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EDITORIAL 

EDITORIAL

Quina feinada que hi ha a fer «La Falguera»! 
Uns mesos abans que la revista surti al carrer la Montse ens convoca tot l’equip de redacció 
per preparar el número vinent. Els que podem ens trobem un vespre, durant unes hores, per 
estructurar el nou exemplar i repartir-nos les feines. Durant la reunió de treball fem moltes 
coses: repassem les seccions, recollim propostes, comprovem mancances,... però de totes les 
feines, la primera --i de ben segur que és també la més important-- és veure quin folguerolenc 
fem protagonista de la secció Personatges. Fins ara hem mirat que fossin personatges ben 
variats i que, més o menys, poguessin ser representatius del poble; i així ha de continuar 
essent. 
Repassant els trenta-sis números (més un d’extraordinari) que portem publicats de «La 
Falguera» podem observar que hem entrevistat una trentena de persones: alcaldes, dibuixants, 
nouvinguts, botiguers, gent de lletres, esportistes, avis, artesans, la metgessa, la farmacèutica, 
el mossèn, un historiador i a un apicultor.
Per aquest número hem cregut oportú que en Josep Pujols (en Pep de la Roca) era qui es 
mereixia ser el personatge de «La Falguera». En Josep ha col•laborat en gairebé totes les 
falgueres (excepte els cinc primers números en què encara no hi havia ben definides les 
línies editorials) fent uns molt bons resums meteorològics de Folgueroles, o sigui que és el 
nostre Home del temps. Alguns d’aquests resums han estat acompanyats amb articles sobre el 
temps, la meteorologia, les estrelles, els planetes i la volta celestial en general. De ben segur 
que ha estat el col•laborador més prolífic de la nostra revista. Per tant ja li tocava.
Un cop decidit el Personatge enfilem les altres seccions i la reunió continua repartint-nos les 
mil i una feines que van apareixent. Totes les anem solucionant amb més o menys encert, però 
n’hi ha una que sempre ens costa molt, és el fet de trobar fotos antigues del poble. Aquesta 
secció és molt interessant ja que a tothom li agrada veure imatges d’abans, i descobrir-hi les 
millores o les pèrdues, o simplement els canvis o els records. Demanem des d’aquí que tothom 
que tingui fotos interessants i les vulgui compartir amb els lectors de «La Falguera» ens les 
faci arribar.
Una de les últimes tasques que fem és escriure l’editorial i tot seguit ja es pot portar a impremta. 
Ara us toca a tots vosaltres de llegir-la; esperem que us agradi.
Si fer una revista comporta una gran feinada, construir un nou estat en deu comportar molta 
més però la tasca s’ho val. Ho aconseguirem.
Esperem que el 13 no faci honor a la seva mala reputació i sigui millor que el 12; que tingueu, 
doncs, un BON ANY!

L’Equip de de redacció
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PERSONATGES

PERSONATGES

Les Cordes de l'Univers
 
                         La Falguera m’ha fet tornat al Mas La Roca per escoltar el que m’expliqui en 
Josep Pujols Puigdesens sobre planetes, estrelles..., l'univers vaja. És membre, junt amb 
la dona, de l'Agrupació Astronòmica d'Osona, de la qual fins fa poc n’ha estat president, i de 
l'ACOM: Associació Catalana d'Observadors Meteorològics. Com l’altra vegada hi vaig amb la 
il•lusió d’aprendre coses noves i amb por, perquè no sabré explicar-ho. 

És fosc, al camp de futbol un seguit de nens-futbolistes 
corren per la gespa també amb il•lusió i sense gens de 
por, segur. 
En arribar a La Roca el "Negritu", com un mal porter 
de discoteca, em deixa passar. En Pep surt a la porta 
i saludant-nos em fa passar. Dintre, la Mercè  (la 
recordareu de l’última Falguera) treballa a l’ordinador 
que aparta un moment per saludar-me.
- Pugeu a dalt, estareu més bé, ens diu.
A dalt, en Pep té el seu santuari amb tres ordinadors 
connectats a tres càmeres que totes les nits escodrinyen 
el cel plasmant-ho a la pantalla, on ara mateix hi puc 
veure unes quantes estrelles acompanyades dels 
cables de la línia elèctrica de 220.000V que pengen 
molt prop d’aquí.
- Veus? Quan hi ha un moviment brusc com 
ara... -recula a uns moments abans i veig per uns 
instants un estel fugaç fortament incandescent-, això 
ha passat a les 20,54h, just quan pujaves cap 

aquí, Si haguessis mirat el cel, l’hauries vist sense problema.
Ara en directe, veig un punt de llum que es desplaça parsimoniós i l’assenyalo.
- Aquesta llum es un avió que com que no fa moviments sobtats, l’ordinador no 
executa de filmar i passarà tranquil•lament sense deixar rastre, com tampoc 
filma quan és un satèl•lit, i així m’estalvio hores d’estudi de filmacions, ja que 
només filma el que interessa. 

Després m’ensenya uns quants meteors que ha filmat en aquests tres anys que fa que té en 
marxa aquest muntatge. N’hi ha algun d’espectacular, principalment un que sembla que explota a 
un pam de la càmera i un altre que és una explosió de llum.. 
- Sí, maco eh?  Aquest va caure a la vertical de Prats de Lluçanès (sense arribar 
a terra) i per això porta el seu nom.
- Com podeu saber on cau?
- Per càmeres que des de llocs diferents observin el mateix cel. Llavors prenent 
com referència estrelles de fons i a través de càlculs trigonomètrics es pot saber 
on ha caigut, si és que ho ha fet, i el podem buscar.
- Buscar? uns cossos tan petits? Per què?
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PERSONATGES

PERSONATGES - Per informació. Ens poden arribar a informar de com era la matèria que ens 
envoltava abans de formar-se el Sistema Solar, ja que aquests meteorits conserven 
intactes les seves característiques primitives. 
- He vist per internet que el 2001 vareu fotografiar la corba de la llum d’una estrella eclipsant V.600...
- Sí, bé. No és res important, però és amb observacions d’aquestes que es poden 
constatar petites fluctuacions erràtiques d’una estrella que pot ser que ens faci 
descobrir planetes al seu voltant. Per petita que sigui la cosa detectada pot tenir 
gran importància, i no és pot deixar res de banda. 
- Ara podem sortir i veuràs el material exterior -vigila el cap- aquest telescopi 
és de 254 mm de diàmetre, amb una distància focal de 1600 mm que permet fer 
observacions de la lluna, els planetes i dels objectes del cel profund, galàxies, 
nebuloses, cúmuls d’estrelles... 

Som a sobre d’una plataforma metàl•lica que em recorda les trones de les esglésies, en modern 
i metàl•lic.
- ... fixa’t amb el suport del telescopi: queda completament aïllat de la resta del 
muntatge per evitar vibracions mentre observem. Allà hi ha les tres càmeres que 
segueixen treballant. I aquí a sobre, l’estació meteorològica. 
- Tot això val un grapat de diners...
- Clar que els val però, ho fem tot entre nosaltres, els de l'Agrupació. Per exemple 
jo sóc programador, i m’encarrego de fer alguns dels programes de control i 
anàlisi dels ordinadors, els Portell són els mecànics i fan els suports i accessoris, 
l'electrònic munta els quadres electrònics, etc.., tots estem per ajudar. Va entrem 
que fa fresca.
Ostres sí, tornar al caliu del "centre d’espionatge del cel" et diu que a fora feia fred. Els aparells ho 
registren: 6'6º C. i vent de 2 km/h. 
- I de tot això portes un registre, un inventari, com es digui ?
- Cada dia ho repasso tot. No et pots endarrerir o deixar-ho per demà. Cada nit 
passen coses i de vegades el cel està més nerviós i té molta activitat. 
També porto registre diari de la meteorologia a Folgueroles, temperatures, 
conforts, vent, pluges, com podeu veure resumit a la Falguera. (és antic i constant 
col•laborador).
- Hem nascut i vivim al planeta Terra. Per què? Com ha estat?
- Per un pilot de casualitats: que el Sol estigui a la distància adequada, que en 
els orígens del Sistema Solar un cos de la mida de Mercuri va xocar en un angle 
concret contra la Terra i la fes accelerar fins a la velocitat de rotació actual, 
amb una volta diària de 24 h aproximadament, i el material més lleuger va sortir 
rebotat a l’exterior formant la Lluna, on ara està evitant el desplaçament pendular 
constant de l’eix de la Terra. 
Si rotéssim com els altres planetes, els dies i les nits podrien durar molt més, i 
si l’eix també seguís el seu moviment, la inestabilitat climàtica seria molt gran, 
zones que primer serien glaçades, en poc temps geològic serien deserts, i així 
cíclicament. La Lluna i la seva gravetat ho impedeix i la vida és viable. 
- Deu ser impossible altres planetes amb vida si s’han de donar tantes casualitats. 
- A l’inrevés, l’absurd seria que no n’hi hagués, i no solament en un planeta perdut 
sinó en molts mils. Per què no?... 
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Ja està. A en Pep se li il•luminen els ulls i les ulleres.
- ... hi ha milions i milions d’estrelles, amb els seus planetes, i molt probablement 
milions i milions d’universos paral•lels que desconeixem i molts d’ells es creen i 
desapareixen sense més, i en canvi, d’altres, com el nostre, tenen les constants 
físiques amb els valors precisos que fa que pugui sobreviure. Estem tancats en la 
capseta del nostre univers dintre les quatre dimensions espai-temps que no ens 
deixen veure més enllà, quan almenys en són 10 les dimensions: les 3 de l’espai, 
1 del temps que tots notem, i 6 addicionals compactificades i inobservables. 
- Per què precisament deu? -dic per dir, ja que m’he perdut.
- És el mínim matemàtic necessari per desenvolupar una teoria que serveixi per 
a tot el cosmos, i això és cosa de la teoria de les cordes i les súper cordes.
- Teoria de les cordes...? Repeteixo.
- És la teoria per demostrar que tota la física i evolució de  l'univers surt des 
d’un mateix punt: el Big Bang. A partir d’aquest punt el nostre Univers neix i es 
comença a expandir, i hi apareix la matèria i totes les forces que el governaran 
i que el faran evolucionar fins a l’estat que el coneixem actualment. A més a 
més sempre s’havia dit de l’espai exterior, que era pràcticament buit, que era 
un espai on no hi havia res, no és cert. Tot estaria ocupat per unes microcordes 
vibratòries que segons com vibrin seran quarks, o electrons, o neutrins, o 
gravitons, (gravetat quàntica), apareixent i desapareixent constantment, i que 
influeixen en tot l’espai de l'univers. Són doncs components fonamentals. 
- Com en les teories avançades hi ha científics que diuen que aquesta teoria es 
tan ambiciosa que només pot ser del tot correcta o del tot equivocada. 
- Tots aquests seguiments, estudis, descobriments, contradiccions, per què? 
M’adono clarament que pensa: marededéu senyor!
- Pel coneixement! O per curiositat que es farà coneixement sense el qual encara 
viuríem a les cavernes.
- I del canvi climàtic que destrueix el planeta... -li canvia la faç i ni em deixa acabar la pregunta-.
- Destruir el Planeta? Al Planeta li es igual si s’escalfa o si es congela. Hi està 
acostumat, ha passat per tot tipus de •vivències• com la cosa més normal. El 
que corre perill és l’espècie humana, nosaltres, amb les barrabassades que fem, 
però el Planeta... ni s’adonarà si hi estem o ens hem aniquilat.

Ho deixem aquí, sense dir que ho deixem aquí. Ho donem per acabat i ja està. En Pep sap que 
no he entès massa res i em diu:
- Si alguna cosa no t’ha quedat clara, telefona i parlem-ne. 
Alguna cosa només?

No fa pas massa que he arribat a La Roca lleuger d’equipatge, amb el meu Planeta, el meu 
Univers, l’espai buit de més enllà, les meves tres o quatre dimensions, i surto carregat de Planetes, 
Universos, espais units per cordes vibratòries, 10 dimensions...
A fora és nit tancada, la lluna va tard avui. El Negritu no em fa ni cas. Els petits futbolistes ja són 
a casa. Jo hi arribaré de seguida... més ruc encara. 
Espero que a vosaltres us potenciï almenys la curiositat.

Salvador Puntí
Folgueroles, hivern 2012.   
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EL RACÓ DELS BLOCAIRES

Bloc AMPA escola Mossèn Cinto
La impulsora d’aquest Bloc va ser la Gemma Blanch, una mare de l’escola, amb la idea de con-
vertir-lo en una eina de comunicació i informació entre els pares i l’AMPA.

En aquest Bloc podem trobar informació  referent a l’AMPA, dades dels socis, informació sobre 
el menjador escolar, tots els serveis extraescolars i vigilàncies que es fan a l’escola, i totes les 
diverses activitats adreçades als pares i mares de l’escola.

Actualment el Bloc ja té prop de 30.000 visites, i s'ha convertit en una eina imprescindible de co-
municació i d'informació entre els pares i les mares dels alumnes i l’AMPA.

Des d'aquí, encara que no tingueu canalla que van a l’escola, us convidem a entrar a aquest Bloc, 
on podeu trobar diverses informacions de les seves activitats i diverses informacions d’actualitat 
educativa.

La llar d’infants El Patufet aquests dies ha estrenat Bloc:
http://patufet-folgueroles.blogspot.com.es/  que presentarem en la pròxima Falguera.
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Canalons de pollastre de pagès
Ingredients per a 10 persones
1 pollastre de pagès d’uns 2,5 a 3 kg, 5 tomàquets madurs pelats, ½ cabeça d’alls
3 cebes mitjanes de Figueres, 1 buquet d’herbes: canyella, llorer, farigola i sajolida
150 ml de vi ranci, 100 ml de conyac i 50 ml d’oli d’oliva de 0,4

Per la beixamel
2 l de llet, ½ l de nata, 75 gr. de farina, 100 gr. de mantega
100 gr. de ceba de Figueres,

40 plaques de pasta d’ou bona, 300 gr. de parmesà acabat de rallar 
ben fi, 50 gr. de mantega, 200 gr. de pa de pagès tallat gruixut
250 ml de llet

Elaboració:
Per al pollastre rostit: Comencem tallant a quarters l’au, procurant 
guardar els pedrers. Posem una cassola al foc amb l’oli d’oliva i el 
greix de dins l’au. A continuació posem els talls de pollastre amb el 
pedrer, prèviament tot salpebrat. Ho anem rostint a poc a poc durant uns quaranta minuts. Tot 
seguit hi afegim les cebes, els alls i les herbes, seguim rostint el conjunt fins que tot plegat s’hagi 
enrossit. Hi afegim el tomàquet i, un cop s’hagi begut tota l’aigua, ho flamegem amb el conyac i 
el vi ranci i ho reduïm i afegim aigua de tant en tant, procurant que ens rosteixi i no quedi sec (és 
molt important treure el greix sobrant). 
Quan la carn estigui tova, la rectifiquem de sal i pebre. Finalment la desossem i la trinxem a la 
màquina de picar carn, juntament amb les verdures. Acabem passant el pa remullat amb la llet, 
rectifiquem de sal i pebre i ja podem fer els canalons.
Cobrim d’aigua els ossos i les verdures sobrants i els sucs de la cocció, i ho fem reduir fins a 
obtenir un fons ben gustós, que farem servir per salsejar els canalons. 
 
Per a la beixamel: Comencem posant a bullir la llet.  En una cassola a part hi posem la mantega 
i la ceba picades petites, ho coem sense que agafi color, hi afegim la farina i ho enrossim una 
mica. Immediatament hi aboquem la llet i la nata calenta procurant remenar amb un batidor 
perquè no ens quedin grumolls. Ho deixem bullir lentament uns deu minuts, hi afegim vi ranci i 
conyac i deixem que bulli uns 5 minuts mes. Tot seguit ho colem, ho rectifiquem de sal i pebre 
blanc i ja tenim la beixamel a punt.

Tòfona a la crema:
Ingredients
200 gr. de tòfona laminada, 3 escalunyes picades petites,1 nou de mantega, sal i pebre blanc
400 gr. de nata 35% matèria grassa (aproximadament), suc de tòfona

Elaboració
Posem les escalunyes amb mantega sense que agafi color. A continuació hi posem la tòfona 
laminada, salpebrem el suc de trufa (5 cullerades soperes aproximadament), ho deixarem reduir 

ALIMENTACIÓ I SALUT

ALIMENTACIÓ I SALUT
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ALIMENTACIÓ I SALUT/BOTÀNICA-FAUNA

i hi incorporem la nata. Deixem reduir fins que ens quedi una crema, 
procurant que no s’enganxi. Ho rectifiquem de sal i pebre. 

