito a corregir l’ortografia, la sintaxi..., la gramàtica del 
material escrit, per donar-hi correcció i claredat, però sempre respectant al màxim l’estil de 
l’escriptor. Hi ha un altre corrent que intervé més en l’estil, però això és més aventurat, perquè al 
capdavall llavors estàs reescrivint el text d’un altre autor com si fos teu.
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PERSONATGES

PERSONATGES –Moltes coses que corregiu us poden no interessar i ser avorrides fins a la son; deveu 
pensar: «Mare de Déu quin rotllo que m’ha tocat»!
–No m’ho miro així. Sempre n’hi ha de més interessants, però en això no t’hi pots fixar; és la 
meva feina, m’agrada i la faig de la millor manera possible. No tinc perquè saber d’economia o 
del moviment de les marees per corregir un text, encara que lògicament fóra millor; i, de fet, quan 
acabes la correcció acabes sabent-ne, almenys una mica. Si hagués de saber sobre tot el que 
corregeixo no ho podria fer.

La Mercè és dona de mirada franca, que protegeix amb estilitzades ulleres de color rosa; és 
decidida, enèrgica i d’un entusiasme encomanadís. Parla ràpid i amb molta claredat, que 
normalment no sol passar.
–No et creguis... encara que potser no ho sembli, quan estic davant de públic sóc prou tímida... 
Està contenta amb la seva feina i es refereix als avantatges que té: 
–Sí, té avantatges. Treballo des de casa mateix, i això em dóna una mobilitat extraordinària per 
conviure el màxim amb els fills, l’Aurora i en Pere, i poder ser mare, educadora i amiga generosa 
en hores, i inculcar-los l’amor a la natura. Per exemple, i gràcies a un amic naturalista gran 
coneixedor dels ocells, ens vam introduir en aquest món muntant-los unes penjarelles de cacauets 
al terrat, i des de la cuina veiem com les mallerengues carboneres i blaves, el pica-soques blau, 
el pit-roig, i altres ocells, que abans no coneixíem, vénen a picar i menjar. És emocionant, divertit 
i instructiu per als nens, i per a nosaltres també, veure les diferents maneres d’actuar d’aquest 
personal. 
–He vist també que t’agrada la fotografia...
–Ah, això va ser per col•laborar en una secció de la web de l’Agrupació Astronòmica d’Osona, 
que demanava als socis fotos de la natura; però –traient-se importància–, tinc una càmera molt 
senzilla, no en sé gaire de fotografia.

Ha sortit el tema: A.A.d’O., entitat que enguany està celebrant el seu 25è aniversari, i de la qual en 
Pep, el seu marit, n’ha estat president. Aquí a la masia tenen una completa estació meteorològica, 
i un bon telescopi per endinsar-se a l’espai. 
Ara s’embala encara més: 
–Quan veiem el Sol que es pon, de fet ja fa vuit minuts que ho ha fet; sempre veiem el que ja ha 
passat. I no parlem de les estrelles, galàxies, nebuloses... que arriben a estar a milers d’anys llum, 
de manera que d’algunes estrelles que ja no hi són ens n’arribarà la seva llum durant centenars 
d’anys. El present... ja és passat, només hi ha passat i futur. De petita m’agradava veure les 
estrelles i amb els escoltes vaig començar a prendre consciència del cel, els astres, les estrelles, 
com es deien, on estaven situats..., principalment durant aquelles màgiques nits de foc de camp, 
que llavors es podia fer. Més endavant vaig ser monitora i m’agradava explicar als minyons el que 
hi ha allà dalt. I, després, en conèixer en Pep, l’afició se’m va multiplicar.
D’aquí em salta a la física quàntica amb els àtoms, els protons, els electrons... que nosaltres som 
una mínima part de matèria, mentre que el 99,99999 som buit, no som res, ni nosaltres ni els 
mobles ni els avions. Jo aquí ja m’he perdut, i la Mercè se n’adona: 
–Precisament tinc un llibre, de Sònia Fernàndez Vidal, una doctora molt jove que... –aixecant-se–: 
Un moment que el vaig a buscar...
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PERSONATGES

No he pogut dir sí o no que ja ha desaparegut per l’escala tornant al moment amb el llibre culpable: 
La porta dels tres panys. 
–És un llibre que explica de manera entenedora per a nens i grans què és la física quàntica, amb 
el qual podrem saber alguna cosa de què som, del que ens envolta... No fa pas massa temps a 
TV3, al programa «Singulars», li van fer una entrevista-conferència. 
–La buscaré, les entrevistes d’en Barberá sempre són interessants.

Ens aixequem per sortir mentre parlem de Josep Pratdesaba Portabella, segurament el primer 
astrònom de Vic, el que va fer la primera cúpula segur, que encara s’aixeca orgullosa al carrer de 
l’Escola. Reconegut mundialment, la International Lunar Society de Londres donà el seu nom a 
un cràter de la Lluna.
M’esmenta també mossèn Manuel Serinanell, molts el recordareu com a Mossèn Passi-ho bé, 
que fou deixeble de Pratdesaba i qui va agafar el testimoni sent un dels fundadors de l’Agrupació 
Astronòmica d’Osona.
Obre la porta, 
–Adéu i fins a una altra. 
–Vagi bé, Mercè, i gràcies.

El Negritu m’espera triomfant per recordar-me sorollosament qui mana allà. A poc a poc deixo 
enrere aquesta compacta masia i la seva història que es remunta al segle XII i vaig cap a casa, on 
miro el vídeo que la Mercè m’ha recomanat, el de «Singulars» (Barberà, Sònia, física quàntica), 
on tornen a dir-me que no sóc res, que sóc buit, i que puc estar viu i mort al mateix temps, o 
aquí i allà sense ni saber-ho. Verge Santa! quin mal de cap. He de dir a la Mercè que vigili a qui 
recomana el llibre dels tres panys, podria fer molt de mal a gent indefensa com jo.

Vaig per tancar l’ordinador. A fora plou amb pressa, espetega amb força la calamarsa i cauen 
llamps i trons. Penso, de vegades ho faig de pensar: la física quàntica no sé què dirà, però la 
pluja, la calamarsa, els llamps i els trons espeteguen aquí al meu carrer, allà no ho sé.

Salvador Puntí
Folgueroles, maig 2012 
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BLOCAIRES

EL RACÓ DELS BLOCAIRES

www.flickr-com/groups/folgueroles/pool
Pàgina creada l’any 2008 per Francesc Galí i Bohera i amb mes de 110.242 visites.

Nascut a Barcelona i veí de Folgueroles des de l’any 2003. Fotògraf per vocació, la seva formació 
en aquest camp és totalment autodidacta.

Per a la realització de les seves fotografies utilitza diferents tècniques, principalment la lomografía 
que ell defineix com l’anti-fotografia, i que consisteix a fer servir càmeres analòguiques antigues, 
com per exemple la Diana Multipinhole que aporta a les seves imatges tot l’encant i misteri de les 
fotografíes d’altres temps.

Autor de diverses publicacions, ha exposat les seves obres en ciutats com Barcelona i Madrid, així 
com en diferents ciutats d’Anglaterra.

La seva última exposició titulada “Exili” és un recull de fotografies dels principals indrets de 
Catalunya i Sud de França, escenaris de l’exili de moltes persones en motiu de la Guerra Civil 
Espanyola. La podeu veure a la seva pàgina www.flickr.com/photos/fgali.1964/

Des d’aquí us recomenen que visiteu aquestes pàgines on hi ha fotografies de Folgueroles molt 
interessants.
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«Air- baguette»  
amb cansalada ibèrica, caviar d’oli i tòfona

Per a la massa de les mini “air-baguettes”:

320 gr. de farina de força
10 gr. de llevat fresc premsat
190 gr. de llet
4 gr. de sal
15 gr. massa mare

Elaboració:

Ajuntem tots els ingredients menys la sal a l’amassadora. Amassem durant 9 minuts a velocitat 
mitja. Passat aquest temps, hi afegim la sal i amassem dos minuts més. Guardem el resultat en 
un bol ben tapat a la nevera i deixem fermentar durant quatre hores. 

Estirem la massa amb un corró perquè quedi ben fina, tenint en compte que aquesta massa costa 
una mica d’estirar. La dobleguem per la meitat i la tornem a estirar fins que adquireixi un gruix 
d’uns 0,5 centímetres. Tallem la massa a una mida de 4 x 6 centímetres. Coem la massa al forn 
de sola (o bé al forn convencional amb una pedra per a fer pitzes) a 240º uns 3 minuts, fins que 
veiem que són torradetes. 

Altres ingredients:

100 gr de cansalada ibèrica
Caviar d’oli (o bé oli d’oliva verge)
Tòfona

Tallem la cansalada a la màquina de talla embotits  ben 
fineta.
              
Emboliquem les” air-baguette” amb la cansalada, ratllem la 
tòfona amb el” micro plaine”  i amanim amb oli de tòfona i sal 
“ Maldón” .

                                                                          Nando Juvany
                                                                 

ALIMENTACIÓ I SALUT

ALIMENTACIÓ I SALUT
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ALIMENTACIÓ I SALUT

Consells per tenir cura dels peus

Consells generals per a la cura dels peus:

           -Renta’t els peus cada dia.
 -Eixuga’t bé els peus, sobretot entre els dits.
 -Si tens la pell molt resseca, utilitza crema hidratant.
 -Talla’t les ungles dels peus rectes i no molt curtes.
 -Fes exercici per millorar la circulació dels peus, per exemple caminant una estona 
             cada  dia.

Consells per a un calçat adequat:

 -Utilitza mitjons i mitges de fibres naturals (cotó, llana).
 -Les sabates han de ser amples, còmodes i flexibles.
 -És aconsellable no portar molt taló.
 -Millor si les sabates són de materials nobles i naturals.
 -Cada sabata té la seva ocasió, tria-la bé (per treballar, fer esport, per mudar...).
 -Recorda que les sabates són personals i intransferibles.

Consell per a la cura dels peus diabètics o amb problemes circulatoris:

 -Renta’t els peus amb aigua tèbia.
 -Asseca’ls suaument.
 -Revisa’t els peus cada dia.
 -Vigila que no hi hagi objectes estranys (com pedretes) o arrugues a dins de les sabates.
 -No vagis descalç, et podries tallar.
 -Quan compris sabates, fes-ho al final del dia, perquè normalment els peus estan més
             inflats.
 -Evita les costures.
 -No utilitzis fàrmacs sense prescripció, tampoc utilitzis callicides.
 -No utilitzis estoretes, bosses d’aigua calenta o altres fonts de calor concentrat.
 -Recorda que el metge t’ajudarà a controlar la diabetis i el podòleg els teus peus.

Consells per a la cura dels peus amb fongs:

 -Rentat els peus amb sabó antisèptic.
 -Eixuga’ls bé.
 -No utilitzis la mateixa tovallola pel cos que pels peus ni la comparteixis amb altres 
             persones.
 -Alterna al màxim el calçat.
 -No vagis descalç per llocs públics.
 -Procura tenir sempre els peus ben secs.
 -És aconsellable que airegis els peus al màxim.
 -No deixis el tractament encara que sembli que estiguis curat. És una malaltia lleu, però
             contagiosa i rebel.

Jordina Vivet i Dodas
Podòloga infermera



10 | Ajuntament de Folgueroles

ALIMENTACIÓ I SALUT

Un home en busca del seu camí 
Aquesta es la història d’en Miquel, un home corrent, de tarannà alegre, afable i aficionat a la 
música. Tenia família, amics, una bona feina i gaudia del seu món. De cara als altres se’l podria 
considerar un triomfador. 

Van passar els anys i les coses van anar canviant. Ja no l’omplia la vida tan còmoda que tenia ni 
el que feia. Últimament, estava malhumorat, neguitós i dormia malament. Un dia  es va adonar 
que li pesava la cara i que ja no tenia el seu somriure espontani. Havia perdut aquella espurna 
d’alegria tan característica en ell. Necessitava  recuperar-la i omplir la buidor que sentia al seu cor. 
El seu món anava trontollant de mica en mica, fins que un cúmul de circumstàncies el van portar 
a ensorrar-se. En aquell instant la pel•lícula de la seva vida li va passar pel davant i es va adonar 
que havia tocat fons. 
Després d’una nit en blanc és va llevar i va marxar de casa. No puc continuar així!, es va dir. Hi 
ha d’haver un altra manera de viure. Vull sentir-me viu i ser feliç! Creia que en algun lloc l’estava 
esperant la felicitat i es va decidir a buscar-la. No sabia per on començar.
Va anar a treballar i es va bolcar en la seva feina, però alguna cosa fallava, no n’hi havia prou amb 
això. Es va adonar que sovint estava de mal humor.
Un dia va aparèixer per la seva feina en Jacint, un home amb un somriure radiant i uns ulls 
brillants que li van inspirar confiança. De sobte, en Miquel, es va trobar explicant-li com se sentia i 
Jacint li va dir que estava en un moment molt interessant de la seva vida, que l’anés a veure i que 
en parlarien amb més calma. Aquell home desprenia una serenor acollidora i es van acomiadar 
amb una abraçada.
Al dia següent el va anar a veure i en Jacint li va oferir fer-li  “reiki”. En Miquel no sabia que era el 
“reiki” i li va demanar en què consistia. En Jacint li va explicar que era una tècnica de transmissió 
d’energia i que podia experimentar-la, si volia. En Miquel hi va accedir i en Jacint va començar 
posant-li les mans al cap. Després d’una estona en Miquel es va posar a plorar; sentia moltes 
emocions però es trobava ben  descarregat. En Jacint li va dir: t’estàs demanant un canvi a la 
teva vida i crec que puc ajudar-te. Li va deixar un llibre i es van acomiadar fins al dia següent. Ei, 
Miquel, estigues atent a les casualitats, li va dir en Jacint des de la porta.
Aquella nit tingué un somni en què se li va aparèixer un home vell, un savi. De sobte, es va 
reconèixer, era ell mateix. El seu rostre irradiava molta serenor. Tenia el somriure de nen i la seva 
mirada era plena de compassió. Ei,  noi que la vida és molt maca per malbaratar-la! Desperta, 
deixa de compadir-te i ho podràs veure per tu mateix. Que puc fer?, va dir en Miquel. Mira et faré 
un regal: coneix-te a tu mateix. Ah, i escriu el que no t’agrada dels teus pares, això et servirà per 
conèixer-te millor.
En despertar-se, en Miquel es va dir: avui dissabte, tinc temps i el dedicaré a mi mateix. Va agafar 
un paper i un boli i va escriure les coses que no li agradaven del seus pares. Després d’esmorzar 
se’n va anar al bosc a caminar i a pensar sobre els últims esdeveniments. Que fort!, es va dir. 
Quantes coses m’estan passant últimament.
Mentre caminava pel bosc va adonar-se que anava mirant a terra i va notar un pes a l’esquena. 
Què estic carregant que em pesa tant? Alçà la vista i va veure els arbres, les flors, el cel. Es va 
emocionar davant de tanta bellesa i unes llàgrimes van aparèixer dels seus ulls. Què m’està 
passant?  Estic molt sensible. De sobte va recordar que duia el full que havia escrit sobre els seus 
pares i al llegir-lo va exclamar: si sóc jo!                                 

(Continuarà.)  

Jordi Verdera Gas                                         



11 | Ajuntament de Folgueroles

BOTÀNICA-FAUNA

Sàlvia  (Salvia officinalis) (fotografia portada)

Altres noms: Sàuvia, sàlvia reial.

Forma una mata d’un a  tres pams d’alçada, de base llenyosa de troncs ramosos, que cada any 
es renova amb nous brots herbaris amb les fulles enfrontades en forma de llança o el•líptiques 
segons les varietats cultivades o més primes i estretes de color blanquinós i força peludes de 
les sàlvies silvestres que es troben en indrets àrids i calorosos de terres calcàries i muntanyes 
rocoses del nostre país , sobretot en les serres del Montsant. En la nostra comarca la trobarem en 
jardins o cultivada en hortes i torratxes. Floreix a mitjans de primavera i s’allarga la floració part de 
l’estiu; les seves flors força grosses llaviades, de color blau-violeta, estan agrupades en ramells 
a la punta dels brots tendres.

PROPIETATS TERAPEUTIQUES:

La quantitat de virtuts atribuïdes a aquesta planta eren tantes que es deia que si en disposaves 
no hi havia manera d’estar malalt.
Planta estimulant, tònica, antiespasmòdica, estomacal, antisudorífica, cordial i per inflamacions 
de coll i boca; normalitza les funcions menstruals i un xic hipoglucemiant.