*Muntatge i acabat del plat:
Haurem fet els canalons procurant bullir bé la pasta, els posem en una 
llauna untada amb mantega i els cobrim amb la beixamel. A sobre hi 
posem el formatge ratllat i uns petits daus de mantega i ho posem al 
forn uns deu minuts a 200ºC. Una vegada rossets els emplatem, amb la 
tòfona a la crema, i acabem amb la reducció de pollastre. 

Nando Juvany

                                                                          

                                                                 

Card Marià 

                                                                          Aquest card força abundant en els nostres indrets pot 
rebre altres noms com el d'escardot de la Mare de Déu, 
carxofa de burro, escardot gros i d'altres, segons les 
contrades. El que si és cert és que en bon terreny es 
fa una planta de dimensions considerables, doncs les 
seves fulles poden assolir quasi un metre de llargada 
i més d'un pam d'amplada, amb els voravius retallats 
formant arestes espinoses. Al mateix temps aquestes 
fulles presenten unes formes i colors extraordinaris en-
tre el verd intens i unes pinzellades blanques en tota 
la fulla. El primer any constitueix una mata bassal de 
fulles, que quan s'agrupen força mates quasi és fa im-
possible passar a causa de les punxes de les fulles, 
l'arrel també és fonda i gruixuda. El segon any de vida 
floreix formant tronxos ramificats i vigorosos de més 
d'un metre d'atura i en els extrems s'hi formen les flors 
força grosses, globuloses, de la família de les compos-
tes, de pètals punxents, bracteades, de color vermell 
porpra. Floreix a la primavera i del fruit encapsat en surt 
la grana fosca amb algunes taques clares, com peluda.
          

Com he apuntat, la podem veure fàcilment en margeres, indrets erms i camps abandonats. Sem-
pre ha estat una herba força apreciada medicinalment parlant ja que se n’aprofiten l'arrel, les fu-
lles i sobre tot les grosses. Actualment podríem trobar preparats farmacèutics a base d'extractes 
d'aquesta planta.     
Les fulles és poden utilitzar fresques. S’han de bullir uns cinc minuts i actuaran com tònic cardíac. 
L'arrel té unes propietats semblants, però l’eficàcia comprovada és la de les granes, una cocció  
de les quals un o dos cops al dia poden millorar la icterícia i altres dolences hepàtiques.

Toni Vilaró

BOTÀNICA - FAUNA
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Setè programa “Viu el Parc” a l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona

El matí del dia 30 de setembre es va celebrar la setena edició de l’activitat Matinal al Parc inclosa 
dins el programa Viu el Parc. Aquest programa està impulsat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, amb la intenció de dinamitzar la relació entre natura i cultura i 
apropar l’Espai Natural, als usuaris i a la ciutadania en general. 

La Matinal a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona va convidar a gaudir de moltes i 
participatives activitats destinades a un públic familiar. Tot i que el dia no es va aixecar net i clar 
a l'hora d'iniciar-se les activitats, els núvols van desaparèixer, el sol va lluir a estones i tothom va 
poder fruir d'una gran festa.
                                                    

Més de 450 persones es van animar a apropar-se 
a la festa i no deixar-se arronsar per les previsions 
meteorològiques. Tots la van encertar de ple ja que 
van poder desenvolupar totes les activitats, això si, 
envoltats de la profunda olor a bosc i verd amb la que 
la pluja del dia anterior havia impregnat l'ambient.

A quarts d'onze es van iniciar les activitats. Els més 
matiners van pujar al circuit d'aventura escalant el 
Rocòdrom, caminant pel pont penjant i baixant per la 
tirolina tot demostrant la seva força, habilitat i destresa.

Els jocs rurals i de fira van apropar als pares i nens 
els jocs que jugaven els nostres avantpassats: les 
carreres de panís, el joc de les voleiadores, l'encert 
de la granota, les bitlles rurals i les carreres de botes, 
entre d'altres.

BOTÀNICA-FAUNA
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BOTÀNICA-FAUNA

El taller de maquillatge de natura va tenir una 
gran acollida, els més petits van poder pintar-
se i decorar al cara amb motius del bosc i la 
natura. Aviat el Parc estava ocupat per una 
munió de petits nans amb cara de papallona, 
flor, vespa, rovelló, etc. 

A les 12 h va tenir lloc la lectura del  "El 
reietó”,  i altres històries , a càrrec de Caro 
Von Arend amb poemes i contes basats en 
textos de mossèn Cinto Verdaguer.

La Gumbo Jazz Band va animar els diferents 
espais de la festa fins a la seva conclusió 
passades les dues de la tarda.

La campanya Viu el Parc compta, a més, amb 
un programa escolar que enguany  ha permès 
que 95 alumnes dels municipis que conformen 
l’espai natural aprofundeixin en el coneixement 
de la història del paisatge i la fauna on viuen i 
conviuen. 

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

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona
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Papallones del transsecte  de Folgueroles
   

Gonepteryx cleopatra      Família Pieridae

Espècie força comú. Va ser descrita originalment amb el nom de Papilio cleopatra per Linnaeus 
el 1767 a Algèria. És molt semblant a la G.rhamni, els mascles es poden distingir fàcilment dels 
d’aquesta espècie, ja que tot i tenir el mateix groc llimona de fons, presenten unes enormes taques 
taronges a les ales anteriors no presents a la G.rhamni que els fan molt vistosos i identificables a 
ple vol. Les femelles, en canvi, són gairebé indistingibles de les de G.rhamni. Aquesta papallona 
també hiverna com adult i comença a estar activa els primers dies assolellats del final de l’hivern. 
A Catalunya, a diferència de la G.rhamni, habitualment té dues generacions en comptes d’una. És 
típica d’ambients àrids i secs mediterranis, però també apareix en zones de la muntanya mitjana i 
d’alta muntanya. Com la G.rhamni, a les muntanyes mediterrànies efectua migracions verticals a 
l’estiu cercant sobretot flors lila. Les erugues s’alimenten d’aladern (Rhamnus alaternus). 

Etimologia

   •Gonepteryx: del grec gonia, angle, i pteryx, 
ales, és a dir, d’ales anguloses. 

   •Cleopatra: dedicada a Cleòpatra, filla d’Ides i 
Marpessa i dona de Meleagre (Ilíada, IX,556). 

Ramon Portell
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La Ricardera als anys cinquanta
Corria l’any 59, quan la Dolors, veïna de Sant Julià,  va venir a viure a Folgueroles, concretament 
al barri de la Ricardera. Aquell any havia caigut una forta pedregada que ho va arrasar tot, i 
malgrat tot, es van vendre l’única vedella que tenien per poder-se casar. Es van instal·lar a can 
Valentí, una modesta casa com eren totes en aquell temps, on una petita cuina servia per a tot. 
La gent del la Ricardera, vivia bàsicament de la pagesia, eren gent senzilla, generosa, i la Dolors 
de seguida s’hi va trobar com a casa. En Lliberti, feia de seller o baster al carrer Montserrat de Vic 
fins que es va obrir la fabrica tèxtil a Folgueroles, aleshores va decidir canviar de feina i quedar-
se al poble; això sí, aprofitava els vespres en plegar de la fàbrica per cosir els guarniments que 
els veïns li portaven. Molt aviat alguns veïns van deixar les terres perquè s’havien fet grans, i en 
Lliberti va aprofitar-ho  per ampliar les seves. La vida transcorria tranquil·la i enfeinada per a una 
gent que s’ajudaven els uns als altres sempre que calia. Fins i tot els captaires ho sabien; encara 
avui la Dolors recorda com varen curar les ferides en carn viva del captaire a qui deien  “el Paleta” 
i que s’havia cremat dormint en un paller. 
Si la canalla tenia mal d’orella, en Pere de can Basses, s’oferia per baixar del bosc les cigales, 
que posades en un pot de vidre i recobertes d’oli, es deixaven reposar durant un temps. Eren un 
remei molt eficaç.
Molt aviat varen arribar els primers televisors, i a can Toan van ser de les primeres cases de tenir-
ne. Així doncs molts veïns es reunien allà per veure “Reina por un dia” i l’”Un dos,tres”. Un nou 
invent per a les mestresses de casa,va ser el fogó de petroli, que si bé era un avantatge, també 
val a dir que la pudor que desprenia era molt molestosa a l’hora de cuinar. Una de les feines 
que tenia la Dolors, era portar les truges a menar al Godaiol, on també  comprava els ous, i,  si 

eren petits,  n’hi posaven algun de 
propina.
Els homes de la Ricardera no 
havien de pujar al poble per anar a 
la barberia, En Fabregó els tallava 
i afaitava fins i tot el diumenge al 
matí.
A can Carinyol, feien escombres de 
bruc, i pràcticament al costat, feien 
cistells. Així doncs, la Ricardera 
tenia a l’abast tot el que necessitava 
per no haver de pujar al poble.
La Ricardera tenia la seva pròpia 
Festa Major, que se celebrava 
per Sant Jaume a la Placeta, 
en un envelat de boixos. En el 
programa no hi  podien faltar els 
jocs de cucanya, on en Ramon de 
can Senyora i en Fabregó feien la 
figuereta a la canalla.
Sí, en aquell temps tot era molt 
complicat. Aconseguir portar el pa 
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Recordant Verdaguer
A Folgueroles nasqué
mossèn Cinto Verdaguer,
pels carrers corrent
i les beceroles aprenent
anava creixent.
Amb la seva mare
a la Damunt se n’anava
i el rosari hi resava.
Un dia cap al tard
un trobador hi trobà
i el sentir tocar.
Quan fou gran, 
el trobador recordant
«L’arpa» anava copiant.
Per poder estudiar i menjar
a Can Tona se’n va anar
i així va poder ser capellà.
Camina li agradava,
fins a Savassona se n’anava;
un foc hi encengué
i les flames mirant
l’Atlàntida s’hi imaginava.
Als  Jocs Florals es presentà
amb barretina i bastó a la mà:
tothom quan el veié digué:
«Aquest pagès on va?»
Tots restaren admirats
quan ell hagué parlat.
El primer premi s’endugué
perquè ho fet tan bé. 
En Catalunya pensant
i Déu alabant
a Sant Jordi se’n pujà
i la primera missa hi cantà.
De camina mai no es cansava,
fina al Canigó s’enfilava:
el gran poema ens va donar
per a la llengua enlairar.
De salut no en tenia gaire.
Se li aconsellà que l’aire de mar

a taula suposava haver portat la farina al molí, i desprès al forner, que el canviava per cartrons de 
racionament. Això sí, hi havia feina per a tothom, i el pare d’en Lliberti feia la més ingrata: portava 
el carro dels difunts; un carro negre amb una mula negre, amb el qual, a més de Folgueroles, 
cobria el servei de Sant Sadurní,Tavèrnoles i Vilanova. I és que per molts carrers que hi hagi a 
Folgueroles la Ricardera sempre serà  la Ricardera. 

Brígida Caralt

li havia de tocar.
De capellà de vaixell se’n va anar
per poder-se curar.
L’Atlàntic passant,
Catalunya enyorant
i Folgueroles recordant 
“L’Emigrant” anava desgranant.
En Comilles veient que curat estava
per capellà se l’emportava.
Al marquès li caigué tan bé
que el va fer almoiner.
En la caritat tant s’hi va entusiasmar
que a la marquesa aconsellà,
ja que fills no tenia
que la Providència faria
que li semblaria
que mare de molts seria.
Tan malament se’l va interpretar
que a Vic el varen enviar
tot dient-li que havia de descansar
i a la Gleva el van fer anar. 
Veient que allò era com una presó,
marxar-ne fóra el millor,
a Barcelona se’n va anar;
ni el bisbe no se’n va “enterar”,
i dient-li que havia desobeït
el calze li prengué dels dits.
Com que era l’almoiner,
els uns demanant 
i els altres afluixant
pobre com una rata el varen deixar
i els llibres li van embargar; 
i varen aconseguir
el que ell un dia va dir;
que l’ocell ja es podia morir,
però, això sí,
totes les plomes s’havien de recollir;
i no va poder ser realitat
el que havia desitjat:
de morir allà on era nat. 

Joan Casadevall i Torres (87 anys)
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Nadal sense torrons
Ja arriba un cop més la vesprada,
s’acosta la nit de Nadal.
Després d’una dura jornada
el pare travessa el portal
L’esperen la seva canalla, 
contents, radiants d’il·lusió.
Apanat, el pare calla…
Què cagarà avui el tió?

La muller que se n’adona
fa moixaines al petit;
tot seguit para la taula
on  farà falta el rostit.
El més gran que se n’adona,
ja que tampoc hi ha torrons,
va i s’aixeca de la taula
i fa al pare dos petons.
Pare meu, no passis pena;
és Nadal, però tant se val.
D’amor, la casa n'és plena.
Així doncs res més no ens cal.
                
                                Brígida Caralt

Nadal un altre cop
Nadal un altre cop truca a la porta
i el consumisme estèril se’l fa seu
fingint que ens agombola, i ens transporta
a un paradís postís, feliç, molt guai,
on el dring del diner ens amaga Déu.
Aquest Nadal, se’n pot anar al carai!

Nadal un altre cop truca a la porta
i ens incomoda amb el crit d’un infant,
que ens desvetlla del son i que ens exhorta
a tenir més en compte l’humil prec
de qui amatent pidola remugant
que li allarguem la mà. Farem el cec?

Nadal una altre cop truca a la porta
i ens duu ressons d’església i campanar.
Fidels a una rutina que és més forta
que l’enganyosa globalització,
tot compartint la llar amb el germà,
cantem nadales i fem cagar el tió!

Nadal un altre cop truca a la porta
i a l’horitzó lluquem l’estel brillant
que ens enlluerna els ulls i se’ns emporta
per viaranys que duen a Betlem.
Com els Tres Reis, seguim-lo confiant
com van fer ells, que a port arribarem!
                                  

Joan Vilamala

Català, ara i sempre
Si l’amor es tornés tinta
i la gràcia paper fi, 
jo escriuria una sardana
perquè el món ballés amb mi.
Si tots ballem la sardana,
i ens agrada de cantar, 
és el nostre cor que canta
i aquest cant és català.
A molta gent no els agrada
nostra manera de parlar. 
És una immensa cascada 
que ningú pot aturar.

La Vellesa
Els dies passen
Passen els anys
Joies i penes
I cabells blancs

Si amb alegria 
Va la vellesa
Per cada dia
És una riquesa

Si pots pensar
I pots conversar
La vellesa és bella
I no ens fa plorar

Bona família 
I molts bons companys
Visca la vida
I per molts anys!
       
            Joan Boixeda

En Joan Boixeda, va néixer a Folgueroles ara fa 87 anys. Viu a 
França des dels catorze anys, on la família es va exiliar. 
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Una llengua, qualsevol llengua, no solament conté vocals i consonants, síl·labes i paraules, no 
solament és un repertori específic de sons, de ritmes i de melodies, no solament és una percepció, 
una forma i una lògica. Una llengua, qualsevol llengua, conté, manté i transporta la substància 
humana que cadascuna de les persones que formen una comunitat lingüística, un poble, hi ha 
dipositat. 
«Declaració sobre la llengua catalana». Reduccions, revista de poesia (núm.100, abril de 2012).

La revista de poesia Reduccions, vinculada a la Universitat de Vic, va ser fundada l’any 1977 per 
Miquel Martí i Pol, Antoni Pous, Jordi Sarrate, Segimon Serrallonga, Lluís Solà i Ricard Torrents, 
amb la idea de posar a l’abast de tothom una publicació que donés a conèixer la literatura catalana 
com a literatura moderna i universal, equiparable a qualsevol altra. Els fundadors de la revista, 
conscients de la importància de publicar el text íntegre en llengua catalana, van haver d’esperar 
fins al 1977  per obtenir l’aval legal que els permetés tirar endavant el projecte. I la revista va 
néixer, en un context farcit de dificultats polítiques procedents de l’herència que el franquisme 
havia deixat.  

Lluís Solà, fundador i actual director de la revista, ens diu: 
«Qualsevol literatura viva, activa i madura ha de disposar, a 
l’època actual, d’un ventall d’eines de difusió tan complet com 
sigui possible per poder exercir la seva funció amb eficàcia. La 
literatura catalana, i en concret la poesia catalana, per qüestions 
sobretot polítiques i, encara més, per qüestions de repressió i 
coacció de la llengua i la cultura pròpia, ha patit històricament una 
mancança persistent d’aquests instruments de difusió».  
La nostra cultura ha de disposar de revistes de literatura com 
a eines indispensables que exerceixen una funció de difusió, 
d’impulsió i de dinamització de la nostra llengua, tal com succeeix 
en qualsevol cultura normal i moderna. Passats trenta-cinc anys, 
els objectius inicials de la revista són, avui en dia, plenament 
vigents. 
Què publica Reduccions? 
D’una banda, poemes inèdits d’autos actuals i escrits en llengua catalana; la traducció al català 
d’autors estrangers i estudis d’investigació sobre la literatura universal. Així mateix, també s’han 
publicat diversos monogràfics dedicats, entre d’altres, a la poesia occitana, a la poesia neerlandesa 
i a la basca, com també a autors de la talla de Vicent Andrés Estellés, Josep Carner, Carles Riba, 
Giacomo Leopardi, Paul Celan, Joan Maragall, Ausiàs March, Segimon Serrallonga o Maria-Mercè 
Marçal. A més, la coberta de cada número reprodueix l’obra original, creada expressament per a 
la revista, d’un artista capdavanter. D’aquesta manera, s’ha publicat peces d’Antoni Tàpies, Josep 
Vernis, Joan Furriols, Perejaume, etcètera.
Aquest 2012 Reduccions ha arribat al número 100 i es converteix en la primera revista de poesia 
dels Països Catalans que assoleix l’àpex del centenar. És per aquest motiu que s’ha publicat, 
també al número 100, una «Declaració sobre la llengua catalana» per fer costat, en el debat 
actual, al país (us la podeu descarregar per internet a http://mon.uvic.cat/reduccions/). 
L’escriptor i agitador social Armand Quintana (Manlleu, 1921 – Vic, 2005) va deixar dit el següent: 
«Jo voldria deixar un missatge pòstum a la joventut. I és que prenguin consciència que pertanyen 
a un poble amb uns costums i amb una llengua que s’han de defensar. I que per tant, necessiten 
de la seva fidelitat i de la seva col·laboració.»   
Personalment, en prenc nota.

Montse Caralt .Secretària de redacció de la revista Reduccions
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El Castell dels Meda. L’ultima festa
Entre els papers mai trobats pel "Grup de Recerca d'Històries d'Abans", hi haurien d’haver els 
fets -últims fets- de la gent del Castell dels Meda dels quals, fins fa poc,  se’n parlava i fins i tot en 
ocasions de festes fins es cantaven.
Pot ser que alguns no sapigueu on era aquest Castell desaparegut del tot si no fos per una petita 
filada de paret al cantó de ponent que es manté dalt de la muntanyeta en forma de piràmide,  
coneguda com Puig dels Jueus, un xic enllà de l'actual casa de Collsameda just a tocar Coll 
Pedrís i que feia de guardià d’un dels passos entre les Guilleries i la Plana de Vic.
Situats?, doncs anem als fets.
Feia uns dies que al Castell i voltants, de sempre tranquil i avorrit, es vivia un enrenou que 
s’incrementava cada hora fins arribar un dia que el moviment de gent amunt i avall, amb crits, 
renecs i empentes va convertir-se en constant i en creador se conflictes. 
Al poble, la gent del poble parlava entre ells:
- M’ha dit la Margarida... 
La Margarida era una de les criades de la senyora Meda que s’encarregava de treure la pols... 
sempre. Matins i tarda, estiu i hivern, vinguessin o no vinguessin els senyors. Les companyes 
envejoses d’aquella feina tan descansada cantaven: "La Margarida treu la pols d’aquí, l’escampa 
allà i la feina no acaba, la mal xinada.”
... que diumenge casen la filla amb no sé qui ben situat i que és familiar del Rei. 
Es referia a Martí l'Humà, que en no tenir descendència, era important ser de la seva parentela pel 
que pogués ser. El senyor feudal va voler fer la festa al Castell, que ja començava a deteriorar-se 
perquè les reparacions eren costoses i els ingressos minvaven, i calia  que es veiés que encara 
era algú en la noblesa.
Rucs i mules carregats amb caixes, baguls, fardells, algun cofre, embolicats amb mantes, pujaven 
feixugament fins a arribar al pati exterior de l’entrada al Castell, on uns criats els descarregaven 
portant el material on els manava l’encarregat.
- Vosaltres, això d’aquí a la cuina, i vigileu cony! Les cadires al menjador. Aquelles caixes a dalt. 
Va, va!, que no tenim tot el dia.
Era un home tan mal carat com exigent i quan algun pobre animal rodolava rocs a baix, ell i 
càrrega, se sentia la seva veu bramant,
- Doneu-li quaranta fuetades a aquest bergant, que n’aprengui!
Hi ha nervis, molts nervis. Durant la nit s’han mantingut les torxes enceses, les de dins i les de 
fora. Els preparatius tampoc s’han calmat. Un formiguer de gent i les seves ombres entraven 
carregats i sortien apressats a buscar més fato.
- Va, va!, que se’ns hi farà clar!
Durant el matí va començar a arribar la noblesa lluint carruatges, criats, vestits, armes, i males 
maneres. La pujada final al castell la feien  blasfemant- sobre un mul i els que tenien problemes 
anals els mig enlairaven entre dos criats, que agafant-los per les aixelles, els pujaven encara que 
reposant sovint per ser gent de pes. 
També se sentien ressonar les veus horroritzades de les senyores comtesses -el poble, amb 
sorna les anomenava així- que fent visera amb l’avantbraç al front rabiaven:
- Com s’atreveixen a tractar-nos així?. No n’hi hagut prou amb la duresa del viatge que ens fan 
pujar fins... allà? Aquest - l’amo del Castell- sembla ximple, què s’ha cregut!
- A mi no em toquis, desgraciat!, o et faig fuetejar!
A baix, la gent matussera del poble menys empolsinada i ennegrida que de costum, feien parada: 
cistells amb verdura, fruita, ous, conills, ànecs, gallines, mentre desfilaven més convidats que 
mirant amb menyspreu aquella gent reneguen de mala manera quan veuen on han de pujar.
L’espectacle el feu el Sr. bisbe de Vic, gras i vermell, protegit sota una pamela i un paraigua que 
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feien joc amb el color de la seva cara. Imprecava entre dents no sé qui, que convertia en un mal 
somriure i una mitja benedicció en passar pel davant de la gent del poble que baixaven el cap i 
clavaven el genoll a terra en senyal de respecte - almenys extern-. L’acompanyava el degà de la 
catedral, sis canonges que es veia no passaven gana, el visitador general, el prior de Sant Llorenç 
dels Munts - que no més es deixava veure en festes com aquestes -, i al darrere pujant a peu, 
el rector de Sant Feliu de les Planeses, l’ecònom de Santa Maria de Folgueroles, i els escolans 
i escolanets amb, per un dia, les sotanes raspallades i netes de cera i amb les espardenyes 
pintades de negre d’un suro fumat. 

Molta estona després de tot això, arriba el carruatge d’una núvia tota estorada. En aquells temps 
com els d’ara ja arribava l’ultima. L’han encimbellat sobre la cadira lateral d’un dels muls i au! 
cap a munt. Va arribar al pati del Castell queixant-se, marejada i plorosa sent rebuda per l’estúpid 
somriure del nuvi -el parent del rei mort- i uns subtils aplaudiments, no convé malgastar els guants 
de seda blanca de les senyores... comtesses.
Un cop arreglat el vestit ondulat de seda blanca sense tirants que fa lluir el generós escot i el 
collar de maragdes. Les dones amagant l’enveja que els feia la joventut i bellesa de la núvia, 
deien en veu alta : 
.-" Que guapa, quina reina, què elegant, és com una joia, oh i quin vestit...” 
El Sr. Bisbe demanat el permís al senyor feudal, pare de la núvia, beneeix amb tota solemnitat els 
nuvis amb uns càntics de salms en llatí que ves a saber què diuen i si els deia bé, que tot podria 
ser. Sap que és tard i procura anar ràpid, prescindint del que no es fonamental. Els assistents li 
ho agrairan.
Per fi, i passats de gana, arriba l’hora del festí. Quan tots estan entaulats, el senyor feudal pica 
dos cops de mans i un espetec de cambrers es posa en marxa deixant sobre la llarga taula: 
xais i garrins farcits amb ànec, pollastre i tota classe d’aus de caça. Mentre el cambrer major 
reparteix grans trossos de vedella feta a les fines herbes, vi negre, remullada constantment amb 
un bon brou, i rostida amb llenya de cep i fumejat amb romaní. Per veure, vi negre fort amb 
gust d’aranyons, aigua -poca- era un bé escàs. Fruita a dojo, mel i mató amb fruits secs, i aigua 
d’herbes amb aiguardent de figues blanques.
Cal dir que el vi era de les vinyes -poc cuidades- del senyor del Castell. Era un vi dolentot que 
exhibia orgullós, i pobre del que no en bevia suficient o no en digués lloances. Per desgràcia 
d’aquella gent, la fil•loxera encara trigaria 400 anys en destruir merescudament aquesta vinya, i 
van haver de veure amb generositat aquell vi bast com cap altre i lloar-lo vehementment.
Feia estona que era negre nit i la festa d’aquella gent tan fina i distingida continuava entre música 
de pets i rots de variada tonalitat. Tot feia pudor de cuina i de fum de les teies que els criats no 
paraven d’alimentar, fins que aquestes pudors s’anaven diluint reemplaçades per la pudor de 
merda que augmentava ràpidament entre les corre-cuites continuades una vegada i un altre i una 
tercera, buscant un lloc desocupat per no cagar-se a les calces. Al cap d’una estona la pudor era 
insostenible i a l’amo, borratxo de molts graus, se li enganxava la boca quan enfilat a la taula i 
aguantant-se a la gran làmpada que penjava del sostre, intentava dir: 
-" Cony!.. aneu a cagar a fora d’una vegada... o feu-ho per la finestra... però ja n’hi ha prou de 
cagar-se aquí dins!. Això sembla un corral pudent.
I es va desmaiar sense cap mirament.
A mig matí aquella gent feia pena, la majoria tremolava de fred amb un mal de cap horrible 
acompanyat d’entranyes al•lucinacions. Buidaven, per dalt i per baix, i sense moure’s d'on fossin 
els últims líquids de la panxa. El més dolorit era el Sr. Bisbe molt acomplexat i ofès perquè ell, un 
home de Déu, l’haguessin vist feble, desvalgut i amb la sotana emmerdada. 
A partir d’aquests fets i des d’aquell mateix dia, el Castell va ser maleït i castigat a viure deshabitat, 
ja veus el càstig.
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“Joventut Verdaguer” de Folgueroles quaranta-cinc anys després 

El diumenge 28 d’octubre passat ens vam retrobar a Folgueroles una seixantena de folguerolencs 
i folguerolenques (diguem-ho així, per ser políticament correctes), que a partir d’uns pastorets que 
vam fer l’any 1967 ens vam organitzar com a grup de joves. 

Ens anomenàvem “Joventut Verdaguer” i, legalment, veníem a ser una filial d’Amics de Verdaguer, 
el president dels quals pocs anys després seria l’Antoni Marsó, un dels pioners del grup, i el 
secretari, en Josep Vivet. 

Al llarg de cinc anys vam fer un munt d’activitats com ara teatre, conferències, cantades de 
caramelles, castanyades, exposicions, focs de Sant Joan, un viatge amb autocar a Peníscola, i 
un munt d’excursions que van culminar en tres anades a la Pica del Canigó i en la total implicació 
amb les festes de Mn. Cinto. 

Tot això, a finals del franquisme, va ser possible gràcies a l’orientació d’Ernest Morató, l’entusiasme 
de Miquel Saperas i el vistiplau de Marcel•lí Arumí,  l’alcalde. 

Ernest Morató era el mestre de Folgueroles (llavors n’hi havia un per als nois i una mestra per a 
les noies). Aquell any el senyor Ernest ens havia dirigit els pastorets La lluita eterna, escrits per ell 
mateix, i l’any a sobre, el 1968, ens va dirigir la primera cantada de les caramelles. Va ser llavors 
que l’any 1971, amb l’ajuda d’en Roviretes i en Presseguer de Taradell, vam recuperar el ball de 
Muntanya de Folgueroles, que no s’ha deixat mai més de dansar en les festes de Verdaguer. 

Una altra “bellíssisma persona” que ens va fer costat va ser els senyor Miquel Saperas. Havia 
estat secretari de l’Orfeó Català i d’ençà que passava temporades a Folgueroles era el secretari 

Pocs anys després a la part més ben conservada hi van viure unes famílies de jueus que no van 
acceptar convertir-se al cristianisme i que s’amagaven allà fugint de les fúries inquisidores dels de 
sempre. Van ser els últims habitants.
De mica en mica les parets es van anar desfent i les pedres rodolant per la muntanya escampant-
se fins ensopegar en un arbre o en altres pedres, acabant aquí la història del Castell dels Meda.
Anys més tard quan en les trobades camperoles com: matar el porc, segar, batre, fer la verema, 
o fer el vi, corria el porró sense parar, la llengua perdia timidesa i entre rialles i picades d’ullet 
cantaven: 
-"Tanta fartanera els fa petanera" "Un xarop de figues els ha fet cagarrines" "No perdona ni el 
rector que també fa pudor".
Molts ni sabien per què cantaven aquestes i altres estrofes molt pitjors que no goso escriure, però 
s’hi afegien amb entusiasme i les repetien i repetien. No cal escenificar com són els de poble. Ho 
sabem prou.

Grup de recerca d’històries d’abans. 
recopilat per Puntí Costa, Folgueroles. 

 
.
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d’Amics de Verdaguer. Paternalment  ens acollia a casa seva, on ens convidava a fumar “Philips-
Morris”, el famós tabac mentolat de l’època, i fent tertúlia ens introduïa al món cultural català 
parlant-nos d’escriptors, músics, pintors, i artistes catalans. Diguem que sembrava autoestima 
catalanesca com ningú, que bona falta ens feia.  

I una tercera persona adulta, que va saber estar a l’alçada de les circumstàncies, va ser l’alcalde 
Marcel•lí Arumí, que va permetre que poguéssim disposar de la Casa-museu Verdaguer com a 
seu del nostre local social. Amb aquesta cobertura legal, mai no vam tenir cap problema amb 
l’autoritat “competente”.

Vist amb l’expectativa del temps, 45 anys després!, és evident que aquesta experiència ens va 
marcar, ja que en bona part es va fer realitat el què dèiem en el nostre ideari redactat per al 
programa de la Festa Major de 1970:  “... més que  intentar fer grans coses, el nostre objectiu s’ha 
centrat a conèixer-nos i a realitzar-nos com a persones” i a crear “un ambient de comprensió on 
posar els altres en la nostra vida i la nostra vida en la dels altres.”

No és estrany doncs que amb el pas dels anys, avui guardem un record idealitzat d’aquella 
experiència i que el 28 d’octubre passat haguem volgut festejar-ho participant en la Primera 
Trobada dels que vàrem formar part de Joventut Verdaguer (1968-1973). 

A les 11 del matí, doncs, del darrer diumenge d’octubre, la majoria de nois i noies que aquells anys 
vam passar per Joventut Verdaguer, ara que uns per dalt i altres per baix rondem la seixantena, 
ens vam reunir a la plaça major de Folgueroles. 

Un cop ens vam haver presentat i reconegut (hi havia cares que no havíem vist feia molts anys) 
vam fer la primera fotografia de grup al peu del Pedró. Després, uns caminant i els altres amb cotxe, 
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vam enfilar camí cap a Tavèrnoles on havíem quedat per dinar. Els més valents, els excursionistes,   
passant per la Damunt i per les escales del Foquers, preteníem anar a Savassona. L’objectiu era 
arribar a Sant Feliuet, però com que tenim una edat, feia molt vent i anàvem curts de temps, per 
no fer endarrerir el dinar vam arribar només a la font de la Baronessa. 