FORMA D’UTILITZACIÓ:

Les parts florals i tendres de la planta en una petita ebullició 
d’un parell de minuts a raó de 30 gr. del producte per litre 
d’aigua . La millor manera és amb tintura o extracte per tenir 
millors propietats.
També s’utilitza com a planta condimentaria 

Toni Vilaró

BOTÀNICA - FAUNA
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Papallones del transsecte  de Folgueroles
               

Vanessa atalanta (Papallona reina)                 Familia Nymphalidae

Papallona de colors vius, taronja i blanc que destaquen sobre un fons fosc, fàcilment identificable 
i molt vistosa. És força comuna en el nostre tanssecte. Es tracta d'una espècie migratòria, que a 
finals d'estiu, o a començaments de tardor,  baixa a hivernar a la zona mediterrània procedent del 
nord i centre d'Europa. Fa la posta sobre ortigues  i les larves es van desenvolupant lentament al 
llarg de l'hivern, per donar adults autòctons a començaments de primavera. La Vanessa atalanta té 
un vol potent i ràpid però s'atura sovint en troncs d'arbres i al terra. L'atreuen les flors d'esbarzers 
i també li agrada la fruita madura. Les erugues de la papallona reina mengen preferentment les 
fulles de l'ortiga (Urtica dioica) , però poden 
menjar també les de la morella roquera. Quan 
mengen, les orugues tenen el costum de lligar 
la fulla amb seda, formant com una càpsula 
protectora, fins que se l'han menjat  gairebé 
tota. 

Ramon Portell
   
                                                                                                   
                                                 Eruga de Vanessa atalanta

BOTÀNICA-FAUNA
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Itineraris de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
al web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. 
Implantació de codis QR
L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona disposa de tota una sèrie d’itineraris senyalitzats que 
permeten gaudir dels seus valors naturals i patrimonials. Actualment  Folgueroles disposa d’un 
itinerari senyalitzat dins de l’Espai Natural, l’itinerari del Torrent del Lledoner, aquest itinerari, 
de 2,8 quilòmetres, és un recorregut curt i de baixa dificultat que permet visitar els entorns humits 
del Torrent de Folgueroles i del Torrent del Lledoner, així com, les fonts associades als seus 
marges com  la Font de Cal Guarda, la Font dels Pecats, la Font dels Pescadors, La Font del Molí 
i l’entorn de la Font Trobada amb la seva presa. 

Per tal de poder fer consultes sobre les diferents rutes senyalitzades de l’Espai Natural existeix 
un aplicatiu al web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona que permet conèixer amb 
detall els punts d’interès, així com descarregar “traks”  i mapes per tal de fer la visita més senzilla. 
L’enllaç és el següent: http://www.diba.cat/parcs/itineraris/. 

       Pàgina inici de l’aplicatiu d’itineraris del web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona

Igualment, cada itinerari disposa d’un codi QR que progressivament 
s’està incorporant a totes les fites d’inici de les rutes existents. Aquest 
codi QR permet accedir a l’informació de cadascun dels itineraris 
des de aquells dispositius mòbils que tinguin instal.lada l’aplicació 
de lector de codis QR. Podeu consultar l’informació de l’itinerari del 
Torrent del Lledoner mitjançant el següent codi QR: 

                                     Codi QR de l’Itinerari del Torrent del Lledoner

Disposeu de més 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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Agafeu olles i pots, que anirem a fer esquellots
Temps abans, existia una tradició ara perduda, que consistia a celebrar l’enllaç d’un home o una 
dona que havien quedat viudos, i es tornaven a casar. Es tractava d’agrupar una colla de gent 
amb ganes de fer fressa amb pots, olles, esquelles, i tot allò que fes un bon enrenou davant de 
la casa dels nous casats fins que aquests els convidaven a beure. D’esquellots se n’havien fet 
a moltes cases; una, per exemple, era can Roure, que a més de vi, donaven pa, en un temps 
que s’havia d’estalviar. Anys més tard es fan fer també esquellots als Hostalets de Balenyà. En 
aquesta ocasió, es va llogar un autocar, ja que  havia gran gentada;  mentre uns omplien els 
porrons, la resta s’afanyava a buidar-los. Alguns cantaven corrandes, i altres s’amagaven el porro 
sota l’abric, argumentant que «Folgueroles és lluny d’aquí, i volem fer el trago pel camí.»

En una altre ocasió els esquellots es 
van fer a Fussimanya, i aquesta vegada 
varen llogar un camió, ja que el camí 
del parador encara no existia i s’havia 
de fer per camí de carro; amb tanta 
mala sort que el camió es va espatllar. 
Com a últim recurs varen fer camí 
a peu, era de nit, i es varen perdre. 
Per sort, en Ferriol, que ja s’esperava 
l’esquellotada, va dir a l’Angeleta que 
encengués un llum de carbur, “així els 
perduts ens trobaran.”

En arribar, en Ferriol a tall de broma,  
els advertí que no fessin gaire fressa, 
ja que li despertarien la mainada;  però 
resulta que la mainada ja eren nois fets 
i drets, amb ganes d’afegir-se a l´esquellotada. Enmig de tragos de vi, bromes, i xarlotades, els 
nois van dir al seu pare: “Pare, aquest nom de Fussimanya, sembla prou important, podríem 
posar-hi un restaurant.” I’avi que ho va sentir, va saltar amb aquelles paraules que ell sempre 
deia: “Vamos vaya!” Sí nen, si, posarem un restaurant que serà el millor d’Espanya.” I tot i que 
els que hi varen anar es  van perdre, l´esquellotada va ser un èxit; això sí,  varen tornar a casa a 
l’endemà.                                                                                                                 

                                              Brigida_caralt@hotmail.com
Amics d’infància
Un dia més a la plaça
es troben com cada matí
els dos amics de la infància
units de vells pel destí.
Comenten l´ordre del dia,
reviuen moments ja viscuts
i amb certa melancolia

rescaten records perduts;
records de mitjó i calça curta
i d´algun genoll pelat.
Entre penes i alegries
els  anys així han passat.
I ja aixecant-se del banc,
arrepanjats al bastó, 

cansats i  amb l´esquena corba
pel pas dels anys i  el dolor,
esperant tornar-se a veure
s´acomiaden fins demá,
en el banc  on solen seure 
els  dos amics per parlar.
                      Brígida Caralt . 

    Lluçanès anys 20. Arxiu Grup Recerca Folklòrica d’Osona

RACÓ DE POESIA -NARRATIVA

RACÓ DE POESIA / NARRATIVA
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En Joan Casadevall i Torres, un avi de 87 anys de Folgueroles,  nascut el 
dia 6 d’abril de l’any 1925, és aficionat a fer versos des de fa molts anys. Li hem demanat  que 
ens en deixés publicar alguns dels poemes que ha escrit, cosa que agraïm,  i aquí els teniu. Us 
convidem doncs —com diu ell en la presentació del breu poemari que titula Tot pensant...— «a 
llegir els gargots que ha escrit» i que tenen el seu encant. Per molts anys!

MALENCONIA

Quan el sol sortia
dintre el bosc m’endinsava
i de fred tremolava,
vegí un conill que corria
tot esperant l’herba tendra que glatia,
i en el seu rostre s’hi reflectia
la primavera que venia.
«Si aquest conill, passant gana alegre està,
el meu cor s’ha d’animar».
I la glacera que hi havia 
es començà a desglaçar.
Imaginat la primavera,
Maria, el teu rostre hi vaig trobar
i l’esperit se’m reanimà
i el cor no em deixà agonitzar.  

FOLGUEROLES

Quan Osona deixa el pla
i es comença d’enfilar,
unes cases amb conreu
en un poble hi trobareu,
que  geogràficament no és albirat
però culturalment és enlairat,
perquè mossèn Cinto amb sa lira
com un jardí l’ha deixat. 

LA PARTENÇA

No ploreu la meva absència
ni porteu gens de dol.
Déu amb sa omnipotència
ha volgut que l’esperit
emprengués el vol.
La matèria aquí deixada
vida tornarà a donar,
un altre cop sepultada 
un altre esperit 
el vol emprendrà. 

L’ONZE DE SETEMBRE

Tot recordant la gran diada
de Barcelona sitiada,
amb Casanova resistint
l’”embastida” de Felip Quint,
Casanova tot sagnant
i amb la veu tremolant
diu: «Catalans, perdent hem guanyat,
l’esperit català ha quedat.
Aquest mai ningú no ens el prendrà.».
Si les mans ens sabem donar,
Catalunya triomfarà.
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Bar Ca l’Amadeu
El passat mes de març va tancar Ca l’Amadeu,  el bar més emblemàtic de Folgueroles. És 
per això que des de «La Falguera» volem fer-li reconeixement per tot el que ha significat per 
a moltes persones del poble, significat que queda molt ben reflectit en una carta publicada per 
un folguerolenc  a «El 9 Nou»,  i que us transcrivim a continuació amb el permís del seu autor 
il•lustrada amb unes fotografies de Francesc Galí (fotografia estenopeica).

“31 de març de 2012, matí de Mercat del Ram i sant Amadeu. A dos quarts de nou la Laura o en 
Carles enlairen la persiana metàl•lica de l’entrada i els porticons de les cinc finestres verdes del 
bar Ca n’Amadeu per última vegada. 
Des de 1961 ha estat sempre obert, de dilluns a dilluns, estiu i hivern. Amb llum i sense llum, 
que per aquells temps era prou habitual quedar-se unes hores a les fosques per qualsevol llamp 
esquifit que es deixés veure, de fet tampoc ha canviat tant la cosa a hores d’ara.
Anys enrere a la part de dalt, el primer pis, hi feien cine, era el cinema del poble amb aquelles 
pel•lícules en blanc i negre, amb bons i dolents ben definits, amb aplaudiments finals o fins i tot 
durant el film quan el bo feia una acció heroica o se salvava pels pèls dels paranys del dolent. 
També s’hi feia ball, - “Vols ballar?”, sempre demanava per ballar qui no feia peça, en canvi 
aquell, el que agradava, ni et mirava ni et deia mai res. Era el ball del poble.
I com haureu entès pel nom:  el Bar Ca n’Amadeu era principalment un bar. Un bar generós 
d’espai on fins l’últim dia s’hi ha jugat al canari entre silencis monacals i patacades impactants 
amb la mà plana o tancada sobre el marbre de la taula, que feien despertar de cop els que 
miraven les llargues etapes planes del Tour, que només agafaven un xic d’emoció a l’esprint final 
o per les caigudes de poc abans de l’arribada.
El pas dels dies va fer del canari el joc unificador del tallat de la tarda, oblidant la botifarra que 
de vegades donava mal rotllo o el dòmino amb el soroll d’aiguabarreig de fitxes al començar la 
partida, i el -”dos cinc”, “tanco”, “pitu doble”- quan estavellaven la fitxa sobre la soferta taula. 
Durant molt de temps es feien bones partides de billar lliure entre folguerolencs i veïns. Algun 
agosarat s’atrevia al tres bandes. 
S’hi havia vist el gran Miquel Espona, reunint magistralment les boles com pas previ per fer una 
gran tacada. 
Altre personal encara més pausat i seriós era els que després de pensar o mig dormir una bona 
estona movien, fent gran esforç i de vegades amb penediment massa tardà, un peó, un cavall, la 
dama, una torra.., fins que en no trobar cap mena de solució per defensar el rei massa vulnerable, 
el tombaven sobre el tauler i aixecant-se donaven la mà, amb somriure o sense, al guanyador.
De vegades algun vespre o dissabte tarda els ocellaires feien reunió preparatòria del concurs 
anual o de balanç de fi d’any, o els caçadors explicant les seves proeses, d’ullals de pam, de 
camps de blat de moro arrasats, i de quotes i assegurances, o els del teatre, gent profunda, 
còmica o dramàtica a convenir, dirimien sobre l’enfoc a donar als Pastorets o a la nova obra que 
tenien entre mans.
Els revolucionaris eren els del ping-pong amb el seu clac, cloc, clac, cloc, tic-tic-tic-tic..., “vuit a 
set i saques tu”, i encara pitjor els del futbolí, Aquests feien mal viure per la fressa de la pilota 
forta com un roc, i la manera com accionaven les barres que subjecten els jugadors, a una 
banda el Barça, a l’altre el Madrid. - “Ei! que giravoltar no val”. - “Tampoc val l’arrossegar i bé 
ho fas”. - “Qui, jo?” - “Sí tu, doncs qui?”, i pitjor encara era l’impacte de la bola quan entrava a la 
porteria, quan era gol vaja, fent un catacroc esferidor que semblava foradar el cul de la porteria 
de Zubizarreta o de Buyo. 
Hi va haver protestes vehements i es va prohibir d’aquella manera que sense prohibir-ho 
específicament sabien que durant els partits de futbol de la tele no es jugava a futbolí i ja està. 
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Amb els nervis de la tele n’hi havia prou, no calia incrementar-los. 
Eren altres temps i el Barça no donava tantes alegries com ara.
Avui doncs últim de març, diada del Mercat del Ram i de sant Amadeu, es tanca un bar que no és 
solament un bar, és El Bar. 
No ressonarà més la veu del Basté sermonejant des de Rac.1, ni les taules lluiran la premsa diària 
i setmanal. Els fidels fins l’últim dia haurem de buscar un lloc per aixoplugar-nos i no serà fàcil. 
Massa història, massa vida per oblidar i no ho volem fer.
Aquest últim dia, El Bar ha vist guanyar el seu Barça i a Messi fer l’últim gol, no cal demanar més, 
i s’ha brindat llargament amb cava.
En haver sortit ja era diumenge, l’estufa esbargia l’última escalfor, els jugadors del futbolí 
perfectament alineats, com sempre, miraven amb certa emoció. Nosaltres també.
Han quedat surant pel local ulls plorosos i nusos a la gorja que només deixen dir, bona jubilació, 
salut i sort. 
Demà els habituals, ens trobarem al carrer i ens saludarem, però no serà el mateix”. 

Folgueroles, 1 d’abril 
Puntí Costa.

Autor: Francesc Galí (fotografia estenopeica)
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ARA FA UNS ANYS...

A ca l’Amadeu a finals dels 60 i a principis dels 70 s’hi feia teatre. Aquí teniu unes fotos de 1971.  

Arxiu Joan Vilamala

RECERCA
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“La idea de tornar”, un documental de tv3 sobre la desapareguda colònia de 
Còdol-Dret (Roda de Ter) realitzat per la directora argentina Van Velvet i basat en la 
idea original i assessorament històric de la historiadora osonenca Raquel Castellà

Antics treballadors de Còdol-Dret actualment residents a Folgueroles participaren 
en el documental

El passat més de 
desembre després de 
més de mig any de 
feina i rodatges es va 
acabar d’enregistrar 
el documental titulat 
«La idea de tornar» i 
que fa protagonista la 
inundada colònia de 
Còdol-Dret i els seus 
antics treballadors. 
El documental 
tracta sobre «el fet 
d’emprendre el viatge 
de tornada al lloc que 
sentim que es casa 
nostra, per al final 
enfrontar-nos amb la realitat i adonar-nos que aquell lloc ja no existeix. Allà ens retrobem amb els 
records, i poc a poc, sense saber-ho, amb la gent amb qui fa tant de temps enrere, compartíem 
aquella vida»,  segons explica la directora Van Velvet. 

La idea de fer el documental va sorgir quan la directora de cine argentina, Andrea Pérez, va 
conèixer la historiadora Raquel Castellà, autora del llibre Còdol-Dret, vida d’una colònia industrial 
(1862-1964) i investigadora del grup de recerca d’història del treball, T.I.G. Treball, Institucions i 
Gènere de la Universitat de Barcelona. El documental realitzat pel programa Taller.doc de Televisió 
de Catalunya i produït per Parallel40 va ser inspirat pel multi-premiat llibre de Castellà sobre 
Còdol-Dret i publicat el 2005 per l’Ajuntament de les Masies de Roda. Còdol-Dret, vida d'una 
colònia industrial (1862-1964) fou mereixedor del primer premi en el XVIII Certamen de Jóvenes 
Investigadores de Màlaga 2005 i convocat pel Ministerio de Educación; el Premi Bonaplata Joves 
de Barcelona 2005; Premi Gerbert Trivium de Ripoll 2005 i el Premi Narcís Feliu de la Penya de 
la Universitat de Vic 2005. Castellà és una historiadora molt vinculada a Folgueroles, que arran 
de l’obtenció del Premi Ajuntament de Manlleu 2009 pel treball La Blava, història d’una indústria 
tèxtil a la conca del Ter ja va entrevistar a diferents veïns de Folgueroles antics treballadors i 
treballadores de la fàbrica La Blava de Roda de Ter. 

“Còdol-Dret em va captivar des d'un primer moment que Raquel Castellà me'n va parlar. Perquè 
és un lloc que existeix quan el fem existir. Un lloc que ha perdut la seva forma física i que a simple 
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vista no pot veure's,  Tot i així, si ens hi endinsem amb les persones que han fet de Còdol el que 
va ser, es pot veure el lloc, se'l pot sentir...i, fins i tot, escolar.” explica la directora, Andrea Pérez.  