A 2/4 de dues, ens vam retrobar tots al restaurant del Roquet per fer-hi l’àpat, que els de la 
comissió, capitanejada per Josep Vivet, havia encarregat. Vam dinar com uns senyors i a l’hora 
del cafè vam fer una cantada col•lectiva,  amenitzada per la guitarra d’en Joan Vilamala i la 
veuarra d’en Carolino. Vam repassar unes quantes cançons emblemàtiques com ara Escolta-ho 
en el vent, A Gironella una vila molt bella, Vull ser lliure, No serem moguts, Muntanyes del Canigó, 
Bella ciao..., i l’infatigable Carolino, ens va obsequiar amb unes quantes corrandes. 

Diguem per acabar que,  tal com escrivíem en unes entrades d’un espectacle d’aquells anys, vam 
poder experimentar que: “La joventut no és una edat, sinó l’amor apassionat del bé i el menyspreu 
olímpic pel mal”: una bella frase que no recordo d’on la vam treure. Tot i que també és cert que, tal 
com diu la lletra de l’himne de la trobada, sobreposada a la música dels Segadors, amb què vam 
concloure la trobada: “Tots tenim uns 60 anys/ més arrugues i panxeta/ i a la barba molt més pèl,/ 
però en tenim menys a la clepsa./ Que per molts anys/, que per molts anys/ tots junts puguem fer 
gresca! Que per molts anys! Ara és hora, ves per on!/ Ara és hora d’estar alerta/ que a partir /e 
certa edat/ qui no té un all té una ceba./ Carpe diem» i endavant./ Esmolem ben bé les eines./ El 
que cal és viure a pler,/fer camí i fer bona feina”.   I que sigui per molts anys!

Joan Vilamala

ARA FA UNS ANYS...
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L’Era de Torrents. 
Fotos: Carme Pascuet

Aplec de Sant Jordi
Foto: Carme Pascuet

Sardanes a la plaça Verdaguer. 
Foto: Carme Pascuet

Sant Jordi. Any 1937. 
Foto: Mª Àngels Bover
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30 anys de la Mancomunitat La Plana 
 
El dia 27 de maig de 2012 va fer trenta anys que la Mancomunitat La Plana es va constituir. 
La Mancomunitat La Plana és una entitat que agrupa dotze municipis i actualment està formada 
per les següents àrees: medi ambient, àrea social (serveis socials, joventut i borsa d’habitatge) 
i serveis funeraris. El nom complet és Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i actual-
ment té una plantilla de noranta treballadors, un pressupost de 5,5 milions d'euros i dóna servei a 
més de 33.000 habitants.
Tant la Mancomunitat com els municipis que la formen consideren que el fet de mancomunar els 
seus serveis és la millor solució per als petits i mitjans municipis, tant a nivell tècnic com a nivell 
econòmic.

Una mica d’història

Va ser el 1982 quan la Mancomunitat La Plana va néixer gràcies a la voluntat de cinc ajuntaments 
(El Brull, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer i Seva) que ja compartien secretari en 
aquell moment i que volien compartir un ordinador. Aviat va sorgir la idea d'ampliar els serveis i va 
ser quan es va començar a oferir el servei funerari i la recollida i tractament de residus municipals, 
i més endavant, també s'oferiren els serveis socials, la neteja viària, joventut i borsa d'habitatge . 
El municipi de Tona s'hi va incorporar pocs mesos més tard, i no va ser fins l'any 1993 que s'hi 
van adherir els municipis d'Aiguafreda, Balenyà, Sant Martí de Centelles, Taradell i Viladrau. Fi-
nalment, el municipi de Folgueroles s'hi va incorporar l'any 1996. A dia d'avui són dotze els muni-
cipis que formen la Mancomunitat La Plana i dos que en tenen concertat el servei de recollida de 
residus i neteja viària: Figaró i Tagamanent.
L'entitat al llarg d'aquests trenta anys ha tingut tres presidents: en Joan Redorta Sentias, que ho 
va ser des de la seva fundació fins l'any 2003; Jordi Baucells Ribas del 2003 al 2007; i Lluís Ver-
daguer Vivet del 2007 fins a dia d'avui.

Residus: recollida i tractament

La Mancomunitat La Plana va ser pionera en implantar el sistema de recollida porta a porta de re-
sidus municipals. L’any 2000 es va iniciar a Tona i a partir d'aquest moment es va anar implantant 
als altres municipis. Actualment s'està fent a 10 dels 12 municipis mancomunats i a Folgueroles 
es recullen les escombraries amb aquest sistema des de l’any 2002.
Els resultats obtinguts amb aquest sistema estan molt per sobre de la mitjana catalana. Mentre 
a Catalunya la mitjana de la recollida selectiva és d'un 41%, a la Mancomunitat La Plana està en 
un 80%. A Folgueroles, aquests valors arriben fins al 84%, situant el municipi entre els millors de 
tot Catalunya.
Amb aquests resultats ens hem avançat fins i tot a les previsions de recuperació que marquen les 
normatives autonòmiques i estatals vigents, en matèria de residus. 
La Mancomunitat La Plana ha anat creant noves instal·lacions, com la planta de triatge l’any 1994 
i la deixalleria fixa el 1998, d’acord amb les necessitats i, sobretot, la voluntat de l’entitat i els 
seus responsables d’una millor gestió dels residus. Actualment es disposa també d’una planta de 
compostatge, de dues deixalleries mòbils, de 5 minideixalleries i la gestió de la deixalleria fixa de 
Taradell. 
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Així doncs, el conjunt d’instal·lacions de la Mancomunitat La Plana permeten fer una gestió in-
tegral de tots els residus recollits que es tradueix en un menor cost econòmic i en un servei més 
de proximitat al ciutadà. Paral·lelament, l’equip tècnic porta a terme campanyes de comunicació i 
educació ambiental a les escoles.

Serveis socials

L'àrea de serveis socials i ciutadania al llarg dels anys ha anat ampliant la qualitat i els serveis 
cap als ciutadans fins arribar l'any 2012 a esdevenir Àrea Bàsica de Serveis Socials. Actualment 
des d’aquesta àrea s’impulsen serveis, projectes i actuacions adreçades a millorar la qualitat de 
vida de les persones, els grups i les comunitats (serveis socials, serveis d’atenció a la gent gran, 
promoció de la igualtat d’oportunitats, convivència i cohesió social, suport a les associacions...)
A partir de l'any vinent, la població de Folgueroles tindrà també els serveis de la Mancomunitat La 
Plana en l’àmbit dels serveis socials.

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana

Els Serveis Socials informen
Com ja sabeu, l’Equip de Serveis Socials de l’Ajuntament està format per  una treballadora social 
(assistent social), un educador social i una treballadora familiar per tal de poder donar resposta 
a les diverses necessitats  socials que es puguin produir al municipi de Folgueroles (situacions 
de dependència, discapacitat, exclusió social en menors, etc.).  Fins ara aquest Equip d’Atenció 
Primària de Serveis Socials pertanyia al Consorci d’Osona de Serveis Socials. A partir de l’1 de 
Gener de 2013, els serveis socials seran prestats a l’Ajuntament a través de la Mancomunitat 
La Plana; hi haurà establerts els mateixos dies d’atenció directa i pel que fa a la treballadora 
social serà la mateixa persona però canviaran els que fins ara han estat l’educador social i la 
treballadora familiar. 

I també us informem des de l’Ajuntament que se segueix apostant per poder donar resposta a la 
greu situació de crisi que hi ha que patim, i per això des de  Serveis Socials seguirem disposant 
de la possibilitat de fer ajuts a totes aquelles famílies i persones que es trobin en una situació 
d’urgència social, per tal de poder cobrir les necessitats més bàsiques.

L’Equip de Serveis Socials. Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Folgueroles

SERVEIS
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La cultura en ruta.

Un munt de lectures per a tots els gustos i totes les edats, llibres amb tot tipus d’informació, 
revistes, pel•lícules per a petits i grans, música i a més, servei d’internet gratuït i ofimàtica. Això 
és només una petita part de tot el que oferim des del Bibliobús Tagamanent als nostres usuaris.  
La manera més ràpida i còmoda d’accedir a la informació, només utilitzant el carnet del Bibliobús, 
que s’obté de forma gratuïta i immediata. 

Una línia directa sempre oberta a les noves peticions que ens vulgueu fer arribar ja sigui a través 
de telèfon (609196431) o via correu electrònic (b.tagamanent@diba.cat) i en contacte permanent 
amb altres serveis bibliotecaris de la comarca i la província. 

Ens trobareu cada divendres de 4 a 7 de la tarda a la plaça, davant de l’Ajuntament.  En voleu 
conèixer més? Doncs,  us convidem a visitar el nostre bloc http://bibliobustagamanent.blogspot.
com, o bé http;//bibliotecavirtual.diba.cat , on trobareu informació sobre els nostres horaris, 
noves adquisicions literàries, recomanacions de lectures, sabreu quins llibres han estat els més 
prestats, hi podreu consultar l’Aladi per saber quins documents tenim,... i un munt de coses més!

Bibliobús Tagamanent

Dissolució del consorci Vall de Sau-Collsacabra
El Consorci per la promoció turística Vall de Sau-Collsacabra, es va constituir el 26 de març de 
1998, inicialment per la Diputació de Barcelona, Ajuntaments de Rupit i Pruit, Santa Maria de 
Corcó, Tavèrnoles, Tavertet, Vilanova de Sau i l’Associació d’Empresaris de Turisme de la Vall 
de Sau-Collsacabra. El 2 de març de 1999 s'hi va integrar l’Ajuntament de Folgueroles i el 23 de 
març de 2004 el de Sant Julià de Vilatorta.

En data 26 de juliol de 2012 la Diputació de Barcelona va aprovar la separació d’aquest Consorci 
de Turisme, així com d’altres consorcis de la Diputació de Barcelona.

Davant la difícil situació econòmica en què es trobava el Consorci, com a conseqüència de la 
crisi i la separació de la Diputació de Barcelona, els ajuntaments que l’integraven no podien 
assumir el seu finançament. Després de diverses reunions, i per la totalitat dels ajuntaments que 
l’integraven es va decidir iniciar el procés de dissolució d’aquest Consorci. 
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El 27 de setembre de 2012 es va fer l’última Junta General.
Malgrat la dissolució del Consorci, l’Ajuntament de Folgueroles continuarà fent una aposta decidida 
per la promoció turística del municipi, ja que per la seva riquesa en cultura i natura, té un gran 
potencial turístic. Cada any passen de 2.800 a 3.000 persones pel Punt d’Informació, raó per la 
qual s´ha de continuar promocionant decididament, i perquè el turisme aporta beneficis econòmics 
i prestigi.
                                                                                                                                 Regidoria de Turisme         

SERVEIS

Tardor
La tardor és una època en què l’espectacle de colors difuminats als boscos i la caiguda de les fulles 
seques dels arbres, indiquen l’inici de la recol•lecció dels productes populars com les castanyes i 
els bolets. Qui no ha anar mai a collir castanyes o bolets? O simplement a sentir l’olor de la molsa 
humida del bosc?. 

Des de sempre, per aquesta època, la gent s’ha 
dedicat a preparar-se per passar el llarg hivern 
omplint el rebost de carbasses, patates, llegums, 
fruits secs i tot aquell producte que, d’una marera 
o altra, servirà per alimentar les boques durant el 
fred hivern. És l’època de sortir a caçar i matar el 
porc amb família, és l’època de recollir llenya i és 
l’època de les reunions al voltant del foc, tot fent 
tertúlia sobre qualsevol tema esdevingut.

Actualment, les reunions amb família o amics 
al voltant de la taula tot menjant fruits secs, 
panellets, castanyes, bolets, magranes, ... estan 
a l’ordre del dia. De la mateixa manera, des de la 
Residència i Centre per a Gent Gran “Fundació 
Gallifa” sempre hem fet sentir als usuaris com a 

part d’una gran família, on sentir-s’hi de gust  és un dret fonamental.

Durant la tardor, els professionals, juntament amb els usuaris, treballem els valors de la tardor 
mitjançant diferents tallers. Es decora la residència, es canten cançons, es reciten poemes, 
refranys, endevinalles i es parla sobre les tradicions i la història de la tardor. Qui millor que ells 
per mantenir aquests valors!

SAIAR Folgueroles

 
   

Els arbres es muden
de roig i de groc,
les fulles tremolen
sota un sol de foc.
El vent les fa caure,
les duu fins al port.
Quan surtis de casa,
trepitja-les fort!
Les mosques s’amaguen,
l’hivern és a prop.
Les flors espantades,
es tanquen de cop.
        
        Bofill, Puig, Serrat
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Club de lectura a English Links
Durant els últims mesos del curs passat i fins al començament d’aquest nou any acadèmic, al curs 
de First Certificate, hem llegit obres de l’autor Roald Dahl. 

L'objectiu ha estat sempre acostar els alumnes a la prosa anglesa, analitzant la literatura, la forma 
d’escriptura d’aquest autor, els girs lingüístics, el color local etc. La lectura s’ha basat en les histò-
ries curtes però aquest escriptor és a més, autor d’altres narracions molt conegudes. 

Roald Dahl (Gales, 1916-Oxford, 1990) va ser famós per ser escollit com a escriptor  preferit de 
la canalla i els adults. La literatura de ficció per a nens ha tingut una acceptació total. Aquesta, 
està enfocada des del punt de vista d’un nen i és aquí on la mainada se sent molt representada.
En aquestes històries sortiran “dolents” adults que odien els nens, com és el cas en el llibre 
“Matilda” que, a més, va ser adaptada com a pel·lícula; 
“Les Bruixes”, i altres temes relacionats amb la consciència de classe 
com és el cas de “Danny, el campió del Món”. A vegades l'autor ha 
presentat personatges molt grassos, golafres, com als integrants de 
l’obra “Charlie i la fàbrica de Xocolata” i altres vegades ha escrit sobre 
petits éssers humans entremaliats que formen part de la RAF, com a “The 
Gremlins”. Una altra obra de gran valor literari és “James i el Préssec 
Gegant”. Molts dels seus llibres han estat il·lustrats per Quentin Blake.

En relació  a les històries curtes que vam llegir, el sentit de l’humor negre 
amb finals sempre sorprenents i inesperables ens van engrescar en el 
món de Roald Dahl. 
Aquest autor va escriure una seixantena però nosaltres vam analitzar:“The 
Way Up to Heaven”, “Mrs Bixby and the Colonel’s Coat”, “The leg of 
lamb” i “Taste”.
Moltes d’aquestes obres, tant infantils com per a adults, han acabat a les pantalles dels cinemes.
 
Per poder participar del club de lectura, envieu un correu a info@englishlinks.es
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Edició d’un fulletó promocional de La ruta dels rellotges 
de sol de Folgueroles
L’ajuntament de Folgueroles amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona ha editat 
un fulletó sobre la ruta dels rellotges de sol basat en un treball de Recerca de l’escola de 
Mossèn Cinto de Folgueroles

Comptant amb la presència de gairebé 
una trentena de rellotges  de sol, realment 
bonics i en bon estat de conservació, s’ha 
cregut oportú editar un fulletó promocional  
específic dels rellotges de sol a fi de fer 
conèixer la riquesa patrimonial del nostre 
poble i fomentar el turisme rural d’interior.  
Això ha estat possible gràcies a una 
subvenció  de la Diputació de Barcelona.

Aquest fulletó consta d’un mapa amb la 
ubicació de tots aquells elements que 
puguin ser susceptibles de conformar 
una ruta-itinerari turistic-cultural, l’adreça 
i les fotografies.

La ruta  transcorre pel poble i visita els principals rellotges de sol que hi ha repartits per  algunes 
façanes de Folgueroles. N’hi ha de tot tipus, d’antics i de nous i de diferents mides i materials. 
El recorregut comença a la plaça Verdaguer i, tot i ser un recorregut circular, es pot començar  i 
acabar a qualsevol lloc de la ruta. 

Destacar la presència de  dos rellotges de gran bellesa i en bon estat de conservació: el que  hi 
ha a la masia del Gelabert (datat el 1663) i el del Raurell (datat el 1871). En tractar-se de masies 
allunyades del nucli urbà no hem cregut oportú incloure’ls a la ruta ja que es tracta d’una ruta 
familiar per fer caminant.