El documental es troba dividit en tres etapes. L'anada: aquesta primera escena freda i cerimoniosa, 
ens mostra les accions de quatre persones, antics treballadors de Còdol-Dret (Rafel Carbonell, 
Josep Prats, Conxita Roqué i Lurdes Armengol)  que comencen el dia i es preparen per sortir de 
viatge amb cotxe cap a Còdol. Sobre aquestes imatges escoltem descripcions de com era la casa 
d’ells a Còdol-Dret i com era la colònia. El viatge: és un viatge amb aquestes quatre persones amb 
cotxe, des de les seves respectives cases fins el pantà de Sau, on hi havia Còdol-Dret. Aquest es 
un viatge ple de màgia, ens ho revelen les cares que fins aquest moment no havíem vist, i anem 
escoltant les histories de la vida en aquell Còdol-Dret on vivien. L’arribada: els personatges van 
arribant un a un. Recorren el lloc i ens expliquen com era l’espai, on era cada cosa, on era casa 
seva. Poc a poc, van arribant, per sorpresa, més i més persones que vivien i treballaven a la 
colònia de Còdol-Dret. Fins a convertir-se en un gran retrobament, i en una font de records que 
comencen a donar vida a aquest lloc que sembla haver desaparegut. Aquest últim apartat va ser 
possible en gran mesura gràcies a l’inestimable treball de la historiadora Raquel Castellà que es 
va dedicar a anar avisant als antics treballadors de Còdol-Dret, per poder així fer un retrobament 
del tot inesperat al mateix Còdol-Dret. 

Van Velvet, nom artístic de la reconeguda directora de cine argentina, Andrea Pérez ens comenta: 
“Còdol-Dret és un lloc, que físicament ja no existeix. Aquest lloc buit, possible de recórrer a traves 
de la memòria, es el què va captar la meva atenció. La resta de colònies que he conegut encara 
estan dempeus, pots veure-les, pots participar de la història coneixent els llocs, però amb Còdol-
Dret no es així. La gent d'aquesta petita colònia va haver de marxar per força, perquè anaven 
a cobrir el lloc amb aigua. I així va ser que Còdol va desaparèixer sota les aigües del pantà 
de Sau, aigües que semblaven voler submergir alguna cosa més que un espai, que semblaven 
voler submergir la vida i la història d'un lloc que es va forjar gràcies al treball constant i abnegat 
d'unes quantes famílies. Vaig llegir el llibre de Còdol-Dret de Raquel Castellà i vaig parlar amb 
la historiadora i vam decidir establir una col•laboració per portar a terme el projecte. Gràcies a 
Raquel Castellà i juntament amb ella vam poder apropar-nos a moltes persones que van néixer 
i van créixer allà, i ells eren el portal que obria les portes a aquell Còdol-Dret que a simple vista 
no podia veure's. El documental porta com a títol “La idea de tornar” perquè es tracta d'això, de 
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pensar a tornar a casa, en aquesta idea sobre tornar al lloc d'on és un i que no pot deixar de ser 
una idea, perquè al arriba al lloc físicament no existeix, sinó que toca pensar-lo, visualitzar-lo. 
Toca tornar a la idea de com era el lloc per fer-lo existir. ” 

La historiadora Raquel Castellà destaca del documental el bon ambient de treball amb tot l'equip:  
“i el moment del retrobament dels antics treballadors a Còdol.  Molta de la gent que es va retrobar 
allí no s'havien vist des que van marxar l'any 1964 i van venir de diferents poblacions de Catalunya 
(Roda, Manlleu, Barcelona, l’Esquirol, Salou, Centelles, Sant Pere de Torelló, Vic, Folgueroles, 
Calldetenes, Campdevànol, Cantonigròs...). Va ser un nomenat màgic, i un punt per escriure en la 
història de la vida de Còdol.  Fou un dia en què molta de la gent de Còdol-Dret va tornar a aquell 
lloc i va donar vida a aquella història que estava submergida sota les aigües del pantà.”    

El passat mes de febrer es va emetre el documental 
per TV3 i actualment es pot veure a través de la pàgina 
web de la cadena de televisió catalana. Es preveu una 
nova col•laboració entre Van Velvet i Raquel Castellà per 
realitzar una sèrie de ficció on l’acció se situaria a les 
colònies industrials de la conca del riu Ter de mitjans del 
segle XX i s'inseririen en la sèrie diferents testimonis de la 
vida a les colònies a la comarca d'Osona.   

Revista La Falguera
Nota de premsa Paral.lel40
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El dia de la Memòria -  Campanades per Verdaguer
Enguany, impulsat per un grup de persones molt dinàmiques de la comarca, ha nascut el Dia 
de la Memòria per recordar els nostres avantpassats, que bé es mereixen un reconeixement. 
L’objectiu principal és que no ens oblidem de tots aquells que han treballat per la llengua i la 
cultura catalanes. I, a més a més, es vol que aquest reconeixement sigui percebut arreu i per 
tothom. Ja és hora que com a catalans demostrem la nostra estima cap als que ens han anat 
forjant com a poble, un  poble pertinaç en el propòsit de continuar essent poble. De tots ells, i de 
tots nosaltres, ens n’hem de sentir orgullosos, ha de ser el dia de l’estima de ser catalans.

La idea és que, com més persones millor, 
dediquem un dia concret a memorar un 
personatge. Enguany és la primera diada que 
se celebra, però estic del tot convençut que en 
seran moltes més, i el personatge escollit ha 
estat Jacint Verdaguer. Per aquesta raó la data 
escollida coincideix amb l’aniversari de la mort de 
Mossèn Cinto: el dia 10 de juny. Farà, doncs, el 
dia 10 de juny, 110 anys de la seva mort. Com 
que Verdaguer va morir a dos quarts de set de 
la tarda, al voltant d’aquesta hora -a les set- es 
faran sonar les campanes de tots els campanars 
d’Osona, el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya, i 
espero que també repiquin les campanes de totes 
les altres comarques catalanes.

Dels milers de catalans memorables que tenim 
a Catalunya han començat triant  mossèn Cinto, 
un folguerolenc, per començar a commemorar 
aquesta diada. És un goig, és clar, per a nosaltres, 
els de Folgueroles, que hagin triat un fill del 
nostre poble per aquesta primera edició. I han 
escollit la figura de Verdaguer perquè, diuen els 
organitzadors, van considerar que Catalunya no 
ha tractat tal com es mereix al poeta i, per tant, 

encara avui en dia fa falta reivindicar-lo i retre-li l’homenatge que li cal.

En anys successius es pensa en altres referents com Ausiàs March, Ramon Llull o Pompeu Fabra. 
Veiem, doncs, que Verdaguer és considerat un dels «pares de la pàtria», un del personatges 
puntals de la història de la llengua i de la cultura de Catalunya. Si March va normalitzar el català 
com a via poètica, Llull en va fer una llengua apte per la ciència i Fabra la va estructurar per ser 
útil, gràcies a Verdaguer el català  es va convertir en una eina molt valorada tant des dels àmbits 
més cultes com des del món més popular. El Poeta de Folgueroles ens ha fet estimar la nostra 
pròpia llengua! I ho ha fet, amb aquell devessall de català que emprava. Tots, des del més humil 
dels savis al més assenyat dels illetrats, estimem més el català a partir de Verdaguer. 

Per la celebració d’aquesta diada es demana també que totes les corals, cors o grups de cantaires 
que hi ha arreu, hi participin. Per això els organitzadors proposen als ciutadans que acudeixin a 
les set de la tarda del dia 10 a peu de campanar per escoltar el so de les campanes i per cantar 

Imatge de la Marededéu de la Damunt a la 
campana Maria de l'església de Folgueroles
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ben alt el Cant de la Senyera. El que es pretén és que aquest cant esdevingui l’himne oficial del 
Dia de la Memòria i, jo hi afegeixo, que les campanes en siguin l’instrument oficial de reclam.

S’han repartit per escoles, llibreries i per altres centres culturals, milers i milers d’exemplars d’una 
revista amb poesies i proses de Verdaguer, així com milers i milers de punts de llibre i de díptics. 
S’ha fet així per fer arribar arreu la proposta i alhora per apropar Verdaguer als escolars. Apropar-
lo és conèixer la seva vida i la llegir seva poesia. Seria molt bo que els escolars, i també els que 
no són escolars, sabessin de memòria versos i escrits del poeta. Així com la poesia s’ha de llegir 
en veu alta, també és sa memoritzar-la. Quants folguerolencs som capaços de recitar un poema 
de Verdaguer de memòria? Tots n’hauríem de saber algun o altre. Cada u de nosaltres hauria de 
tenir el seu poema preferit: el que ens ha colpit més, el que ens porta més records, el més divertit, 
el més curiós, el que tenim presidint el cap del carrer del poble o el que té una musicalitat més 
atraient. Memoritzar poesia és un bon exercici per a la ment i per a l’esperit.

He escrit aquestes ratlles un mes abans del Dia de la Memòria i, si tot va bé, sortirà publicat 
un mes després d’haver-lo celebrat. Per tant no sé com anirà ni sé com haurà anat, però estic 
convençut que serà un èxit i haurà estat una diada ben lluïda.

Us asseguro que les campanes de Folgueroles repicaran, i estic convençut que ho hauran fet, 
més que cap altra campana del país. De les tres campanes que tenim a dalt de l’espadanya, la 
dels quarts, la més vella però alhora la més petita de les tres, ressonarà persistent amb el seu so 
agut característic. L’altra, la més gran de totes i de primer nom Maria, vibrarà amb el seu so més 
greu i cerimoniós. I la més jove, de nom Montserrat, voleiarà contenta tot girant sobre el seu eix 
emetent a l’aire ones verdaguerianes. No en tingueu cap dubte. 

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Maig 2012

Els versos de mossèn Cinto en les celebracions de 
l’església de la nostra terra
El cant és quasi essencial  en les celebracions litúrgiques i no litúrgiques de l’Església universal. 
Tota celebració té sempre un caire festiu i el cant és un element important per fer-lo festiu.
Des de molt antic la llengua oficial de les celebracions de l’Església era el llatí i els cants eren 
també en aquesta llengua. Els que ja som grans recordem perfectament que els diumenges  es 
cantava, en la missa major de la parròquia, la “Missa de Angelis” en llatí. El cant gregorià era 
l’estrella, quasi en exclusiva, dels cants en llatí.

De tota manera, amb els anys, s’havia anat introduint ja la llegua vernacla. Pràcticament en totes 
les esglésies de Catalunya i de parla catalana es cantaven molts cants en aquesta llengua. 

Els grans compositors de música religiosa catalana com Nicolau, Vives, Rodamilans i sobretot 
Mossèn Romeu de la diòcesi de Vic, poaven la lletra dels seus cants en les nombroses poesies 
religioses del nostre Mn. Cinto. 
Verdaguer és el poeta més gran de la Renaixença i el fundador del català modern. La seva poesia 
lírica i religiosa, ocupa una part molt important de les seves obres.  Una bona part dels cants que 
es cantaven a l’església i en les processons, la lletra era extreta de les seves poesies.
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En detallo només algun dels cants més coneguts, dedicats:

A la Mare de Déu: Dolça Mare del bon Déu,  Maria al cel guia, Corona de roses si a la Verge fem, 
Oh Maria, Mare mia, Rosa d’Abril (Virolai) 

Al Senyor, a l’Eucaristia i a la Passió:  El gira-sol de tan adorar el sol, El bon Jesuset se´n  puja 
a la vinya  (Raïms i espigues), Jesucrist la passió vostra...

Nadalenques:  La nit de Nadal, és nit d’alegria,  Anem a Betlem a veure el Messies,  El noi de la 
Mare,  Allí a l’Establia, de vora el portal...

La història de l’Església, i per tant també la seva litúrgia, que compten ja amb més de vint 
segles, han passat per diferents esdeveniments, Un del nostre temps, i molt important, ha estat 
la celebració del Concili Vaticà II. Aquest, fou convocat pel Papa Joan XXIII, de santa memòria i 
actualment beat,  i va iniciar-se l’11 d’octubre de l’any 1962. Cabalment enguany se celebrarà el 
cinquantè  aniversari d’aquest esdeveniment eclesial.

Aquest concili ha estat un gran bé per a tota l’Església. Recordem que abans del Concili, la missa 
i la majoria d’actes litúrgics es feien en llatí, llengua inintel•ligible per a la majoria dels fidels 
cristians. Una de les moltes novetats del Concili ha estat la celebració dels actes litúrgics en 
llengua vernacla. Això ha suposat, tota una revolució també en el cant.

Acabat el Concili, una munió d’autors de lletres i cants van afanyar-se a presentar, amb més o 
menys enginy i encert,  les seves composicions en la llengua del poble i pels diferents moments 
de la litúrgia.

Tot això ha suposat un gran canvi en el cant litúrgic i ha fet que els cants d’abans del Concili 
anessin a menys. Amb tot, s’han conservat els que tenien més vàlua; i penso que mai, en l’Església 
catalana, deixarà de cantar-se el Virolai al final de molts dels nostres actes litúrgics.
Permeteu-me, per acabar, fer una petita valoració, segons el meu humil pensar, dels cants 
postconciliars i de les poesies que s’han musicat de Mn. Cinto. Com ja afirmava abans, dels cants 
postconciliars, n’hi ha de més encertats i d’altres que no ho són tant. Si que és valorable l’interès 
que s’ha posat per adaptar-se als diferents moments de la litúrgia, però per dir-ho amb una frase, 
aquests cants potser s’han fet més amb el cap que amb el cor. La lletra de les poesies musicades 
de Mn. Cinto solen estar fetes des del cor, amb humilitat i unció i que són una mostra de la seva 
pietat sacerdotal que ningú pot negar, tot i les trifulgues de la seva agitada i sovint incompresa 
vida.

Josep Farrés i Xandri, folguerolenc.
Germà  i sacerdot hospitalari de Sant Joan de Déu.
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1952. La Festa a Verdaguer i El Racó de Mn. Cinto
Fragments de l’article EL CINQUANTENARI DE LA MORT DE VERDAGUER, CELEBRAT A 
FOLGUEROLES L’ANY 1952,  en tràmits de publicació.

[...] A Folgueroles,  mentrestant amb la implicació de tothom s’anava per feina. I no solament 
es vetllava pel dia de la festa sinó que s’anava avançant en dues iniciatives que van enriquir 
el patrimoni artístic de la vila i van plasmar el verdaguerianisme que encara avui s’hi respira: la 
col•locació de làpides, amb estrofes de poemes del Poeta,  al costat del nom de cada carrer  (idea1  
del secretari Ramon Verdaguer i Feu), i la transformació del racó de l’antiga sagrera en el «Racó 
de Mn. Cinto». 
Al doctor Eduard Junyent se li va encarregar que fes la tria dels versos que s’havien d’esculpir 
i aquest va passar l’encàrrec al seu nebot Josep Junyent i Rafart, que acabava de publicar en 
l’antologia Estudiants de Vic 1951. Un cop feta la tria, diversos picapedrers del poble, amb la 
gestió del secretari municipal,  hi van posar la feina de manera desinteressada, 
Camil Pallàs Arisa, de Sant Julià de Vilatorta, arquitecte de la Diputació de Barcelona responsable 
de la reconstrucció d’esglésies del bisbat de Vic (entre les quals, la de Folgueroles, amb la seva 
desafortunada restauració del portal romànic),  va ser l’arquitecte encarregat de realitzar el 
projecte.

Pallàs va dissenyar el Racó de mossèn Cinto com un espai ajardinat, amb uns bancs de pedra i 
un petit estany adossat a un monòlit-jardinera  que té esculpits aquests versos que s’adiuen amb 
l’escenografia i s’emmirallen a l’aigua:

 «Rosari de brillants,
oh font!, entre ses mans,

qui així t’esgrana?
T’esgrana del cor seu,
per la Mare de Déu,

ma dolça pàtria.»

Es tracta de la darrera estrofa de ‘Fontalba’, un poema del llibre Pàtria (1888), en què Verdaguer—
segons Pere Ballart— «dota el paisatge d’una grandesa èpica i per fer-ho recorre a una visió 

1952. 
Arxiu Pep Sala
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hiperbòlica que enfonsa les seves arrels en un sentiment religiós i patriòtic. La font de Fontalba 
és descrita ni més ni menys com “la filla del gegant”; el terme de comparació del seu curs brillant 
sobre el pendent muntanyós no és altra cosa menys modesta que la Via Làctia...»2  Però Fontalba 
«trista devalla» perquè no té la sort de la Fonteta de Sant Gil que és a tocar del santuari de Núria, 
i no li queda altre consol que «barrejar ses fresques aigües,/ i unides com dos cors/ murmurar 
ses llaors/ fins a la plana.»  El poema acaba amb una metàfora-sinestèsia: «Rosari de brillants», 
amb una pregunta retòrica: «qui així t’esgrana?» i amb una resposta: «ma dolça pàtria», en què la 
remor de la font (paisatge) i la remor de la gent (factor humà) desgranant el rosari es fusionen en 
«ma dolça pàtria» que de cor canta les lloances de la Mare de Déu de Núria. 

I es va fixar definitivament al mur exterior de l’església,  el baix relleu «el Sembrador», la darrera 
obra que va realitzar el cèlebre escultor Manolo Hugué, que l’any1945 havia quedat sense 
col•locar. Ara, l’any 1952, orientats pel mateix Pallàs3 , van ser els picapedrers de Folgueroles qui 
van fer els darrers retocs a l’obra, que havia de ser la monjoia de la celebració. 

L’any del centenari del naixement de Verdaguer, Antonio Correa, el governador civil d’aleshores 
havia inaugurat «el Sembrador» de manera provisional, perquè el baix relleu no estava acabat i 
es va col•locar al seu lloc una maqueta de guix que actualment guarden a la Sala. Segons conten 
les cròniques ben pocs el van escoltar4 . 
Manolo Hugué  havia donat per acabada l’obra el 20 d’agost, dos mesos després del dia de la 
festa que s’havia celebrat el 3 de juny de 1945, enviant un telegrama des de Caldes de Montbui 
amb aquests termes: «He visto Villanueva relieve terminado colocarlo. [signat]Manolo Hugués 
[sic]». El cert és però que al relleu hi mancava «la inscripción convenida»5 , una estrofa del poema 
Sembrant,  i tot i que el Delegado Provincial de Propaganda havia demanat que es fixés, l’ordre no 
s’havia complert. L’escultor havia mort el dia 17 de novembre de l’any 1945, a caldes de Montbui, 
i el baix relleu set anys després era custodiat als baixos de la casa pairal dels Bru de Sala.

Tornem però a l’any 52. Pocs dies abans de la festa es van fer arribar invitacions a diverses 
autoritats com ara l’alcalde de Vic, Joan Puigcerver,  i tal com havia proposat Josep Miracle, 
per carta, comunicats de premsa a diversos mitjans de comunicació com Ràdio Miramar, Ràdio 
Barcelona,  Ràdio Vic, Ràdio Torelló, Ràdio Terrassa, Ràdio Ripoll. Ràdio Reus, ‘El Noticiero 
Universal’,  ‘La Vanguardia’, ‘Destino’, el setmanari ‘Ausona’, etc.  I “¿cómo no?”, es feia arribar el 

Arxiu 
Joan Vilamala

RECERCA
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programa al Sr. Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Sant Julià de Vilatorta, al qual se li 
adjuntava aquesta nota: 

«Anunciada para el próximo día 24 de los corrientes la conmemoración  en este pueblo del 
cincuentenario  del fallecimiento de Mosén Jacinto Verdaguer, el más ilustre hijo de la localidad, 
y habida cuenta que se presume para dicho día una muy considerable afluencia de forasteros, 
interesaría desplazase para el indicado día cuatro parejas de la Benemérita para prevenir cualquier 
alteración de orden que pudiera producirse. 
Dios guarde a V. S. muchos años. = El Alcalde 6   Folgarolas a 13 de Agosto de 1952»

El dia de la Festa d’Homenatge

El gran diada va arribar el 24 d’agost i molts folguerolencs es van implicar en la festa. El Llibre 
d’actes municipal en deixa constància:

2º Convocar a todos los mozos del pueblo comprendidos en las edades de 18, 19 y 20 
años, para que el día de la Fiesta del Cincuentenario coadyuven al orden en la localidad 
i al éxito de la organización. 
3ª Convocar a las muchachas comprendidas en las edades de 15, 16 y 17 años, para que 
el citado día procedan a la postulación pro Homenaje a Verdaguer mediante la colocación 
de un emblema. ( 03.08.52)

2ª Constituir la Comisión local Pro-Homenaje a Verdaguer para que atienda a todo lo que 
hace referencia a la fiesta la cual estará integrada por los señores siguientes

Presidente Alcalde D. Juan Noguer Bagués. Vicepresidente Cura Párroco Rdo. Pablo 

1945 Inauguració provisional del Sembrador
           

1952 Inauguració del Racó de Mn. Cinto
           Arxiu  Pep Sala
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Mundet Pujol; Vocales: Jacinto Torrents Brertrana, concejal; Pedro Morató Dodas, concejal; 
Marcelino Arumí Ribé, industrial;  Antonio Noguer Rodríguez, industrial; Juan Pallarols 
Riera, comerciante; Jaime Vilamala Mercader, obrero; Juan Gelabert Huix, propietario y el 
secretario Ramón Verdaguer Feu. ( 17.08.52)

Els actes del dematí es van celebrar al mateix Racó de Mn. Cinto, a tocar de la plaça Verdaguer,  
i els de la tarda a l’era del Rector, anomenada  actualment la plaça de cal Rei. Va fer un dia de sol 
esplèndid i  segons resa  el programa, que llueix en portada el famós dibuix de Ramon Casas, va 
tenir aquest ordre del dia:

MAÑANA
A la 10. Oficio solemne,  en el que será celebrante el Rdo. Pablo Mundet, Cura Párroco de 
Folgarolas, interpretándose por la Capilla del Noviciado de los PP. Camilos del Convento 
de Santo Tomás de Riudeperas la Missa “Hos est corpus meum” de Perossi, a tres voces 

acompañada por la Cobla Barcelona. Ocupará la Sagrada Catedral el M. I. Dr. don Luis Cura 
Pellicer, canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Vich

11,30. Inauguración del “Racó de mossèn Cinto”, con la plantación del Roser Mossèn Cinto 
Verdaguer, obtenido por el floricultor don Juan Bordas Brullás, y de otras flores inéditas 

dedicadas por sus obtenidores al poeta.
Ofrenda de flores al monumento a Verdaguer

12. Acto literario.
Palabras de salutación por Don Juan Noguer, Alcalde de Folgarolas

Verdaguer sacerdote por el doctor Eduardo Junyent. Conservador del Museo Episcopal de Vich
Verdaguer, hombre, por don Jose Miracle, biógrafo
Verdaguer, poeta, por Don Octavio Saltor, poeta.

Cerrará el acto el ilustrísimo Dr. Don Jaime Gassó, Vicario general de la diócesis en 
representación del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Vich.

13,30. Audición de Sardanas por la Cobla Barcelona.

TARDE
A las 4.Recital de danzas por el

ESBART VERDAGUER
Director coreográfico M. Cubeles Solé     Director musical R. Romero Pallí

Cobla Barcelona

Primera parte
La Cuadrilla, de Granollers
Les Majorales, d’Ulldemolins
La Bolangera, del Pallars
La Dansa, de Castelltersol
L’Espunyolet, de Berguedà
La Gala, de Campdevànol

Lectura de poesías de Mn. Cinto Verdaguer, por el primer galán de Radio Barcelona, don Isidro 
Sola
          
6h. Audición de sardanas por la Cobla Barcelona
Notas: Tren especial desde Barcelona y servició permanente de ómnibus desde la estación de Vich a Folgarolas. Para 
inscripciones en Barcelona: Esbart Verdaguer, Fernando, 34, 1.1, de 7 a 9, Casa del Libro, Ronda de san Pedro, 3. 
Teléfono 2246 47, Radio Barcelona, Caspe, 8. Te. 21 65 91.

Segunda parte
Entrada de Ball, de Caldes de Montbui
La Tirotitaina, del Pallars
La Morisca, de Gerri de la Sal
Ballet de Muntanya, de Folgarolas
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NOTES
1 AMF, 306. «Tele/Exprés» 8. 10.1965.  José M. Tavera  en un article titulat «Visita a la cuna del poeta» escriu fent 
referència a les làpides verdaguerianes: «Era la belleza de lo inesperado, la delicada sencillez del señorío de la tierra 
al volver de cada esquina. Ello reconciliaba a uno con la humanidad de hoy al no ser cosa de antaño, pues data de 
1952 en idea y en obra del entonces secretario del ayuntamiento Ramón Verdaguer Feu. El escogió los fragmentos [?] 
y distribuyó la colocación de los mismos según el recuerdo del poeta que aviva en cada lugar...»
2 BALLART, P. «Les muntanyes» dins  Maragall, alguns poemes: lectura i comentaris d’autor. Mínima, 13, Biblioteca de 
Catalunya, 2008. 
3 AMF, 306.  «Ayuntamiento de Folgarolas. Importe de los Trabajos de Proyecto y Dirección de Obras de Construcción 
del “Recó de Mossèn. Cinto”, ejecutadas durante Julio y Agosto de 1952, evaluadas de común acuerdo en quinientas 
pesetas. Folgarolas, Septiembre de 1952 [signat] Camilo Pallás.». 
4 GASOL, Josep M. Memòries d’un escolà de la Guia, (1998): «Eixint de missa va fer-se la inauguració d’un baix-relleu 
monumental, adossat a la façana de migdia de l’església parroquial. És obra de l’escultor Manolo Hugué i presideix des 
d’aquell dia el petit jardí de l’anomenat “Racó de mossèn Cinto”. En aquest acte, el governador de Barcelona, Antonio 
Correa, va fer un discurs naturalment en castellà. Si no fos que de tant en tant hi sortia el cognom Verdaguer, hauríem 
pogut pensar que homenatjàvem  un poeta de llengua castellana, Lope de Vega o Núñez de Arce posem per cas. 
L’única magríssima, concessió que l’orador es dignà de fer a la llengua de mossèn Cinto fou la lectura d’una quarteta 
de Sembrant, la poesia que havia inspirat l’obra de l’escultor Manolo. El nostre governador duia els versos escrits en un 
paper que va treure’s de la butxaca i llegí amb un català aproximat, del qual Verdaguer s’hauria escruixit [...] Del discurs 
i de la poesia, a penes va enterar-se’n ningú. Hi havia molta gent a la plaça, tothom xerrava a cor què vols. Un músic 
–trompeta de la cobla dels Lluïsos de Taradell—intentà imposar silenci amb un llarg toc d’atenció. Fou endebades. El 
senyor Correa comentà al senyor bisbe --i vaig sentir-ho, perquè m’esqueia al seu costat en funcions de cerimonier—
que allò no era pròpiament un auditorio, sinó, més aviat, un efervescent locutorio. Efectivament així fou, ningú no se’n 
dolgué, ni perdérem gran cosa en quedar dejuns de discurs.»
5 La inscripció que hi havia d’anar el dia de la inauguració del relleu provisional, l’any 1945,  el propi Antonio Correa, 
governador civil,  la va llegir en un català espantós. No en sabia més. Es tracta dels versos s’hi han afegit anys després: 
«Un dia del meu pare en la vessana,/ a solc i eixam sembrava el sègol d’or:/ aprés, seguint ma Musa Catalana,/ també 
sembrí, però sembrí en lo cor.» del poema Sembrant de Roser de tot l’any.
6 AMF, 306

Joan Vilamala

Fotos: Arxiu Pep Sala
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De nou estem amb vosaltres, oferint-vos dites, paraules i receptes, esperant que en gaudiu.
SAIAR Folgueroles

Dites populars

Qui canta  a la taula i xiula al llit té un seny com un cabrit. (L’educació de les persones es 
demostra a l’hora dels àpats i en el respecte nocturn).
Qui menja sopes se les pensa totes (Qui va ben alimentat pot rumiar millor).
De porc i de senyor sa n’ha de venir de mena (No pots fingir el que no ets).

Paraules per conservar; avui apadrinem...

RABASSUT:  de molt gruix
ESCAMBELL: un tamboret
MASTEGOT: una bufetada
ESGARRAT:  amb un desperfecte
SOMIATRUITES: persona fantasiosa

Receptes antigues  Un  dinar... PEUS DE PORC AMB CASTANYES

El peu de porc amb castanyes era un menjar barat però molt bo i s’aprofitava  la matança del 
porc per guisar-los frescos
Ingredients: Preus de porc frescos esberlats. Castanyes de Can Vilanova pelades. Oli/greix
Sal i pebre. Llorer. Vi
Pel sofregit: ceba, alls, pebrot, tomàquet
Per la picada: Alls, ametlles, julivert, oli
Estris: Olla d’alumini. Cassola de terra i tapa. Escuradora. Cullerot de fusta. Rallador. Ganivet
morter

Preparació:
Bullirem amb aigua i sal les castanyes (que les hem fet estovar amb aigua durant un dia) i les 
escurarem. També bullirem els peus amb aigua i sal fins que siguin tous i els guardarem ben 
escorreguts. Mentrestant rallarem la ceba, tallarem el tomàquet, el pebrot i pelarem els grans 
d’all. En una cassola de terra amb greix i oli courem la ceba, el pebrot  i el tomàquet, el final del 
sofregit i afegim una miqueta de vi negre i el deixem vaporitzar. Afegim els peus a la cassola 
juntament amb el caldo on hem fet bullir els peus i una fulla de llorer, ho remenem de tant en tant. 
Mentrestant fem una picada amb els alls, les ametlles, oli i julivert. Quan els peus estiguin cuits  
hi afegim la picada, ho deixem uns minuts al foc  i ho parem.
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Una concorreguda festa tanca la 6a Setmana de Medi 
Ambient amb molta participació
Aquest passat diumenge 25 de març es va cloure la 6ª Setmana de Medi Ambient a Folgueroles 
amb la Festa de les 3R que a partir de les 10 del matí i a la Plaça Verdaguer va reunir molts 
folguerolencs  per gaudir i participar de les activitats organitzades.

El Mercat de les 3R va permetre comprar per un preu simbòlic objectes que els infants de l’escola 
i la llar d’infants ja no fan servir a casa seva. 
Els més petits van poder participar al taller amb materials reciclables i emportar-se un enciam 
dins l’envàs que ells mateixos havien decorat o bé fer una capsa-niu per als ocells a partir d’un 
envàs de bric. Els “Recicloperats”, els jocs construïts amb materials reutilitzats de la Companyia 
Katakrak, van atraure gent de totes les edats posant a prova les seves habilitats i coordinació.

A més a més, es va poder conèixer la deixalleria mòbil i aportar-hi algun residu de casa, visitar 
els murals amb imatges dels treballs realitzats pels alumnes de l’escola i l’escola bressol durant 
la setmana de Medi Ambient d’aquest any, esmorzar una mica de coca i  descobrir el cicle de sis 
materials diferents des que s’obtenen les matèries primeres fins que ens en desprenem, com a 
residu amb l’exposició Re-cicles.

La 6ª edició de la setmana de Medi Ambient a Folgueroles, que s’ha dut a terme del 19 fins al 25 
de març, s’ha plantejat amb l’objectiu de treballar conceptes relacionats amb l’energia i alhora 
continuar difonent entre la població el concepte de les 3R del món dels residus domèstics: reduir, 
reutilitzar i reciclar. 
Aquests conceptes han guiat totes les activitats destinades a públics diversos com les activitats 
pels escolars del CEIP Mossèn Cinto; l’activitat A l’escola hi vaig a peu que des de ja fa anys promou 
que els escolars vagin a l’escola caminant, evitant l’ús del transport privat en desplaçaments 
curts; l’Exposició Re-cicles que s’ha pogut visitar durant tota la setmana a la Sala de plens de 
l’Ajuntament. 

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per l’AMPA del CEIP Mossèn Cinto, l’Ajuntament de 
Folgueroles i l’Àrea de medi ambient de Mancomunitat La Plana que han comptat amb la 
col·laboració del CEIP Mossèn Cinto i l’Escola Bressol El Patufet.

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana

SERVEIS

SERVEIS
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Llegir és un plaer. Els usuaris recomanen.

Llegir és un plaer. És un plaer deixar-se seduir per històries desconegudes, nous móns 
inimaginables i sorprenents que permeten evadir-nos del tràfec diari i dels maldecaps que a 
vegades ens roseguen per dins. Llegir significa també ampliar horitzons, i mantenir les nostres 
ments receptives a noves experiències. És a més, un acte social, ja que, tot i que la lectura sigui 
íntima i personal, amb ella s’obre una possibilitat per al diàleg, la interrelació personal i l’intercanvi 
d’opinions. Doncs bé, fruit d’aquest intercanvi d’opinions, des del Bibliobús Tagamanent 
ens agradaria fer una relació d’algunes novel•les que els nostres mateixos usuaris  han valorat 
positivament, tractant així d’incentivar-ne la lectura. 