Aquest fulletó  s’ha fet partint del  
magnífic treball que van fer els alumnes 
de 5è i 6è de primària de l’escola 
Mossèn Cinto de Folgueroles i que 
va ser guardonat amb el premi Baldiri 
Reixach, que  atorga la Fundació Lluís 
Carulla com a suport a la qualitat de 
l’escola catalana. 
Des d’aquí volem felicitar els alumnes 
i agrair el suport de la seva mestra, la 
Pilar Arumí, que ha bregat per poder tirar 
endavant l’edició d’aquests fulletons. 
                                                                                                 
Centre d’informació de Folgueroles
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Folgueroles estrena web municipal
L’Ajuntament de Folgueroles disposa des del dimarts 16 d’octubre d’una nova pàgina web, 
estudiada i preparada per poder donar un millor servei al veïns del municipi.

El resultat d’aquest nou web ha estat fruit de la ferma aposta de l’Ajuntament per les Noves 
Tecnologies, de l’ajuda i assessorament dut a terme per part de l’Oficina d’Assistència en 
Administració Electrònica de la Diputació de Barcelona i del personal de l’Ajuntament que ha 
dotat de continguts el nou web.

Les principals novetats del web són:
-Nou disseny més modern i funcional
-Més fàcil i accessible a tots els usuaris. Idiomes: Anglès, francès, castellà  i català
-Més tràmits on-line per apropar el ciutadà a l’administració
-Ampliació i reorganització de continguts: administratius, turístics...
-Incorporació d'icones de xarxes socials i canal RSS. Aquest últim utilitzat per publicar continguts 
actualitzats freqüenment com ara notícies, agenda, comunicacions, etc. I per mitjà del qual es pot 
compartir la informació i utilitzar-la en altres llocs web. El seu principal avantatge és l’agilitat, ja que 
es fa innecessari haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web, descarregant-
ne només els titulars.
-Butlletí digital on us podeu subscriure per rebre puntualment notícies, anuncis i l'agenda que 
publica l'Ajuntament.

- I,  en un termini curt de temps, la implantació de la versió smartphone que consisteix a fer una 
versió del web que s’adapti especialment en navegadors mòbils. Les pantalles estaran adaptades, 
els menus de navegació seran més senzills i adaptats a la botonera tàctil de la pantalla d’un 
Smarthone
Finalment, us recordem que l’adreça URL de l’Ajuntament és:  http://www.folgueroles.cat

Regidoria de Noves Tecnològies de l’Ajuntament de Folgueroles

SERVEIS
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L’Aula de Música
L’Aula de Música de Folgueroles celebra aquest curs el seus cinc anyets de vida i segueix apostant 
fort per la continuïtat de l’aprenentatge i la pràctica de la música a Folgueroles. Actualment, l’Aula la 
formen una cinquantena i escaig de nens i nenes de Folgueroles i una plantilla de cinc professors i 
professores. En el context difícil que viu actualment l’ensenyament musical a Catalunya, l’aposta ferma 
dels Ajuntaments de Vic i Folgueroles, la gran implicació i suport dels pares i la tenacitat i implicació del 
professorat han permès a l’Aula celebrar aquest primer lustre, amb l’esperança de superar el tràngol 
de la crisi i de teixir un futur que pugui seguir apropant la música i els seus valors als nostres infants.  

 

 

Aquest any, a banda del programa d’assignatures ja ofertes el curs passat (sensibilització i 
llenguatge musical, tallers, classes individuals i col·lectives d’instrument i cant coral) i d’ampliar 
més que mai la relació dels nostres alumnes amb la “casa mare” (Vic), cal destacar com a principal 
novetat la incorporació de l’Aula al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC). Es tracta 
d’un nou repte: participar en concerts corals arreu del país, fet que obre una nova dimensió al 
treball d’aula. D’aquesta manera, els nostres “rossinyolets” (alumnes de cant coral), petits i no 
tant petits, d’edats compreses entre els 6 i els 11 anys, viuran per primera vegada l’experiència de 
treballar i cantar en concert amb altres corals de la demarcació.

Classe col·lectiva de violí, amb alumnes de Vic i 
Folgueroles

Actuació d’alumnes de piano al Concert de 
Nadal

Estrena de la cantata ‘La Rateta’ a Calldetenes (maig del 2012)Actuació d’un alumne de guitarra 
al Concert de Nadal
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Carta de comiat d'una mestra
 Benvolguts i benvolgudes,
Aquest curs ja no sóc a l'escola. M'he jubilat voluntàriament, 
però, malgrat la il•lusió d'aquesta jubilació volguda, he deixat 
una feina que m'agradava i que m'omplia.
Sóc d'una generació en la qual, per ser mestra, la vocació era 
important i necessària.
Ser mestra, de sempre, és una professió creativa i que reque-
reix una mentalitat oberta. Vivim en una societat en uns temps 
molt canviants i la nostra feina és educar un munt de nens i 

nenes tot complint uns objectius pedagògics. Els pares i les mares ens els confien. Som persones 
diverses i diferents en el pensar i el fer i no sempre estem a l'alçada. Cal una gran dosi de com-
prensió, diàleg i empatia.
No és fàcil ser mestra com no ho és cap professió que impliqui contacte humà i relació.
I, aquest gran grup humà que és l'escola de Folgueroles i que he vist créixer al llarg de 34 anys ( 
amb quatre mestres que érem al principi als trenta d'ara), és d'una riquesa impressionant. Haig de 
dir que malgrat els moments crítics i durs, ha estat la meva escola. I dic meva en propietat perquè 
me l'he estimada.
En aquests moments que encara tinc una porteta de col•laboració oberta a l'escola, en el dia a 
dia, aquell fer de mestra , aquell estar amb la quitxalla, ho trobo a faltar. Però, un comiat és un 
trencament definitiu, encara que costi d'acceptar.
Per tot això, vull aprofitar l'oportunitat, que m'ofereix La Falguera, per acomiadar-me de tots ple-
gats, des dels que em coneixeu de fa trenta-quatre anys fins als que només en fa un. Fa il•lusió i 
m'ha agradat poder ser mestra de dues generacions d'alumnes, pares i fills.
Gràcies pel que hem viscut junts. 
Us portaré sempre al cor                                                        Teresa

En aquests concerts, que es faran en llocs emblemàtics de Catalunya i que es preveuen 
multitudinaris, els més petits estrenaran el 25 de maig la cantata L’hora perduda, del músic 
manlleuenc Jordi Domènech i poemes de Joana Raspall, que el 2012 celebra el seu centenari de 
vida. La categoria de mitjans i grans es trobaran el cap de setmana del 27 i 28 d’abril i treballaran 
cançons tradicionals (que en aquest cas són danses) harmonitzades per acordionistes i -no podia 
ser d’una altra manera- amb acompanyament d’acordió diatònic-; i poemes de poetes catalans 
musicats, entre ells L’ametller florit de Joan Maragall.

Us convidem a tothom a gaudir d’aquesta nova experiència, que ens fa moltíssima il·lusió, i 
esperem veure-us també a Folgueroles en els nostres concerts habituals! Així que preneu-ne 
nota…
                                 CALENDARI DE L’AULA DE MÚSICA 2012-2013
•	 28 d’octubre: Festa de la Castanya a Viladrau ( alumnes de vent )
•	 17 i 19 de desembre: Concerts de Nadal I i II. Centre Cultural de Folgueroles
•	 27-28 abril: “Concert-vermut”, Trobada comarcal (SCIC). Grup de Cant Coral II (població 

a determinar)
•	 15-16 maig: Col·laboració en les Festes de Verdaguer 
•	 25 de maig: “Pont de Cançons” (SCIC). Grup de Cant Coral I (població a determinar)
•	 Maig: Cantata a Sant.Hilari i a Arbúcies
•	 17 i 19 de juny: Concerts final de curs I i II al Centre Cultural de Folgueroles



33 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

LA CASTANYADA
Els alumnes, nens i nenes, d’Educació Infantil i Cicle Inicial ens hem reunit  el dia 31 d’octubre per 
celebrar tots junts la Castanyada.

El matí ens va venir a veure la Marieta Castanyera i ens va explicar un conte de la seva germana, 
que collia cargols en comptes de castanyes.

Nosaltres li vàrem regalar cançons i danses tradicionals catalanes de la Castanyada: “La 
castanyera”, “M’agrada la tardor”, “Ja arriba la tardor”, ”La castanya”, “Pet patum” i “Marrameu”. 
Finalment acabàrem amb unes rotllanes ballant tot junts  la dansa.

A la tarda en Jaume, el castanyer, va venir a torrar castanyes sota l’alzina. Volíem menjar les 
castanyes tot junts al pati però el temps ens va fer la guitza i ens vàrem haver de menjar les 
castanyes a dins, sort que els de 6è ens ajudaren a pelar-les ja que als nostres dits,  petits,  els 
costa.
Més tard poguérem sortir al pati i alguns van quedar ben xops amb els bassals que va deixar la 
pluja.
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Corners (racons) a Cicle Mitjà

Ja ha plogut molt des que un prestigiós científic 
d’origen alemany va dir: «Si busques resultats no 
facis sempre el mateix.» 

Fa anys que des de la nostra escola el que 
intentem és precisament fer això: innovar. 
Innovar perquè els resultats dels nostres alumnes 
siguin els millors possibles. Innovar perquè es 
puguin introduir en el meravellós món del saber 
experimentant, reflexionant i arribar a tenir una 
certa autonomia que els permeti desenvolupar-se 
sense dificultats en la seva vida adulta.

Tots coneixem els avantatges de treballar per racons. Entre moltes d’altres podríem dir que aquest 
sistema respecta les capacitats i ritmes d’aprenentatges dels alumnes;  que és una manera 
d’aprofitar la seva capacitat lúdica;  que els materials utilitzats són engrescadors i motiven a 
treballar; que els nostres alumnes aprenen a observar, a explorar, a manipular, a descobrir, a 
crear... Bé ens podríem estendre molt més, però em sembla que el que realment us interessa és 
saber com treballem els racons en anglès a Cicle Mitjà, a la nostra escola, per tant val més que 
anem al gra.

El treball per racons és una manera idònia d’organitzar els espais de treball del grup classe. Només 
cal delimitar un espai i dotar-lo dels materials i estris necessaris per realitzar-hi les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge que ens semblin més adequades pera als nostres alumnes. En el 
nostre cas l’ espai és l’aula d’anglès de l’escola i els nens treballen en petits grups simultàniament. 
A tercer comencen els “córners” a l’últim trimestre del curs perquè s’hi comencin a familiaritzar i 
d’aquesta manera ja hi puguin treballar durant quart i al Cicle Superior.

Hi ha cinc corners :
• CD corner
• Magazine corner
• Worksheet corner
• Reading corner 
• Games corner
En els llibres que tenen els nens hi ha dos CD 
que  són molt pedagògics i ajuden els alumnes 
a desenvolupar-se i a familiaritzar-se amb la 
llengua anglesa. N’hi ha un que és de Stories and 
songs que és perquè els nens l’escoltin a casa o 
al cotxe tot gaudint d’un agradable viatge amb la 
seva família . L’altre el Cd-rom, és el que utilitzem 
en aquest corner. En aquest CD hi ha jocs molt divertits, diversos i dinàmics. Cada nen disposa 
d’un portàtil i ells sols comencen a treballar de manera totalment autònoma. Sempre evidentment 
sota la supervisió de la mestra que dinamitza l’activitat i els ajuda en tot moment.

En el Magazine corner, els alumnes disposen d’un CD una revista i un aparell per escoltar el CD 
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o un portàtil. El CD és la lectura de la revista. Per tant, els alumnes després d’escollir el títol que 
més els agrada, fullegen la revista i escolten amb el CD l’entrevista, el còmic, el reportatge... que 
més gràcia els fa. D’aquesta manera tenen l’oportunitat d’escoltar en la llengua nativa el que ells 
estan llegint al mateix temps. 

Els Worksheets corner són fitxes d’anglès 
adequades als seus coneixements. N’hi ha que 
són jocs com Memories games, que podran 
utilitzar ells mateixos quan juguin en el Games 
Corner.
El Reading Corner és el que més impressió els 
fa ja que els fa molt respecte això de llegir en 
anglès . Ells mateixos queden sorpresos quan 
s’adonen que llegeixen amb tanta facilitat i que 
comprenen gairebé tot el que llegeixen. Això 
els fa pujar molt l’autoestima perquè durant 
els seus primers contactes amb la llengua 
estrangera fan vincles molt importants i moltes 
vegades no en són conscients, però després tot aquest aprenentatge aflora quan fan activitats 
d’aquest tipus. Els nens i nenes escullen un llibre i el llegeixen. Quan han acabat de llegir-lo 
en fan una fitxa de comprensió que una vegada corregida per la mestra ja la poden gauardar a 
l’arxivador de classe. En la lectura igual que en els Listenings es familiaritzen amb les frases fetes 
i estructures lingüístiques més característiques d’aquesta llengua.

I per últim ens queda el Games corner. Aquest racó disposa d’una gran varietat de jocs que els 
anima a parlar tota l’estona en anglès i a entendre les ordres que els donen els diferents jocs per 
tal de poder jugar.
En tots els cornes, una vegada han acabat una activitat i està supervisada per la mestra es posen 
un gomet en una graella per portar un control adequat del treball de cada nen i nena. 
L’experiència ens diu que aquest mètode de treball és molt satisfactori.

Ens omple de satisfacció veure com els nostres alumnes es motiven, es diverteixen i experimenten 
tot aprenent. La nostra feina tracta de donar-los aquella petita empenta perquè el dia de demà es 
dediquin al que es dediquin estiguin satisfets del seu treball i orgullosos del fruit que en puguin 
recollir. I pensem molt sincerament que en el món tan globalitzat on vivim, l’aprenentatge d’una 
llengua estrangera com l’anglès és imprescindible. Coneixent-la se’ns obriran moltes portes i 

potser algun dia algú podrà parlar dels nostres 
alumnes d’avui, homes i dones del demà, com 
parlaven del famós científic,  al qual ens referíem 
al principi d’aquest escrit, Albert Einstein, com 
ell mateix afirmava al 1920: «Si la meva teoria 
de la relativitat resulta exitosa, Alemanya em 
reclamarà com un alemany, i França declararà 
que sóc ciutadà del món. Si la meva teoria és 
equivocada, França dirà que jo sóc alemany, i 
Alemanya dirà que jo sóc jueu».  

Sentim-nos sempre molt orgullosos del treball 
dels nostres fills!

ENTITATS
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Cultura, salut, entreteniments, esport, manualitats, viatges... seria difícil trobar una entitat capaç 
d’oferir, tot al llarg de  l’any, un ventall tan gran d’activitats de tot tipus.
Alentides, que no deixades de banda a l’estiu (anades a la platja als mesos de juliol i agost), és 
al mes d’octubre quan s’inicien de debò les activitats a al Casal dels Avis, sense grans canvis de 
fet: el taller de manualitats i pintura, el bingo, les partides de petanca pels més esportius, el bar, 
aquest raconet acollidor, on ben atesos per l’Adela, es reuneixen cada tarda molts dels avis per 
prendre un cafè o un tallat mentre fan la partideta. S’hi està tan bé ara amb l’aire condicionat! 
Les classes de gimnàstica han canviat d’ubicació; ara es fan el Centre de dia i, mira, això és un 
avantatge: qualsevol puja escales! Com a novetat i  per als que els agrada “moure l’esquelet” el 
divendres de 6 a 7 de la tarda balls en línia i saló. Ah, i també  la informàtica, i la realització d’àl-
bums de fotografia digital per als amants de les noves tecnologies.
I no ens descuidéssim pas de parlar de la cuina,: El mes d’abril, la Loli va compartir els seus co-
neixements amb un grup de senyores interessades en aquest tema i. de ben segur, que devien 
posar en pràctica tot el que havien après. En canvi, el que no es farà properament és el curset de 
cuina de tardor i Nadal, que s’havia programat pel mes de novembre.