El primer títol que mencionarem és El monestir de l’amor secret, 
de l’escriptora Maria Dolors Farrés. Ambientada en un monestir 
de Sant Llorenç del Munt, la història planteja una història d’amor 
entre dos monjos. Aquest, no és només un amor impossible, sinó 
que posa damunt la taula les evidents reflexions sobre el celibat 
i l’homosexualitat.  Aconseguiran els dos protagonistes aprendre 
a conviure amb aquest gran secret? Aquesta novel•la ha quedat 
finalista de l’última edició del Premi Sant Jordi, un guardó convocat 
per Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopèdia Catalana. 

Seguint amb més recomanacions, 
una saga de l’escriptora Katherine 
Pancol que està causant estralls 
entre els nostres usuaris i que s’inicia 
amb Los ojos amarillos de los 

cocodrilos, segueix amb El vals lento de las tortugas i acaba 
amb Las ardillas de Central Park están tristes los lunes. Pancol 
ha venut un munt d’exemplars d’aquesta trilogia, --que de moment 
podem llegir traduïda al castellà--,  en què poc a veure hi tenen 
els animals que donen nom als títols, sinó més aviat les vivències 
d’una família parisenca que es veu abocada al trencament quan 
es separen els pares. Com afectarà aquesta ruptura a les vides de 
cada un dels membres de la família?

Memòria d’uns ulls pintats és 
una de les últimes novel•les que 
ha adquirit el Bibliobús. És la primera escrita per Lluís Llach, 
el popular autor de L’estaca, retirat dels escenaris des de l’any 
2007. La història és ambientada a Barcelona i descriu com un 
grup d’amics, dos nois i dues noies, veuen estroncades les 
seves vides per culpa de la guerra civil i de la posterior repressió 
franquista. Aquest és un període que, sens dubte, ha cridat 
l’atenció de més d’un escriptor, però en aquest cas, ens ho 
explica un dels mateixos protagonistes, quan uns anys més tard, 
troba un jove director de cinema que busca un argument per a 
la seva pel•lícula. Quines repercussions acabarà tenint la guerra 
civil en la vida d’aquests quatre joves?

SERVEIS
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Acabarem les recomanacions amb una novel•la que inclourem dins el 
gènere policíac: La aventura del tocador de señoras, de l’escriptor 
Eduardo Mendoza. Seguint una mica el fil iniciat amb El misterio 
de la cripta embrujada i El laberinto de las aceitunas, en aquesta 
tercera història el protagonista, el nom del qual es manté en l’anonimat, 
surt del centre de salut mental on ha estat ingressat durant deu anys. 
Paradoxalment, quan aconsegueix reincorporar-se a la societat i fer 
rendible una perruqueria que semblava abocada a la bancarrota, una 
sèrie d’estranys esdeveniments l’assenyalen com a principal sospitós 
d’un crim. Aconseguirà demostrar la seva innocència?

Aquí doncs, després d’aquest petit tast d’algunes de les recomanacions 
que ens fan els nostres usuaris, i que ara nosaltres hem fet extensibles 
a tots aquells lectors àvids de noves històries: Només ens queda 

convidar-vos a visitar el Bibliobús, que com sempre, trobareu farcit de les últimes novetats 
literàries,  per a grans i petits, a més de música, pel•lícules i revistes.  I per evitar l’angoixa de 
l’espera i estar al corrent de tot el que es cou al Bibliobús (horaris, telèfon, activitats, fotos), us 
animem a entrar al nostre bloc: http://bibliobustagamanent.blogspot.com. 

 

El poble de Folgueroles premiat pels seus nivells de 
recollida selectiva
El passat divendres 4 de maig va tenir lloc dins del II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero el 
reconeixement als 126 municipis catalans amb els índex de recollida selectiva bruta de l’any 2010 
per sobre el 55%. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, va lliurar 
els diplomes de reconeixement a tots aquells municipis que hi van ser presents. 
Entre aquests 126 municipis reconeguts hi figuren 11 municipis de la Mancomunitat, i un d’ells  és 
Folgueroles.
Amb aquest reconeixement es vol premiar la tasca desenvolupada per aquests municipis en 
temes de recollida selectiva i recuperació de residus. Aquests municipis ja fa anys que han assolit 
aquest objectiu i estan majoritàriament per sobre del 60% i algun fins i tot per sobre del 80%. 
L’Estratègia Catalana Zero està constituït per administracions públiques, entitats ciutadanes, 
empreses i universitats que tenen per objectiu assolir l’anomenat “Residu i emissió zero”, que 
consisteix a minimitzar la generació de residus potenciant la reutilització, el reciclatge i la prevenció 
de residus. 
Les imatges corresponen a la ponència i al lliurament de premis als representants dels municipis 
mancomunats que varen assistir a l’acte.
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“Evening Chats”, un club de lectura en anglès
El mes de març English Links va començar a organitzar  “Evening Chats”, que són unes trobades 
literàries amb la finalitat de parlar i analitzar un llibre escrit en anglès. En aquesta primera jornada 
es va treballar The picture of Dorian Gray (El retrat de Dorian Gray)  de l’autor irlandès Oscar 
Wilde.  El motiu principal d’aquestes trobades és comentar, debatre, fomentar i enriquir-se amb la 
lectura d’un llibre en concret i practicar la llengua anglesa.  

Quan va tocar parlar de The picture of Dorian Gray  els alumnes més avançats (que ja l’havien 
llegit durant el curs) i alguns pares van venir a la trobada. Es va analitzar la biografia d’Oscar Wilde, 
l’època en què la va escriure,  l’estil de la seva única novel•la i de molts temes transcendentals que 
envolten tota la seva gran producció literària.

Wilde demostra en cadascuna de les seves obres ser un gran coneixedor del comportament i 
pensament humà, i en les seves millors obres, fa ús de l'humor més anglès i més pur per descriure 
el món tal com ell el veia. En fer l’anàlisi, es va debatre sobre el valor de la bellesa i de les 
passions humanes com a base pel comportament de la societat d’aquella època, de la vida noble 
i la desgràcia humana.  A més, vam analitzar els personatges de la novel•la i com interactuaven 
amb el protagonista.  Es va parlar del motiu de l’estètica com un absurd abstracte que en comptes 
de dignificar el concepte de bellesa, el que feia era crear un gran desencant i un engany i vam 
treballar aquest concepte en la època actual. Oscar Wilde va escriure molts poemes i contes curts, 
a més d’obres de teatre molt conegudes que han sigut portat a la pantalla o al teatre en més d’una 
ocasió.

Les seves obres literàries principals són:

El príncep feliç i altres contes (The happy prince and other tales), 1888,  
La decadència de la mentida (The Decay of Lying), 1889 
El retrat de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray), 1891 
Un marit ideal (An Ideal Husband), 1895 
La importància de ser Franc (The Importance of Being Earnest), 1895 

A més, vam llegir i analitzar algunes de les citacions més famoses dites per Oscar Wilde. Aquí en 
teniu algunes: 

“A vegades ens passem anys sense viure en absolut i de cop, tota la nostra vida es concentra en 
un instant”
“Les dones han estat fetes per ser estimades, no per ser compreses”
“Les preguntes mai no són indiscretes. En canvi, les respostes sí ho són”.
“Perdona sempre el teu enemic. No hi ha res que l’enfadi més”.
“Trio els meus amics per la seva bona aparença, als coneguts pel seu caràcter i als enemics per 
la seva raó”. 
“Cap gran artista veu les coses com són en realitat; si ho fes, deixaria de ser artista”.

Les persones interessades a formar part d’aquestes trobades, poseu-vos en contacte enviant un 
correu electrònic a info@englishlinks.es

ENTITATS
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Grup de teatre atlàntida
Comencem per una molt bona notícia que bona falta ens fa.  Ja sabeu que darrerament, l’elenc del 
grup de Teatre Atlàntida de Folgueroles havia augmentat amb la incorporació de nous elements, 
la qual cosa, entre altres, va permetre que hi hagués un cert relleu i de rebot poder fer dues obres 
a l’any.  Doncs bé, a partir d’ara, ja podem comptar amb el que podríem anomenar “el planter” de 
la nostra companyia. Un grup de joves s’ha animat a fer teatre i , dirigits per la Ruth, estan a punt 
per fer el seu gran debut. Aquest grup està format per uns nois molt jovenets: la Meritxell Masnou 
, l’Albert Autet, l’Albert Baronet i d’ altres que encara falten per confirmar.
Els donem la benvinguda a tots i els desitgem molta sort.
Quant a les intervencions passades, els Pastorets,  amb aquesta barreja d’obra  tradicional i el 
fets més rellevants del nostre poble, van representar una d’aquestes activitats sense les quals les 
festes nadalenques semblarien incompletes. 
També, i com a colofó de la festa de la Dona Treballadora, es va representar l’obra “Demà 
coneixeràs en Klein”, amb un argument més que adient per aquest acte de reivindicació del paper 
de la dona en la nostra societat.
I per enguany ens queden dues obres en cartell. La dels principiants, que sembla que ja tenen 
l’obra triada, tot i que no puguem encara avançar res de concret,   i la de la nostra Festa Major. En 
un moment en què els thrillers estan tan de mode, en Lluís (qui va  dir que s’havia retirat?) ha triat 
una obra d’intriga , però sense perdre el to d’humor i les situacions còmiques que ja de manera 
podríem dir tradicional s’acostumen a representar  per  aquesta festa. No oblidem que riure és 
molt bo per a la salut! 
Per cert, una altra bona notícia: després del mal tràngol de salut que va sofrir la Núria Bachero 
s’ha tornat a incorporar al grup i la podrem veure actuar a l’obra de la Festa Major. Benvinguda, 
Núria. 

I res més, només desitjar-vos a tots un bon estiu i unes bones vacances. Ah, i no ho oblideu: 
VENIU AL TEATRE! 

Fotos: “Demà coneixeràs en Klein”
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La nova pobresa
Les notícies que dia a dia ens arriben no poden ser més decebedores:

“Una mare i la seva filla han mort a causa de les ferides que han patit per un esfondrament en 
l’habitatge que havien ocupat: L’habitatge l’havien ocupat de manera il•legal i no reunia les més 
mínimes mesures de seguretat, però no tenien altra opció ni mitjans per una vida digna”.
“Les últimes xifres aportades per les entitats de beneficència han encès el llum vermell: a 
Catalunya, una de cada cinc persones viu en situació de pobresa i un de cada quatre nens no té 
el que necessita per créixer amb normalitat”.
Aquestes són dades de casa nostra, d’ara. 

Amics del Món, com ja sabeu va néixer amb la intenció de donar un cop de mà a persones del 
Tercer Món. Durant sis anys els nostres projectes han estat adreçats al Senegal, però els dos 
últims, en les nostres activitats també hem col•laborat amb els Serveis socials de l’ajuntament de 
Folgueroles, amb Càrites o el Tupí, menjador social de Vic. Hem organitzat recollides d’aliments 
i gràcies a la vostra ajuda i solidaritat, ho hem pogut fer.

La realitat de casa nostra ha canviat. La taxa d’atur és desmesurada i cada vegada hi ha més 
famílies que no podem cobrir les necessitats més bàsiques. Les notícies que al principi del nostre 
escrit us comentàvem són només un petita mostra de les moltes notícies esfereïdores que trobem 
cada dia als diaris. El que fa uns anys eren problemes dels països subdesenvolupats, del Tercer 
Món, ara son habituals del nostre país.

Es per això que des d'Amics del Món, continuarem donant suport, en la mesura que puguem a les 
entitats locals i comarcals. No pensem pas deixar de treballar a Senegal, però sí que de moment 
no posarem en marxa nous projectes. El que farem és  consolidar els ja fets fins ara. Es fa difícil 
trobar suport i recursos econòmics, és lògic. Ara el nostre camp de treball és també a casa.

Volem aprofitar aquest espai per explicar també que el dia 15 d’abril vàrem organitzar una 
caminada solidària  pels voltants de Folgueroles. Hi varen participar una quarantena de persones. 
Com ja va sent habitual,  vàrem fer la  recollida d’aliments que es varen lliurar als Serveis Socials 
de l’Ajuntament, per ser distribuïts a les famílies que ho necessitin.

Un cop més us agraïm al vostra solidaritat per ajudar-nos a posar un granet de justícia al món.

Associació solidària Amics del Món

Tot ho he perdut: lo nom i la riquesa,
Les corones de llor que he somiat;
Me diu “germà” la rònega pobresa,
S’avergonyeix de mi la vanitat.

             Pobresa. Jacint VerdaguerCaminada solidària
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Llar d’infants “El Patufet” 
En aquests temps tant difícils, la nostra escola segueix tenint il•lusions per gaudir i conèixer la 
nostra cultura celebrant les festes populars catalanes.
A la llar d’infants “El Patufet” hem celebrat la Diada de Sant Jordi.

Els dos grups de papallones expliquem la llegenda de Sant Jordi a través de titelles i acabem 
cantant cançons
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Les tres classes dels Cargols 
celebrem la Diada de Sant 
Jordi d’una manera molt di-
vertida. 

Ens disfressem de 
cavallers i princeses i fem 
una petita representació 
al pati. Acabem la festa 
ballant i cantant cançons al 
voltant del Drac
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Per la Diada de Sant Jordi , els peixos fem una sortida pel poble per veure les parades de roses i 
llibres. Aprenem la llegenda amb molt entusiasme i cantem diferents cançons de Sant Jordi

Ens visita la Rosa Fité, 
una conta contes vestida 
de Fada Purpurina, la 
nostra mascota. Cantem 
diferents cançons i 
escoltem diversos contes 
que ens agraden molt.

Tot i les retallades que s’han produït a les llars d’infants, no volem perdre l’escola de qualitat que 
tants anys ens ha costat d’aconseguir. Per aquest motiu s’ha fet una recollida de firmes en defen-
sa de les retallades previstes per la Generalitat.

“Ens sembla que avui defensar la primera etapa de l’educació infantil ja no és una opció, és una 
condició imprescindible pel futur del nostre país. I pel bé dels nostres infants no ens podem per-
metre cap pas endarrere”

Molt bon estiu a tots i a totes. Les educadores
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Agraïment dels pares i mares de la llar d’infants “El Patufet”
Un any més, els pares i mares de la Llar d'Infants “El Patufet”, estem preparant la festa de final de 
curs. Amb aquesta festa fem el comiat als nens i nenes més grans de l'escola que el pròxim curs, 
aniran a l'escola de primària. Així doncs, donarem per tancat un curs en el qual, mestres, pares, 
mares i fills i filles,  hem compartit rialles, jocs, plors, abraçades, converses, etc. 

La festa es farà el diumenge, 15 de juliol al pavelló de Folgueroles.  Aquest any,  gaudirem de 
l'espectacle d'en Jordi Tonietti pensat per als nens i nenes de 0 a 3 anys i acabarem amb un 
berenar. Serà una festa on els protagonistes seran els nens i nenes que acompanyarem, pares, 
mares i mestres.

Aprofitant l'espai que se'ns cedeix a la revista del nostre poble, volem aprofitar-lo per fer públic el 
nostre agraïment a l'equip de mestres de la Llar d'Infants “El Patufet”,  per estimar, comprendre,  
educar i estar al costat dels nostres fills en la primera etapa de la seva vida. Per ensenyar-los a 
compartir, a caminar, a parlar i per ajudar-los a estimar, a ser més autònoms i en definitiva a ser 
feliços!

Per últim, volem donar les gràcies al Forn de Sant Jordi perquè col•labora amb el berenar i a 
l'Ajuntament de Folgueroles perquè ens cedeixi el pavelló i el material necessari per  fer la festa.

Bon estiu a tothom!

Onzè passant dels Tres Tombs a Folgueroles  2003-2013?
L’any 2002 es va recuperar a Folgueroles el passant de la festa de Sant Antoni Abat, Sant Antoni 
del Porquet, protector dels animals, especialment dels de peu rodó. Després de la fallida de la 
festa a la dècada dels anys 60 del segle passat, la benedicció anual dels animals es va continuar 
fent a la plaça Verdaguer i a la plaça de la Ricardera el diumenge més proper al dia 17 de gener, 
diada de Sant Antoni Abat, de forma local i com a única activitat  .

Llevat del passant organitzat a l’any 1983, la festa va continuar amb aquest format fins que es va 
crear la comissió per recuperar el passant dels Tres Tombs, malgrat que aquell any 2002 no es 
va poder realitzar el passant a cap lloc de Catalunya a causa de les restriccions que les autoritats 
sanitàries varen decretar per controlar la pesta porcina.

Els components del grup, assessorats per en Josep Pallarols, negociant de bestiar, i l’Antoni 
Cortinas, ferrador, bons coneixedors de la festa antiga, ens havíem proposat reeditar-la per donar-
hi un format més actual, inspirats en els actes i en la tradició que la confraria de Sant Antoni Abat 
de la parròquia havia anat instituint. 