D’excursions i anades a espectacles, així com de viatges, tampoc n’han faltat: més curts, més 
llargs, lluny, a la vora. Aquí en teniu una informació detallada.  Gener: Cirque du Soleil. Febrer: es-
tada de quatre dies a Platja d’Aro, amb motiu del Carnaval.  Març: visita amb espectacle al Palau 
de la Música Catalana, Centre Comercial les Arenes i fàbrica Danone. Abril: Caminada i esmorzar 
a l’ermita de St. Jordi, estada de tres dies a la Festa del Marisc a  L’Ametlla de Mar: Maig: Assis-
tència a la 17ª trobada de la Gent Gran a Taradell i excursió a Girona a veure l’exposició “Girona 
Temps de Flors”. Juny: Visita al Camp Nou i Museu del Barça. Juliol: Esmorzar i visita al Món 
Màgic del Tren a Sta. Eugènia de Berga; Setembre: Seguint la tradició, excursió al santuari de la 
Salut. Octubre: Estada de quatre dies a Tossa de Mar, per la Festa de la Gent Gran. Novembre: 
excursió a Montserrat . I per acabar el mes de juny, es va fer un viatge de sis dies a Astúries i pel 
juliol un de set dies a Àustria-El Tirol.

Tampoc no ens quedem enrere en les celebracions: Pel març: Calçotada; pel abril: Parada de 
roses per Sant Jordi davant del Casal; pel novembre: Castanyada i pel desembre: berenar de 
Nadal, tot motiu és bo per fer xerinola!

Atès la seva importància, creiem que el dinar i festa del Casal dels Avis mereix un capítol a part 
que trobareu al final de l’article.
 
El taller de lectura, “Llegim llibres”  reuneix cada dilluns a la tarda un grup de persones que el seu 
l’objectiu principal evidentment n’és la lectura i el tercer dilluns de cada mes, es dedica a comen-
tar i a compartir opinions sobre el llibre escollit, dirigit per la “batuta” sàvia de la Marina Adillon. 
Aquesta activitat es complementa amb xerrades sobre temes diversos.
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El mes de gener, la Bruna Cararach, va dedicar unes tardes a parlar de la Provença,  situada al  
sud-est de França, i que va permetre als assistents, conèixer una regió on convergeixen cultures 
tan diverses com la de l’època Gallo-Romana, la Medieval, i l’actual en uns paisatges, clarament 
mediterranis. La Xerrada es va completar amb la lectura del llibre Cartes des del meu molí d’Al-
phonse Daudet.
Al mes de febrer, en Xavier Roviró, va parlar de “Les bruixes de la comarca d’Osona”, que van ser 
presa de les flames en una època en què les supersticions anaven de ma amb la ignorància del 
poble, que atribuïa totes les desgràcies i malaurances a unes persones que només tenien unes 
característiques: ser diferents del comú dels mortals.
Al mes d’abril, en Ramon Portell ens va fer una xerrada sobre el nostre Sistema solar. Els seus 
amplis coneixements sobre el tema van ser de gran utilitat per conèixer mes bé aquest astre del 
qual depèn la nostra vida a la terra.
Al mes de juny, la nostra historiadora i no oblidem poetessa del nostre poble, la Montse Caralt,  va 
acostar-nos, d’una manera plenera però alhora rica en coneixements, a l’art del poble català des 
de l’època més remota fins als nostre dies. 
Al mes d’octubre, en Jaume Ortiz Gros, expresident Òmnium cultural d’Osona, va fer una presen-
tació de la història de Catalunya, amb una facilitat admirable de sintetització. En uns moments 
com el que vivim en que està en joc el nostre futur com a estat sobirà, la seva intervenció, de més 
de dues hores de durada, va interessar summament tots els assistents a l’acte. 
També aquest mateix mes, la Bruna Cararach, va fer unes xerrades  sobre la regió  del Tarn, que 
forma part de la regió de Midi-Pyrénées, i que coneix molt bé per haver-hi viscut. Famosa per la 
seva importància en una època convulsa com és la de l’Edat Mitjana en aquest part del país, en 
el qual les ambicions i el desig de poder tan de l’Estat com de l’Església dominant, van portar a 
l’anihilació i destrucció del que podia haver estat un país independent de la resta de França: l’estat 
d’Occitània. 
El dia 5 de novembre, en Ramon Portell va fer una explicació detallada sobre el seu treball “Comp-
tatge de papallones a Catalunya i transsecte de Folgueroles”. Va ser un plaer sentir parlar algú 
que, com ell, té aquests coneixements tan amples d’aquests insectes que fins i tot els profans no 
podem deixar d’admirar i de quedar-nos embadalits davant la seva bellesa.
Pel mes de desembre es farà una conferència que, amb col•laboració de l’Ajuntament del poble, 
organitzarà la Diputació de Barcelona amb el tema: “Ús i abús dels Medicaments  per part de la 
gent gran “. Tema de gran interès i que esperem comptarà  amb una gran assistència. La salut 
abans de tot.

El Casal d’Avis celebra 20 anys
Enguany, el Casal dels Avis de Folgueroles, celebrava els seus 20 anys d’existència, i s’havia de 
celebrar com cal. El dia 8 de juliol, unes 140 persones van aplegar-se per festejar-lo tot junts. Des-
prés de la missa cantada pel Cor parroquial, tres joves van  posar el seu bon fer, tocant i posant 
la veu a unes cançons tradicionals catalanes que van tenir molt èxit  entre els assistents. Gràcies 
a tots ells.
I tot seguit, cap al Pavelló, que ja hi havia gana. El dinar va ser excel•lent i feia goig veure tota 
aquesta munió de gent, menjant, bevent, xerrant, rient, contents de ser allà tots junts, per passar 
una bona estona. 
Però aquesta vegada, el final de festa havia de ser diferent, i en Lluís Autet, a qui no manquen 
idees, va suggerir de fer una obra de teatre. Tal dit,  tal fet, i al  mes de març van començar els as-
sajos. Un  sainet anomenat Embolica que fa fort va ser representat pel grup “Fixa-t’hi bé”. L’obra, 
plena d’embolics, (com els seu nom indica) de malentesos i de situacions hilarants, va portar uns 
actors -alguns dels quals principiants- a pujar a l’escenari, decidits a fer passar una bona estona. 
Sembla que es va aconseguir, tal com ho van demostrar les rialles i els aplaudiments que no van 
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faltar  en cap moment. Esperem que aquesta experiència no hagi estat flor d’un dia i que es pugui 
repetir un altre any.
Com podeu comprovar, d’activitats n’hi ha per triar i remenar i és tan fàcil fer-se’n soci! Només 
cal anar a informar-se a l’oficina del Casal el dimecres de 4 a 6 de la tarda, i allà la Carme us dirà 
com s’ha de fer per entrar a formar part d’aquesta Entitat tan rica en continguts, formada per uns 
persones empeses per un interès comú: passar i compartir una bona estona i treure’n un profit 
sempre enriquidor
Sabem que ens hem allargat molt, però la importància que té el Casal dels Avis del nostre poble, 
bé mereix  que hi dediquem una estona llegint  aquest resum de tot el que s’hi fa i s’hi ha fet  (tam-
bé es pot llegir en etapes sí molt convé!)  i qui sap sí podrà ser útil per fer decidir moltes persones 
a entrar a formar-ne part. 

I ja per acabar, segur que hi ha socis que tenen ganes d’explicar coses: vivències, acudits, anèc-
dotes... doncs només cal que poseu fil a l’agulla, que ho escriviu i que  ho feu arribar al Casal, que 
es cuidarà de transmetre’ls a la Falguera, que us els editarà, pel goig de tots. 

Bon Nadal, a tothom i un molt, molt feliç any 2013.

La creativitat 
Condicions per desenvolupar el nostre potencial creatiu. 

Les persones som creadores per naturalesa i tenim la necessitat de crear, ja 
sigui en la nostra vida quotidiana o realitzant activitat creatives, artístiques etc. 
La creativitat és la font d'on podem fer aflorar els nostres recursos i habilitats per 
aportar valor a la nostra vida. 

Per poder desplegar la nostra creativitat cal que les condicions del nostre entorn ens siguin 
favorables: 

•	 Un entorn on ens sentim segurs amb nosaltres mateixos i amb el que estem fent, lliures 
d'avaluacions o judicis. 
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•	 Que puguem realitzar una activitat que ens agrada i amb la qual ens ho passem bé, sense 
exigències. 

•	 Que tinguem el suport tan humà com material per poder fer, experimentar, aprendre, 
desenvolupar-nos segons el nostre ritme i necessitats. 

•	 Avui en dia trobem pocs llocs o moments on puguem gaudir d'aquestes condicions. En general 
tant la vida d'un infant com d'una persona adulta és plena d'exigències, pendents d'assolir uns 
resultats immediats. Moltes vegades se'ns penalitza en cas de cometre errors o per no fer 
les coses tal i com volen els altres. Això ens pot portar a abandonar la capacitat d'investigar, 
de provar coses noves i diferents, d'intentar altres estratègies... Deixem de banda la nostra 
creativitat per seguir els models i els patrons que són acceptats pel nostre entorn, encara que 
això signifiqui renunciar a alguna part de nosaltres. 

L’ Escola d’ Arts Plàstiques de Folgueroles ofereix un espai i unes activitats on es troben les 
condicions que ens permeten desenvolupar la nostra creativitat i les nostres habilitats adormides 
que potser no han trobat el medi adequat per expressar-se. Un espai on es permet experimentar, 
jugar, crear, explorar... sense cap tipus de pressió, des d'on la imaginació es pot expandir i des 
d'on podem agafar més confiança per desplegar el nostre potencial creatiu.

Osona Contra el Càncer      
Per iniciativa  d’algunes persones del poble, i a proposta d’Osona Contra el Càncer, Folgueroles 
torna a tenir Delegació d’aquesta Entitat.
Osona Contra el Càncer va ser fundada l’abril de 1998 i la seva àrea d’influència es tota la 
Comarca d’Osona.
 El seu personal es totalment voluntari.
Actualment compta amb uns 2.500 socis i unes 40 Delegacions a diferents pobles de la Comarca.
Les seves activitats principals son:

•	 Ajudes a malalts i familiars. 
•	 Dotació d’utillatge sanitari amb funció assistencial i prevenció del càncer. 
•	 Foment de la investigació oncològica. 
•	 Patrocini de la formació sanitària del càncer. 
•	 Actes lúdics i acaptes.
•	 Mecenatge de programes de prevenció del càncer.
•	 Promoció de la Federació Catalana d’Entitats contra el càncer. 

La tasca de la Delegació de Folgueroles consisteix, a part de realitzar recaptes i altres activitats 
lúdiques, a posar en contacte les persones que ho necessitin amb Osona Contra el Càncer a fi 
que puguin gaudir dels diferents serveis i ajudes corresponents.

Segurament quan rebeu aquesta Revista ja haurà tingut lloc la presentació de la Delegació de 
Folgueroles, que tindrà lloc el dia 30 de novembre i que consistirà en una conferencia a càrrec 
del Dr. Eduard Baptiste Alerton i Guillén i amb l'assistència, entre altres, del Sr. Batlle Sr. Carles 
Baronet i de la Presidenta d’Osona Contra el Càncer Sra. Montserrat Freixes i Punti.

ENTITATS
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Grup de teatre Atlàntida
 Dia 21 d’octubre:  Festa Gran pel Grup de Teatre Atlàntida. Una causa tan meritòria com la Marató 
de TV3, va servir de pretext per realitzar una vetllada teatral amb un èxit més que merescut, i no 
faltat de novetats. 
  
 Ja tenim Relleu!
  Després de mesos d’assaig, el “Grup del Joves”- del qual ja s’havia parlat a la Falguera del mes 
de juny- es va presentar per primera vegada al nostre poble. L’obra, un xic “picaresca”, va perme-
tre als nostres joves actors, mostrar tot el seu bon fer i, malgrat els nervis (que segur que  no van 
faltar) i la seva manca d’experiència van saber sortir-se’n molt bé. Les rialles durant la represen-
tació i els aplaudiments espontanis al final, en són la prova més fefaent. Un bravo molt fort  per a 
tots ells i la Rut, que tan bé els va saber dirigir. Ànims i endavant i que continueu treballant tan bé 
com ara. I sabeu què seria bo? Doncs que aquest fet servís d’exemple i estímul als nois i noies de 
Folgueroles perquè  s’animessin a entrar  a formar part del grup. No és res gaire complicat, només 
cal posar-se en contacte amb algú del teatre i endavant que “com  més serem, més riurem” . 
Novetat també pel que fa l’obra de la Festa Major, que es va tornar a representar; això va res-
pondre a la demanda de molta gent del poble, que no l’havien vista i que va servir de colofó a la 
vetllada. Què dir de l’obra i dels actors? Ah, i no oblidem la direcció, i tots els que hi col•laboren. 
Divertida, extravagant, plena de gags , una mena de “thriller”, que tant de moda estan avui en dia 
i que va permetre als protagonistes lluir-s’hi, cadascú en el seu paper.! Per cert, la Marina de can 
Xen,(Excel•lent en el seu paper de “fascinerosa”) va fer el seu debut substituint l’Anna Garriga, 
que va haver de  plegar a causa del seu estat avançat de gestació. (Que vagi bé, Anna, i una esto-
na ben curta.) També va debutar la Sílvia Gimbert,  que va estar molt bé en el seu paper de “bleda 
assoleiada!” I pel que fa els veterans, què n’hem de dir? Doncs que cada vegada en saben més 
i no és estrany que tant a Avinyó com a la Torre d’Oristà, els agafin any rere any, per representar 
l’obra de la seva Festa Major. Quan se’n sap, se’n sap! 
  La recaptació va ser prou bona: 770 Euros de les entrades i 113 euros que la Carme del bar Ca 
la Carme, va donar íntegrament del que havia obtingut de les begudes. Gràcies Carme pel teu 
bon cor. També hauríem de donar les gràcies al jovent, que va participar en la venda d’entrades 
de manera totalment voluntària (futurs actors, potser?). 

Com ja hem dit, aquest 883 Euros s’afegiran a la recaptació, cada any en augment, que els cata-
lans destinem a la Marató de TV3, i que  enguany, va destinada a la lluita contra el càncer. Qui ho 
diu que el poble català no és solidari?  
   No ens descuidéssim pas de donar també les gràcies a en Xavier del forn San Jordi (sempre es 
pot comptar amb ell) per la seva coca i la llonganissa , que es va servir com a refrigeri després de 
la representació, i que tan s’agraeix  després de tantes emocions contingudes.  
  Ah, i gràcies també al nostre públic fidel, que mai falta, disposat a riure i en aquest cas concret, 
gràcies a la seva aportació econòmica per tan noble causa. 

Pastorets
  Enguany, en Toni Galobardes  agafa el relleu i serà el que dirigirà els Pastorets . No podem avan-
çar res, però millor així, oi? Les sorpreses sempre són agradables i coneixent en Toni, segur que, 
una vegada més, ens sorprendrà, i ens farà passar una bona estona. 
I per acabar, dir que la feina continua; vindran altres festes, hi haurà més obres a preparar, a 
assajar, a representar però sempre amb la mateixa il•lusió, amb les mateixes ganes : les de pas-
sar-s’ho bé tots plegats. 
Que passeu un bon Nadal i que l’any 2013 us sigui propici a tots.  
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Petita història de l’associació sociocultural de Nostra 
Senyora de la Damunt
Aquí a Folgueroles hi ha moltes entitats i una de les més antigues és l’Associació de la Mare de 
Déu de la Damunt, la Germandat. Es va fundar l’octubre de l’any 1883 ha complert doncs 129 
anys. Per què es va fundar?

El pare, o el cap de casa, amb el seu treball portava els diners per 
pagar les despeses de la família. Però quan estava malalt o es feia 
mal, i no podia anar a treballar no cobrava i, a més a més, ha-
via de pagar les visites del metge i els medicaments. Les famílies 
podien anar a la ruïna per culpa de la salut del cap del casa. Da-
vant d´aqueixos drames un grup d’homes (molts eren picapedrers 
o pagesos) decidiren formar una entitat, un (montepio), per ajudar 
a aquestes famílies. Posaren la Mare de Déu de la Damunt com a 
patrona de la nova associació.
L’entitat ha sobreviscut al pas dels anys superant mil problemes 
econòmics i molts entrebancs legals, però ha sobreviscut. I ha estat 
gràcies al treball, a la constància i a la persistència de tots i cada un 
dels socis de la Germandat. Amb l’esforç de tota aquesta gent, els 
socis que realment necessitaven del suport de la Germandat per po-
der tirar endavant la família, se’n pogueren beneficiar, especialment 
durant els anys de la Guerra Civil i de la postguerra.  Durant els 
anys durs de la guerra es continuaren celebrant reunions de junta  i 
alguna reelecció quan convingué. 