Sant Antoni i Sant Isidre havien estat les dues festes anuals més celebrades per pagesos i traginers 
de les zones rurals i varen caure en desús a partir de la sobtada desaparició dels animals de 
treball a causa de la ràpida mecanització de les feines del camp i del transport.

Amb aquestes directrius i assessorats per associacions de Tonis de la comarca, el 16 de febrer 
de 2003 es va celebrar el primer passant dels Tres Tombs de la “nova era” de les festes de Sant 

ENTITATS
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Antoni a Folgueroles. Aquell any es va recuperar la bandera, el costum de fer la benedicció al 
carrer de la Font, es va entrar a formar part del calendari comarcal de festes de Sant Antoni i es 
va editar el primer calendari amb fotografies antigues.

El 15 de febrer de 2004 es va realitzar el segon passant, i es va editar el segon calendari i 
iniciant l’exposició de fotografies antigues en col•laboració amb l’Ateneu de Folgueroles. Aquest 
any la comissió organitzadora es va constituir com a associació sense afany de lucre amb el nom 
d’Associació Hípica Tonis de Folgueroles, amb estatuts i logotip propis, amb la seu ubicada al mas 
Fócs i adherits a la Federació de Tonis d’Osona organitzada d’aquesta forma:
President: Jacint Torrents. Secretari: Jesús Padrós. Tresorer: Jordi Danès. Vocals: Joan Urroz, 
Pere Malet, Àngel Cortinas i Miquel Vilardell
L’Associació va néixer amb els objectius següents:

. Organitzar anualment el passant dels tres tombs pels carrers del poble

. Crear un fons d’imatges relacionades amb el món rural del municipi

. Recuperar, preservar i estudiar els patrimonis i les fonts orals del món de pagès

.  Fer conèixer el món dels cavalls i dels animals en general. 
El 20 de febrer de 2005 es va realitzar el tercer passant, continuant l’exposició de fotografies a 
la Sala Municipal de Plens i com a novetat es va incorporar una mostra de guarniments junt amb 
l’exposició de plafons explicatius cedits per el grup de recerca Món rural: evolució i factors de 
canvi de la Universitat de Vic i les Col•leccions del mas El Colomer de Taradell. 

I així any rere any fins el 19 de febrer d’enguany en que hem celebrat el 10é passant dels Tres 
Tombs, que ha comptat amb la participació d’una trentena de carruatges i una setantena de 
genets, amb un gran èxit de participació del poble, de les escoles i dels visitants vinguts per la 
festa. 
L’associació, col•laborant amb altres entitats, ha participat anualment en l’arribada del Patge Reial 
i el seu Ajudant per Any Nou, transportant-los en una tartana mallorquina de Can Riera i una euga 
dels Tonis de Santa Eugènia de Berga. També ha col•laborat anunciant la festa de Sant Antoni 
a les escoles o, per Pasqua, acompanyant pels carrers del poble la capta de les Caramelles, 
transportant els nens de la colla amb el carro d’escala de l’associació i la mula d’en Lluc Canela. 

Fa dos anys que col•laborem 
amb l’AMPA de l’escola 
facilitant carruatges i animals 
pel Passant, i amb l’Escola 
Mossén Cinto, que enguany 
ha organitzat el “Concurs 
de dibuix dels Tonis de 
Folgueroles” conjuntament 
amb l’Hípica GT, amb una 
gran participació.

La crisi general ha afectat 
les arques de l’associació 
, principalment perquè la 
subvenció ha baixat  a 

menys de la meitat del que anualment ens donava l’Ajuntament. També ha afectat als ànims dels 
membres de la junta i constatem que en aquests deu anys, a més de posar-hi la feina i d’ajudar 
amb diners de la pròpia butxaca a la realització de les activitats, no hem pogut atendre la gestió i 
la millora de l’associació tal com voldríem. 
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D’aquí que ens plantegem la continuïtat en la organització de la festa, a no ser que els suports que 
pugui generar aquest escrit ens hi facin repensar i ens convencin de continuar, renovant la junta i 
agilitant el funcionament de l’associació. 
Hem recuperat la tradició popular del poble de pagès que havia tingut Folgueroles arribant a la 
desena edició de la festa. Si la gent del poble la vol continuar, estem oberts a col•laborar amb el 
que convingui. Ara, si es vol deixar morir, tots plegats anirem a l’enterrament.
Només resta, des d’aquestes pàgines, donar l’agraïment a totes les persones i les entitats 
col•laboradores que durant aquests anys han confiat en nosaltres i ens han donat suport, i també 
al mossèn, a l’Ajuntament i a tots els altres col•laboradors desinteressats, sense els quals no hau-
ríem aconseguit aquesta desena edició de la festa.

 1 XUTGLA, Montserrat escriu a Folgueroles. Societat i vida d’un poble.  Eumo Editorial, Vic, 2000. p 283-284: «Sant 
Antoni (diumenge pròxim al 17 de gener) A Sant Antoni Abat se l’ha venerat i invocat com a protector dels animals 
domèstics, sobretot dels que representen la riquesa i el prestigi, com ara cavalls, ases i mules; per aquest motiu arribà a 
ser, per extensió, el patró dels traginers. La devoció dels folguerolencs per aquest sant queda reflectida en la Consueta 
de l’any 1857. «Per Sant Antoni Missa á hora de la matinal 4rt á la Ro y B[benedicci]ó d’animals en la Plassa gran, en 
lo carrer de la Font y en la Ricardera, y antes un repicó per avís.» En ser Folgueroles un poble eminentment agrícola, 
aquesta festa era molt celebrada, sobretot durant el període que va des de 1940 fins a 1955, en què els pagesos del 
poble llogaven bones orquestres. Feien missa, sardanes i ball, si el dia 17 s’esqueia en diumenge. També alguns anys 
havien fet curses de cavalls i de burros. Anaven des del capdamunt de la Rambla fins al Puigtinyós, hi podia participar 
tothom. Aquesta celebració ha perdurat fins als nostres dies, encara que ha perdut bona part del seu lluïment. Se sol dir 
una missa en honor al sant amb sermó adient, si escau, i havent acabat es fa benedicció dels animals, primer davant 
l’església i després a la Ricardera. La benedicció del carrer de la Font s’ha perdut. El dia escollit és el diumenge més 
proper al dia 17. En cas de mal temps, la benedicció es trasllada al diumenge següent. La intenció de la missa és donar 
gràcies a Déu per mitjà de Sant Antoni pels beneficis rebuts pel que fa al bestiar i demanar que Déu els continuï beneint 
En la tradició popular Sant Antoni és també el protector dels viatgers. Quan es fa un viatge, cal invocar la protecció del 
Sant, “perquè ens doni un bon camí”. Quan alguna persona o alguna bèstia cau, s’acostuma a exclamar: “Sant Antoni!”. 
En caure alguna criatura o alguna cosa, si és una caiguda de poca importància, es diu gairebé fent broma: “Sant Antoni! 
El bou al rec!”»

Fotos Tonis 2012. Arxiu: Amics de Folgueroles
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 Del camp al molí
Els alumnes de 3r de Primària de l’escola Mossèn Cinto hem treballat diferents oficis 
del sector primari, secundari i terciari del poble de Folgueroles. 
Aprofitant que la plana de Vic és una zona on es cultivava blat i s’hi havien construït molts molins 
fariners al llarg de la riera, vàrem anar a visitar el molí fariner de la Calvaria.

La Ruta dels molins és una sortida molt bonica i la visita al molí de la Calvaria és molt interessant. 

En Josep Albó i en Joan Albó ens van explicar perquè hi havien tants molins. Es veu que quan un 
molí ja havia fet farina l’aigua que deixava córrer la feia servir el següent molí, i així successivament 
fins que tots els molins havien fet farina.

Vàrem veure un audiovisual de tot el procés des que se sembra el blat fins que se sega i d’aquí 
a batre el blat a l’era, amb animals, fins que cullen el gra i el posen en sacs a punt per anar a 
moldre. També, com picaven les pedres del molí. Ens van ensenyar les parts del molí, la bassa 
i com sortia farina! Després vàrem anar fins a les Set Fonts de Sant Julià on vàrem dinar i jugar 
molt. Va ser un dia fantàstic !
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Estudiem el riu Ter
Els alumnes de quart de l’escola 
Mossèn Cinto dins el treball de la comarca 
d’Osona estudiem el riu Ter. Aquest any hem 
aprofitat aquest tema per realitzar una nova 
i original activitat anomenada Petxa-Kutxa, 
on els alumnes en grups de quatre, han de 
presentar un Power-point  de vint diapositives 
sobre un tema i explicar el tema oralment, sense 
sobrepassar vint segons per cada imatge.
Els grups millors de cicle mitjà i de cicle superior 
van presentar-los en la primera mostra de Petxa-Kutxas que es va fer a Vic el dia 24 d’abril. Val a 
dir que ho van fer tots molt bé i els organitzadors ens van felicitar.

Per acabar l’estudi del Ter fem també una activitat d’educació física amb bicicleta seguint el 
recorregut del riu, des de l’estació de Manlleu fins al Museu Industrial del Ter, on farem un taller 
sobre les aus i els peixos.
  

Assajant la cançó del Racó de Mossèn Cinto

El dia 9 de maig va venir a l’escola 
Joan Vilamala, autor de la cançó 
El racó de mossèn Cinto, per fer 
un assaig amb l’acordió amb tots 
els alumnes de cicle mitjà, que són 
els que van interpretar la cançó el 
divendres al matí en motiu de la 60ª 
Festa a Verdaguer. 
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El Racó de mossèn Cinto
El Racó de mossèn Cinto
és com un bell paradís;
és un dels racons que estimo,
és un lloc que em fa feliç.
 

El Racó de mossèn Cinto
no és molt gran ni molt petit,
té carreus i pedres velles
i uns poemes ben bonics;
a un costat, hi té l’església
i en l’altre un casal antic,
és un lloc de Folgueroles
que ja voldrien a Vic.

El Racó de mossèn Cinto
és un niu enyoradís,
per això m’agrada anar-hi
molt sovint amb els amics;
Mossèn Cinto amb barretina
tant de dia com de nit
ens hi sembra poesia,
en la llengua del país.

El Racó de mossèn Cinto
té una bassa ben bé al mig,
on s’emmirallen uns versos
que a la pedra hi ha esculpits, 
i un llorer, símbol de glòria,
hi verdeja deixondit,
fent companyia al poeta
com a Vinyoles d’Orís. 

El racó de mossèn Cinto
té glamur, té pedigrí;
fa de bon badar una estona,
de xerrar o bé de llegir.
El racó de mossèn Cinto
és un escenari i mig
on cantem les caramelles,
nois i noies, grans i xics.

            Joan Vilamala 
 

ENTITATS
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La Festa de Sant Jordi
Als alumnes d’Educació Infantil de 
l’escola Mossèn Cinto ens agrada molt 
aquesta festa  ja que les llegendes on surten dracs, 
cavallers i princeses són les que ens agraden més.

A l’escola tenim tota mena de dracs: n’hi ha que 
es volen menjar les princeses, com el que tenim al 
pati al costat de sant Jordi, de paper i cartó, que 
decoren l’escola i el nostre amic en Jerri,  el drac 
de roba que guarda els llibres de la biblioteca. 

Fa quatre anys que hem recuperat els Jocs Florals 
i aquest any el tema del concurs, que ha donat per a molt,  anava sobre històries de dracs.

Ens hem inventat tota mena de 
contes: el drac lila, un drac molt 
salvatge, el drac màgic, el drac 
que s’enfonsava, el drac de la 
Xina.

Quan el temps ens ho permet 
anem a Can Dachs i als 
guanyadors ens regalen roses 
i llibres. Enguany feia molt vent 
i ens hem hagut de quedar a 
l’escola i el dia no ha quedat 
tan lluït.

Al mig dia, a la biblioteca hi 
havia les portes obertes per 
poder-la visitar les famílies 
que ens fan arribar llibres.

També vàrem visitar les 
parades de llibres i roses 
que hi havia al poble. No 
n’hi havia gaires però ens 
hi vàrem trobar els nostres 
amics de la llar d’infants i els 
avis que també les visitaven. 

Els alumnes d’Educació 
Infantil.
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L’Aula de Música... In crescendo!
Aquest curs 2011-12  l'Aula de Música de Folgueroles, que enguany compleix els quatre anys de vida, ha 
viscut un augment d'alumnes i d'activitats considerables. La principal novetat ha estat la incorporació de 
l'assignatura de Sensibilització Musical per a alumnes de quatre anys (P4), edat assenyalada pels experts 
com l’edat per a l'inici òptim de l'estimulació musical. Aquests alumnes treballen els paràmetres bàsics del 
so i de l’expressió musical a través del moviment i de dinàmiques adaptades al seu moment cognitiu.

Els alumnes d'instrument, d'edats compreses entre els 7 i els 12 anys, han protagonitzat els habituals con-
certs de Nadal i han participat majoritàriament en classes col•lectives i concerts compartits amb alumnes 
d'altres aules associades, en el marc immillorable de les instal•lacions del complex Atlàntida de Vic. Hem 
de destacar aquí l’excel•lent estrena dels instrumentistes que per primer cop han pujat a un escenari i la 
feina dels primers conjunts instrumentals de l’aula, com el grup de violins “Folkeroles” que esperem que 
aviat pugueu sentir pel poble.

Alguns alumnes més grans han participat també a la trobada + Música de l’ACEM (Associació Catalana 
d’Escoles de Música), enguany organitzada a Vacarisses, una trobada amistosa amb 300 alumnes de les 
escoles de música de la nostra demarcació que té com a objectiu assajar i presentar en concert un repertori 
orquestral comú. Una experiència que, val a dir, per tots els alumnes que hi van participar serà inoblidable... 
(en trobareu un tastet a: http://www.youtube.com/watch?v=mD_sFr24LcI&feature=relmfu) 

Des de l'assignatura de cant coral, els alumnes han estat preparant l'estrena comarcal de la cantata 'La 
rateta' del compositor manlleuenc Carles Planes, estrena que tindrà lloc el proper dissabte dia 2 de juny al 
Teatre Auditori de Calldetenes on participen un total de 108 alumnes de les aules associades de Viladrau, 
Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles i Calldetenes, a més d’alguns professors en l’acompanyament musical. 
Entenem que aquest tipus d’esdeveniments són una fita per al 
nostre treball i una font de motivació per als alumnes, que hi retro-
ben i fan amics en un clima de treball en equip.

No cal dir que, amb tot això i amb les classes setmanals de dilluns 
i dimecres, l'evolució dels alumnes es fa notar cada  cop més i que 
l'equip de professors segueix il•lusionat amb el que sembla que 
serà un proper curs també in crescendo. 

Des de «La Falguera» us agraïm la vostra tasca i la col•laboració 
de tots els pares, mares i persones que esteu fent possible aquest 
projecte, tant per l'esforç que esteu fent en aquests moments 
d'aprimament econòmic com per ser al costat nostre i dels vostres 
fills en el dia a dia de l'aprenentatge. 

Moltes gràcies i que la música ens acompanyi!
Núria Ayats i Mialet
Coordinadora de l'Aula de Música de Folgueroles

ENTITATS



48 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

Trobada de caçadors de colles senglanaires

Benvolguts veïns, tal com ja vàreu poder comprovar , aquest any es va portar a terme la 1ª 
Trobada de caçadors de colles del senglar d’Osona i rodalies.  Un grup d’amics ens vam reunir 
i vàrem decidir organitzar aquesta trobada, juntament amb dues colles més del senglar. A nivell 
de la comarca, mai no s’havia fet  i vam pensar que ja era l’hora de provar-ho. Actualment, el 
col•lectiu de caçadors que ens dediquem a caçar el senglar som  majoria, i volíem buscar un motiu 
per trobar-nos , tant els de la comarca com els de les rodalies.

          Vàrem convocar, entre les de la comarca i rodalies, unes cinquanta colles del senglar, 
des d´Aiguafreda a Ripoll i des de Sant Hilari a la Colònia Rosal de Berga;  colles petites i colles 
grans,  totes les que  vàrem poder localitzar, ja que totes hi tenien cabuda com és lògic. La nostra 
principal finalitat era la de poder reunir el màxim de colles senglanaires per tal de poder-nos 
conèixer més, compartir experiències, problemes que ens trobem per practicar el nostre esport i  
millorar la comunicació entre colles. 
          Aquesta trobada va reunir més de vint colles, amb la qual cosa considerem que un dels 
objectius que buscàvem es va aconseguir.
          Els actes que vàrem realitzar durant la trobada van consistir en una exposició de taxidèrmia 
(caps de senglars, cabirol, ullals de senglar,... ) i un reportatge de pel•lícules de colles de la zona 
al Casal Cultural de Folgueroles. A la zona de la Damunt, es va dur a terme l’exposició de gossos 
del senglar; hi van participar trenta cobles de gossos, amb la presència d’uns dos-cents gossos 
aproximadament. La trobada es va acabar amb un dinar de germanor on vàrem ser unes dues-
centes trenta persones. 
          Com a resum, les nostres expectatives es van complir, sobretot amb la presència de tants 
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gossos, ja que pels caçadors del senglar això és la “salsa“ de la cacera, i  no cal dir que fou un èxit 
amb la presència de membres de pràcticament totes les colles convocades durant el transcurs de 
la trobada. Podíem ser més o menys, però la gent va sortir contenta, i a més, la pràctica totalitat 
de la gent que va venir eren caçadors del senglar. Creiem que va ser com volien “ la gran Festa 
del Caçador del Senglar “.
          Ja sé que els caçadors, som un col•lectiu no sempre ben vist per part de la societat. Penseu 
que l’esport que practiquem, s’ha portat a terme des de l’inici de la humanitat, encara que l’evolució 
de l’home en el temps ha canviat moltes coses, aquesta ha estat una de les tradicions que ha 
perdurat a través dels segles. Actualment, l’esport que practiquem us diria que és necessari. La 
gestió en la població dels senglars és necessària, durant aquests darrers anys, la seva població ha 
augmentat molt a causa de molts factors, tots conseqüència de l’acció de l’home i no precisament 
dels caçadors (despoblació rural, estat dels boscos,...), la qual cosa ha provocat, problemes greus 
a l’agricultura, problemes d’accidents de trànsit, alteració en la biodiversitat d’hàbitats,... cosa que 
fa que sigui necessari el seu control. 
Aquesta temporada a nivell de comarca s’han caçat uns dos mil senglars, imagineu-vos el que 
podria passar si  no es realitzés cap mena de control.                                               
Nosaltres anem a caçar el senglar, però penseu que també som els primers que en volem la seva 
presència. A part de caçar-los, som un col•lectiu que  gaudim cada setmana de la nostra natura. 
Vivim en una zona, que és privilegiada, quan a vegades anem a conèixer altres zones, però si us 
pareu un moment a observar els nostres cingles,  els boscos, les plantes i torrents..., tot això és 
espectacular i  ho hem de conservar per al futur dels nostres fills.

Joaquim Montaña Sala
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El poble de Folgueroles es reafirma per seixantena 
vegada amb Verdaguer

Un temps de primavera, una climatologia incerta, va marcar la Festa Verdaguer. Quinzena Literària 
que en dos caps de setmana va aplegar prop de 4000 persones.

El primer cap de setmana va estar marcat per un temps insegur, el divendres els nens de l’escola 
van tenir el protagonisme amb la recuperació de l’espai Racó de mossèn Cinto i l’estrena de la 
cançó sobre aquell espai que havia composat expressament en Joan Vilamala. La plaça es va 
omplir de nens, mestres, avis i altres veïns que no es volien perdre el primer acte de la festa. A la 
tarda, a la pista, els escolars ens van oferir diversos espectacles en què hi van participar tots els 
cursos. A la sala de Plens es va inaugurar l’exposició Caritat, un llibre almoina una exposició 
itinerant produïda per la Fundació Jacint Verdaguer, que després del Museu de la Vida Rural 
de l’Espluga de Francolí, la Universitat de Vic i la Universitat de Lleida arriba a Folgueroles on 
romandrà fins el dia 7 de juny quan es desplaçarà a Barcelona. A la tardor, de la ciutat comtal 
marxarà cap a la Mare de Déu del Mont, Saragossa, Madrid i Granada.

El vespre, a la Casa Museu,  vam poder gaudir de la conferència Cent anys de commemoracions 
verdaguerianes: de Folgueroles a Europa i Amèrica en què es va poder conèixer l’abast de les 
commemoracions verdaguerianes al llarg del segle XX.

El dissabte al matí es va portar a terme la part més acadèmica de la festa amb la reunió de la 
Societat Verdaguer i la conferència Verdaguer a Itàlia del segle XIX en la qual diversos estudiosos 
es preguntaven el perquè uns llibres- concretament Canigó-  van tenir major repercussió a la 
premsa internacional  que altres.

A la tarda feia una temps idoni- ni massa fred ni massa calor- per sortir a inaugurar les plaques i a 
tallar l’Arbre de Maig; però abans la gent es van detenir a l’escola per visitar l’exposició 60 anys 
de la Festa Verdaguer. A continuació els flabiolaires van emprendre la ruta cap al carrer Torras i 
Bages on els nens van recitar un fragment de El rossinyol i cap a la Font Trobada falta gent. Un 
cop a la plaça l’arbre es va pelar i es va dreçar davant de l’església i es va engarlandar. Al vespre, 
i com a novetat, la gent es va poder quedar a sopar i a continuació gaudir del concert Cançons 
d’Antoni Massana amb textos de Jacint Verdaguer interpretat pels germans Garrigosa la soprano 
M. Teresa i el tenor Francesc amb acompanyament al piano d’Alan Branch.

El diumenge, després d’una nit plujosa, ens vàrem atrevir a muntar els mercats a la plaça per 
tal de desafiar la pluja que es va contenir fins a primera hora de la tarda en què va descarregar 
amb força. Els llibreters, els productors del mercat i tast de pagès i els monitors dels Tallers de 
Jocs Tradicionals van anar omplint d’activitat la plaça. A poc a poc, s’hi anava aplegant gent que 
volia portar el seu ram d’homenatge al poeta, o es cenyia la faixa per fer els ballets, feia un tast, 
fullejava un llibre, o simplement badava davant la munió de gent que es reunia a homenatjar el 
poeta. El convidat d’honor era el conseller de cultura, senyor Ferran Mascarell, que abans s’havia 
reunit amb el patronat de la Fundació Jacint Verdaguer per conèixer les seves aspiracions i els 
seus dèficits. Més tard, després d’haver-se passejat pels mercats,  en el Parlament a Verdaguer  
que va compartir amb l’alcalde va dir:

« El que vull  –alcalde-, és agrair l’aportació que feu a la cultura del nostre país[...] Verdaguer 
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es va convertir en un referent en un mite però és molt provable que si no si hagués donat 
continuïtat[...] el que feu per ell i la seva continuïtat és una important col•laboració per a la 
cultura del nostre país. Agrair la feina que feu i si tu em demanes per posar Verdaguer a la 
primera divisió et diré que ja hi sou!. L’ajuda que demanes és coherent que la feu[...] no estem 
vivint el millor moment; tenim dret i és de justícia que les coses canviïn perquè Catalunya és  
un país que produeix riquesa no és just que pateixi tant[...]. La riquesa simbòlica però  no ens 
la pren ningú, entre els homes i dones que han construït la nostra literatura i la nostra llengua 
Verdaguer ocupa un lloc central i la vostra fundació un lloc imprescindible. 
Els països que saben honorar la seva gent són països que saben mirar endavant[...]. el que he 
vist avui aquí és un gest de futur.»

El jurat del concurs de rams es va reunir en acabar el parlament, les primeres gotellades es van 
convertir en pluja fina que, malgrat ser persistent, va permetre que una colla de gent es quedés a 
dinar sota les lones que cobrien les taules dels jardins de Can Dachs. La Casa Museu Verdaguer 
va servir d’aixopluc per a alguns visitants que els recava marxar i abandonar la festa. A la tarda, 
tocava el torn a la gent de les Terres de l’Ebre. El grup Xeic! va presentar el seu espectacle 
Som Riu que com molt bé diuen ells unes cançons plenes d’alegria i optimisme. Llàstima que la 
pluja va esvair el públic i en va poder gaudir poca gent; però com que la pluja de maig sempre és 
benvinguda la vàrem acceptar com una promesa de bona sort.

El segon cap de setmana també estava condicionat per la  climatologia; però aquesta vegada va 
fer bon temps.

El divendres la conferència sobre Flors del Calvari, a càrrec de M.Àngels Verdaguer, va reunir 
una trentena de persones a qui l’estudiosa els va mostrar uns gravats de l’època que, segurament, 
van ser font d’inspiració per a algunes composicions del poeta.

El dissabte, a la Damunt, es van desplegar amb tot el seu esplendor les Flors del Desvari. Una 
trobada d’improvisacions poètiques i musicals on es va poder gaudir de música i poesia; però 
també de poesia visual, dansa i poesia eqüestre. Al final es va llegir la Declaració sobre les 
llengües publicat en el número 100 de la revista Reduccions. Al vespre, a la Casa Museu, es 
va representar  l’espectacle El Serraller Bandoler una peça escrit a i dirigida  per Joan Segalés i 
interpretada  per Albert Freixer que va agradar a tots els públics.

El diumenge es va cloure amb La Caminada que va acollir gairebé 200  persones els quals van 
poder gaudir d’un paisatge esplendorós, d’un bon entrepà amb botifarra a sota de balma de la 
Baronessa sentit recitar l’Anna Girbau. A migdia, a la Damunt, tot picant uns ganyips,  els versos 
de Verdaguer i un paisatge esplèndid van tancar els actes.

Una vegada més, i ja en van 60, els folguerolencs van demostrar la seva estima pel poeta. Una 
festa que, malgrat els ajustaments pressupostaris, es va poder viure amb tot el seu esplendor i 
que, com cada any, va ser possible gràcies a l’esforç de les entitats organitzadores, la parròquia, 
l’escola i tots els col·laboradors i participants en els diversos actes

Carme Torrents
Fundació Jacint Verdaguer



52 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

Conferència : “Cent anys de commemoracions 
verdaguerianes”

Inauguració de l’exposició “Caritat”

Conferència : “Verdaguer a Itàlia en el s.XIX”
Exposició: 60 anys de la Festa Verdaguer al 

nostre poble

Concurs de Rams

Arbre de Maig
El Ballet de 
Folgueroles
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Cançons d’Antoni Massana amb textos de 
Verdaguer

Parlament de Ferran Mascarell i Carles Baronet

El conseller Ferran Mascarrell  durant la Festa Verdaguer

Mercat i Tast de 
pagès

Jocs tradicionals
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Sopar popular Albert Freixer a Serraller i Bandoler

Xeic! va presentar la gira Som-Riu 2012

Flors del Desvari a la Damunt

Conferència: Fors del Calvari de Verdaguer 
a càrrer de M.Àngels Anglada

Caminada Popular pels Llocs Verdaguerians
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Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
Aquest curs 2011-2012 els nens i nenes que han assistit a l' escola d' arts plàstiques de Folgueroles han 
estat treballant entre altres coses:

Reciclatge creatiu: a partir d' objectes de rebuig com 
poden ser: taps de totes mides, envasos de iogurt, 
gots de plàstic, llana, cel•lo, etc. se'ls ha proposat que 
creessin un personatge: Aquesta idea els ha encantat i 
han creat tota una sèrie de personatges molt divertits als 
quals han posat noms prou escaients com ara  “Rodolfo”, 
“Cabellotas”...

El guix : han fet els seus propis motlles de fang, posant 
el seu nom i altres formes al gust de cada un. Un cop han 
tingut el motlle sec l’ han omplert de guix i l’ han pintat.

Mural : hem continuat amb el tema de la selva tal i com 
se la imaginaven i en què durant tot el curs, si en tenien 
ganes, anaven enganxant dibuixos seus retallats.

Per Nadal:  els nens i nenes varen gaudir molt dibuixant i pintant un caganer fet amb cartró de la seva mida 
en el qual faltava la cara. Ells hi posaven la seva i els retratàvem. També es varen fer felicitacions-quadre 
en tècniques mixtes. Van fer estrelles de tot tipus amb papers d’estampats nadalencs i arbres de Nadal 

amb revistes.

Per Pasqua : partint de pom-poms fets per ells mateixos, 
han creat un simpàtic pollet de Pasqua. Han fet un conillet 
i molts ous de Pasqua.
En les classes per a adults aquest curs els alumnes  han 
gaudit fent aquarel•les. Hem iniciat una nova tècnica de 
quadres amb relleu amb un tipus de guix especial que té 
l’avantatge que es de secat molt lent i permet treballar-
lo força estona. També han treballat el «decoupage» o 
decoració amb tovallons de paper.

El principal repte ha estat la incorporació aquest any 
de sessions d’Artteràpia. S’ha treballat en aquesta 
disciplina, de moment, un dia a la setmana. Ens hem 

format durant dos anys en el Màster d’Artteràpia impartit per la Universitat de Vic i l’Escola d’ Expressió i 
Comunicació AEC de Barcelona. L’Artteràpia és un acompanyament i suport per a persones en dificultats 
socials, educatives, personals i/o amb patiment físic o psíquic que utilitza les activitats artístiques i creatives 
com instrument de intervenció. Es faciliten eines per treballar a partir de les diferències personals i culturals, 
afavorint les condicions per crear i arribant a produir un 
procés de transformació subjectiva que ajuda la persona.

A part de les sessions d’Artteràpia el plantejament pera al 
proper curs per als nens i nenes també està enfocat més 
cap a la creativitat,  treballant en  aquests quatre pilars:

-Aprenentatge actiu , acompanyat i de descoberta.
-Cada persona és un individu únic i així es pot 
desenvolupar.
-Confiança en un mateix a través de l’experimentació 
personal i evolutiva.
-Motivació per poder fer allò que apassiona connectant 
amb les pròpies emocions i amb les necessitats de 
creació i expressió.
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Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles
Enguany l’Associació de Patinatge 
Artístic de Folgueroles va celebrar ja el 
27è Festival.
Ja fa una colla d’anys que la nostra 
entitat ofereix als infants i joves de 
Folgueroles la possibilitat d’aprendre 
a patinar, un esport bonic i complet. 
Aquesta disciplina esportiva, per una 
banda imposa a cada patinador el repte 
personal d’aprendre a aguantar-se 
sobre rodes i, posteriorment, en millorar 
la tècnica any rere any, ofereix la 
possibilitat de competir individualment. 
I, per altra banda, el patinatge artístic 
també desenvolupa el treball en grup, 
ja que les composicions dels balls i els 
xous són això: una bona mostra de la 
feina d’equip.

En els darrers anys, com ja sabeu, l’AMPA 
Folgueroles manté un nombre considerable 
de patinadores, en total 61. Concretament 
en aquest curs hi ha els següents grups:
MINIS, format per 9 patinadores; PETITES, 
format per 12 patinadores; MITJANES I, 
format per 17 patinadores; MITJANES II, 
format per 14 patinadores, i GRANS, format 
per 9 patinadores. Totes elles entrenades 
per: Míriam Arévalo, Aida Oriol, Cristina 
Albó, Alba Mercader, Elisabet Isern i Montse 
Morera.

El dia que celebrem eI Festival al nostre 
poble, per a totes elles i per a l’AMPA de 
Folgueroles és un gran dia. És el moment de 
poder mostrar la feina feta, fruit de l’esforç en 
els entrenaments setmanals, de la feina de 
les entrenadores, de la constància de tots plegats, i per això és un dia de gran il·lusió per a tots, però també 

de nervis i de preparatius d’última hora. 

Enguany ens hi van acompanyar quatre clubs 
més, els de Gurb, Calldetenes, Santa Eulàlia 
de Riuprimer i Sant Julià de Vilatorta, i dues 
excel·lents patinadores de la nostra comarca com 
són la Judith Serrat i Meritxell Generó. Creiem 
que va ser una tarda agradable per a tothom.
Durant aquest curs hem participat a una bona 
colla de festivals, i encara ens falta participar en 
alguns. Concretament, als Festivals de Nadal i 
del Mercat de Ram del Consell Esportiu d’Osona 
(a Vic), a Sant Hipòlit de Voltregà, a Sant Vicenç 
de Torelló, a Roda de Ter, a Gurb, a Santa Eulàlia 
de Riuprimer i a Sant Julià de Vilatorta. 

                     Grup de les Minis i Petites

                          Grup de les mitjanes
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Pel que fa a les competicions, el dia 18 de març es van celebrar les competicions individuals del Consell 
Esportiu d'Osona a Santa Eugènia de Berga, i en la categoria Cadet Juvenil A, la nostra patinadora Aida 
Oriol va quedar en 1r lloc.
El dia 25 de març, gran part de les patinadores de Folgueroles van participar a les competicions individuals 
del Consell Esportiu d'Osona que també es van celebrar a Santa Eugènia de Berga, i van obtenir brillants 
resultats cadascuna en el seu nivell.
Les petites i mitjanes van tenir la puntuació màxima, i la classificació de les altres fou:
Arola Diaz, en categoria Benjamí B, 14è lloc; Alba Bofill, en categoria Benjamí B, 16è lloc; Alba Nogué, en 
categoria Benjamí C, 5è lloc; Sara Abascal, en categoria Infantil C, 1r lloc; Ariadna Jutglar, en categoria 
Cadet Juvenil C, 1r lloc; Irene Vilaró, en categoria Cadet Juvenil C, 2n lloc.
El dia 15 d'abril es va celebrar al Pavelló de Roda de Ter el Campionat Comarcal de Grups de Xou, on el 
nostre grup de les grans, format per Sara Abascal, Ariadna Jutglar, Irene Vilaró, Aida Oriol, Cristina Albó, 
Mireia Garcia, Judit Guiteras, Meritxell Masnou i Natàlia Nogué, va assolir el primer lloc i es va classificar 
per als campionats nacionals, que se celebraran el dia 19 de maig a Ripoll.
Felicitats a totes!