La junta estava formada per vuit membres que ostentaven els càrrecs 
de president, tresorer, recaptador, secretari, dos oïdors de comptes 
i dos infermers; un era de Folgueroles i l’altre de la  Ricardera.  Els 
socis s’assabentaven de les reunions generals per una targeta on 
figurava el lloc, el dia i l’hora, i si per alguna causa el soci no podia 
assistir a la reunió havia de retornar la targeta al secretari el més 
aviat possible, tenien l’obligació de retornar-la o abonar una pesseta 
si la perdien. El lloc de la reunió de l’assemblea era sempre l’escola 
dels nois, avui en dia transformada com el Centre Cultural.
Havien acordat, entre altres punts, que el noi o l’home que havia 
d’anar a la guerra, o anar a fer el servei militar, quan tornava tenia 
els mateixos drets amb tot, i també la visita del metge a la família, si 
és que ho necessitava, abonant, és clar, les quotes corresponents.
Amb les quotes mensuals que el pare o cap de casa pagava, els ser-
veis que prestava la Germandat, eren molt complerts: quan un soci 
estava malalt i havia d’estar al llit cobrava tres pessetes (a l’acta no 
esmenta si eren diàries o setmanals) i dues pessetes. Si estava convalescent no podia  fer cap 
altra feina sinó perdia el dret a cobrar. Amb la quota que pagava el pare o cap de casa hi entrava 
també les visites del metge a la família i les seves medecines, els fills pagaven menys i era pels 
medicaments.
Actualment la junta està formada per set persones que ostentem els càrrecs de president, sots-
president, secretari, tresorer, sotssecretari i dos vocals. Si hi ha alguna persona que vulgui entrar 
de soci l’informarem dels beneficis que tindrà i podrà gaudir.

La junta
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LLar d’infants Patufet 

El temps passa volant i l’Escola Bressol del nostre poble ha començat un nou curs. Gairebé 
acabem el primer trimestre i amb els nostres petits anem fent moltes activitats!

LES PAPALLONES 

Som els més menuts i estem 
fascinats escoltant les cançons 
de la Baldufa!

ELS CARGOLS VERDS  

Ja anem  celebrant el nostre 
primer aniversari: Per molts 
anys!

ELS CARGOLS VERMELLS 

Estem molt animats i juguem amb 
fulles!
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ELS CARGOLS                           
TARONGES 

Descobrim els 
fruits de la tardor. 
En tenim per triar i 
remenar.

ELS PEIXOS 
GROCS

Estem molt 
inspirats. 
Experimentem 
amb els fruits de la 
tardor i aprenem el 
poema: Entre fulles 
i pellons/castanyes 
i rovellons.

ELS PEIXOS BLAUS 

Estem molt il•lusionats 
amb la Fada Purpurina 
que ens ensenya el 
poema del peix Irisat: 
«Tens la cua virolada/
Tens escates molt 
lluents/Tot nedant 
obres la boca/Però 
sense dir mai res.»

Des de «La Falguera» us volem agrair a tots:  establiments, pares i famílies, que ens hagueu 
ajudat a vendre loteria de Nadal.  Salut i sort! I al mateix temps tot l’equip de Mestres us desitgem 
molt Bones Festes i un venturós 2013. 
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Amics de Verdaguer
Benvolguts folguerolencs i folguerolenques:
Mantenir viva la memòria d’un poeta, és tasca que correspon a tot un poble. Folgueroles té el 
privilegi de ser el bressol de Jacint Verdaguer, un poeta que contribuí decisivament, partint dels 
nostres paisatges i la nostra gent, a recuperar la nostra llengua, a reconstruir els punts més 
rellevants de la nostra història i ens regalà amb les més belles imatges poètiques que ens ajuden 
a somiar que un món millor és possible. 

L’Associació Amics de Verdaguer es fundà per tal de poder garantir el record del nostre fill més 
il•lustre, i retornar-li, ni que sigui modestament, tot allò que el poeta ens deixà per sempre més. 
L’abast de Verdaguer és de dimensió nacional, i fins i tot ultrapassà les nostres fronteres quan 
la poesia i els poetes eren, a Europa, una de les arts més arrelades i, per tant, més poderoses. 
Aquest fet ha generat la necessitat de professionalitzar un grup de gent que dediquin la seva 
jornada a treballar-hi, però Amics de Verdaguer continua existint conscient de tota l’ajuda que 
cal, sobretot avui, per mantenir viva la paraula d’un poeta: la nostra paraula. I treballem de 
manera voluntària a organitzar els actes de les Festes Verdaguer i a procurar l’arranjament dels 
indrets més emblemàtics de la creació verdagueriana a casa nostra. Entre ells hi ha el jardí Brins 
d’espígol, a ponent de l’ermita de la Damunt, indret on Verdaguer infant, tal i com ens explica en 
L’arpa, veu passar pel cel, en una d’aquelles magnífiques postes que hi podem veure a partir del 
mes de maig, la musa catalana que ja no el deixarà mai més. 

Amb el Jardí Brins d’Espígol, l’Associació Amics de Verdaguer va commemorar els 25 anys de 
la seva creació, obsequiant al poble de Folgueroles amb un jardí on es poden trobar algunes 
de les flors que Verdaguer poetitza en el llibre amb el mateix títol. plantades per ordre alfabètic 
i on, en inaugurar-lo, s’hi va posar una bústia amb el llibret Brins d’espígol, editat per la mateixa 
Associació, per tal que el passejant pogués llegir-ne els versos tot contemplant les flors que els 
inspiraren. Aquest llibre, desaparegué de la bústia diverses vegades i, finalment, va desaparèixer 
la bústia i tot. 
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Aquest fet ens entristeix perquè pensem que si hi ha un llibre de poemes a disposició de tothom—
perquè és la raó d’existir de l’Associació el que Verdaguer arribi a tothom—i aquest llibre és 
sostret contínuament, l’acte de generositat no és correspost per qui se’l queda només per a ell. 
Però som tossuts, com el nostre poeta, i us fem saber que tornarem a col•locar la bústia amb el 
llibre a dins, per tal que tothom en pugui gaudir, tot esperant que al llibre “no li surtin ales”. 

Amb aquesta actuació als jardins, l’Associació arrodoneix el manteniment d’aquest espai, del 
qual s’ocupa arreglant-ho un cop al mes i plantant-hi les flors de temporada. També continuarem 
organitzant la Festa Verdaguer al mes de maig, que ja ha arribat a la seva seixantena edició.

Com que la feina no s’acaba i necessitem gent que s’apunti a mantenir vius els espais de memòria 
col•lectiva i que contribueixi a enriquir les festes, ens agradaria molt que us engresquéssiu a 
col•laborar. De la manera que sigui i en l’activitat que vulgueu perquè és entre tots que ho hem 
de fer tot i com més serem, més riurem en aquesta digníssima tasca de conservar la paraula d’un 
poeta i, amb ella, el nostre foc més antic.

Com los lliris i la rosa
no la volen al costat,
ella somriu amorosa

als petits de son veïnat,

al grillet que la festeja
dient-li que és ric, molt ric,

des del cau, perquè no veja
que per sortir no té abric.

Jacint Verdaguer.
Fragment del poema "Lo cap-blau". Brins d'espígol.

Podeu apuntar-vos a la llista de voluntariat que trobareu a la Casa Museu Verdaguer i al Punt 
d’Informació del poble. Serà un goig poder treballar plegats.
Gràcies a tothom per endavant.                                                                    

Amics de Verdaguer                              

Ramon Orra protagonista d’un article de La Vanguardia
El passat  tres de setembre “La Vanguardia”  publicava, en l’apartat dedicat a oficis antics, un 
article d’en Toni Coromina  “Pólvora y punzón” sobre  Ramon Orra en relació a l’ofici de picapedrer 
a Folgueroles a mitjans del segle XX. 

Una entrevista on en Ramon desgrana el pas del temps, l’evolució de la tecnologia i la seva 
incidència en el que va ser el seu  ofici, picapedrer. Ofici que ha recuperat un cop jubilat. Es tracta 
d’un escrit on relata fets, successos i sentiments que no volem desvelar ja que esperem que ho 
faci en la pròxima entrevista de la Falguera

Comissió de la Falguera
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Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles
Com cada any continuem treballant amb la mateixa il•lusió, i seguim avançant per intentar millorar 
cada dia més. Aquesta vegada volem que conegueu el club des d’una altra perspectiva més 
propera, directament de la veu de les nostres patinadores:

«Anar a patinar és molt divertit i ens ensenyen molts balls! També m’agrada molt anar a festivals.»
Gal•la Boixaderas

«M’agrada anar a patinar perquè ens ho passem molt bé i ens ensenyen estils de ball nous. I 
també m’agrada poder manar a festivals que són molt emocionants!» Abril Boixaderas

«Hola!  M’agrada el patinatge perquè fem estiraments, balls i piruetes.» Maria Sierra

«M’agrada patinar perquè és un esport i m’ho passo molt bé, perquè fem balls molts “xulos”. Tam-
bé m’agrada molt el vestuari que portem i en aquest esport he fet moltes amigues.»Isona Díaz

«M’agrada molt patinar perquè tinc les meves amigues i perquè faig festivals. També m’agrada 
moltíssim fer els balls perquè ens fan anar endarrere, fem piruetes i moltes coses més.»Carla 
Pujols

«Patino perquè m’ho passo molt bé. Fem molts balls i anem a molts festivals. Per mi el patinatge 
és un esport molt “xulo”.» Mei Casadevall

«Patino des dels quatre anys, i m’agrada patinar perquè tinc moltes amigues i practiquem aquest 
esport juntes, i aprenem moltes coses.  M’encanta anar els festivals i els mallots que portem són 
molt “guais”.» Jordina Vilar

«Hola! El meu esport preferit es el patinatge. Primer perquè balles i t’escalfes i segon perquè fas 
moltes figueres. També m’agrada perquè els mallots i els pentinats que portem són divertits. I per 
últim perquè vinc a passar-m’ho bé hi ha divertir-me.» Mireia Capdevila

«Hola! M’agrada fer patinatge perquè hi tinc les amigues, perquè m’agrada ballar, perquè m’agra-
da fer esport i perquè trobo que és molt divertit. Proveu de patinar que segur que us agradarà.»
Aurora Pujol

«M’agrada patinar perquè ens ensenyen figueres molt “xules” i la música que ballem és molt en-
grescadora.» Alba Nogué

«Faig patinatge perquè fem figures molt divertides i també perquè m’agrada fer molts festivals.»
Èrica Nogué

«A mi m’agrada perquè fem festivals i ballem molt i m’ho passo d’allò més bé.» Martina Rios

«M’agrada patinar perquè hem de córrer, fem balls... I jo trobo molt divertit si després fem salts.»
Berta Bujons

«M’agrada patinar perquè fem balls molt interessants i també perquè hi van les meves amigues.»
Laia Camprubí
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«El patinatge m’agrada per què? Perquè fem moltes coses: fem salts, anem a festivals, compe-
tim... Ens ensenyen a fer moltes coses. I les entrenadores que tenim són molt divertides i ens 
estimen moltíssim.» Alba Bofill

«M’agrada patinar perquè es divertit, els balls estan molt ben preparats i m’ho passo molt bé amb 
totes les companyes.» Anna Cara

«M’agrada el patinatge perquè vull fer un esport.» Maria Banús

«M’agrada aprendre a fer piruetes i m’agrada anar els festivals.» Berta Banús

«M’agrada patinar perquè fem balls molt “sexis”, amb molta marxa i divertits. M’agrada compartir 
els entrenaments amb les meves amigues.» Xènia Riera

«M’agrada el patinatge perquè fem figures, fem balls i estic amb les meves amigues.»  Ainhoa 
Busquiel

«Hola! Fa tres anys que patino. M’agrada molt patinar i anar a festivals amb les meves amigues. 
Aquest any aprendré moltes coses noves.» Ivet Mas

«A mi m’agrada patinar perquè m’ajuda a millorar l’equilibri, és divertit i m’ho passo molt bé amb 
les meves amigues. Ara estem muntant trossos del ball que estem preparant pels pròxims festi-
vals. M’encanta patinar!» Arola Díaz

«M’agrada patinar perquè és el meu esport preferit i també m’agrada fer festivals i fer xou amb el 
grup.» Gemma Codina

«Hola! M’agraden els esports i ballar. I patinat puc fer tot això. M’encanta patinar!» Martina Fer-
nàndez

«M’agrada anar a patinar perquè és molt “guai”, perquè fem moltes cabrioles i piruetes i també 
perquè m’agrada fer festivals.» Bruna Grandio
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«Vaig patinant per la vida perquè em sento lliure, és on desconnecto, es quan més bé em sento.»
Ariadna Jutgla

«M’agrada patinar perquè quan sento lliscar els patins per la pista em sento lliure i concentrada 
amb el que estic fent, intentant superar-me a mi mateixa.» Mireia Garcia

«M’agrada patinar perquè quan estic a la pista amb els patins se m’obliden els problemes, descon-
necto i quan em surt un pas o pirueta nova em sento bé.» Natalia Nogué

«M’agrada patinar perquè quan em poso uns patins i patino puc desconnectar de tot i sentir-me 
bé.» Meritxell Masnou

«M’agrada patinar perquè quan patino m'expresso realment com sóc i com em sento.» Aida 
Oriol

«M'agrada patinar, perquè quan patino ho disfruto, no sé per quina raó, però quan em poso els 
patins ho gaudeixo molt, em sento lliure.» Judit Guiteras

«M'agrada patinar, perquè no és un esport rutinari, és un esport en el qual t’has de superar dia a 
dia i m'agrada la satisfacció que em queda quan veig que em surt el que no em sortia. Per tot això 
i més m'agrada patinar!» Irene Vilaró

«M'agrada patinar perquè és un esport que ens ensenya a superar-nos cada dia més i més. Tre-
ballem i ens esforcem molt però alhora ens ho passem molt bé fent el que ens agrada.» Sara 
Abascal

«El patinatge m'agrada, perquè patinant puc expressar i treure tota la energia que no trec a fora i 
m’ho passo bé fent el que faig.» Cristina Albó
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Acomiadant el cabdill dels ibers
Durant el Cap de Setmana Iber d’aquest any vam poder assistir a la cerimònia de cremació d’un 
cabdill iber, una reconstrucció històrica duta a terme per Ibercalafell.

Fins al moment no tenim fonts escrites que ens expliquin fil per randa com eren els rituals dels 
ibers, ni quin era el seu pensament pel que fa a qüestions religioses i culturals, per això hem 
de llegir la societat dels ibers basant-nos en les restes materials que han quedat després que 
portessin a terme les seves cerimònies rituals. La gran majoria de les cerimònies funeràries dels 
ibers consistien en la cremació dels cadàvers,  en comptades ocasions es troben enterraments, i 
en la majoria dels casos pertanyen a nadons i nens de curta edat. 

Els jaciments de necròpolis aporten 
informació de diversos aspectes 
perquè s’hi troben els ossos cremats 
del difunt, restes de metall del vestit 
del difunt i de l’aixovar funerari 
que l’acompanyava, els recipients 
ceràmics on es dipositaven les 
restes del difunt després de 
recollir-les de la pira funerària i de 
rentar-les, també altres recipients 
ceràmics que acompanyaven, com 
a ofrenes, el recipient estrictament funerari, restes carbonitzades d’aliments…

Els ibers practicaven la cremació del cadàver i no pas la incineració. La diferència rau en els graus 
a què se sotmet el cos del difunt, que en la cremació és d’uns 600º, aproximadament. Això vol dir 
que els ossos, encara que molt malmesos, poden aportar alguna informació sobre edat i sexe de 
l’individu cremat.

Les restes de metall dels vestits i acompanyament d’aixovar d’armament o altres estris que 
formaven part de la vida del difunt, ens permeten intuir com eren alguns objectes de la vida 
quotidiana dels ibers.

Els recipients ceràmics poden ser fabricats pels propis ibers, o provenir d’altres cultures, com 
la grega. Aquest aspecte ens indica relacions comercials entre pobles i també referències a 
diferències socials entre l’estructura del poble iber.

Les restes carbonitzades de llavors o de diversos aliments dins els recipients ceràmics 
d’acompanyament ens aporten proves de productes habituals en la dieta dels ibers.