Una novetat de l’AMPA Folgueroles és que s’està tramitant la Federació del Club, per deixar una porta 
oberta a tots els nens i nenes que vulguin federar-se.

Aprofitem l’oportunitat d’aquest escrit a 
«La Falguera» per fer constar el nostre 
agraïment a la gent que fa possible el 
funcionament de tot plegat, i de manera 
especial l’organització del Festival de 
Folgueroles. En la part esportiva, cal 
agrair la feina de les entrenadores; i 
pel que fa a l’organització del Festival 
en concret, hem d’agrair la feina dels 
pares i mares de les patinadores; 
la col·laboració de l’Ajuntament, i el 
suport econòmic de professionals, 
empreses i comerços; sense l’ajuda 
del quals  no ens en sortiríem. Gràcies 
a tothom per fer-ho possible.  

Junta de l’AMPA Folgueroles
Grup de les grans

QUÈ HEM FET

Carnestoltes Passant dels Tres Tombs
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Festival de Patinatge Benvinguda a Nani Roma

Dia de l’Arbre Cros escolar

Demà coneixeràs en Klein. Dia de la Dona Vespres amb lo follet
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Festa de les 3RCopa Osona Trial

Caminada: “Coneguem el nostre entorn” Trobada de Caçadors

El SAIAR ja té nom
El SAIAR (Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural) equipament que funciona com a centre 
de dia i ofereix atenció assistencial a la gent gran de Folgueroles ja té nom: Mare de Déu de la Damunt.
Els usuaris del servei l’han escollit pel valor sentimental que té aquest indret i en honor a l’apreciada Mare 
de Déu.

QUÈ HEM FET 
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La Muntanya
Quin és l’atractiu de la muntanya si assolir el 
cim costa tan d’esforç?
Uns es queden a baix perquè els fa por l’esforç  
o perquè no els burxa el desig de descobrir 
terreny o noves perspectives o potser els falta 
un esperit d’aventura. La novetat sempre és 
gratificant i ens fa valents conquerir un cim 
que creiem molt difícil mirant des del peu de la 
muntanya

A Catalunya la fascinació per la natura i la muntanya va arribar al segle passat. Sens dubte una de 
les persones que hi va contribuir va ser mossèn Cinto Verdaguer amb el seu esperit excursionista, 
principalment amb la seva obra Canigó, i va ser gràcies a ell que es va plantar la creu de Matagalls. 
L’amor de Verdaguer per la natura i especialment pel Pirineu, ens va ensenyar a estimar-la. Avui 
només cal pujar a qualsevol cim del Pirineu pera adonar-se de la concurrència de gent de tot arreu 
que en gaudeix.

L’excursionista estima la natura i defensa el patrimoni quan el conjunt de la societat s’enlluerna en 
el desenvolupament i el consum generalitzat.

Malauradament aquests dies m’he assabentat d’una notícia molt decebedora: La creu nova del 
cim del Puigsacalm de més de tres metres d’alçada, ja no hi és! L’han robada. Potser caldria fer 
saber a aquest brètols que el patrimoni dels pobles mereix sempre un respecte,  i si posem creus 
a dalt dels cims és perquè el catalans hem estat, a més d’ibers, grecs i romans o germànics, 
cristians.                                                         

Francesc Freixer

Creu de Puigsacalm

El passat 2 de maig ,a les 12 del migdia, junts, usuaris, ajuntament i familiars, van descobrir la placa 
commemorativa que bateja el centre. Per molts anys! 

QUÈ HEM FET / QUÈ DIUEN
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Als picapedrers…
Joan Dodas Mercé, el meu sogre, va néixer al carrer de la Ricardera, n. 
10  (can Trompet) ara fa 86 anys. Als 16 anys va començar la professió 
de picapedrer  a l'empresa d’en Ton Campaner. En aquesta, com en totes  
les professions, hi ha diverses especialitzacions: els de trencador,  els 
desbastadors,  o bé els més manetes,  per fer les formes i els acabats 
més refinats. Entre les feines més artístiques que feia hi havia: els 
ràfecs, carreus, llindes,  la barana massissa de la Geltrú, amb  rosetons 
a banda i banda de la barana i al capdavall un pom que tenia la forma 
d'un cap de gos, la creu de Collsesplanes,  dissenyada i feta per ell; 
molta restauració de la catedral de Vic després de la guerra civil; la font  
que hi havia a  la plaça de Manlleu, i les columnes  muntants i llindes  

del Museu Arqueològic de les ruïnes d'Empúries. 
Però una de les obres més espectaculars que va fer 
és un mural de sant Jordi de 2.5 metres d'alt i quasi 
4 metres de llarg, per a una torre de Santa Maria de 
Palautordera. També va fer algunes de les plaques, 
amb versos de Verdaguer, que hi ha als carrers de 
Folgueroles.  Als anys 60 va obrir l'actual pedrera 
davant de les Codinoies. Per a la pedra del Museu 
d'Empúries es va trencar una gran roca que hi havia 
davant de ca la Mundeta del Passavant. Es van fer 
totes les pedres aquí i les van acabar de retocar allà. 

Érem a finals dels cinquanta i les obres eren 
subvencionades per les diputacions de Girona i i 
Barcelona. El poble de Folgueroles era conegut 
en aquella època com a poble de picapedrers, per 
aquests professionals i per la quantitat de pedreres 
que hi havia. Quant a temes de pedra la de més 

qualitat era la marró però la que tenia i té més 
acceptació és la blava, actualment podeu 
veure aquests grandiosos blocs passant pel 
costat de les pedreres . 

En aquella època els picapedrers s’havien 
de comprar les eines, començant pel cabàs, 
punxons escarpes,  de les més petites se’n 
deia unglets. La de dents es deia gardina. 
Altres com el “topu”, el metre de fusta,  la 
maceta, la “centella” era un escaire gradu-
able,  la maça de quadejar, el mall, la bui-
xarda, el tallant de dents, l'escoda… I un 
utensili per treballar assegut  quan la feina 
ho requeria era la banqueta feta només amb 
dos trossos de fusta. Foto nº1

Foto nª2

QUÈ DIUEN
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Sense títol
Sóc conscient que omplir uns fulls blancs amb paraules és una ben profunda responsabilitat.
L’extensió i durada de l’actual crisi ens ha portat a cada un de nosaltres a una crisi d’ètica i de 
moral.

Des dels mitjans de comunicació ens recomanen austeritat, des de Europa ens obliguen a retardar 
la jubilació i que se’ns abaixin les pensions.

Es revifen les protestes i la violència al carrer. Mentrestant, els que practiquen la corrupció i que 
no tenen necessitat de fer-ho solen ser persones que de tenir molt volen passar a tenir més. 
Malgrat aquestes evidències, qui acabarà pagant la crisi no seran els qui l’han causada sinó els de 
sempre, els ciutadans normals i corrents que som justament els qui en patim les conseqüències.
Vegem-ho amb aquests episodis:

-La gent de Càritas cada dia tenen més feina ajudant els necessitats.
-Els establiments de tot a cent han passat de tot a un euro
-En Rajoi diu que ens apujaran l’iva, però tranquils que serà el 2013 i ens ho deixaran pagar a 
terminis amb el nostre pa de cada dia
-Els pobles petits com Folgueroles, els de Madrid volen agregar-los a una ciutat més gran ja 
que segons diuen sobren municipis (recentralització)
-A la Damunt, a les misses de la tarda, hi ha dies que el mossèn és sol.
-Els sindicats també hi diuen la seva: ni reformes, ni pactes “Es hora de luchar”
-Per acabar-ho d’arreglar, Repsol i la filial elèctrica d’Espanya a Bolívia els bolivians i sud-
americans  se l’han feta seva. Telefònica ja cal que es prepari i que tremolin els que tinguin 
accions d’aquestes empreses.

El més fotut és que som conscients que no hi ha mortal capaç d’adreçar aquest sidral ! La  part 
positiva de tot aquest desgavell, crec jo, és que tots aquests fets són portadors de lliçons. La 
història diuen, s’ha anat bastint a cops de crisi
                                                                                                                       Francesc Freixer

Per anar a treballar es feia de dues maneres a peu o amb bicicleta, si se’n tenia. Gairebé tots els 
picapedrers acabaven patint la malaltia de la silicosi. 

Les roques les barrinaven de dalt de la carena i les estimbaven fins a baix on les treballaven Els 
picapedrers eren gent de pagès i valenta ; treballaven de sòl a sòl aguantant totes les inclemèn-
cies del temps . En Joan Dodas actualment viu a Granollers tot i que passa els estius a la casa 
que es va fer a la Ricardera. Aquesta casa va ser la tercera que es va construir als anys seixanta 
després de dècades sense construir-se'n cap.

La foto nº 1 és la Roca del Passavant que es va trossejar per fer el Museu d'Empúries.
La nº 2 és al Roquet de Tavèrnoles, fent les piques de la font de Manlleu. 

Josep Vivet.
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                                                                  temperatures

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

11 2011 15,1 19,3(1) 6,9 0,4(28) 11,0 227,8 15 0 23 2 0 10 11 2 0

2010 11,6 24,4(4) 1,5 -5,4 (29) 6,6 11,0 5 0 17 0 0 2 0 0 2

12 2011 10,2 15,1 (1) 0,0 -6,1 (25) 5,1 3,2 9 4 15 0 0 3 0 16 4

2010 9,1 17,2 (7) -0,7 -6,9 (27) 4,2 29,2 4 0 12 0 0 1 0 16 11

1 2012 10,5 14,2 (25) -2,3 -9,2 (10) 4,1 14,6 7 0 22 0 0 0 0 18 6

2011 10,2 17,2 (7) -0,6 -8,8 (22) 4,8 22,4 3 0 15 0 0 1 0 15 7

2 2012 10,4 22,3 (26) -5,1 -13,6 (9) 2,7 4,0 3 0 6 0 0 2 0 14 14

2011 13,1 18,3 (5) 0,0 -3,8 (2) 6,6 23,9 7 1 13 0 0 1 0 14 2

3 2012 17,3 23,5 (30) 1,0 -3,6 (7) 9,2 65,0 2 0 8 3 1 1 0 9 1

2011 13,9 21,7 (31) 3,0 -3,4 (1) 8,5 170,4 7 0 20 2 0 0 0 6 1

4 2012 15,9 23,3 (27) 4.0 -1,6 (6) 10,0 85,6 4 0 17 1 0 1 0 1 0

2011 20,3 28,8 (8) 7.3 2,1 (19) 13,8 46,4 3 1 9 2 0 4 0 0 0

Aquestes dades es poden consultar a l’adreça d’internet:  http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles 

Mas La Roca
Llistat comparatiu mensual

COMENTARI:
 Aquest hivern ha estat especialment dolent per la pràctica de l’esquí sobretot per la manca 
de precipitació. Un desembre, gener i febrer molt secs. Fixeu-vos que entre tots tres sumen 
21,8 litres que si els comparem amb els de novembre, 227,8 litres, una quantitat excepcional, 
representa un descens brutal en la precipitació. Evidentment, amb les temperatures de novembre 
no es pot acumular gaire neu, i quan la temperatura ha baixat fort, sobretot a alta muntanya, 
llavors no ha nevat. Tot això es deu al tipus de situació meteorològica que es configura sobre 
el nostre territori. Hi ha un tipus de situació dinàmic en el que les perturbacions i anticiclons es 
belluguen constantment. Aquest cas és força positiu perquè fa que de tant en tant hi pugui haber 
precipitacions i així, de mica en mica, es va acumulant la neu a les muntanyes. Llavors hi ha la 
situació estàtica o estancada, en la que un potent anticicló es col·loca en un determinant punt i no 
es mou en moltes setmanes. A partir d’aquí, segons com es situa, tenim el mateix tipus de temps 
una llarga temporada. Aquest hivern ha passat això. L’anticicló s’ha situat de tal manera que hem 
tingut una entrada constant de vent fred i sec del nord i nord-est. La temperatura ha estat força 
baixa, fins i tot amb una llarga entrada d’aire siberià que ha fet que ens acostéssim a records 
de temperatures mínimes però en venir del nord arriba molt sec i per tant sense precipitació. 
En aquest sentit cal dir que estem mal situats. Qualsevol entrada d’aire del nord-nord est és 
continental, sec, i si a més hi afegim la barrera dels Pirineus encara ho agreuja més. En canvi, 
curiosament, territoris de latituds més càlides com pot ser les Illes Balears o el País Valencià 
és més fàcil que tinguin precipitació en forma de neu perquè l’aire que els arriba d’aquestes 
direccions té un recorregut molt més marítim i per tant, molt més fàcil que tinguin neu que no pas 
nosaltres. Per sort, a partir del març s’ha començat a recuperar la precipitació, i l’abril ha plogut 
amb ganes. Fins que no ha començat a ploure pel març la sequera a nivell superficial ha estat 
molt gran, cosa que han patit els boscos i conreus, amb incendis forestals molt primerencs, molt 
rars per l’època de l’any en que s’han donat.

Pep Pujols Puigdesens
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INFORMACIONS DIVERSES

INFORMACIONS DIVERSES

Felicitacions
A Xavier Puigseslloses, Mestre Artesà Alimentari,  per ser entre els dotze finalistes del premi 
Osonenc de l’any 2011. 

A l’Associació de Patinatge de Folgueroles pels resultats que venen assolint, entre els quals 
volem destacar  els  obtinguts  en les Competicions Individuals del Consell Esportiu d’Osona i 
també en el Campionat Comarcal de Grups de Xou :

Aida Oriol Bertrans que es va classificar en 1r lloc  en la categoria Cadet Juvenil A 
Ariadna Jutglar,   classificada en 1r lloc en la categoria  Cadet Juvenil C  
Sara Abascal, classificada en 1r lloc en la categoria Infantil C  
Irene Vilaró, classificada en 2n lloc en la categoria Cadet Juvenil C 
Grup de Xou de les grans va assolir el 1r lloc  de grups de xou classificant-se pels Campionats 
Territorials que se celebraran a Barcelona.

I a Nani Roma que es va classificar en segon lloc de la general en el Rally  París-Dakar, considerat 
el rally més dur del món.

Portem la imatge de la Mare de Déu de la Damunt a 
Montserrat
L’Associació Nostra Senyora de la Damunt vol aconseguir 
la representació de la Mare de Déu de la Damunt 
als Degotalls de la muntanya de Montserrat, on  són 
representades gran part de les Mares de  Déu del nostre 
país. 

Aquesta iniciativa no es podrà dur a terme sense la 
col•laboració econòmica de la gent del nostre poble;  per 
això us demanem el vostre donatiu per petit que sigui.

Els establiments on podeu fer el vostre donatiu són: 
Perruqueria Lourdes,  Punt d’informació, Bar Restaurant 
cal Cisteller i Forn de pa Sant Jordi.
En la pròxima Falguera es publicarà l’estat de comptes 
dels donatius
                                                                        Moltes gràcies.
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Dades municipals

Dades Municipals a data   30/05/2012
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.134 50,22 1.124 49.78 2.258
   

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

Naixements 16

Matrimonis 8

Defuncions 7

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.

INFORMACIONS DIVERSES

AGENDA  

Dia 23 - Foguera de Sant Joan 
Dia 24 - Festa dels Ocells

Dia 8 - Festa Casal d’Avis
Dia  13,20 i 27 - Vespres a l’Eixida 

Dia 18 - Ruta Literària

Dia 1,2,7,8,9,10,11 15 i 16  - Festa Major
Dia 30- Viu El Parc

Dia 6 i 7 - Cap de Setmana Ibèric
Dia 27 - Aplec de Tardor

Dia 24 - Cantada de Nadales després 
de la Missa del Gall
Cant de la Sibila
Dia 25 - Pastorets
Dia 26 - Concert de Sant Esteve
Dia 30 - Carter Reial

Més informació a www.folgueroles.cat
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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. 
                                             
Guardes Espai Natural Guilleries-Savassona  608943416 / 608799641 / 650123394     

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
SEM (EMERGÈNCIES)  112   Bombers (no urgent)        93 886 25 25
Mossos d’Esquadra (urgències) 112                 Gossera d’Osona               93 888 75 87
Mossos d’Esquadra       93 881 57 00  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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