La reconstrucció històrica basada en les evidències aparegudes en jaciments ibers és una manera 
amena de difondre els resultats dels treballs dels arqueòlegs. L’espectacle de la cremació d’un 
cabdill ibers el passat Cap de Setmana Iber responia a aquesta doble intenció de divulgació i 
diversió.

                                                      Isabel Vallvé Albiol, Llicenciada en Història de l’Art

QUÈ HEM FET

QUÈ HEM FET 
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Trobada BTT 11 de setembre Festa Major

Crono escales del Foquers Trobada de cotxes clàssics

Vespres amb Lo FolletJocs de cucanya

QUÈ HEM FET 
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Cap de Setmana Ibèric

Viu el parc Aplec de Tardor i castanyada

QUÈ DIUEN

L’encís de les flors
Sempre m’han agradat els lilàs : les seves fulles d’un verd tendre, les seves flors liles o blanques, 
simples o dobles,  i el seu perfum intensament  suau i gens . En tinc un al meu bocí de jardí, i el 
vetllo tan bon punt despunta la primavera. Segueixo amatent el seu procés, la formació de les 
gemmes en ramells atapeïts, i després l’esclat: uns penjolls plens de flors petitones que a poc 
a poc es van obrint. No em puc estar de collir-ne un  ram; m’agrada tenir-lo a prop meu, veure’l 
lluir i donar aquest punt de color a la meva cuina. però sobre tot m’agrada sentir la seva flaire 
d’ambientador natural  que escampa el seu voltant.

  Ara, i des de fa ja uns quans anys, la seva florida, més que alegrar-me, em provoca una certa 
angoixa. Heu vist mai florir un lilà al mes d’octubre o fins i tot al novembre? De fet,  res a veure 
amb l’esplet de la primavera:  just unes quantes flors despuntant al capdamunt  de les branques. I 
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em fa tristesa, i penso que ara no és el moment, que ara, als lilàs; els toca anar perdent les seves 
fulles, preparar-se i protegir-se del fred  que s’acosta, deixant que la seva saba entri en el son 
profund de l’hivern. I em dic que això no és normal i em demano què està passant, què estem 
fent tots plegats a la nostra terra  que fins i tot la natura ha perdut la seva essència, i de rebot, 
nosaltres, els punts  de referència que ens aporta. Diuen que hi ha un temps per cada cosa, que 
res no sorgeix per atzar , que tot té un sentit i una raó de ser... però no arribo a trobar quin sentit 
té que els lilàs floreixin a la tardor, si no és que, com tantes coses, res no és com hauria de ser.                                                                                                                                            

Bruna

La darrera colònia
Temps ha, hi havia un estat que arribà a ser molt gran gràcies a les seves conquestes. Amb pocs 
anys dominaren unes extensions territorials amplíssimes que comprenien des de Mèxic, fins als 
confins de la Patagònia, a més d’altres territoris d’Europa, Àsia i Àfrica.
El sistema de colonització imposat fou extraordinàriament restrictiu i d’explotació de les terres i 
de la seva gent. Antics escrits diuen que “una vez vencidos los indios en lo material, se empeza-
ba immediatamente a la conquista de sus almas ganándolas para el Evangelio”, això sí, “con el 
idioma del Imperio”.
La història continua i les trifulgues dels seus reis i governants han anat portant a aquest estat en 
declivi. La bona salut del colonitzador comporta que tots els seus components renunciïn a la seva 
llibertat, ja que la seva ideologia els porta a la necessitat de tenir sota els seus peus altres països 
per poder viure a la seva esquena.
L’última colònia de les Amèriques que van perdre aquests conquistadors va ser Cuba, l’any 1898.
La infanta Eulàlia de Borbó, filla d’Alfons XII, que visità Cuba l’any 1893 va escriure en el seu llibre 
de records “llegué a pensar que al fin y al cabo les sobraba razón a los cubanos en sus deseos de 
libertad. España durante siglos se había limitado a enviarles empleados de todas las jerarquías y 
segundones de sus casas arruinadas desoyendo siempre las peticiones de los insulares”. Va que-
dar escandalitzada de la corrupció, la negligència i la incompetència de l’administració espanyola.
Avui en dia aquest estat segueix volent convertir la unió en unitat, volent eliminar ajuntaments, 
que passarien a ser secretaries o taquilles, i que la Generalitat passés a ser una gestoria admi-
nistrativa de la gran oficina central.
A més de les raons econòmiques n’hi ha d’altres per deixar de ser una colònia i passar a ser un 
estat. La llengua i la cultura són l’essència d’aquesta raça tossuda, disposada i lluitadora, la ca-
talana, que com bé escriu el nostre admirat Jacint Verdaguer en  el poema “Los vigatans”  de la 
seva obra Pàtria: 

“Des de Vic a Barcelona
veu los pobles en rebull;
les paraules que s’hi senten
són de: -Visca l’Arxiduc!
Visca en Carles Terç lo d’Àustria!
muira en Felip lo d’Anjou!-
Lo crit que s’alça en Ausona
per tot Espanya retruny.”

Si aquest rei Carles Terç lo d’Àustria no hagués mort prematurament, segurament ens hauria anat 
molt millor que amb  Felip el Borbó, i seria molt probable que ara ja faria 300 anys que seríem un 
Estat d’Europa.
La nació catalana té tot el dret a no esdevenir colònia de ningú!

                                                                                            Francesc Freixer Collell
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L’Assemblea Nacional Catalana a Folgueroles
“No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d'un poble
unit, alegre i combatiu”

                                                                  Vicent Andrés Estellés

Tal i com escrivia aquest periodista i poeta valencià, nascut a Burjassot l’any 1924, podem entendre 
gran part del que representa l’Assemblea Nacional Catalana(ANC).

Per tal que tothom hi pugui entrar en context, l’ANC engega amb la idea de poder donar continuïtat 
a la consulta sobre la independència de Catalunya a Arenys de Munt, que va ser la primera 
consulta municipal sobre la independència de Catalunya de la història que es va celebrar als 
Països Catalans; aquesta va ser una consulta d'àmbit municipal no vinculant impulsada pel 
Moviment Arenyenc per a l'Autodeterminació (MAPA) que se celebrà el 13 de setembre de 2009 
a la localitat d'Arenys de Munt (Maresme). En aquesta consulta es formulà, exclusivament als 
veïns d'aquella vila, la pregunta següent: «Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de 
dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?». Hi van poder votar els 
immigrants i els joves majors de setze anys, sectors no inclosos en els altres comicis.

Després d’aquest primer referèndum és quan el sentiment d’autodeterminació es fa més patent i 
molts municipis comencen a donar suport a la iniciativa engegada per Arenys de Munt. El 13 de 
desembre del mateix any un total de 169 municipis (D’entre ells, Folgueroles) presenten de forma 
coordinada una consulta popular sobre la independència de Catalunya. Participaren en la consulta 
un total de 200.00 persones, el “Sí” va guanyar amb el 95% dels vots, enfront el No que tan sols 
obtingué el 3,52%.

En el cas de Folgueroles, van votar 968 persones, de les quals el 98´5% van votar que SI, un 1’2% 
que NO i 0’2% en BLANC.

La idea de l’ANC és bàsicament la de donar continuïtat a tot aquest moviment, i a data de 10 
de març d’aquest any, es constitueix ja de forma oficial l’ANC al palau Sant Jordi de BCN, on 
es van posar les bases del que és l’Assemblea i es posa el punt de partida del camí cap a la 
independència, que és l’ÚNIC objectiu que hi ha (Accediu a  www.assemblea.cat).

A Folgueroles un grup de persones d’àmbits força diversos comencem a posar fil a l’agulla a 
principis d’any, sobretot pensat en l’assemblea constituent del dia 10 de març, i a partir d’aquí, de 
forma totalment voluntària engeguem diferents actes: 

4 de maig el Cercle Català de Negocis ens explica “Les raons econòmiques per l’Estat propi”
8 de juny, Alfons López Tena ens presenta “La Transició cap a la Independència”
2 de setembre fem una caminada organitzada conjuntament per l’Assemblea de Calldetenes,    
Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles, on es fa un trajecte on es passa pels tres pobles. Aquesta  
caminada, va servir de preludi per la gran manifestació que es va fer el dia 11 DE SETEMBRE 
a BCN.
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Punt i a part és aquest dia 11;
Tot i la molta feina i maldecaps, la sensació  abans de marxa de Folgueroles, ja era d’una feina 
ben feta: quatre autocars plens de gent de Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau... un èxit!!!

La frase de Vicent Andrés Estellés “No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu” 
queda de manifest. La sensació dels que érem allà és la de que s’ha engegat ja el compte enrere: 
gent gran, gent jove, blancs, negres, grocs... amb un sentiment d’alegria, sense cap tipus de 
mostra de violència, i demanant l’Estat Propi tant en català com en castellà d’una forma civilitzada.

La meva pregunta és, ¿Com es pot aturar això? I la resposta que crea és: “No es pot aturar”!

Especial era el sentiment que vèiem als ulls de la gent gran; parlant amb ells t’adonaves encara 
més de la grandesa del moment. Molts d’ells ja tenien coll avall que NO veurien mai un país 
independent anomenat Catalunya, i aquell dia es van adonar que potser SÍ!
Un altre detall que ens va cridar l’atenció va ser el fet que es veien moltes senyeres amb l’estrella 
cosida, per tal de convertir-la en estelada. 
Potser aquest ha set el canvi real que hi ha hagut des d’aquell 13 de setembre a Arenys, no? Tot 
aquell català catalanista però que tenia una senyera, l’ha transforma en estelada; és potser la 
demostració més clara i més gràfica del moment viscut: EL CANVI!

Lògicamnet la tornada va ser molt agraïda per tots, i encara més, per com ho han anat digerint els 
partits polítics catalanistes el procés (Amb alguna excepció).

L’ANC NO serà mai un partit polític (així es va decidir al Palau Sant Jordi) i per tant, ara toca fer 
als polítics la seva part de la feina. Tot i això, el nostre paper està clar que NO s’atura.

Convido a TOTHOM a participar d’aquest procés. No sabem com acabarà, però el que és segur és 
que el que està passant fins ara no s’havia vist, i poder-hi participar d’una manera més anònima, 
però igual o més d’activa,  ens honora.
Els catalans tenim dues curses:
Una és la del dia 25 de novembre (un esprint).
L’altra és la que probablement se celebrarà el 2014, i aquesta és una cursa de fons. 
Doncs ja ho sabem, a entrenar!                                          
                                         

 Bernat Molist Bover .Tresorer de Folgueroles per la Independència.

Màxima
Primer ens ignoren
desprès se’n riuen
desprès ens ataquen,
finalment guanyem

M. Gandi



55 | Ajuntament de Folgueroles

METEOROLOGIA

METEOROLOGIA

                                                                  temperatures

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

5 2012 22.6 30.4 (12) 8.8 1.2 (2) 15.7 93.3 4 0 15 6 2 3 0 0 0

2011 23.3 29.2 9.6 5.5 16.5 65.5 5 1 9 6 1 2 0 0 0

6 2012 28.0 34.7 13.3 8.4 20.7 32.8 1 0 5 3 0 0 0 0 0

2011 24.7 33.6 12.6 7.7 18.7 133.1 2 0 12 5 0 0 0 0 0

7 2012 29.1 34.9 14.4 9.4 21.8 6.0 0 0 4 2 0 0 0 0 0

2011 26.2 32.2 13.9 9.7 20.1 162.7 1 0 14 6 0 1 0 0 0

8 2012 31.3 36.8 15.8 10.4 23.6 40 0 0 2 1 0 0 0 0 0

2012 29.4 36.1 15.2 10.2 22.3 28.2 5 0 6 2 0 2 0 0 0

9 2012 24.4 29.6 11.8 5.1 18.1 114.4 3 0 11 4 0 2 0 0 0

2011 27.3 31.9 12.9 5.2 20.1 25.4 6 2 15 0 0 3 0 0 0

10 2012 19.8 26.9 8.0 -7.1 13.9 105.6 7 0 20 2 1 6 0 2 0

2011 22.0 31.2 8.5 1.7 15.3 50.8 4 0 9 0 0 2 0 0 0

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

COMENTARI:

En aquesta part de l’any s’ha de destacar necessàriament dos dels paràmetres meteorològics 
més importants, la pluja i les temperatures, Si us fixeu en el quadre de dades, hi veureu dos 
períodes molt diferenciats respecte a les dades de l’any passat. El primer es del juny a l’agost i 
l’altre de setembre a octubre. En el primer període, fixeu-vos amb el règim de pluges, molt baix, 
de sequera. Aquest any s’han pogut observar moltes capçades d’arbres assecades i perdent 
fulles per poder resistir la manca d’aigua. Això, a més, a vingut acompanyat d’unes temperatures 
mitjanes molt elevades. Aquest any, com mai ens han visitat moltes onades d’aire càlid nord-africà, 
algunes de molt potents. Això ja passa, De sobte hi ha una configuració meteorològica estable, 
preferida i que té tendència a repetir-se contínuament. En el fons, això depèn de la posició de 
la corrent en jet, un tub d’aire a gran altura que circumval·la tot el planeta a una latitud alta, i 
que separa les masses d’aire fred del nord de les masses d’aire més temperat del sud. Aquesta 
corrent és com una serp que es belluga fent esses, i acaba determinant la posició dels anticiclons 
i les depressions, i en definitiva les pluges i temperatures que ens afecten. Doncs bé, aquest any, 
ha estat molt estable en la posició que comentava d’onades d’aire càlid i sequera. Això s’ha anat 
acabant a partir de setembre i octubre on podeu veure que comparat amb l’any passat, la pluja ha 
estat més abundant i les temperatures més baixes.

PEP PUJOLS PUIGDESENS

Mas La Roca
Llistat comparatiu mensual
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Felicitacions

A Lluís Parramon que va rebre  la Coca d’Or en agraïment a tota una vida de col•laboració desin-
teressada en les festes de Folgueroles. 

A l’atleta de Folgueroles Francesc Freixer per guanyar la prova de duatló dels Sky Games, consi-
derada la Copa del món de duatló de muntanya, que es va celebrar a Taüll  (juliol 2012)

A Pep Madrenas per l’exposició  de Ceràmica Mural, duta a terme al Temple Romà de Vic  del 16 
de novembre a l 2 de desembre d’enguany. 

Agraïments
A la família Bofill i Roca que enguany ha cedit l’arbre de Nadal.

Festes locals 2013
El 20 de maig, segona  Pasqua i  el 9 de setembre, Festa Major

Dades municipals

Dades Municipals a data   30/11/2012
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.133 50,29 1.120 49,71 2.253
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2012  al  30/12/2012

Naixements 25

Matrimonis 17

Defuncions 6

Dies que NO hi haurà recollida selectiva l’any 2013
La nit del 23 al 24 de juny (diumenge) 
La nit de 24 al 25 de desembre (dimarts)
La nit del 31 de desembre a l’1 de gener de 2014 (dimarts)

Deixalleria Mòbil
Dimarts 1 de gener no vindrà la Deixalleria mòbil, hi serà  el pròxim dimarts 8 de gener
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Comunicat de l’Ajuntament:
Tothom que estigui interessat a rebre per correu electrònic comunicacions de l’Ajuntament (bans, 
cartes, notícies oficials, convocatòries de plens...), així com notícies i actes de l’Agenda, a partir 
d’ara es pot subscriure al Butlletí digital del web de l’Ajuntament www.folgueroles.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

Nota:

Volem fer esment del fet que s’utilitzen les portes de l’ajuntament com a porteries de futbol amb el 
consegüents desperfectes que això origina per la qual cosa demanaríem, tant a nens com a pares 
que procurin utilitzar altres ubicacions per jugar a pilota.   

INFORMACIONS DIVERSES

AGENDA  NADALENCA
• Cantada de Nadales. Després de la Missa del Gall. 
• Cant de la Sibil·la a la Missa del Gall
• Pastorets. Dia 25 de desembre de 2012 
• Patge Reial. Dia  30 de desembre a les 12:30 h als jardins de Can Dachs. 
• Cavalcada de Reis. Dia 5 de gener a les 18:30 h cavalcada pels carrers del poble.

• Carnestoltes a Folgueroles . Dissabte 23 de febrer de 2013
• 3 de Març de 2013 viatge  a Montserrat a portar la Mare de Déu de la Demunt

Més informació a www.folgueroles.cat



58 | Ajuntament de Folgueroles

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





www.folgueroles.cat
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